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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Penelitian 

a. Analisis Kurikulum 

Muatan materi sebuah buku teks harus memiliki kesesuaian dengan 

kurikulum yang berlaku, hal ini bertujuan agar tujuan pendidikan yang 

disusun melalui kurikulum dapat terpenuhi. Kajian ini dilakukan untuk 

melihat muatan materi sejarah peradaban Islam yang terdapat di dalam buku 

teks dilihat dari sudut pandang kurikulum yang berlaku. Muatan materi 

sejarah peradaaban Islam di dalam kurikulum 2013 khususnya yang diberikan 

kepada kelas X di SMA dibagi kedalam dua Kompetensi Dasar. Berikut 

muatan materi sejarah peradaban Islam di dalam kurikulum 2013 khususnya 

yang diperuntukan bagi kelas X SMA. 

Tabel 1. Muatan materi sejarah peradaban Islam di Nusantara 
di dalam Kurikulum 2013 

 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
3. Memahami, menerapkan, 

menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah. 

3.7 Menganalisis berbagai teori masuk 
dan berkembangnya agama dan 
kebudayaan Islam di Nusantara 

3.8 Menganalisis perkembangan kehidupan 
masyarakat, pemerintahan, dan budaya 
pada masa Kerajaan-Kerajaan Islam di 
Nusantara serta menunjukkan contoh 
bukti-bukti yang masih berlaku pada 
kehidupan masyarakat Nusantara masa 
kini. 
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Sumber: SILABUS MATA PELAJARAN SEKOLAH MENENGAH 
ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH 
ALIYAH/MADRASAH ALIYAH KERJURUAN (SMA/SMK/MA/MAK): Mata 
Pelajaran Sejarah Indonesia, Kemendikbud, 2016) 
 

Pembahasan mengenai sejarah perkembangan agama dan kebudayaan Islam 

yang di pelajari di kelas X Wajib SMA dan termuat di dalam Kompetensi Dasar 

3.7 (KD 3.7) dan Komptensi Dasar 3.8 (KD 3.8). Berikut akan dijabarkan 

kandungan materi yang termuat di dalam setiap Kompetensi Dasar tersebut. 

a. Kompetensi Dasar 3.7 

Kalimat Menganalisis berbagai teori masuk dan berkembangnya 

agama dan kebudayaan Islam di Nusantara yang ada di dalam 

Kompetensi Dasar 3.7 memuat materi mengenai teori masuk agama dan 

kebudayaan Islam di Nusantara dan perkembangan agama dan 

kebudayaan Islam di Nusantara. Di dalam kajian ini materi mengenai teori 

masuk agama Islam di Indonesia harus memuat materi yang berupa fakta, 

konsep, dan prinsip yang bisa menggambarkan teori masuknya agama 

Islam ke Indonesia secara utuh. Secara minimal materi yang disampaikan 

bisa menarik minat siswa untuk melakukan analisis mengenai teori-teori 

tersebut. 

Materi mengenai perkembangan agama dan kebudayaan Islam ke 

Nusantara merupakan kajian mengenai perkembangan agama dan 

kebudayaan Islam, ketika pengaruh agama dan kebudayaan Islam di 

Nusantara sudah berkembang. Masuknya agama dan kebudayaan Islam ke 

Nusantara secara langsung dan berangsur akan mempengaruhi kehidupan 

masyarakat di Nusantara. Sebelum masuknya agama dan kebudayaan 
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Islam, masyarakat Nusantara sudah memiliki agama dan kebudayaan yang 

sudah eksis sebelumnya. 

Jauh sebelum masuknya Islam ke Indonesia masyarakat Nusantara 

memiliki kepercayaan akan kekuatan roh nenek moyang dan benda-benda 

keramat lainnya, kepercayaan dikenal dengan nama kepercayaan 

Animisme-Dinamisme. Perkembangan selanjutnya, perkembangan 

kepercayaan masyarakat Nusantara berubah menjadi kepercayaan Hindu-

Budha yang secara kebetulan masuk dan berkembang pada waktu yang 

hampir bersamaan. 

Kembali kepada pembahasan mengenai perkembangan agama dan 

kebudayaan Islam, muncul setelah perkembangan agama dan kebudayaan 

Hindu-Budha mencapai puncaknya. Materi mengenai perkembangan 

agama dan kebudayaan secara minimal harus bisa menggali pengaruh 

masuknya agama dan kebudayaan dalam berbagai bidang kehidupan 

masyarakat Nusantara, diantaranya: kehidupan sosial, politik, ekonomi, 

sosial-budaya, bahasa, dan lain sebagainya. 

b. Kompetensi Dasar 3.8 

Menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya 

pada masa Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusantara serta menunjukkan contoh 

bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Nusantara masa 

kini. 

Materi yang dikembangkan untuk menyusun Kompetensi Dasar 

diatas memerlukan materi yang kompleks agar bisa memenuhi kebutuhan 

proses pembelajaran. Materi yang tersaji diatas bisa dibagi menjadi 
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beberapa substansi materi, diantaranya: menganalisis perkembangan 

kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa Kerajaan-

Kerajaan Islam di Nusantara dan contoh bukti-bukti yang masih berlaku 

pada kehidupan masyarakat Nusantara masa kini. 

Materi mengenai perkembangan kehidupan masyarakat, 

pemerintah dan budaya pada masa Kerajaan-Kerajaan Islam di 

Nusantara bisa dikembangkan menjadi beberapa substansi materi yang 

lebih mendalam, diantaranya: perkembangan kehidupan masyarakat pada 

masa Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusantara materi tersebut 

menggambarkan bagai mana kehidupan masyarakat pada masa Kerajaan 

Islam di Nusantara. Kehidupan masyarakat yang dimaksud bisa meliputi 

kondisi soaial-budaya masyarakat, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. 

Selanjutnya materi mengenai perkembangan pemerintahan pada 

masa Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusantara materi tersebut harus 

menjelaskan perkembangan pemerinatahan Kerajaan-Kerajaan Islam, 

materi yang disajikan minimal menggambarkan siklus sebuah kerajaan 

yang meliputi sejarah berdirinya sebuah Kerajaan, masa keemasan/puncak 

kejayaan, dan masa keruntuhan/kemunduran Kerajaan tersebut. 

Terakhir materi mengenai perkembangan budaya masa Kerajaan-

Kerajaan Islam di Nusantarai, materi yang disajikan harus bisa 

memberikan gambaran mengenai perkembangan budaya (Islam) yang 

berkembang pada setiap Kerajaan bercorak Islam yang eksis di Nusantara. 

Perkembangan kebudayaan bisa memberikan gambaran mengenai 
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perkembangan budaya yang dipengaruhi kebudayaan Islam dalam bidang 

bahasa, busana, seni sastra, rupa, tari dan musik, dan lain sebagainya. 

Ketiga hal tersebut menjadi pondasi dasar mengenai sejarah 

perkembangan sebuah kerajaan, bagaimanapun juga komponen penyusun 

sebuah kerajaan semata, melainkan harus adanya wilayah dan masyarakat, 

kesemua elemen ini yang nantinya menjadi penyusun sebuah kerajaan. 

Secara keseluruhan materi mengenai perkembangan agama dan 

kebudayaan Islam ke Nusantara dimuat di dalam materi mengenai 

kerajaan-kerajaan Islam yang eksis di Nusantara. materi mengenai 

kerajaan-kerajaan Islam harus bisa mencakup keseluruhan wilayah 

Nusantara (materi mengenai kerajaan biasanya disajikan berdasarkan 

pulau asal kerajaan tersebut) hal ini agar materi mengenai kerajaan-

kerajaan Islam bisa menggambarkan kondisi masyarakat, pemerintahan, 

dan budaya wilayah Nusantara yang terpengaruh oleh agama dan 

kebudayaan Islam. 

Sub bagian kedua materi yang terdapat di dalam Kompetensi Dasar 

3.8 mengenai contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan 

masyarakat masa kini. Materi tersebut meliputi bukti peninggalan baik itu 

dari perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah, dan budaya yang 

sempat berkembang pada masa Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia dan 

masih bisa kita saksikan dan rasakan pada masa kini. Bentuk-bentuk 

peninggalan yang dimasud bisa berupa bangunan, kesenian dan lain 

sebagainya. 
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2. Kesesuaian Materi yang Termuat di dalam Kompetensi Dasar dan 

Buku Teks 

Pembahasan kali ini akan melihat tingkat kesesuaian antara materi 

yang termuat di dalam buku teks dan Kompetensi Dasar. Kesesuaian ini wajib 

ada untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan. Dalam penelitian ini 

kesesuaian antara materi yang termuat di dalam buku teks dan Kompetensi 

Dasar dicari untuk mengetahui kualitas materi yang termuat di dalam buku 

teks. Sebuah buku teks dikatakan berkualitas apabila materi yang disajikan 

dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan. 

Tabel 2. Kesesuaian isi buku Erlangga dengan Kurikulum 

KD INDIKATOR KD TEMUAN MATERI DALAM 
BUKU TEKS 

Menganalisis berbagai 
teori tentang  proses 
masuk dan 
berkembangnya agama 
dan kebudayaan Islam 
di Nusantara. 
 

Teori masuknya Islam 
ke Nusantara 

A. Proses masuk dan 
berkembangnya agama 
Islam di Nusantara 

1. Sekilas tentang agama 
Islam 

2. Teori-teori tentang 
masuknya agama Islam 
ke Nusantara 

B. Saluran-saluran penyebaran 
Islam di Nusantara 
1. Saluran perdagangan 
2. Saluran perkawinan 
3. Saluran pendidikan 
4. Saluran ajaran tasawuf 
5. Saluran dakwah 
6. Saluran kesenian 

Perkembangan agama 
dan kebudayaan Islam 
di Nusantara 

C. Kehidupan politik dan 
sosial budaya Nusantara 
pada masa perkembangan 
Islam 
1. Bidang politik 
2. Sosial-budaya 
3. Seni sastra 
4. Seni rupa 



76 
 

5. Seni kaligrafi 
6. Seni tari 
7. Seni music 
8. Sistem kalender 

Menganalisis 
perkembangan kehidupan 
masyarakat, 
pemerintahan, dan budaya 
pada masa Kerajaan-
Kerajaan Islam di 
Nusantara serta 
menunjukkan contoh 
bukti-bukti yang masih 
berlaku pada kehidupan 
masyarakat Nusantara 
masa kini 

Perkembangan 
kehidupan masyarakat, 
pemerintahan, dan budaya 
pada masa Kerajaan-
Kerajaan Islam di 
Nusantara 

D. Kerajaan-Kerajaan 
Tradisional bercorak Islam 
di Nusantara 
1. Kerajaan Samudera 

Pasai 
2. Kesultanan Malaka 
3. Kesultanan Aceh 
4. Kesultanan Demak 
5. Kesultanan Mataram 
6. Kesultanan Banten 
7. Kesultanan Gowa-Tallo 
8. Kesultanan Ternate dan 

Kesultanan Tidore 
Bukti-bukti peninggalan 
agama dan kebudayaan 
Islam yang masih berlaku 
pada kehidupan 
masyarakat Nusantara 
masa kini 

 

 

Kompetensi Dasar 3.7 membahas materi mengenai teori masuk dan 

perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Nusantara. Guna melihat 

kesesuaian antara materi yang terdapat di dalam buku teks ini dengan KD 

maka menggunakan pembagian substani materi yang sebelumnya sudah 

dijelaskan pada bagian A. 

Poin pertama adalah teori masuknya agama dan kebudayaan Islam ke 

indoneisa, materi tersebut bisa dilihat termuat di dalam buku teks pada bagian: 

(A) proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Nusantara: (1) sekias 

tetang agama Islam, (2) teori-teori tentang masuknya agama Islam ke 

Nusantara; (B) Saluran-saluran penyebaran Islam di Nusantara: (1) Saluran 

perdagangan, (2) Saluran perkawinan, (3) Saluran pendidikan, (4) Saluran 
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ajaran tasawuf, (5) Saluran dakwah, (5) Saluran kesenian. Pada bagian ini 

kesesuaian yang terdapat pada buku teks sangat sesuai, bahkan materi yang 

disajikan melebihi tagihan yang terdapat di dalam sub-bagian Kompetensi 

Dasar 3.7. apabila merujuk pada komponen materi dalam Kompetensi Dasar 

3.7 materi yang wajib disajikan meliputi materi mengenai teori masuknya 

Islam di Nusantara yang terdapat pada bagian B poin (2) dalam buku teks 

tersebut. 

Masih pada Kompetensi Dasar 3.7 poin kedua tagihan yang diberikan 

dalam Kompetensi Dasar adalah materi mengenai perkembangan agama dan 

kebudayaan Islam di Nusantara, materi mengenai perkembangan agama dan 

kebudayaan Islam di Nusantara bisa kita temukan dalam buku teks sub-bab C. 

Kehidupan politik dan sosial-budaya Nusantara pada masa perkembangan 

Islam. Adapun materi perkembangan yang dimaksud meliputi materi 

mengenai perkembangan dalam bidang: (1) politik, (2) Sosial-budaya, (3) Seni 

sastra, (4) Seni rupa, (5) Seni kaligrafi, (6) Seni tari, (7) Seni musik, (8) 

Sistem kalender. Kesesuaian tersebut bisa terlihat karena buku teks sudah 

menjabarkan materi yang bisa menjadi indikasi bahwa terjadinya 

perkembangan pada ranah agama dan kebudayaan pada masyarakat Nusantara. 

Pembahasan selanjutnya dilakukan untuk melihat kesesuaian antara 

materi yang termuat di dalam Kompetensi Dasar 3.8 dengan yang termuat di 

dalam buku teks. Kompetensi Dasar 3.8 memuat materi mengenai 

perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah, budaya pada masa 
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Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusantara serta materi mengenai contoh bukti 

peninggalan yang masih bisa dirasakan pada kehidupan masa kini. 

Sub materi Kompetensi Dasar yang pertama mengenai perkembangan 

kehidupan masyarakat, pemerintah, dan budaya pada masa Kerajaan Islam di 

Nusantara bisa dijabarkan dengan materi yang terdapat di dalam buku teks 

bagian D, materi tersebut membahas Kerajaan-Kerajaan tradisional bercorak 

Islam di Nusantara, yang meliputi: (1) Kerajaan Samudera Pasai, (2) 

Kesultanan Malaka, (3) Kesultanan Aceh, (4) Kesultanan Demak, (5) 

Kesultanan Mataram, (6) Kesultanan Banten, (7) Kesultanan Goa-Tallo, (8) 

Kesultanan ternate dan Kesultanan Tidore. Materi mengenai kerajaan-kerajaan 

Islam tersebut bisa dikatakan memiliki kesesuaian dengan sub-Kompetensi 

Dasar 3.8 karena dalam materi memiliki klasifikasi pembahasan mengeni 

perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah, dan budaya. Namun, yang 

yang menjadi kelemahannya adalah materi yang disajikan tidak sepenuhnya 

bisa menJawab tagihan substansi Kompetensi Dasar yang di minta. Hal ini 

terlihat dari pembahasan yang masih berpusat pada materi mengenai 

perkembangan pemerintahan pada masa kerjaaan-kerajaan Islam, dan masih 

kurang membahas materi mengenai perkembangan kehidupan masyarakat dan 

budaya. 

Substansi materi Kompetensi Dasar 3.8 yang kedua membahas 

mengenai materi contoh bukti peninggalan kerajaan Islam yang masih berlaku 

pada kehidupan masyarakat Nusantara masa kini. Pembahasan kali ini justru 

tidak dijelaskan secara spesifik di dalam sub materi tersendiri, melainkan 
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dibahas dalam kajian materi yang lainnya dari awal pembahasan sampai pada 

pembahasan terakhir. 

Tabel 3. Kesesuaian isi buku teks Kemendikbud dengan Kurikulum 

KD INDIKATOR MATERI BUKU TEKS 

Menganalisis berbagai 
teori tentang  proses 
masuk dan 
berkembangnya agama 
dan kebudayaan Islam di 
Nusantara. 

Teori masuknya Islam ke 
Nusantara 

A. Kedatangan Islam ke 
Nusantara 

B. Islam dan jaringan antar 
pulau 

Perkembangan agama 
dan kebudayaan Islam di 
Nusantara 

E. Akulturasi dan 
perkembangan budaya 
Islam 
1. Seni bangunan 
2. Seni ukir 
3. Aksara dan seni 

sastra 
4. Kesenian 
5. Kalender 

Menganalisis karakteristik 
kehidupan masyarakat, 
pemerintahan dan 
kebudayaan  pada masa 
kerajaan-kerajaan Islam di 
Nusantara dan  
menunjukan contoh bukti-
bukti yang masih berlaku 
pada kehidupan 
masyarakat Nusantara 
masa kini. 
 

Perkembangan kehidupan 
masyarakat, pemerintahan, 
dan budaya pada masa 
kerajaan-kerajaan Islam di 
Nusantara 

C. Islam masuk istana raja 
1. Kerajaan Islam di 

Sumatra 
2. Kerajaan Islam di 

Jawa 
3. Kerajaan-kerajaan 

Islam di Kalimantan 
4. Kerajaan-kerajaan 

Islam di Sulawesi 
5. Kerajaan-kerajaan 

Islam di Maluku 
Utara 

6. Kerajaan-kerajaan 
Islam di Papua 

7. Kerajaan-kerajaan 
Islam di Kalimantan 
(Pengulangan poin 3) 

Bukti-bukti peninggalan 
agama dan kebudayaan 
Islam yang masih berlaku 
pada kehidupan masyarakat 
Nusantara masa kini 

E. Akulturasi dan 
perkembangan budaya 
Islam 
1. Seni bangunan 
2. Seni ukir 
3. Aksara dan seni 

sastra 
4. Kesenian 
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5. Kalender 
F. Proses intergrasi 

Nusantara 
1. Peran para ulama 

dalam proses 
integrasi 

2. Peran perdagangan 
antar pulau 

3. Peran bahasa 
 

Kesesuaian materi yang termuat di dalam buku teks dengan yang 

termuat di dalam Kompetensi Dasar dapat dilihat dari rincian materi yang 

dijabarkan di dalam Kompetensi Dasar dan materi tersebut termuat di dalam 

pembahasan materi yang terdapat di dalam buku teks. Berikut akan dijabarkan 

kesesuaian antara muatan materi yang terdapat di dalam buku teks yang 

diterbitkan oleh Kemendikbud dengan rincian materi Kompetensi Dasar yang 

telah dirinci pada pembahasan diawal. 

Poin pertama jabaran materi di dalam Kompetensi Dasar adalah teori 

tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke  Nusantara. 

Temuan dalam buku teks yang bisa menJawab tagihan tersebut ada pada poin 

A kedatangan Islam ke Nusantara, dan poin B Islam dan jaringan antar pulau. 

Materi mengenai kedatangan Islam ke Nusantara di dalam buku teks, 

menjabarkan beberapa materi diantaranya teori masuknya Islam dari berbagai 

wilayah (Gujarat, Persia, Arab/Mesir). Materi yang dijelaskan tersebut sudah 

bisa menJawab tagihan yang termuat di dalam substansi Kompetensi Dasar 

3.7, karena materi yang dijabarkan sudah menjelaskan beberapa teori yang 

mungkin menjadi Jawaban atas darimana dan kapan Islam yang ada di 

Nusantara berasal. 
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Sementara poin B menjelaskan materi mengenai Islam dan jaringan 

antar pulau, bahasan ini menjabarkan bagaimana perdagangan yang 

berkembang pada masa tersebut menjadikan salah satu jalan pokok masuknya 

Islam ke Nusantara. Materi mengenai Islam dan jaringan perdaganagn 

merupakan materi penguat mengenai masuknya Islam di Nusantara, 

sebagaimana yang dijelaskan bahwasanya pada masa perkembangan Islam 

berbarengan dengan perkembangan pelayaran dan perdaganagan antar pulau. 

Perdaganan dan pelayaran memungkinkan para pedagang (muslim) masuk ke 

wilayah Nusantara. Masuknya para pedagang ke wilayah Nusantara pada 

perkembangan selanjutnya memberikan pengaruh yang mereka bawa kepada 

masyarakat. 

Sub materi selanjutnya yang menjadi tagihan dari Kompetensi Dasar 

3.7 adalah perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Nusantara. Tagihan 

materi ini ditujukan untuk membahas mengenai materi mengenai 

perkembangan agama dan kebudayaan Islam di indonesai sebelum seutuhnya 

eksis menjadi sebuah kerajaan yang mapan. Jabaran materi mengenai 

perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Nusantara terdapat dalam poin 

E mengenai Akulturasi dan perkembangan budaya Islam yang meliputi 

pembahasan mengenai: (1). Seni bangunan, (2). Seni ukir, (3). Aksara dan seni 

sastra, (4). Kesenian, (5). Kalender. Secara substansif materi yang disajikan 

mengenai perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Nusantara sudah 

sesuai dengan tagihan di dalam Kompetensi Dasar (KD). Yang menjadi 

permasalahan adalah materi yang disampaikan di dalam buku teks tidak runtut 
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sesuai dengan urutan Kompetensi Dasar,hal ini ditakutkan akan menyebabkan 

kebingungan baik kepada guru maupun peserta didik. Namun hal tersebut 

tidak menjadi perhatian peneliti, dikarenakan fokus kajian peneliti hanya 

sebatas ketersediaan materi di dalam buku teks guna menJawab jabaran 

Kompetensi Dasar yang ada. 

Pembahasan selanajutnya pada poin Kompetensi Dasar 3.8 membahas 

materi mengenai Menganalisis karakteristik kehidupan masyarakat, 

pemerintahan dan kebudayaan  pada masa kerajaan-kerajaan Islam di 

Nusantara dan  menunjukan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada 

kehidupan masyarakat Nusantara masa kini. Pada bagian ini juga ditemukan 

dua bagian materi yang bisa dikembangkan secara terpisah yakni 

perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah, dan budaya pada masa 

kerajaan-kerajan Islam dan bukti peninggalan agama dan kebudayaan Islam di 

Nusantara yang masih ada sampai saat ini. 

Pada poin pertama materi mengenai perkembangan kehidupan 

masyarakat, pemerintah dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Islam di 

dalam buku teks ditemukan pada bagian C dan D. Poin C membahas 

mengenai Islam masuk istana raja, materi yang disajikan mengenai kerajaan-

kerajaan Islam yang ada di Nusantara, di dalam buku teks ini kerajaan-

kerajaan dijabarkan berdasarkan pulau tempat kerajaan tersebut berdiri. 

Hubungan antara materi ini dengan sub materi pada kmpetensi dasar karena 

pembahasan pada materi ini menjabarkan mengenai kehidupan masyarakat, 

pemerintah dan budaya pada masa kerajaan. 
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Sementara poin D dalam buku teks membahas jaringan keilmuan 

Nusantara. Materi yang disajikan meliputi perkembangan keilmuan yang 

terjadi pada masa kerajaan-kerajaan Islam eksis di Nusantara. Materi ini 

merupakan pelengkap atas materi sebelumnya. 

Pembahasan selanjutnya dari Kompetensi Dasar 3.8 memberikan 

tagihan materi berupa bukti peninggalan agama dan kebudayaan Islam yang 

masih berlaku pada kehidupan masyarakat Nusantara masa kini. Di dalam 

buku teks tagihan ini dapat ditemukan pada sub-bab E menegnai akulturasi 

dan perkembangan budaya Islam yang meliputi beberapa aspek, diantaranya: 

(1) seni bangunan, (2) seni ukir, (3) aksara dan seni saastra, (4) kesenian, (5) 

kalender. Pembahasan dari bebrapa materi yang disebutkan diatas 

menjabarkan beberapa contoh bentuk kebudayaan yang eksis sampai saat ini. 

Sehingga jabArab materi dalam buku teks dianggap memiliki kesesuaian 

dengan tagihan sub komponen Kompetensi Dasar 3.8 yang menuntut 

diberikannya bukti hasil peninggalan Islam yang masih eksis hingga saat ini. 

Selanjutnya dalam buku teks dijelaskan materi mengenai proses 

integrasi Nusantara yang memuat materi mengenai: (1) peran para ulama 

dalam proses integrasi, (2) peran perdagangan antar pulau, (3) peran bahasa. 

Materi ini merupakan materi tambahan yang bisa memperkuat penjelasan 

sebelumnya mengenai akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Namun, 

keseuaiannya dengan tagihan Kompetensi Dasar 3.8 dianggap cukup, hal ini 

dikarenakan materi ini sebenarnya tidak menjadi tagihan pokok Kompetensi 

Dasar. 
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3. Keluasan Materi Buku Teks 

Materi, contoh dan latihan merupakan komponen utama yang bisa 

menggambarkan kualitas isi sebuah buku teks.ketersediaan ketiga elemen 

tersebut bisa menjadi salah satu tolak ukur kualitas buku teks. 

Ketersediaannya bisa mempermudah proses pembelajaran dengan tersedianya 

materi siswa dapat mempelajari sebuah peristiwa sejarah yang menjadi fokus 

kajian, sedangkan contoh akan memberikan gambaran konkret kepada siswa 

dan biasanya dalam bentuk ilustrasi gambar, sementara latihan di dalam buku 

teks berguna untuk evaluasi keberhasilan proses pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

Tabel 4. Deskripsi istrumen penilaian buku teks bagian Cakupan Materi 

Butir 5 Kelengkapan Materi 
Deskripsi Materi yang disajikan mencakup semua materi yang terkandung 

dalam Kompetensi Inti 3 (KI-3) dan Kompetensi Dasar (KD) materi 
yang diuraikan sesuai dengan tujuan pembelajaran 

Butir 6 Keluasan Materi 
Deskripsi Materi, Contoh, dan Latihan yang disajikan minimal mencerminkan 

jabaran substansi materi yang terkandung dalam Kompetensi Inti 3 
(KI-3) dan Kompetensi Dasar (KD) sesuai dengan tingkat 
pendidikan peserta didik 

Butir 7 Kedalam materi 
Deskripsi Materi mencakup pengenalan konsep, definisi, prosedur keilmuan 

(metode sejarah: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi), 
penyajian fakta secara menyeluruh sampai dengan hubungan antar 
fakta dengan memperhatikan kesesuaian antara Kompetensi Inti 
(KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dan disesuaikan dengan tingkat 
pendidikan peserta didik. 

 

Pembahasan mengenai keluasan materi pada poin enam (6) dilakukan 

terhadap kandungan materi, contoh, dan latihan pada setiap sub-bab materi 



85 
 

yang terdapat di dalam buku teks. Penelitian yang dilakukan terhadap dua 

buah buku teks yang dikeluarkan oleh penerbit yang berbeda. 

a. Keluasan Materi Buku Teks Erlangga 

Keluasan materi sebuah buku teks dianggap baik apabila materi, 

contoh, dan latihan yang disajikan minimal bisa mencerminkan jabaran 

materi yang terdapat di dalam Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dan 

disesuaikan dengan tingkat pendidikan peserta didik. Guna mempermudah 

proses analisis, kajian dilakukan pada setiap Kompetensi Dasar, yang 

kemudian dipecah kembali menjadi poin-poin analisis. Poin analisis yang 

dimaskud berisi substansi materi yang terdapat di dalam setiap 

Kompetensi Dasar. Pada tahap selanjutnya substansi Kompetensi Dasar 

tersebut digunakan sebagai acuan dasar dalam proses analisis. 

Materi sejarah peradaban Islam di dalam buku teks sejarah 

Nusantara untuk kelas X SMA yang diterbitkan oleh Erlangga terdapat di 

dalam bab V dengan tema pengruh agama dan kebudayaan Islam di 

Nusantara. Materi tersebut terbagi kedalam empat sub-bab yang meliputi: 

proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara; kehidupan 

sosial politik dan sosial-budaya masyarakat Nusantara pada masa 

perkembangan Islam; kerajaan-kerajaan tradisional bercorak Islam 

(kesultanan) di Nusantara. 

Analisis keluasan materi buku teks yang pertama dilakukan adalah 

materi mengenai teori masuknya Islam ke Nusantara. Materi ini 

merupakan sub-komponen analisis pada Kompetensi Dasar 3.7 bagian 
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pertama. Analisis yang akan dilakukan meliputi materi, contoh, dan latihan 

yang disajikan di dalam buku teks yang berkaitan dengan materi mengenai 

teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Nusantara, materi yang 

disajikan di dalam buku teks dituntut agar bisa menjabarkan tagihan 

Kompetensi Dasar. 

1) Materi 

Materi yang disajikan meliputi beberapa teori masuknya Islam 

ke Nusantara. Teori pertama yang disajikan adalah Teori Gujarat: 

Tokoh yang mendukung: Snouck Hurgronje, W.F Suttherheim, dan 

B.H.M. Velekke; orang yang membawa: pedagang Islam dari 

Gujarat; waktu: sekitar abad ke-13; bukti-bukti: batu nisan Sultan 

Malik as-Saleh, tulisan Marcopolo (KL.BT1.1.M1). Paparan materi 

tersebut sudah bisa memenuhi tagihan Kompetensi Dasar. 

Teori ke dua yang disajikan adalah Teori Mekah: tokoh yang 

mendukung: Buya Hamka dan J. C. van Leur; orang yang membawa: 

pedagang Arab; waktu: sekitar abad ke-7; bukti: pemukiman Islam di 

Baros tahun 647, makam Fatimah Binti Maimun, dan makam di 

Tralaya (KL.BT1.1.M2).  

Materi mengenai masuknya Islam ke Nusantara yang disajikan 

terakhir adalah Teori Persia: tokoh yang mendukung: Hosein 

Djajaningrat; orang yang membawa: orang Persia; waktu: abad ke-

13; bukti: upacara Tabot perayaan 10 muharam yang memiliki 

kesamaan dengan adat Turki (KL.BT1.1.M3). 
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Secara umum penyajian materi mengenai bebeberapa teri 

masuknya Islam ke Nusantara seperti yang dijabarkan diatas sudah 

bisa memenuhi tagihan Kompetensi Dasar 3.7 mengenai teori masuk 

agama dan kebudayaan Islam di Nusantara. Dengan adanya temuan ini 

maka keluasan materi mengenai teori masuknya Islam ke Nusantara 

sudah bagus. 

2) Contoh 

Contoh merupakan ilustrasi yang bisa digunakan oleh peserta 

didik untuk bisa memahami konteks yang sedang dipelajari. Contoh 

dalam pembahasan kali ini digunakan untuk menggambarkan materi 

mengenai teori masuknya Islam ke Nusantara. Contoh  bisa disajikan 

melalui ilustrasi gambar dan penjelasan-penjelasan lainnya yang 

sifatnya mempermudah pemahaman siswa. Contoh mengenai teori 

masuknya Islam ke Nusantara pada buku teks yang diterbitkan oleh 

Erlangga belum disajikan. 

3) Latihan 

Latihan merupakan bentuk evaluasi untuk mengetahui 

keberhasilan proses pembelajaran maupun untuk mengukur 

penguasaan materi oleh peserta didik setelah proses pembelajaran 

dilaksanakan. Latihan yang diberikan kepada peserta didik dalam 

buku yang diterbitkan oleh Erlangga bisa ditemukan pada soal 

Evaluasi: pilihan ganda no 1 dan 2 (hal. 254); sebab-akibat, no 1 

(hal.255), dan Essay, no 1 (hal. 256). Dari paparan tersebut bisa 
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disimpulkan bahwasanya latihan soal untuk proses evaluasi materi 

teori masuknya Islam ke Nusantara sudah diberikan. 

Dari ketiga jabaran diatas kita bisa melihat keluasan materi 

yang disajikan di dalam buku teks sudah cukup, namun perlu disajikan 

contoh guna mempermudah siswa dalam memahami materi yang 

dipeajari, hal ini dikarenakan di dalam buku ini contoh belum 

disajikan. Selanjutnya latihan yang disajikan sudah bisa memberikan 

gambaran mengenai teori masuknya Islam ke Nusantara yang bisa 

ditemukan baik dalam pilihan ganda, sebab-akibat, maupun latihan 

essay. 

Analisis selanjutnya masih berkaitan dengan sub-materi teori 

masuknya Islam ke Nusantara, materi tersebut ada pada sub-bab B dalam 

buku teks yang meliputi kajian mengenai saluran-saluran penyebaran 

Islam di Nusantara. Kajian mengenai saluran-saluran penyebaran Islam di 

Nusantara masih masuk pada pembahasan mengenai teori masuk Islam ke 

Nusantara. Sama seperti sebelumnya kajian dilakukan terhadap materi, 

contoh, dan latihan yang terdapat dialam buku teks tersebut untuk 

memenuhi tagihan Kompetensi Dasar. 

1) Materi 

Materi yang disajikan meliputi materi mengenai beberapa 

saluran yang kemungkinan dijadikan sarana masuknya Islam ke 

Nusantara. Adapun materi-materi yang dimaksudkan antara lain: 

saluran perdagangan, Saluran perdagangan: para pedagang itu 
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melakukan kontak dengan para adipati wilayah pesisir, dan perlahan 

masuk ke lingkungan istana (KL.BT1.1.M4.212). Saluran perkawinan, 

pedagang-pedagang itu dan juga keluarganya menikah dengan 

perempuan pribumi, putra-putri bangsawan (adipati), dan bahkan 

angota keluarga kerajaan (KL.BT1.1.M5.213). Saluran pendidikan, 

para ulama dan mubaligh menyebarkan Islam melalui pendidikan 

dengan cara mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai 

daerah (KL.BT1.1.M6.214); beberapa ulama atau kiai diminta 

menjadi penasehat agama atau guru bagi para bangsawan keraton 

(KL.BT1.1.M6.215). Saluran tasawuf, materi tidak menyebutkan 

secara spesifik bagaimana Islamdisebarkan lewat ajaran tasawuf, 

saluran dakwah, tokoh-tokoh pendakwah yang terkenal di Jawa 

(walisongo); penjabaran tiap wali berupa profil dari setiap wali, 

kecuali (Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria) juga dijelaskan 

cara dakwah yang dilakukan. (KL.BT1.1.M8.). Saluran kesenian, 

kesenian-kesenian yang dipakai oleh beberapa Sunan dalam proses 

dakwah. (KL.BT1.1.M9.217). 

2) Contoh 

Adapun contoh yang ditemukan di dalam buku teks antara 

lain: contoh saluran perdagangan Perdagangan: Gambar ilustrasi 

seorang pedagang Arab di Batavia pada masa Hindia-Belanda 

(KL.BT1.1.C4.212). Perkawinan: perkawinan antara Kertabhumi 

(Brawijaya V)  raja Majapahit dengan putri Champa 
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(Islam)(KL.BT1.1.C5.213). Pendidikan: Pesantren Ampel denta 

(Surabaya), Pesantren Sunan Giri (Surabaya) (KL.BT1.1.C6.215). 

Meskipun contoh yang disajikan tidak diberikan secara menyeluruh 

pada setiap saluran masuknya Islam ke Nusantara, tetapi dengan 

disajikannya contoh dalam beberapa materi saluran masuknya isalm 

ke Nusantara sudah bisa memberikan gambaran kepada siswadalam 

mempelajari materi mengenai saluran penyebaran Islam ke Nusantara. 

3) Latihan 

Latihan diberikan kepada siswa dalam beberapa bentuk, 

pertama dalam bentuk tugas drama dengan materi proses masuknya 

Islam ke Nusantara... dengan rincian tugas: (1) memilih tema kecil 

mengenai saluran masuknya Islam ke Nusantara; (2) mengembangkan 

cerita (hal. 221). Pada bagian Evaluasi latihan soal mengenai materi 

saluran-saluran penyebaran Islam di Nusantara dirinci sebagai berikut: 

bagian pilihan ganda latihan untuk materi saluran penyebaran Islam ke 

Nusantara ditemukan pada soal nomor (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), 

sebab-akibat (1, 2, 3, 4, 5, 6) (hal. 259-260). 

Materi mengenai saluran masuk Islam ke Nusantara sebagai 

materi pelengkap teori masuknya Islam ke Nusantara sudah lengkap, 

dengan disampaikannya materi, contoh, dan latihan maka dapat 

disimpulkan bahwa keluasan materi tersebut sudah baik. 

Poin selanjutnya merupakan analisis keluasan materi buku teks 

pada poin perkembangan agama dan kebuayaan Islam di Nusantara. 
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Materi ini merupakan Jawaban dari tagihan materi Kompetensi Dasar 3.7 

pada poin ke-2. Analisis yang dilakukan meliputi analisis terhadap materi, 

contoh, dan latihan. Hal ini dilakukan untuk melihat keluasan materi yang 

termuat di dalam buku teks serta kesesuaiannya dengan Kompetensi 

Dasar. 

1) Materi 

Keluasan materi seperti yang telah dijelskan oleh kemdikbud 

di dalam deskripsi instrumen penilaian buku teks pelajaran untuk 

siswa SMA/MA mengharuskan materi tersebut minimal 

mencerminkan substansi materi yang terkandung di dalam 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Materi yang dikaji kali ini 

merupakan sub bab C pada buku teks yang berbunyi kehidupan politik 

dan sosia-budaya Nusantara pada masa perkembangan Islam. Materi 

ini merupakan jabaran materi dari substansi materi Kompetensi Dasar 

3.7 yang berbunyi perkembangan agama dan kebudayaan Islam di 

Nusantara. 

Adapun materi yang dijabarkan meliputi perubahan kehidupan 

masyarakat Nusantara Dalam bidang: politik, konsep dewa raja yang 

bercorak Hindu-Budha diganti dengan konsep Islam Khalifah 

(KL.BT1.1.M10.217); sebutan Raja diganti menjadi Sultan 

(KL.BT1.1.M10.218). Sosial-sosial budaya, tidak dikenal lagi sistem 

kasta (KL.BT1.1.M11.218). Bahasa, banyak kosakata AArab diserap 

kedalam bahasa Melayu dan kemudian bahasa Nusantara…modifikasi 
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atas huruf-huruf Pallawa kedalam huruf Arab,kemudian 

dikenaldengan huruf Jawi (KL.BT1.1.M12.218). Pendidikan, 

pengaruh lain yang sangat nyata adalah dalam bidang pendidikan, 

terutama melalui pesanteran (KL.BT1.1.M13.218). 

Pengaruh agama dan kebudayaan Islam juga terlihat di dalam 

kehidupan masyarakat luas sebagai berikut. Busana, ada jenis pakaian 

tertentu yang menunjukan identitas Islam, seperti sarung, baju koko, 

kopiah,kerudung, jilbab, dan sebagainya (KL.BT1.1.M14.218). Seni 

bangunan, Masjid-masjid, bangunan, dan makam kuno menunjukan 

adanya akulturasi dengan bangunan pada masa Hindu- Budha 

(KL.BT1.1.M15.219). Seni sastra, pengaruh Arab terhadap seni 

sastra biasanya berbentuk syair…sedangkan Persia berbentuk 

hikayat…jenis sastra lainnya adalah babad, suluk 

(KL.BT1.1.M16.219). 

Seni rupa, para seniman pada masa itu ada kalanya membuat 

ukiran atau mahluk hidup lainnya yang bentuknya sudah disamarkan, 

teknik tersebut dinamakan stilisasi (deformasi) (KL.BT1.1.M17.219). 

Seni kaligrafi, perpaduan seni lukis dan seni ukir, yang distilisasi 

dengan bahasa Arab…umumnya menampilkan pola daun, bunga, 

bukit karang, pemandangan, dan garis geometris 

(KL.BT1.1.M18.220). Seni tari dan musik, Debus diyakini sebagai 

kesenian asli masyarakkat Banten, yang berkembang sejak masa-

masa awal Islam (masa pemerintahan Maulana Hasanuddin (1532-
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1570)…tari seudati adalah nama tarian yang berasaldari provinsi 

Aceh, seudati berasal dari kata syahadat yang berarti 

saksi/bersaksi/pengakuan terhadap tiada tuhan selain Allah, dan nabi 

Muhammmad utusan Allah (KL.BT1.1.M19.220). Sistem kalender, 

sistem kalender juga mengalami perubahan dengan masuknya 

Islam…pada masa Islam digunakan sistem kalender abru yaitu 

Hijriyah (KL.BT1.1.M20.221). 

Materi yang dijabarkan sudah sangat luas untuk bisa 

menggambarkan perkembangan agama dan kebudayaan masyarakat 

Nusantara pada masa perkembangan Islam. 

2) Contoh 

Contoh yang disajikan di dalam materi mengenai 

perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Nusantara meliputi: 

Bahasa: nama-nama hari menggunakan nama Arab: Senin (Isnain); 

Selasa (Sulasa); Rabu (Rauba’a); Kamis (Khamis);Jumat (Jum’at); 

Sabtu (Sabt)…Nama-nama orang bercorak Arab: Muhammmad; 

Abdullah; Umar; Ali; Hasan; Ibrahim, dsb (KL.BT1.1.C12.218). 

Sastra: Hikayat: Hikayat Hang Tuah, hikayat Panji Semirang, hikayat 

Bayan Budiman…Babad: babad Tanah Jawi, babad diponegoro, 

babad Cirebon…Suluk: suluk sukarsa (KL.BT1.1.C16). Seni Rupa: 

sitisasi terhadap wayang (KL.BT1.1.C16.219)…patung naga di 

makam sunan Giri, masjid Mantingan jepara, mimbar di masjid 

Demak…dimasjid mantingan Jepara stilisasi terhadap bentuk kera 
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yang disamarkan dalam rupa ragam hias flora (KL.BT1.1.C17.220). 

Kaligrafi: Ilustrasi gambar kaligrafi dari abad ke-11 dari Persia 

(KL.BT1.1.C18.). Seni tari dan Musik: Debus, Seudati, Zapin 

(KL.BT1.1.C19) 

3) Latihan 

Latihan merupakan bentuk evaluasi terhadap keberhasilan sebuah 

pemeblajaran serta penguasaan materi yang dilakukan oleh peserta 

didik, oleh karena itu pada pembahasan kali ini akan dilihat latihan 

yang menyangkut materi mengenai perkembangan agama dan 

kebudayaan Islam di Nusantara dalam berbagai bidang. 

Pada bagian Tugas, halaman 221 terdapat tagihan yang berbunyi 

“proses masuknya Islam ke Nusantara serta pengaruh-pengaruhnya 

dalam bidang politik, sosial budaya, seni dan arsitektur Nusantara” 

kesesuaian tagihan yang diberikan dengan pembahasan kali ini bisa 

dilihat dalamkalimat serat pengaruh-pengaruhnya dalam bidang 

politik, sosial budaya, seni dan arsitektur Nusantara. Kalimat tersebut 

merupakan bentuk tagihan mengenai perkembangan agama dan 

kebudayaan Islam di Nusantara. 

Analisis yang selanjutnya dilakukan adalah analisis terhadap isi 

buku teks yang digunakan sebagai Jawaban dari tagihan yang terdapat di 

dalam Kompetensi Dasar 3.8 yang berbunyi Menganalisis perkembangan 

kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan-

kerajaan Islam di Nusantara serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang 
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masih berlaku pada kehidupan masyarakat Nusantara masa kini. Guna 

mempermudah proses analisis, materi tagihan di dalam Kompetensi Dasar 

kembali dibagi menjadi dua kelompok materi yang meliputi 

Perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada 

masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dan Contoh bukti-bukti yang 

masih berlaku pada kehidupan masyarakat Nusantara masa kini. Kedua 

materi tersebut menjadi acuan pokok untuk melihat keluasan materi yang 

terdapat di dalam buku teks. Maksudnya, materi yang termuat di dalam 

buku teks minimal bisa menjabarkan materi, contoh, dan latihan mengenai 

perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah, dan budaya pada masa 

kerajaaan-kerajaan Islam di Nusantara serta menunjukan bukti-bukti 

peninggalannya yang masih ada sampai saat ini. 

Poin pertama materi pokok yang termuat di dalam Kompetensi 

Dasar 3.8 membahas materi mengenai perkembangan kehidupan 

masyarakat, pemerintah,dan budaya pada masa kerajaan Islam. Berikut 

akan dijabarkan beberapa temuan di dalam buku teks yang dianalisis. 

1) Materi 

Materi mengenai tagiah Kompetensi Dasar 3.8 disajikan di 

dalam buku teks pada poin D di dalam materi kerajaan-kerajaan 

tradisional bercorak Islam di Nusantara. Meskipun materi yang 

disajikan tidak secara spesifik mengklaisifikasikan pembahasan 

berdasarkan tagikan Kompetensi Dasar, namun peneliti mencoba 
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menggali informasi yang termuat di dalam buku teks dengan melihat 

tagihan yang di inginkan oleh buku teks. 

Materi yang disajikan meliputi kerajaan-kerajaan Islam 

yang memberikan dampak besar terhadap perkembangan sejarah 

nasional Nusantara. 

2) Contoh 

Contoh merupakan salah satu alat bantu bagi peserta didik 

dalam memahami sebuah materi yang disampaikan, oleh karenanya 

keberadaan contoh dalam sebuah buku teks sangat diperlukan. Kajian 

ini akan melihat ketersediaan contoh di dalam buku teks sesuai dengan 

instrument penilaian yang telah ada. Karena pembahasan materi 

mengenai perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah, dan 

budaya disajikan di dalam pembahasan mengenai kerajaan Islam di 

Nusantara, maka analisis juga akan dilakukan pada setiap kerajaan 

yang disajikan. 

Poin pertama contoh mengenai perkembangan kehidupan 

masyarakat tidak ditemukan di dalam pembahasan buku teks. Poin 

kedua mengenai perkembangan pemerintahan ditemukan di dalam 

semua materi kerajaan: Samudera Pasai: ilustrasi gambar (letak 

kesultanan samudra pasai dan wilayah kekuasaannya (hal. 224); 

Malaka: letak kesultanan malaka dan wilayah kekuasaannya (hal. 

226); Aceh Darusalam: ilustrasi gambar “letak kesultanan Aceh dan 
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wilayah kekuasaannya (hal. 229), ilustrasi gambar “sultan Iskandar 

Muda (hal. 230);  

Demak: letak kesultanan Demak dan wilayah kekuasaannya 

(hal-231); Mataram: ilustrasi gambar letak kesultanan Mataram dan 

wilayah kekuasaannya; Sultan Agung (hal. 235), peta Mataram baru 

setelah perang Diponegoro  pada tahun 1830 (hal. 237); Banten: 

ilustrasi gambar letak kesultanan Banten dan wilayah kekuasaannya 

(hal. 238), kedatangan belanda di Banten (hal. 240), sisa-sisa 

reruntuhan kesultanan Banten (hal. 243); 

Gowa-Tallo: ilustrasi gambar litografo istana raja Gowa pada 

tahun 1880-an (hal. 245), ilustrasi gambar benteng roterdam (hal. 

246); Ternate: ilustrasi gambar Ngara Lamo, gerbang istana Sultan 

ternate (hal. 249); Tidore:  

Poin ke-tiga mengenai Perkembangan budaya yang ada pada 

masa kerajaan Islam di Nusantara, contoh yang disajikan meliputi dua 

kerajaan yakni: Demak: ilustrasi gambar Masjid Agung Demak, akhir 

abad ke-19 (hal. 233); Gowa-Tallo: pembuatan kapal Phinisi dan 

Lombo (hal. 247). 

Temuan diatas mengidikasikan bahwasanya contoh yang 

disajikan masih berpusat pada materi mengenai perkembangan 

pemerintahan, sedangkan contoh mengenai perkembangan kehidupan 

masyarakat dan budaya masih sedikit disampaikan sehingga belum 

bisa menggambarkan secara menyeluruh bagaimana kehidupan 
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masyrakat pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dan 

kebudayaan yang terbangun pada masa kerajaan Islam tersebut. 

3) Latihan 

Latihan merupakan bentuk evalusai keberhasilan proses 

pemebelajaran yang ditunjukan dengan penguasaan materi yang 

dialami oleh peserta didik. Berikut bebrapa latihan yang digunakan 

dalam materi mengenai perkembangan kehidupan masyarakat, 

pemerintah, dan budaya pada masa kerajaan Islam di Nusantara. 

Tugas halaman 243 no 1. Faktor yang mendukung kejayaan dan 

latar belakang runtuhnya Demak, Mataram, Banten; secara berurutan 

no 2, 3, 4, 5, 6 mengenai hubungan antar kerajaan. Tugas halaman 252 

nomor 1. Hubungan kesultanan Maluku. Evaluasi bagian Pilihan 

Ganda no 11-35, sebab-akibat 7-10, dan Essai no 4. 

Latihan mengenai kerajaan-kerajaan Islam sudah cukup luas 

dengan dijabarkannya materi mengenai perkembangan kehidupan 

masyaraat, pemerintah, dan budaya. Namun perlu ditekankan 

bahwasanya baik itu materi, contoh, maupun latihan masih banyak 

berkutat pada permasalahan-permasalahn kerajaan atau dalam 

instrumen disebut dengan perkembangan pemerintahan. 

b. Keluasan Materi Buku Teks Kemendikbud 

Analisis keluasan materi yang dilakukan terhadap muatan materi 

yang tertuang di dalam buku teks sejarah Nusantara yang diterbitkan oleh 

kemendikbud dilakukan dilakukan dengan cara melihat kandungan materi 
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dalam buku teks dan menyesuaikannya dengan tagihan di dalam 

Kompetensi Dasar dan sesuai dengan instrumen penilaian yang tersedia. 

Seperti yang sudah tertuang di dalam instrument penilaian yang 

dikeluarkan oleh kemendikbud pada poin deskripsi butir instrument 

penilaian buku teks pelajaran untuk siswa SMA/MA yang terdapat di 

dalam lampiran, bahwasanya untuk melihat keluasan materi sebuah buku 

teks maka muatan materi buku teks minimal menyajikan materi, contoh, 

dan latihan yang bisa menjabarkan substansi materi yang terdapat di dalam 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. 

Guna mempermudah proses analisis peneliti membagi kandungan 

materi yang termuat di dalam Kompetensi Dasar sebagai berikut. 

Table 5. muatan materi Kompetensi Dasar 

Kompetensi Dasar Muatan materi Kompetensi Dasar 
3.7 Menganalisis berbagai teori 

tentang  proses masuk dan 
berkembangnya agama dan 
kebudayaan Islam di Nusantara. 

Teori masuknya agama dan 
kebudayaan Islam ke Nusantara 
Perkembangan agama dan kebudayaan 
Islam di Nusantara 

 

Paparan muatan materi yang digambarkan diatas digunakan oleh 

penliti untuk proses analisis muatan materi yang terdapat di dalam buku teks. 

Keluasan materi buku teks pada bagian Kompetensi Dasar 3.7 bisa dikatakan 

baik apabila minimal memuat dua materi pokok yakni teori masuknya agama 

dan kebudayaan Islam di Nusantara dan perkembangan agama dan 

kebudayaan Islam di Nusantara. Pada bagian awal peneliti melakukan analisis 

terhadap muatan materi mengenai teori masuknya agama dan kebudayaan 

Islam di Nusantara. Dari materi mengenai teori masuknya agama dan 
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kebudayaan Islam di Nusantara akan dilihat ketersediaannya di dalam buku 

teks yang meliputi aspek materi, contoh, dan latihan. Hal ini sesuai dengan 

instrument penilaian yang peneliti gunakan pada bagian keluasan materi. 

Berikut beberapa temuan yang bisa dijadikan sebagai acuan analisis. 

1) Materi 

Materi mengenai teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di 

Nusantara bisa dilihat bagian A mengenai kedatangan Islam ke Nusantara. 

Adapun materi yang disajikan meliputi. 

Tori pertama yang disajikan di dalam buku teks ini mengenai teori 

masuknya Islam ke Nusantara adalah Teori Gujarat, adapun materi yang 

dimaksud meliputi sarjana Barat-kebanyakan dari negeri belanda 

mengatakan bahwa Islam yang masuk ke kepulauan Nusantara berasal 

dari Gujarat sekitar abad ke-13 M atau ke-7 H...orang yang menyebarkan 

merupakan para pedagang dari Gujarat...tokoh yag mendukung teori ini 

antara lain Pijnapel, Snouck Hurgronje, dan J.P Moquetta...bukti yang 

mendukung teori ini adalah batu nisan Sultan Malik as-Saleh 

(KL.BT2.1.M1.171-172). 

Teori mengenai masuknya Islam ke Nusantara selanjutnya yng 

disajikan adalah Teori Persia, adapun temuan di dalam buku teks meliputi 

ahli yang mendukung teori adalah Hosein Djajadiningrat...isalm yang 

masuk ke Nusantara berasal dari Persia...buktinya adalah persamaan 

budaya Nusantara dan Persia yakni tradisi merayakan 10 Muharram atau 



101 
 

Asyura sebagai hari suci kam Syiah, sama dengan tradisi tabot di 

Pariaman dan Bengkulu (KL.BT2.1.M2.172). 

Teori terakhir yang disajikan adalah teori masuknya Islam 

keNusantara yang berasal dari Makah/Mesir, adapun materi yang disajikan 

di dalam buku teks meliputi tokoh yang mendukung Buya Hamka...lokasi 

asal Islam yang ada di Nusantara berasal dari Arab atau Mesir...waktu 

sekitar abad ke-7 M atau abad pertama Hijriyah (KL.BT2.1.M3.172). 

Materi mengenai teori masuknya Islam ke Nusantara sesuai dengan 

tagihan yang terdapat di dalam Kompetensi Dasar 3.7 bagian pertama, 

dijelaskan dengan tiga teori utama,yakni: Teori Gujarat, Teori Persia, 

Teori Mekah. Materi yang disajikan sudah masuk kedalam kategori luas 

karena secara minimal sudah menyajikan materi mengenai kemungkinan 

masuknya Islam ke Nusantara berdasarkan lokasi asal dan waktu 

kedatangan. 

2) Contoh 

Contoh merupakan alat bantu dalam menyampaikan materi agar 

lebih mudah diterima oleh peserta didik, dalam kajian kali ini contoh 

mengenai teori masuk Islam ke Nusantara paling tidak harus bisa 

menggambarkan materi mengenai teori masuknya Islam ke Nusantara. 

Contoh yang disajikan di dalam buku teks untuk menjabarkan substansi 

materi mengenai teori masuknya Islam ke Nusantara meliputi: Ilustrasi 

gambar peta jejak masuknya Islam ke Nusantara berdasarkan nomor urut 

(KL.BT2.1.C1.170);  Ilustrasi gambar nisan di Tralaya yang bercorak 
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Islam menandakan bahwa Islam sudah masuk pada masa Majapahit 

(KL.BT2.1.C2.172); dan Ilustrasi gambar batu nisan makam Maulana 

Malik Ibrahim (w. 882 H/1419 M) di Gersik Jawa Timur 

(KL.BT2.1.C3.173); serta Ilustrasi gambar “nisan Putri Champa di 

Trowulan (KL.BT2.1.C4.174) 

Contoh yang disajikan sudah bisa menggambarkan bukti-bukti 

yang mendukung mengenai beberapa teori masuk dan berkembangnya 

Islam ke Nusantara. 

3) Latihan 

Latihan yang diberikan sebagai bentuk evalusi proses pembelajaran 

untuk materi teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan 

Islam di Nusantara diberikan dalam bentuk uji kompetensi. Adapun uji 

kompetensi yang digunakan untuk mengevaluasi teori masuk Islam ke 

Nusantara ada pada halaman 175 pada nomor 1 yang berbunyi bagaimana 

pendapat kamu tentang berbagai teori masuknya Islam ke Nusantara? 

Jelaskan pendapatmu! (KL.BT2.1.L1.175), berdasarkan soal diatas siswa 

diminta untuk menganalisis berbagai teori masuknya Islam ke Nusantara 

yang sebelumnya telah dipelajari. Latihan ini dimaksudkan untuk 

mengetahu pemahaman siswa terhadap materi mengenai teori masuknya 

Islam ke Nusantara yang sebelumnya sudah dipelajari. 

Masih dalam kajian mengenai teori masuknya Islam ke Nusantara 

disampaikan juga materi pendukung berupa materi mengenai jaringan 

perdagangan antar pulau, mengapa materi ini dikatakan merupakan materi 
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pendukung materi pertama. Hal ini berkaitan dengan bagaimana Islam 

pertama kali masuk ke Nusantara adalah dengan terbukanya jaringan 

perdagangan anatar pulau. Adapun analisis mengenai keluasan materi tersebut 

akan disajikan sebagai berikut. 

1) Materi 

Perdagangan antar pulau merupakan salah satu media/alat yang 

bisa mempercepat proses Islamisasi, hal ini dikarenakan para pedagang 

yang melakukan pelayaran akan singgah di wilayah tertentu (Nusantara) 

yang pada akhirnya menyebarkan agama dan kebudayaan yang dibawanya 

(Islam), hal ini sesuai dengan materi yang ditemukan di dalam buku teks 

Adanya jalur perdagangan tersebut menyebabkan munculnya jaringan 

perdagangan dan pertumbuhan serta perkembangan kota-kota bandarnya 

pada abad ke-13 sampai abad ke-18 (KL.BT2.1.M4.) 

2) Contoh 

Contoh dalam sebuah buku teks bermanfaat bagi siswa dalam 

meahami materi yang disajikan di dalam sebuah buku teks, berikut 

bebeberapa contoh yang ditemukan di dalam buku teks mengenai materi 

perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Nusantara. Adapun contoh 

yang diberikan untuk menggambarkkan pengaruh perdagangan antar pulau 

terhadap penyebaran Islam ke Nusantara adalah sebagai berikut: Ilustrasi 

gambar kapal-kapal Cina yang sudah berlayar hingga ke kepulauan 

Nusantara (KL.BT2.1.C2.1.176); Ilustrasi gambar laksamana Ceng Ho 

(KL.BT2.1.C2.2.178); Ilustrasi gambar pedagang Arab dari Hadramaud 
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(KL.BT2.1.C2.3.179); Ilustrasi gambar situasi Bandar Makasar 

(KL.BT2.1.C2.4.180) 

3) Latihan 

Latihan yang diberikan untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap 

materi yang disampaian dapat dilihat padahalaman 183 uji kompetensi no 

1-3. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meminta siswa untuk melaukan 

analisis terhadap emilihan jalur perdagangan lewat perairan, dan peta jalur 

perdagangan yang masuk ke Nusantara. Dalam pertanyaan yang disajikan 

masih kurang memberikan gambaran akan hubungan antara munculnya 

perdagangan dengan perkembangan Islam di Nusantara. Latihan yang 

diminta masih fokus pada permasalahan mengenai sejarah perkembangan 

perdagangan yang kebetulan ada pada masa Islam di Nusantara. 

Analisis yang selanjutnya dilakukan adalah materi yang menjadi 

tagihan Kompetensi Dasar 3.7 pada poin ke 2 yakni mengenai perkembangan 

agama dan kebudayaan Islam di Nusantara. materi yang paling 

memungkinkan untuk membahas permasalahnn tersesbut terdapat di dalam 

poin E mengenai akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Analisis 

terhadap keluasan materi mengenai perkembangan agama dan kebudayaan 

Islam di Nusantara dilakukan dengan mengkaji aspek materi, contoh dan 

latihan yang harus sesuai dengan tagihan yang ada. 

1) Materi 

Materi yang disajikan mengenai perkembangan agama dan 

kebudayaan Islam di Nusantara disajikan dalam bentuk materi mengenai 
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akulturasi kebudayaan seperti yang terdapat di dalam paragraf ke-2 

halaman 240 berkembangnya kebudayaan Islam tidak menggantikan atau 

memusnahkan kebudayaan yang sudah ada yang menghasilkan akulturasi 

dalam bentuk paragraf ke-3 bentuk fisik…seni bangunan, seni ukir atau 

pahat, dan karya sastra tetapi juga menyangkut pola hidup dan 

kebudayaan non fisik lainnya. 

Seni bangunan merupakan salah satu bentuk fisik yang bisa 

menggambarkan bagaimana perkembangan Islam mempengaruhi seni 

arsitektur Nusantara. Seni bangunan yang berkembang pada masa Islam 

meliputi dua hal utama yakni bangunan mesjjid-menara dan makam. 

Bangunan masjid merupakan tempat peribadatan bagi umat muslim,  pada 

masa sebelumnya terutama pada masa Hindu-Budha bangunan peribadatan 

yang digunakan berupa Pura dan Candi, pengaruh kebudayaan Hindu-

Budha di Nusantara sangat kuat sehingga kebudayaan Islam yang masuk 

setelahnya menyesuaikan diri dengan kenyataan tersebut. Akulturasi 

antara seni bangunan Hindu-Budha dengan seni bangunan Islam bis dilihat 

dalam bentuk bangunan Mesjid yang menyerupai bangunan Hindu-Budha 

seperti yang digambarkan dalam penjelasan Bangunan-bangunan kuno di 

Nusantara memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1). Atapnya berupa atap 

tumpang; (2). Tidak ada menara yang berfungsi sebagai tempat 

mengumandangkan adzan; (3). Masjid umumnya didirikan di ibu kota 

atau dekat istana kerajaan. (KL.BT2.1.M5.1.242) 



106 
 

Pemakaman untuk mengebumikan orang yang meninggal 

merupakan salah satu ajaran Islam, namun di Nusantara pelaksanaan 

pemakaman tersebut mendapatkan pengaruh dari kebudayaan sebelumnya 

seperti dalam pernyataan paragraf ke-2 halaman 244 makam-makam yang 

terletak di tempat-tempat tinggi atau diatas bukit…masih menunjukan 

kesinambungan tradisi yang mengandung unsur kepercayaan kepada ruh 

nenek moyang yang sebenarnya sudah dikenal dalam pengejahwatan 

pendirian punden berundak megalithic. Pernyataan tersebut diperkuat 

dengan pernyataan dalam paragraf ke-3 halaman 244 seni bangunan 

keagamaan masih diteruskan pada masa tumbuh dan berkembangnya 

Islam di Nusantara melalui proses akulturasi. Makam-makam yang 

lokasinya ditasa bukit, makam yang paling atas adalah yang dianggap 

paling di hormati. 

Selanjutnya adalah seni ukir paragraf pertama hal 245 Islam di 

zaman madya, berkembang kepercayaan bahwa seni ukir, patung, dan 

melukis mahluk hidup, apalagi manusia secara nyata tidak diperbolehkan. 

Yang menyebabkan seni mematung pada masa tersebut tidak mengalami 

perkembangan, akan tetapi seni pahat dan ukir terus berkembang para 

seniman tidak ragu-ragu mengembangkan seni hias dan seni ukir dengan 

motif daun-daunan dan bunga-bungaan…apabila ingin melukiskan 

mahluk hidup, akan disamarkan dengan berbagai hiasan, sehingga tidak 

lagi jelas-jelas berwjud binatang atau manusia. 
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Pengaruh agama dan kebudayaan Islam juga terlihat dalam 

penyerapan aksara Arab kedalam aksara melayu ataupun Nusantara huruf 

Arab sebagai abjad yang digunakan untuk menulis bahasa Arab mulai di 

gunakan di Nusantara...huruf Arab digunakan di bidang seni ukir. 

Berkaitan dengan itu berkembang seni kaligrafi (KL.BT2.1.M7.1.246); 

Selain penyerapan aksara Arab kedalam aksara melayu, bidang sastra juga 

banyak digunakan di Nusantara  Jenis-jenis sastra Hikayat, Babad, Syair, 

Hikayat (KL.BT2.1.M7.2.247-248) 

Beberapa kutipan diatas menunjukan bahwa materi mengenai 

akulturasi dan prkembangan budaya Islam sebagai materi yang digunakan 

untuk menJawab tagihan materi yang termuat di dalam Kompetensi Dasar 

sudah luas. 

2) Contoh 

Contoh yang digunakan untuk menjelaskan perkembangan agama 

dan kebudayaan Islam di Nusantara diberikan dalam berbagai bentuk, 

diantaranya Ilustrasi gambar menara masjid kudus (KL.BT2.1.C3.1.239) 

menunjukan adanya perkembangan kebudayaan dalam bentuk akulturasi 

antara kebudayaan Islam dan Hindu-Budha. Selain itu beberapa bangunan 

makam juga diberikan contoh Ilustrasi gambar kompleks makam raja-raja  

kesultanan Palembang Kawah tengkurep’ (hal. 243)..Contoh makam di 

dataran makam sultan-sultan Demak disamping Masjid agung Demak, 

makam raja-raja Mataram-Islam Kota Gede (D.I Yogyakarta) 

(KL.BT2.C3.3.243). 
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Sementara itu contoh lain yang diberikan dalam bidang Seni Ukir 

adalah Ilustrasi gambar ukiran mimbar masjid Gelgel, Klungkung, Bali 

(KL.BT2.1.C4.246); 

Contoh dalam bidang Aksara dan Sastra Ilustrasi gambar naskah 

hikayat Amir Hamzah...Hikayat Iskandar Zulkarnaen, Hikayat Raja-raja 

Pasai, Hikayat si Miskin, Hikayat 1001 Malam, Hikayat Bayan Budiman, 

Hikayat Amir Hamzah...Babad: “Babad Tanah Jawi, Babad Cirebon, 

Babad Mataram, Babad Surakarta...Syair yang tertulis di batu nisan putri 

Pasai di Minye Tujoh (KL.BT2.1.C5.247) Suluk Sukarasa, Suluk Wujil, 

Suluk Malang Sumirang (KL.BT2.1.C5.3.248) 

3) latihan 

latihan yang diberikan terdapat pada halaman 249, latihan yang 

paling mendekati dengan tagihan materi mengenai perkembangan agama 

dan kebudayaan Islam ada pada nomor 1 dan 2, mengenai penggunaan 

wayang sebagai media Islamisasi dan proses akulturasi antar budaya Islam 

dengan pendahulunya yang berlangsung secara damai. 

Analisis muatan materi yang berikutnya berkenaan dengan materi yang 

termuat di dalam kompetensi dassar 3.8, guna mempermudah analisis dan 

melihat kesesuaiannya dengan buku teks. Maka kandungan materi 

Kompetensi Dasar dipecah kedalam unit analisis sebagai berikut. 

Table 6. pembagian materi kompetensi dasr 3.8 

Kompetensi Dasar Muatan materi Kompetensi Dasar 
Menganalisis perkembangan 
kehidupan masyarakat, 
pemerintahan, dan budaya pada 

Perkembangan  kehidupan masyarakat, 
pemerintah, budaya pada masa kerajaan-
kerajaan Islam di Nusantara. 
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masa Kerajaan-Kerajaan Islam di 
Nusantara serta menunjukkan 
contoh bukti-bukti yang masih 
berlaku pada kehidupan 
masyarakat Nusantara masa kini 

menunjukkan contoh bukti-bukti yang 
masih berlaku pada kehidupan masyarakat 
Nusantara masa kini 

 

Analisis keluasan materi sejarah peradabana Islam dalam Kompetensi 

Dasar 3.8 yang pertama dilakukan adalah kajian mengenai perkembangan 

kehidupan masyarakat, pemerintah dan budaya pada masa kerajaan-kerajaaan 

Islam di Nusantara. Kajian kali ini akan melihat ketersediaan materi di dalam 

buku teks yang menjadi tagihan Kompetensi Dasar. Analisis dilakukan 

terhadap tiga elemen di dalam buku teks, meliputi materi, contoh dan latihan 

dan harus bisa menggambarkan perkembangan kehidupan masyarakat, 

pemerintah, dan budaya masa kerajaan Islam di Nusantara. Pada poin pertama 

materi mengenai perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah, dan 

budaya akan pada setiap kerajaan. Adapun temuan di dalam buku teks adalah 

sebagai berikut. 

1) Materi 

Materi mengenai perkembangan kehidupan masyarakat, 

pemerintah, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara 

disampaiakan di dalam materi pada poin C dengan judul Islam masuk 

istana Raja, adapun jabaran materi yang disajikan meliputi materi 

mengenai sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara 

berdasarkan lokasinya. Adapun materi yang disampaikan antara lain: 

a) Kerajaan Samudera Pasai 
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Analisis mengenai materi yang terkandung di dalam kerajaan 

Samudera Pasai meliputi tiga hal pokok. Perkembangan masyarakat tidak 

ditemukan di dalam buku teks. Perkembangan pemerintah berisi waktu 

berdiri: paragrafke-2 “Samudra Pasai diperkirakan tumbuh berkembang 

antara tahun 1270 hingga 1725, atau pertengahan abad ke-13...lokasi: 

paragraf ke-2 Kerajaan ini terletak lebih kurang 15 KM disebelah timur 

Lhokseumawe, Nanggro Aceh darusalam...Sultan/Raja yang berkuasa 

Sultan Malik as-Shaleh (696 H/1297 M), Sultan Muhammad Malik Zahir 

(1927 M-1326 M), Sultan Mahmud Malik Zahir (± 1346 M-1383 M), 

Sultan Zainal Abidin Malik Zahir (1383-1405 M), Sultanah Nahrisyah 

(1405-1412), Abu Zain Malik zahir (1412), Mahmud Malik Zahir (1513-

1524) (KL/BT2.2/M2/hal.185-186). 

Masih membahas materi mengenai perkembangan pemerintah 

menjabarkan Masa kejayaan kesultanan Samudera Pasai mencapai 

puncaknya pada awal abad ke-16, ditandai dengan kemajuan diberbagai 

bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, pemerintahan, keagamaan, 

terutama ekonomi perdagangan (KL/BT2.2/M2/hal.186). Sedangkan 

Masa akhir Samudera Pasai namun, sejak portugis menguasai Malaka 

pada 1511 dan meluaskan kekuasaannya,maka Kerajaan Islam Samudera 

Pasai mulai dikuasai sejak 1521...kemudian Kerajaan Aceh darusalam 

dibawah pemerintahan Sultan Ali Mughayat Syah lebih berhasil 

menguasai Samudera Pasai (KL/BT2.2/M2/hal.187-188). Materi 
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mengenai Perkembangan budaya juga menjadi materi yang tidak 

disampaikan dalam buku teks. 

b) Aceh darusalam 

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, untuk mengetahui keluasan 

materi yang termuat di dalam buku teks khususnya yang termuat di dalam 

Kompetensi Dasar 3.8 materi minimal harus bisa menjelaskan 

perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah dan budaya pada setiap 

kerajaan, pada bagian ini akan dilihat keluasan materi tersebut. Bagian 

pertama materi mengenai Perkembangan kehidupan masyarakat: tidak 

disajikan di dalam buku teks. Selanjutnya, materi mengenai perkembangan 

pemerintah disajikan dalam paragraf ke-2 mengenai masa kejayaan 

kesultanan Aceh Darusalam mencapai masa kejayaannya pada masa 

pemerintahan Sultan Iskandar Muda...perkembangan dalam bidang politik 

Sultan Iskandar muda telah menundukan daerah-daerah disepanjang 

pesisir timur dan barat, juga Johor di semenanjung Malaysia 

(KL.BT2.2.M5.). Sementara materi mengenai perkembangan budaya juga 

tidak disajikan di dalam buku teks. 

c) Kerajaan Islam di Riau 

Materi mengenai perkembangan kehidupan masyarakat tidak 

disajikan di dalam buku teks sementara materi mengenai perkembangan 

pemerintah menyajikan nama kerajaan-kerajaan yang ada di Riau pada 

paragraf pertama Kerajaan Islam yang ada di Riau antara lain Siak, 

Kampar dan Indragiri...tumbuh menjadi Kerajaan Islam sejak abad ke-15 
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(KL.BT2.2.M8). materi mengenai perkembangan budaya juga menjadi 

bagian yang tidak disajian di dalam buku teks. 

d) Kerajaan Islam di Jambi 

Perkembangan kehidupan masyarakat tidak disajikan di dalam 

buku teks sementara materi mengeni perkembangan pemerintah disajikan 

kedalam tiga bagian, yang pertama mengenai waktu perkembangan: 

proses Islamisasi secara besar-besaran bersaman dengan berkembangnya 

Kerajaan Jambi sekitar 1500 M (KL.BT2.2.M11.1.194). Selanjutnya 

mengenai kegiatan kerajaan yang melakukan hubungan dengan VOC: 

pangeran Keda yang bergelar Sultan Abdul Kahar pada 1965, sejak masa 

pemerintahannya orang-orang VOC mulai datang untuk menjalin 

hubungan perdagangan (KL.BT2.2.M11.2.195). Bagian terakhir 

membahas mengenai masa akhir kerajaan: sejak itulah terus-terusan 

terjadi konflik yang memuncak dengan terjadi pemberontakan dan 

perlawanan Sultan Thaha Sayf al-Din yang dipusatkan terutama di 

Batanghari Hulu (KL.BT2.2.M11.3.196). Materi mengenai perkembangan 

budaya juga tidak disampaikan di dalam buku teks. 

e) Kerajaan Islam di Sumatera Selatan 

Materi mengenai perkembangan kehidupan masyarakat tidak 

disampaikan di dalam buku teks, sementara materi mengenai 

Perkembangan pemerintah: Sultan pertama kesultanan Palembang ialah 

Susuhunan Sultan Abdurrahman Khalifat al-Mukminin Syyid al-

Iman?pangeran Kusumo Abdurrahman/Kiai Mas Endi sejak 1659-1706” 
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(KL.BT2.2.M14.1.197); materi yang selanjutnya disampaiakn adalah 

Masa akhir kesultanan: kesultanan Palembang sejak 7 Oktober 1823 

dihapuskan dan kekuasaan daerah Palembang berada langsung dibawah 

Pemerintahan Hindia-Belanda (KL.BT2.2.M14.2.198). 

Materi yang selanjutnya disampaikan mengenai perkembangan 

budaya disajikan di dalam buku teks dengan menjelaskan perkembangan 

hasil sastra keagamaan dari tokoh-tokoh, Abdussamad al-Palimbani, 

kemas Fakhruddin, Kemas Muhammmad ibn Ahmad, Muhammad 

Muhyiddin ibn Sayikh Shibabuddin, Muhammad Ma’ruf ibn Abdullah,dan 

lainnya (KL.BT2.2.M15.198). 

f) Kerajaan Islam di Sumatera Barat 

Materi mengenai perkembangan kehidupan masyarakat termuat di 

dalam Paragraf ke-2 yang menggambarkan kondisi masyarakat melalui 

pelabuhan-pelabuhannya sejak abad ke-15 atau ke-16 hubungan antara 

daerah Sumatra Barat dengan berbagai negeri terjalin hubungan 

perdaganagan antara lain dengan Aceh (KL.BT2.2.M16.199) dan 

Paragraf ke-3 Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau lambat laun 

terjadi kebiasaan buruk seperti main judi, sabung ayam, menghsap madat, 

dan minum-minman keras (KL.BT2.2.M16.200). 

Sementara materi mengenai perkembangan pemerintah termuat di 

dalam Paragraf ke-2 wilayah Minangkabau mempunyai seorang Raja yang 

berkedudukan di Pagarruyung. Raja tetap dihormati sebagai lambang 

Negara namun tidak mempunyai kekuasaan...kekuasaan berada di tangan 
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para panghulu yang tergabung dalam dewan panghulu atau dewan nagari 

(KL.BT2.2.M17.200). Masa akhir kerajaan di Sumatera Barat termuat di 

dalam paragraf ke-2 perang Padri diakhiri dengan ditangkapnya 

pemimpin-pemimpin Padri, terutama Tuanku Imam Bonjol dalam 

pertempuran benteng Bonjol, pada 25 Oktober 1837...dengan demikian 

pemerintah Hindia Belanda pada akhir 1838 berhasil mengukuhkan 

kekuasaan politik dan ekonominya di daerah Minangkabau atau Sumatra 

Barat (KL.BT2.2.M17.201). 

g) Kerajaan Demak 

Materi mengenai perkembangan kehidupan masyarakat paragraf 

pertama dibawah kekuasaan raden fatah Kerajaan demak berkembang 

pesat karena memiliki daerah pertanian yang luas sebagai penghasil 

bahan makanan terutama beras (KL.BT2.2.M19.) yang menunjukan 

bahwa masyaraat hidup dalam keadaan makmur dari hasil pertanian. 

Sementara materi perkembangan pemerintah disajikan dengan 

jabaran materi mengenai berdirinya kerajaan yang termuat di dalam 

paragraf ke-4  demak berdiri tahun 1500..dengan Raja pertama Kerajaan 

Demak adalah Raden Fatah...pada masa kejayaannyawilayah kekuasaan 

Kerajaan demak meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, 

beberapa wilayah di kalimantan, dan wilayah pesisir Jawa 

(KL.BT2.2.M20.202). materi mengenai perkembangan budaya tidak 

disajikan di dalam buku teks. 

h) Kerajaan Mataram 
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Materi mengenai kerajaan Mataram sama seperti materi pada 

kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya minimal memuat tiga materi pokok 

yang meliputi materi mengenai perkembangan kehidupan masyarakat, 

pemerintah, dan budaya. Adapun temuan ketiga pokok materi tersebut 

meliputi. 

Perkembangan kehidupan masyarakat: pengelompokan 

masyarakat: Paragraf pertama: pengelompokan masyarakat ada golongan 

raja dan keturunannya, para bangsawan dan rakyat sebagai kawula 

kerajaan, kehidupan masyarakat bersifat feodal karena raja adalah pemilik 

tanah beserta seluruh isinya (KL.BT2.2.M22.207) 

Materi mengenai perkembangan pemerintahan diawali dengan 

penyajian materi awal berdirinya kerajaan yang termuat di dalam paragraf 

ke-3 sutawijaya memindahkan pusaka Kerajaan Pajang ke 

Mataram..sekaligus menjadi raja pertama dengan gelar panembahan 

Senapati Ing Alaga Panatagama..lokasi pusat Kerajaan Mataram ada di 

Kota gede, sebelah tenggara kota Yogyakarta sekarang 

(KL.BT2.2.M23.205); 

Selanjutnya materi mengenai masa kejayaan kerajaan Mataram 

termuat di dalam paragraf ke-3 pada masa pemerintahan Sultan Agung 

inilah Mataram mencapai puncak kejayaan (KL.BT2.2.M23.205), yang 

ditandai dengan kemajuan di bidang politik Sultan Agung berhasil 

memeperluas wilyah kekuasaan sampai ke Surabaya, Lasem, pasuruhan, 

Tuban..bidang ekonomi Mataram mengembangkan daerah-daerah 
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persawahan yang luas, dengan hasil utamanya adalah beras 

(KL.BT2.2.M23.205). selanjutnya materi mengenai masa kemunduran 

kesultanan Mataram yang disajikan adalah masa pemerintahan 

Amangkurat 1 adalah seorang Raja yang lemah, berpandangan sempit, 

dans erring bertindakkejam (KL.BT2.2.M23.208-209) juga karena adanya 

pengaruh dari luar terutama pengaruh VOC yang semakin kuat. 

Materi mengenai perkembangan budaya termuat pada paragraf ke-

2 kreasi-kreasi para seniman misalnya terlihat pad pembangunan gapura-

gapura, serta seni ukir-ukiran di istana dan tempat ibadah...seni tari yang 

terkeal adalah Tari Bedoyo Ketawang...perayaan sekaten untuk 

memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW” 

(KL.BT2.2.M24.207). 

Materi yang ditemukan di dalam buku teks mengenai kerajaan 

Mataram sudah luas hal ini dapat dilihat dari disajikannya ketiga elemen 

materi tagihan Kompetensi Dasar. 

i) Kesultanan Banten 

Materi mengenai perkembangan kehidupan masyarakat yang 

disajikan menggambarkan kondisi masyarakat di kesultanan Banten yang 

disajikan pada paragraf ke-2 masyarakat umum hidup dengan rambu-

rambu budaya Islam (KL.BT2.2.M25.212), gambaran yang disajikan 

menggambarkan bagaiman pengaruh Islam sudah berakar kuat dalam 

kehidupan masyarakat Banten pada masa tersebut. 
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Sementara materi mengenai perkembangan pemerintahan masa 

awal munculnya kesultanan, pada paragraf ke-2 menyatakan bahwa 

Kerajaan Banten berawal sekitar tahun 1526...Fatahilah, mendirikan 

benteng yang dinamakan Surosowan, yang kemudian hari menjadi pusat 

pemerintahan, yakni kesultanan Banten (KL.BT2.2.M26.209). Berdirinya 

kesultanan Banten tidak lepas dari kemunduran Demak…maka Banten 

melepaskan diri dan menjadi Kerajaan yang mandiri. 

Masa kejayaan Banten mulai terlihat pada awal abad ke-17 Banten 

mencapai zaman keemasannya ditandai dengan kemajuan dalam bidang 

politik perluasan wilayah kekuasaan terus dilakukan bahkan sampai ke 

daerah yang pernah dikuasai Kerajaan Pajajaran (KL.BT2.2.M26.212). 

Sementara masa kemunduran Banten didasari oleh beberapa hal sebagai 

berikut pada masa akhir pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa timbul 

konflik di dalam istana...keretakan di dalam istana dimanfaatkan VOC 

dengan politik devide et impera...berakhirnya masa kekuasaan Sultan 

Ageng Tirtayasa membuat semakin kuatnya kekuasaan VOC di 

Banten...Raja-Raja yang berkuasa setelahnya bukanlah Raja yang kuat. 

Hal ini membawa kemunduran Kerajaan Banten (KL.BT2.2.M26.213) 

Perkembangan budaya Kesultanan Banten dapat ditemukan dalam 

materi paragraf ke-2 seni bangunan mengalami perkembangan, beberapa 

jenis bangunan yang masih tersisa adalah Masjid Agung Banten, 

bangunan keraton dan gapura-gapura (KL.BT2.2.M27.213). 
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j) Kesultanan Cirebon 

Materi meengenai kerajaan-kerajaan Islam di indonesai merupaan 

penjabaran materi yang merupakan kandungan matreri Kompetensi Dasar 

3.8 tentang perembangan kehidupan masyarakat, pemerintah dan budaya 

pada masa kerajaan Islam. Oleh karena itu materi yang disajikan harus 

bisa menjabarkan ketiga elemen tersebut. Pada poin pertama materi harus 

bisa menjabarkan perkembangan kehidupan masyarakat. Adapun temuan 

dalam buku teks yang bisa menJawab pertanyaan tersebut adalah 

pangeran Cakrabumi alias haji Abdullah Imam dan juga Syaikh Datuk 

Kahfi telah mempelopori pendirian pesantren sebagai tempat mengajar 

dan penyebaran agama Islam untuk daerah sekitarnya...masa 

pemerintahan Sunan Gunung Jati Islam makin di intensifkan dengan 

mendirikan Masjid Agung Ciptarasa di sisi barat keraton Pakungwati 

(KL/BT2.2/M28/hal.214), pernyataan diatas menunjukan bagaimana 

masyarakat esultanan Cirebon sudah dalam pengaruh agama Islam. 

Sementara materi mengenai perkemabangan pemerntahan dapat 

terlihat dalam pembahasan mengenai awal mula terbentuknya kesultanan 

Cirebon pada 1479 ia menggantikan mertuanya sebagai penguasa 

Cirebon, lalu mendirikan keraton yang diberi nama Pangkuwati di 

sebelah timur keraton kasepuhan kini (KL/BT2.2/M29/hal.214) serta 

materi mengenai Masa kemunduran dan akhir kesultanan Cirebon 

kesltanan Cirebon sejak 1681 sampai 1940 mengalami kemerosotan 

karena kolonialisme (KL/BT2.2/M29/hal.215). 
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Tagihan materi yang terakhir yakni materi mengenai 

perkembangan budaya pada masa kerajaan Islam, dalam hal ini materi 

yang bisa menunjukan Jawaban atas tagihan tersebut adalah Cirebon 

sebagai pusat keagamaan banyak menghasilkan naskah-naskah kuno 

seperti Babad Cirebon, Tarita Puwaka tjaruban Nagari, Pepakem 

Cirebon, dan lainnya (KL/BT2.2/M.30/hal.215). 

k) Kerajaan Pontianak 

Kerajaan pontianak sebagai salah satu kerajaan yang berasal dari 

kalimantan yang juga disajikan di dalam buku teks. Adapun materi yang 

disajikan sama seperti kerajaan sebelumnya harus bisa menjabarkan 3 

aspek tagihan Kompetensi Dasar. Pada poin pertama materi mengenai 

perkembangan kehidupan masyarakat tidak disajikan di dalam buku teks. 

Sementara poin ke dua mengenai perkembangan pemerintah 

disajikanmateri mengenai berdirinya keslutanan Pontianak pangeran Sayid 

Abdurrahman Nurul Alam, pergi dengan sejumlah rakyatnya ke tempat 

yang kemudian dinamakan Pontianak dan di tempat inilah ia mendirikan 

keraton dan Masjid aagung (KL/BT2.2/M32/). Perkembangan budaya 

juga tidak disajikan di dalam buku teks. 

l) Kerajaan Banjar (Banjarmasin) 

Materi mengani perkembangan kehidupan masyarakat tidak 

disajian didalm buku teks. Sementara materi mengenai perkembangan 

pemerintah disajikan dalam buku teks mengenai perkembangan kerajaan 

Banjarmasin sejak pemerintahan Sultan Suryanullah, Kerajaan Banjar 
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meluaskan kekuasaannnya sampai Sambas, batanglawi  Sukadana, 

Kotawaringin, Sampit,Madawi, dan Sambangan (KL/BT2.2/M35/hal.218). 

materi mengenai perkembangan budaya yang disajikan berupa hasil-hasil 

karya dalam bentu tulisan beserta tokoh/orang yang menulis pada abad ke-

17 di Kerajaan Banjar ada seorang ulama besar bernama Muhammad 

Arsyad ibn Abdullah al-Banjari (KL/BT2.2/M36/hal.219) hasil karyanya 

Sabil al-Muhtadin di bidang Fikih/Syariah, Khaz al-Marifah di bidang 

Tasawuf (KL/BT2.2/M36/hal.220). 

m) Kerajaan Gowa-Tallo 

Materi mengenai perkembangan kehidupan masyarakat tidak 

disajikan Materi mengenai perkembangan pemerintah yang disajikan 

berupa materi mengenai berdiri dan perkembangan kerajaan sejak 

Kerajaan Goa secara resmi sebagai Kerajaan bercorak Islam pada 

1605...Gowa meluaskan pengaruh politiknya, agar Kerajaan-Kerajaan 

lainnya juga memeluk Islamdan tunduk kepada Kerajaan Gowa-Tallo 

(KL/BT2.2/M38/hal.221). serta masa akhir kerajaan Gowa-Tallo yang 

berisi peristiwa peperangan perang Sulawesi selatan berhenti setelah 

terjadi perjanjian Bongaya pada 1667 yang sangat merugikan pihak 

Gowa-Tallo (KL/BT2.2/M38.hal.223). juga materi mengenai 

perkembangan kebudayaan masih tidak disampaikan. 

n) Kerajaan Wajo 

Perkembangan kehidupan masyarakat tidak disampaikan, 

perkembangan pemerintahan menyajikan materi mengenai sejarah 
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berdirinya kerajaan Wajo kampong Wajo didirikan oleh tiga orang anak 

rajadari kampong tetangga Cinnotta’bi yang berasal dari keturunan 

dewa...mereka menjadi raja dari ketiga bagian (limpo) bangsa Wajo: 

Battempola, Talonlenreng, dan Tua. Kepala keluarga dari mereka 

menjadi raja seluruh Wajo dengan gelar Batara Wajo 

(KL/BT2.2/M41/hal.224). Masa kerajaan Wajo memperluas 

kekuasaannya sehingga menjadi kerajaan Bugis yang besar 

(KL/BT2.2/M41/hal.224). poin terakhir yang disajikan mengenai masa 

akhir pada 1670 Kerajaan Wajo yang diserang Bone dan VOC sehingga 

jatuhlah ibukota kerajaan Wajo yaitu Torosa...Arung Matoa terpaksa 

menandatangani perjanjian Makasar tentang penyerahan kerajaan Wajo 

kepada VOC (KL/BT2.2/M41/hal.225). materi mengenai perkembangan 

budaya juga tidak disajikan. 

o) Kerajaan Ternate 

Materi mengenai perkembangan kerajaan Ternate yang disajikan di 

dalam buku teks meliputi materi mengenai perkembangan kerajaan 

Ternate kemajuan di bidang ekonomi-perdagangan maupun bidang 

politik, lebih-lebih setelah Sultan Khairun putera Sultan Zainal Abidin 

menaiki tahta sekitar 1535, kerajaan Ternate berhasil mempersatukan 

wilayah di Maluku Utara...Sultan Babullah menyatakan dirinya sebagai 

penguasa seluruh Maluku bahkan mendapat pengakuan kekuasaannya 

sampai ke berbagai wilayah Mindanao, Menando, Sangihe dan daerah-

daerah Nsa Tenggara (KL/BT2.2/M44/hal.228). 
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Kerajaan Ternate mengalami masa kemunduran ketika terjadi 

perpecahan persatuan daerah-daerah dalam kerajaan Ternate itu mulai 

pecah karena kedatangan orang-orang Portugis dan Spanyol ke Tidore 

sebagai upaya monopoli perdagangan terutama rempah-rempah 

(KL/BT2.2/M44/hal.228). 

p) Kerajaan Islam di Papua 

Materi mengenai perkembangan kehidupan masyarakat, 

pemerintahan, dan budaya tidak disampaikan pada bagian materi ini, 

melainkan materi mengenai bebebrapa teori masuk dan berkembangnya 

agama dan kebudayan Islam di Papua. 

q) Kerajaan Lombok dan Sumbawa 

Materi mengenai perkembangan pemerintahan yang disajikan 

meliputi: lokasi Selaparang merupakan pusat kerajaan Islam di 

Lombok...masa kejayaan pada masa itulah Selparang mengalami masa 

kejayaan dan memegang hegemoni di seluruh Lombok 

(KL/BT2.2/M50/hal.231), serta materi mengenai pemindahan kekuasaan 

kerajaan-kerajaan di Nusa Tenggara mengalami tekanan dari VOC 

setelah terjadinya perjanjian Bongaya pada 18 November 1667...pusat 

kerajaan Lombok dipindahkan ke Sumbawa pada 167 

(KL/BT2.2/M50/hal.232). 

r) Kerajaan Bima 

Materi mengenai perkembangan pemerintahan berisi nama raja 

yang pertama masuk Islam adalah Ruma Ta Ma Bata Wada yang bergelar 
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aultan Bima I atau Sultan Abdul Kahir (KL/BT2.2/M53/). Sedangkan 

materi mengenai perkembangan budaya berisi Syair Kerajaan Bima ditulis 

oleh Khatib Lukman barangkali pada 1830...syair itu ditulis dalam huruf 

Jawi dengan bahasa Melayu yang berisi letusan gunung Tmbora, wafat 

dan pemakaman Sultan Abdul Hamid pada mei 1819, serangan bajak laut, 

penobatan Sultan ISMAil pada 28 November 1819, Sultan Abdul Hamid 

dan Wazir Abdul Nabi, pelyaran Sultan Abdul Hamid ke Makasar pada 

1792, kontak Bima pada 26 Mei 1792, pelantikan raja Bicara Abdul Nabi, 

serta kedatangan Sultan ISMAil, Reinwardt, dan H Zollinger yang 

mengunjungi Sumbawa dan menemui Sultan (KL/BT2.2/M54/hal.233). 

2) Contoh 

Contoh merupakan alat bantu yang digunakan untuk 

mempermudah siswa dalam memahami sebuah materi. Terutama dalam 

pembelajaran sejarah dimana peristiwa yang terjadi di masa lampau, guna 

mempermudah pembelajaran siperlukan sebuah ilustrasi mengenai tokoh 

ataupun peristiwa. Semisal untuk mengetahu tokoh hasanudin siswa dapat 

melihat ilustrasi gambar sultan hasanudin hal ini dikarenakan siswa tidak 

bisa melakukan pengamatan langsung terhadap diri hasanudin. Ataupun 

contoh yang menggambarkan proses barter di pasar pada masa kerajaan-

kerajaan Islam hal ini bisa memberikan gambaran kepada siswa 

bagaimana kondisi perekonomian dan kegiatan perdagangan pada masa 

tersebut. 
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Adapun contoh yang tersaji di dalam buku teksharus bisa 

menjabarkan materi mengenai perkembangan kehidupan masyarakat, 

pemerintah, dan budaya pada masa kerajaan Islam di Nusantara. Berikut 

beberapa temuan yang didapatkan dari buku teks yang diterbitkan oleh 

kemendikbud. Contoh mengenai perkembangan kehidupan masyarakat 

dapat terlihat didalm Ilustrasi gambar “Pelabuhan Banten pada abad ke-16 

M” (L.BT2.2.C25.212) yang bisa menggambarkan kondisi masyarakat 

Banten yang hidup dari hasil perdagangan. 

perkembangan pemerintah bisa terlihat di dalam Ilustrasi gambar 

“makam Sultan Iskandar Muda (1607-1636) di Aceh” (KL.BT2.2.C5.189); 

Ilustrasi gambar “peta pengaruh Kesultanan Demak meliputi Sumatra 

Selatan dan Kalimantan” (KL.BT2.2.C20.203) beberapa contoh tersebut 

menggambarkan bagaiaman proses perluasan wilayah dilaukan oleh 

kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara untuk menyebar luaskan 

penagruhnya ke berbagai wilayah Nusantara yang kebanyakan melalui 

jalan penakhlukan melalui perang. 

Sementara contoh yang bisa ditemukan untuk menggambarkan 

perkembangan budaya masa kerajaan Islam di Nusantara  bisa dilihat 

dalam Ilustrasi gambar “Mesjid agung Palembang yang dibangun pada 

masa pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin” (KL.BT2.2.C15.197), 

Ilustrasi gambar “masjid Agung Demak merupakan bekas peninggalan 

Kerajaan Demak” (KL.BT2.2.C21.204), Ilustrasi gambar “tradisi sekaten 

yang masih ada hingga saat ini” (KL.BT2.2.C24.207) dari beberapa 
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contoh ditas ita bisa menyasikan bahwa hasil kebudayaan yang banyak 

ditemukan yang merupakan hasil kebudayaan Islam adalah bangunan 

masjid. Serta upacara adat hasil akulturasi antara kebudayaan Islam dan 

kebudayaan lokal/hidu/Budha. 

3) Latihan 

Latihan merupakan bentuk evaluasi terhadap hasil pemeblajaran 

baik itu keberhasilan proses pemeblajaran maupun kemampuan siswa 

dalam menyerap materi pemebalajaran adapun latihan yang digunakan 

untuk mengevaluasi pengauasan materi perkembangan kehidupan 

masyarakat, pemerintah, dan budaya masakerjaan Islam di Nusantara bisa 

di lihat pada halaman 234 pada nomor soal 1-12. (1). Jelaskan latar 

belakang berdirinya kerajaan demak, (2). Bagaimana proses berdirinya 

kerajaan Mataram, (3) Gambarkan sema strutur birokrasi pemerintahan 

kerajaan Mataram, (4) Diskusian dan buat tulisan ringkas tentang 

kejatuhan kerajaan Banten ke tangan VOC, (4). Tuliskan biografi singkat 

Sultan Ageng Tirtayasa (KL.BT2.2.L.234). demikian dari aihan soal diatas 

maih fokus pada pembahasan mengenai perkembangan pemerintahan 

masa kerajaan Islam di Nusantara dan tidak membahas latihan mengenai 

perembangan kehidupan amsyarakat dan budaya. 

Analisis selanjutnya yang akan dilaukan adalah mengenai materi yang 

terdapat di dalam kopetensi dasar 3.8 poin ke dua mengenai contoh hasil 

kebudayaan yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Nusantara masa 

kini. Adapun temuan di dalam buku teks mengenai materitersebut ada pada 
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bagian E mengenai akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Adapun 

analisis dilaukan terhadap materi, contoh, dan atihan yang termuat di dalam 

buku teks. 

1) Materi 

Materi yang disajikan disalam buku teks meliputi Seni Bangunan: 

Masjid dan menara: paragraf ke-5 “Nampak ada perpaduan antara unsur 

Islam dengan kebudayaan pra-Islam yang telah ada” 

(KL.BT2.2.M60.240); ciri-ciri “atapnya berupa atap tumpang, tidak ada 

menara yang berfungsi sebagai tempat mengumandangkan adzan, masjid 

umumnya didirikan di ibu kota tau dekat istana kerajaan” 

(KL.BT2.2.M60.242); Makam: bentuk pemakaman: “makam-makam 

yang loksainya di dataran dekat masjid agung, bekas kota pusat 

Kesultanan” (KL.BT2.2.M60.243); dan “makam-makam yang terletak di 

tempat-tempat tinggi…masih menunjukan kesinambungan tradisi yang 

mengandung unsur kepercayaan pada ruh-ruh nenek moyang yang 

sebenarnya sudah dikenal dalam pengeJawantahan pendirian punden 

berundak Megalitik” (KL.BT2.2.M60.244). 

Seni ukir: Paragraf ke-3 “pada perkembangan Islam di zaman 

madya, berkembang ajaran bahwa seni ukir, patung, melukis mahluk 

hidup, apalagi manusia secara nyata tidak diperbolehkan” 

(KL.BT2.2.M61.245); “kalau ingin melukis mahluk hidup, akan 

disamarkan dengan berbagai hiasan, sehingga tidak lagi jelas-jelas 

berwujud binatang atau manusia” (KL.BT2.2.M61.246); 
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Aksara dan Sastra: abjad atau huruf-huruf Arab sebagai abjad yang 

digunakan untuk menulis bahasa Arab mulai di gunakan di Nusantara”; 

“huruf Arab digunakan di bidang seni ukir. Berkaitan dengan itu 

berkembang seni kaligrafi” (KL.BT2.2.M62.246); Jenis-jenis sastra 

“Hikayat, Babad, Syair, Hikayat” (KL.BT2.2.M62.247-248) 

2) Contoh 

Beberapa contoh yang disajikan meliputi Ilustrasi gambar “menara 

masjid kudus” (KL.BT2.2.C60.239); Ilustrasi gambar “kompleks makam 

raja-raja  Kesultanan Palembang Kawah tengkurep’ (KL.BT2.2.C60.243); 

Contoh makam di dataaran “makam sultan-sultan Demak disamping 

Masjid agung Demak, makam raja-raja Mataram-Islam Kota Gede (D.I 

Yogyakarta), makam sultan-sultan Palembang, makam sultan-sultan di 

Nangro Aceh, yaitu kompleks makam di Samudera Pasai, makam sultan-

sultan Aceh di Kandang XII, Gunongan dan di tempat lainnya di Nangroe 

Aceh, makam sultan-sultan siak di Indrapura (Riau), makam sultan-sultan 

Banjar di Kuin (Banjarmasin), makam sultan-sultan di Martapura (kalsel), 

makam sultan-sultan Kutai (Kaltim), makam Sultan Ternate di Ternate, 

makam sultan-sultan Goa di Tamalate, kompleks makam raja-raja 

Jeneponto dan di Watan Lamuru (Sulsel), kompleks makam Selaparang di 

Nusa tenggara” (KL.BT2.2.C60.243); Makam di daerah dataran tinggi: 

“makam Sunan Bonang di Tuban, makam Sunan Drajat (Lamongan), 

makam Sunan Kalijaga di Kadilangu (Demak), makam Sunan Kudus di 

Kudus, makam Maulanan Malik Ibrahim dan makam Leran di Gersik, 
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makam Datuk Ri Bkalianng di Talakar (Sulsel), makam Syaikh 

Burhanuddin (Pariaman), makam Syaikh Kuala atau Nuruddin ar-Raniri 

(Aceh)” (KL.BT2.2.C60.244); 

Seni Ukir: Ilustrasi gambar “ukiran mimbar masjid Gelgel, 

Klungkung, Bali” (KL.BT2.2.C61.246). 

Aksara dan Sastra: Ilustrasi gambar “naskah hikayat Amir 

Hamzah”(KL.BT2.2.C62.247); Hikayat: “Hikayat Iskandar Zulkarnaen, 

Hikayat Raja-raja Pasai, Hikayat si Miskin, Hikayat 1001 Malam, Hikayat 

Bayan Budiman, Hikayat Amir Hamzah” (KL.BT2.2.C62.247); Babad: 

“Babad Tanah Jawi, Babad Cirebon, Babad Mataram, Babad Surakarta” 

(KL.BT2.2.C62.247); Syair: “Syair yang tertulis di batu nisan putri Pasai 

di Minye Tujoh” (KL.BT2.2.C62.247); Suluk: “Suluk Sukarasa, Suluk 

Wujil, Suluk Malang Sumirang” (KL.BT2.2.C62.248) 

 

4. Kedalaman Materi Buku Teks 

Analisis kedalaman  materi buku teks merupakan salah satu komponen 

analisis isi buku teks yang sangat penting mengingat kualitas materi sangat 

berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran yang berlangsung. Pada bagian 

ini analisis akan dilakukan terhadap muatan materi di dalam buku teks yang 

meliputi muatan fakta, konsep, definisi,  prinsip yang terdapat di dalam setiap 

jabaran materi buku teks dan melihat kesesuaiannya dengan Kompetensi Inti 

(KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Dalam konteks ini baik itu konsep, prinsip, 

definisi, dan fakta yang terdapat di dalam buku teks harus memiliki kesesuaian 



129 
 

dengan kompeteni dasar (KD) yang tersedia. Adapun Kompetensi Dasar untuk 

materi peradaban Islam di Nusantara di dalam buku teks untuk kelas X dibagi 

menjadi dua Kompetensi Dasar pertama menganalisis teori masuk dan 

berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Nusantara, kedua 

menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan 

budaya masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara serta menunjukan contoh 

bukti peninggalan yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Nusantara 

masa kini. 

Analisis muatan konsep, fakta, prinsip dilakukan dengan melihat 

ketersediaannya di dalam buku teks, serta dengan melihat kesesuaiannya 

dengan Kompetensi Dasar. Berikut jabaran temuan di dalam buku teks. 

a. Kedalaman Materi Buku teks Erlangga 

1) Kompetensi Dasar 3.7 

Teori masuk Islam ke Nusantara (fakta) 

a) Teori Gujarat: Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13, 

dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India (hal. 211), bukti 

yang mendukung teori: pertama, batu nisan Sultan Malik as-Saleh 

(meninggal tahun 1297)...yang bercorak gujarat...kedua, tulisan 

Marcopolo pedagang dari Venesia yang singgah di Perlak pada 

tahun 1292...serta peran pedagang india dalam penyebaran agama 

tersebut (hal.211) 

Kedatangan Islam sekitar abad  ke-13 yang dibawa oleh pedagang 

yang berasal dari gujarat, India (hal. 211)  merupakan sebuah fakta 
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sejarah dan  merupakan hasil interpretasi sejarawan atas adanya bukti-

bukti sejarah. Seperti dijelaskan oleh Majid & Wahyudi (2014: 42) 

bahwa fakta dalam sejarah merupakan rumusan atau kesimpulan yang 

diambil dari sumber sejarah atau dokumen. 

Sementara bukti-bukti yang digunakan oleh sejarawan sebagai alat 

untuk membuktikan teorinya batu nisan Sultan Malik as-Saleh 

(meninggal tahun 1297)...yang bercorak gujarat...kedua, tulisan 

Marcopolo pedagang dari Venesia yang singgah di Perlak pada tahun 

1292...serta peran pedagang india dalam penyebaran agama tersebut 

(hal.211) juga merupakan sebuah fakta terutama karena bukti-bukti 

yang disebutkan dapat diamati kapan saja, meskipun melalui gambar, 

rekaman, ataupun video. 

b) Teori Mekkah: pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar 

abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab (hal. 211), 

bukti yang mendukung teori adanya pemukiman Islam tahun 674 di 

Baros...makam seorang wanita di Gersik Jawa Timur tertulis nama 

Fatimah binti Maimun (berangka tahun 1082), serta sejumlah 

makam Islam di Tralaya (hal 211). 

Pengaruh Islam yang masuk sekitar abad ke-7 dan dibawa oleh 

para pedagang Arab termasuk fakta sejarah, hal ini senada dengan 

pendapat bahwa fakta dalam sejarah merupakan rumusan atau 

kesimpulan yang diambil dari sumber sejarah atau dokumen (Majid & 

Wahyudi, 2014: 42). Adapun bukti (sumber sejarah) yang dimaksud 
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dalam pendapat diatas terdapat dalam  kalimat ditemuakannya makam 

seorang wanita di Gersik Jawa Timur tertulis nama Fatimah binti 

Maimun (berangka tahun 1082), serta sejumlah makam Islam di 

Tralaya (hal 211). Selain menjadi bukti dari teori diatas pendapat 

tersebut juga menjadi sebuah fakta, hal ini dikarenakan bukti-bukti 

yang dimaksud dapat diamati secara langsung maupun melalui media 

(gambar dan video). 

c) Teori Persia: Islam dibawa oleh orang Persia sekitar abad ke-13 

(hal. 211), bukti yang mendukung teori adanya upacara Tabot...di 

Bengkulu...(Tabuik) setiap tanggal 10 Muharam, juga merupakan 

upacara tahunan di Persia (hal. 211) 

Kalimat Islam dibawa oleh pedagang Persia sekitar abad ke-13 

(hal. 211) merupakan fakta sejarah, karena hal tersebut dapat 

dibuktikan melalui analisis terhadap sumber sejarah yang kredibel 

dengan adanya kalimat bukti yang mendukung teori adanya upacara 

Tabot...di Bengkulu...(Tabuik) setiap tanggal 10 Muharam, juga 

merupakan upacara tahunan di Persia (hal. 211). Hal ini sesuai dengan 

pendapat bahwa fakta dalam sejarah merupakan rumusan atau 

kesimpulan yang diambil dari sumber sejarah atau dokumen (Majid & 

Wahyudi, 2014: 42). 

Perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Nusantara (konsep) 

a) Penyebaran Islam dilakukan lewat jalan damai: penyebaran Islam 

yang berlangsung damai itu dapat terlihat pada cara-cara 
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penyebarannya, yaitu melalui saluran perdagangan, perkawinan, 

pendidikan, ajaran tasawuf, dakwah, kesenian. 

Kalimat diatas menunjukan sebuah konsep mengenai proses 

penyebaran Islam yang dilaukan melalui jalan damai. Adanya fakta 

saluran perdagangan, perkawinan, pendidikan, ajaran tasawuf, dakwah, 

kesenian menjadi jalan yang dipilih untuk menyebarkan Islam 

memiliki satu kesamaan yakni dilakukan tanpa adanya pemaksaan dan 

kekerasan. Hal ini senada dengan pendapat Carin, 1993: 7 (Nugroho, 

2011: 230) 

Scientific concepts are mental organizational about the world 
that are based on similarities among object and events...in 
forming concepts, we are noting that even though items in a set 
may have many differences, they also have certain aspects that 
are similar. These similar aspects form the basic for grouping 
the things together into concepts 

 

Saluran masuk Islam ke Nusantara (fakta) 

Masuk dan berkembangnya Islam ke Nusantara dilakukan lewat 

jalan damai, maksudnya dalam menyebarkan agama dan kebudayaan 

tersebut tidak dilaukan melalui pemaksaan maupun peperangan, 

adapun fakta saluran peneyebaran Islam ke Nusantara adalah sebagai 

berikut. 

a) Saluran perdagangan: pedagang Nusantara dan  pedagang asing 

(Islam) dari Gujarat dan timur Tengah (Arab dan Persia) bertemu 

dan saling bertukar pengaruh...kemudian para pedagang itu 

menjalin hubungan dengan para adipati pesisir pantai. Ketika raja-
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raja dan para bangsawan memeluk Islam, rakyatnya dengan mudah 

mengikuti. (hal. 212). 

Adanya pertukaran pengaruh antara pedagang Arab dengan 

Nusantara, dan hubungan pedagang dengan para adipati pesisir pantai 

yang mempermudah proses Islamisasi ketika raja dan para bangsawan 

sudah memeluk Islam merupakan sebuah fakta sejarah sebagai hasil 

rekonstruksi dari data-data yang kemudian dituliskan menjadi sebuah 

cerita. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Majid & Wahyudi 

(2014:42) yang menyatakan bahwa fakta sejarah merupakan rumusan 

atau kesimpulan yang diambil dari sumber sejarah atau dokumen. 

b) Saluran perkawinan: Slauran perkawinan: pedagang-pedagang itu 

dan juga keluarganya menikah dengan perempuan pribumi, putra-

putri bangsawan (adipati), dan bahkan dengan anggota keluarga 

kerajaan...pedagang atau ulama itu mensyaratkan perempuan 

idamannya untuk mengucapkan kalimat Syahadat...anak-anak hasil 

pernikahan itu pun cenderung mengikuti agama Islam yang dianut 

orang tuanya (hal. 213) 

Pernyataan penulis yang menyebutkan pedagang atau ulama itu 

mensyaratkan perempuan idamannya untuk menucapkan 

Syahadat...anak-anak hasil pernikahan itu cenderung mengikuti ajaran 

Islam yang dianut orang tuannya merupakan sebuah fakta sejrah yang 

bisa menggambarkan peranan perawinan dalam penyebaran Islam di 

Nusantara. Namun tetap menjadi perhatian bahwasanya peristiwa yang 
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dimaksudkan merujuk kepada peristiwa yang terjadi di masa lampu 

sehingga peristiwa tersebut merupakan hasil rekonstruksi para 

sejarawan terhadap data/temuan yang kemudian dituliskan kembali 

menjadi sebuah cerita sejarah seperti yang kita pelajari sekarang. 

Sehingga pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat bahwa fakta 

dalam sejarah merupakan rumusan atau kesimpulan yang diambil dari 

sumber sejarah atau dokumen (Majid & Wahyudi, 2014: 42). 

c) Saluran pendidikan: para ulama dan mubaligh menyebarkan Islam 

melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren 

di berbagai daerah (hal. 214), pesantren pada masa awal 

penyebaran Islam diantaranya: pesantren Ampel Denta (Surabaya) 

dan Pesantren Sunan Giri (Surabaya) (hal. 215). 

Pernyataan mengenai penyebaran Islam melalui pendidikan 

terdapat dalam buku teks para ulama dan mubaligh menyebarkan Islam 

melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren di 

berbagai daerah (hal. 214). pesantren pada masa awal penyebaran 

Islam diantaranya pesantren Ampel Denta (Surabaya) dan Pesantren 

Sunan Giri (Surabaya) (hal. 215). Pernyataan diatas sesuai dengan 

pendapat Chiappetta & Koballa, Jr. (Nugroho, 2011: 222) Often, two 

criteria are used to identify  scientific fact: (1) it is directly observable 

and (2) it can be demonstrated at any time. Hal tersebut dikarenakan 

sampai saat ini masih banyak pesantren yang masih menjalankan misi-

misi penyebaran Islam di Nusantara. 
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d) Saluran ajaran tasawuf: tasawuf diperkirakan masuk ke Nusantara 

sekitar abad ke-13 namun abru berkembang pesat abad ke-17, 

ajaran tasawuf banyak ditemukan dalam cerita-cerita babad dan 

hikayat dari masyarakat setempat. Ajaran ini mudah berkembang di 

Jawa karena ajaran Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan pola 

fikir masyarakat yang masih berorientasi agama Hindu (hal. 215) 

Ajaran tasawauf masuk sekitar abad ke-13 dan mulai berkembang 

pada abad ke-17 merupakan sebuah fakta sejarah arenamerupakan hasil 

rekonstruksi dari sumber sejarah, hal ini senada dengan pendapat Majid 

& Wahyudi (2014: 42) yang menyatakan bahwa fakta sejarah 

merupakan rumusan atau kesimpulan yang diambil dari sumber sejarah 

atau dokumen. 

Sementara pernyataan bahwa ajaran tasawuf banyak ditemukan 

dalam bentuk babad dan hikayat yang berkembang di Jawa merufakan 

sebuah fakta yang bisa diamati secara langsung,karena bentuk fisik dari 

babad dan hiayat masih bisa bisa diamati secara langsung. Sehingga 

pernyataan tersebut merupakan sebuah fakta karena sesuai dengan 

pernyataan Chiappetta & Koballa, Jr (Nugroho, 2011: 222) Often, two 

criteria are used to identify  scientific fact: (1) it is directly observable 

and (2) it can be demonstrated at any time. 

e) Saluran dakwah: penyebaran Islam di Nusantara tidak bisa 

dilepaskan dari peran para walisongo diantaranya: Maulana Malik 

Ibrahim, Sunan Gunung Jati (hal. 215), Sunan Ampel, Sunan Giri, 
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Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga (hal. 216), Sunan 

Muria, Sunan Drajad (hal. 217) 

Penyebaran Islam melalui saluran dakwah merupakan salah satu 

jalur utama dalam perkembangan Islam di Nusantara. Buku teks 

menyebutkan bahwa penyebaran Islam di Nusantara tidak bisa 

dilepaskan dari peran para walisongo diantaranya: Maulana Malik 

Ibrahim, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan 

Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Drajad. 

Namun apabila diamati fakta yang disajikan masih berpusat di dalam 

kawasan Jawa, padahal perkembangan Islam Nusantara tidak hanya 

terjadi di Jawa, sehingga dapat disimpulkan bahwa fakta yang 

disampaikan masih belum lengkap. 

f) Saluran kesenian: beberapa bentuk penyebaran Islam dalam bidang 

kesenian diantaranya Wayang oleh Sunan Kalijaga, Gamelan oleh 

Sunan Bonang, serta gending (lagu-lagu) berisi syair-syair nasehat 

dan dasar-dasar ajaran Islam. (hal. 217) 

Saluran penyebaran Islam ke Nusantara dilakukan melalui saluran 

perdagangan, perkawinan, pendidikan, ajaran tasawuf, dakwah, 

kesenian merupakan fakta sejarah, hal ini menjelaskan pertanyaan 

mengenai bagaimana Islam di Nusantara bisa berkembanga di berbagai 

wilayah Nusantara. Indikasi bahwa pernyataan diatas adalah sebuah 

fakta sejarah merujuk pada pernyataan bahwa fakta sejarah merupakan 

rumusan atau kesimpulan yang diambil dari sumber sejarah atau 
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dokumen (Majid & Wahyudi, 2014: 42). Serta Kartodirdjo (2014: 100) 

menjelaskan bahwa dalam kajian sejarah fakta merupakan konstruk 

yang dibuat oleh sejarawan. 

 

Pengaruh Islam terhadap perkembangan kehidupan masyarakat dalam 

berbagai bidang (fakta) 

a) Bidang politik: konsep dewa raja yang bercorak Hindu-Buddha 

dimana raja dianggap sebagai titisan dewa diganti dengan kosep 

Islam Khalifah (hal. 217-218), sebutan Raja diganti menjadi Sultan, 

saat meninggal Sultan tidak di-dharma-kan di dalam candi 

melainkan dimakamkan secara Islam (hal 218). 

Pernyataan konsep dewaraja dimana raja dianggap sebagai titisan 

dewa dan digantikan dengan sistem khalifah merupakan sebuah fakta 

sejarah karena merupakan rumusan atau kesimpulan yang diambil dari 

sumber sejarah atau dokumen (Majid & Wahyudi, 2014: 42) 

Serta penggantian sebutan raja menjadi sultan juga merupakan 

sebuah fakta karena masih bisa diamati dan di verifikasi sampai saat 

ini. Hal ini sejalan dengan pendapat Chiappetta & Koballa, Jr,. 2010: 

112 (Nugroho, 2011: 222) Often, two criteria are used to identify  

scientific fact: (1) it is directly observable and (2) it can be 

demonstrated at any time. Pernyataan ini dianggap sesuai karena di 

beberapa wilayah Nusantara sampai saat ini masih ada kseultanan yang 
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konsisten, seperti di yogyakarta sehingga masih bisa diamati secara 

langsung. 

b) Bidang sosial  budaya: tidak dikenal lagi sistem kasta, banyak 

kosakata Arab yang diserap kedalam bahasa Melayu kemudian 

bahasa Nusantara, modifikasi huruf Pallawa kedalam huruf Arab 

kemudian dikenal dengan huruf Jawi, munculnya pendidikan 

pesantren, munculnya jenis pakaian yang menunjukan identitas 

Islam. 

Pernyataan mengenai penghapusan sistem kasta, penyerapan 

kosakata Arab, serta munculnya seistem pendidikan pesantren 

merupakan sebuah fakta dalam Islam, karena sampai saat ini Islam 

sama sekali tidak menerapkan sistem kasta tersebut. Sehingga 

pernyataan tersebut merupakan sebuah fakta karena bisa diamati secara 

langsung di dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut senada dengan 

pendapat Chiappetta & Koballa, Jr  (Nugroho, 2011: 222) Often, two 

criteria are used to identify  scientific fact: (1) it is directly observable 

and (2) it can be demonstrated at any time. 

c) Seni bangunan: adanya akulturasi bangunan antara Islam dan 

Hindu-Buddha. Masid; memiliki atap tumpang atau bertingkat yang 

jumlahnya selalu ganjil, posisi masjid agak tinggi dari permukaan 

tanah dan berundak, ada serambi yang terdapat di bagian depan 

atau samping masjid yang digunakan sebagai tempat mencuci kaki, 

adanya pawestren yaitu ruang khusus bagi perempuan yang terletak 
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dibagian sebelah kanan masjid untuk mengikuti shalat berjamaah, 

memilii denah berbentuk bujur sangkar (hal. 219). Makam: 

makam-makam kuno umumnya diletakan diatas bukit, umumnya 

terbuat dari batu yang disebut dengn cungkup  atau kubba (hal. 

219). Bangunan keraton: digunakan oleh sultan sebagai tempat 

tinggalnya, biasanya didirikan didekat alun-alun ibukota dan 

menghadap ke utara (hal. 219). 

Akulturasi merupakan bentuk perpaduan antara dua kebudayaan 

yang berbeda dan melahirkan kebudayaan baru dengan karakteristik 

yang hampir sama dengan dua hal sebelumnya. Akulturasi antara 

kebudayaan Islam dan kebudayaan pendahulunya baik itu Hindu-

Budha maupun Nusantara kuno dapat terlihat dalam bebebrapa seni 

bangunan masa Islam. Ssalah satu bentuk bangunan yang mendapatkan 

akulturasi antara lain adalah bangunan masjid dan makam. 

Pernyataan mengenai ciri bentuk bangunan masjid dan makam 

seperti dijabarkan oleh penulis merupakan salah satu bentuk fakta, hal 

tersebut dikarenakan bangunan-bangunan yang dijadikan sebagai 

contoh masih eksis sampai saat ini sehingga dapat diamati secara 

langsung dan didemonstrasikan kapan saja. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Chiappetta & Koballa, Jr  (Nugroho, 2011: 222) Often, two 

criteria are used to identify  scientific fact: (1) it is directly observable 

and (2) it can be demonstrated at any time. 
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d) Seni sastra: pengaruh Arab terhadap sastra biasanya berbentuk 

Syair yang terdiri dari empat baris dalam setiap baitnya, pengaruh 

Persia berbentuk Hikayat, jenis sastra lainnya adalah Babad dan 

Suluk (hal. 219). 

Pernyataan penulis mengenai pengaruh Arab terhadap sastra 

biasanya berbentuk Syair yang terdiri dari empat baris dalam setiap 

baitnya, pengaruh Persia berbentuk Hikayat merupakan sebuah fakta. 

Hal ini dikarenakan sampai saat ini kita masih bisa mengamati dan 

mempelajari beberapa Syair dan Hikayat yang tertulis. Hal tersebut 

sesuai dengan pernyataan Chiappetta & Koballa, Jr. (Nugroho, 2011: 

222) Often, two criteria are used to identify  scientific fact: (1) it is 

directly observable and (2) it can be demonstrated at any time. Karena 

masih bisa diamati dan diperagaan seccara langsung. 

e) Seni rupa: adanya larangan Islam untuk melukiskan mahluk hidup 

menghasilkan seni ukir yang sudah disamarkan disebut dengan 

tekhnik stilisasi atau deformasi (hal. 219). 

Pernyataan penulis bahwa seni ukir mengalami deformasi atau 

penyamaran bentuk merupakan sebuah fakta. Bukti-bukti adanya 

deformasi dalam seni rupa dapt kita amati dalam ukiran, patung di 

bangunan peninggalan Islam. Pernyataan tersebut merupakan fakta 

karena bisa diamati secara langsung dan sesuai dengan pernyataan 

Chiappetta & Koballa, Jr (Nugroho, 2011: 222) Often, two criteria are 
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used to identify  scientific fact: (1) it is directly observable and (2) it 

can be demonstrated at any time. 

f) Seni kaligrafi: isi penulisan kaligrafi umumnya bersumber dari 

ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis dan berfungsi sebagai hiasan 

(hal. 220). 

Pernyataan bahwa kaligrafi bersumber dari ayat-ayat Al-Quran 

dan hadis dan berfungsi sebagai hiasan bisa diamati secara langsung, 

terutama karena perkembangan seni kaligrafi terus berkembang sampai 

saat ini. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan Chiappetta & 

Koballa, Jr. (Nugroho, 2011: 222) Often, two criteria are used to 

identify  scientific fact: (1) it is directly observable and (2) it can be 

demonstrated at any time. 

g) Seni tari dan musik: pengaruh Islam terlihat dalam tiga bentuk 

kesenian Debus, Seudati dan Zapin (hal. 220). 

Seni tari dan musik yang dicontohkan di dalam buku teks antara 

lain Debus, Seudati, dan Zapin yang merupakan hasil pengaruh 

kebudayaan Islam di Nusantara masih bisa diamati dan di praktean, hal 

tersebut sesuai dengan kriteria yang dikemukakan oleh Chiappetta & 

Koballa, Jr. (Nugroho, 2011: 222) Often, two criteria are used to 

identify  scientific fact: (1) it is directly observable and (2) it can be 

demonstrated at any time. 

h) Sistem kalender: pada masa Islam digunakan sistem kalender atau 

penanggalan dengan sistem Hijriyah. (hal. 221). 
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Sistem kalender yang dibuat oleh Sultan Agung sebagai bentuk 

pengaruh Islam masih bisa diamati sampai sekarang, hal tersebut sesuai 

dengan kriteria yang dikemukakan oleh Chiappetta & Koballa, Jr. 

(Nugroho, 2011: 222) Often, two criteria are used to identify  scientific 

fact: (1) it is directly observable and (2) it can be demonstrated at any 

time. 

 

2) Kompetensi Dasar 3.8 

Perkembangan kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Islam di 

Nusantara (fakta) 

a) Samudera Pasai: penduduknya menganut mazhab syafi’i, 

kehidupan sosial Pasai diatur menurut aturan dan hukum Islam 

(hal. 225) 

Pernyataan tersebut merupakan fata sejarah, karena merupakan 

hasil interpretasi dari sumber sejarah yang kemudian dituliskan 

kembali oleh sejarawan. Seperti dikemukakan oleh Majid & Wahyudi 

(2014: 42) bahwa Fakta dalam sejarah merupakan rumusan atau 

kesimpulan yang diambil dari sumber sejarah atau dokumen. 

b) Kesultanan malaka: tidak disampaikan di dalam buku teks 

c) Kesultanan Aceh Darusalam: paragraf ke-2 meskipun Aceh 

merupakan negara Islam, kehidupan masyarakatnya bersifat feodal; 

terdapat penggolongan masyarakat, golongan bangsawan memiliki 

gelar Teuku, dan golongan ulama bergelar Tengku (hal. 230). 
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Pernyataan yang menyatakan bahwa kehidupan masyarakat aceh 

bersifat Feodal merupakan fakta sejarah karena pernyaan tersebut 

merujuk pada kondisi masyarakat aceh masa lampau yang kemudian 

diceritakan kembali baik itu dalam cerita lisan maupun tulisa, 

pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Majid & Wahyudi (2014: 

42) bahwa Fakta dalam sejarah merupakan rumusan atau kesimpulan 

yang diambil dari sumber sejarah atau dokumen. 

Sementara kalimat penggolongan masyarakat yang terdapat 

diaceh dengan penggunaan gelar Teuku oleh bangsawan dan Tengku 

oleh ulama merufakan sebuah fakta, hal ini karena masih bisa kita 

amati dalam kehidupan masyarakat aceh masa kini. 

d) Kesultanan Demak: tidak disampaikan di dalam buku teks 

e) Kesultanan Mataram: tidak disampaikan di dalam buku teks 

f) Kesultanan Banten: pada masyarakat Banten terdapat kelompok 

bangsawan yang diberi gelar Tubagus (Ratu Bagus), ratu atau 

sayyid, golongan lain yang mendapat kedudukan istimewa adalah 

kaum ulama, pamong praja, serta kaum Jawara (hal. 241). 

Pernyaan diatas merujuk kepada fakta sejarah karena 

pengelompokan masyarakat seperti diatas banyak diguakan pada masa-

masa kerjaan, sehingga hanya bisa kita amati dan pelajari dari cerita 

sejarah hasil rekonstruksi sejarawan. Hal tersebut senada dengan 

pernyataan Gottschlak (2008: 113) Fakta sejarah dapat disefinisikan 

sebagai suatu unsur yang dijabarakan secara langsung atau tidak 
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langsung dari dokumen-dokumen sejarah dan dianggap kredibel 

setelah pengujian yang seksama sesuai dengan hukum-hukum metode 

sejarah. 

g) Kesultanan Gowa-Tallo: meski memiliki kebebasan dalam 

mencapai kesejahteraan dalam hidup, dalam kehidupan sosial 

sehari-hari mereka sangat terikat dengan norma adat yang mereka 

anggap sakral, norma kehidupan sosial tersebut dikenal dengan 

nama Pangadakkang (hal. 247), terjadi pengelompokan lapisan 

masyarakat, lapisan golongan bangsawan dan keluarganya disebut 

Anakarung/Karaeng, sedangkan masyarakat kebanyakan disebut to 

Maradeka lalu masyarakat lapisan bawah disebut golongan Ata 

(hal. 247). 

Pernyataan bahwa masyarakat Gowa-Tallo terikat oleh norma 

adat dalam kehidupan sosial mereka yang diberi nama Pangadakkang 

merupakan pernyataan mengenai fakta sejarah karena merujuk pada 

pola kehidupan masyarakat pada masa lalu, sehingga tidak bisa diamati 

secara langsung. Oleh karena itu pernyataan diatas sesuai dengan 

definisi fakta sejarah menurut Gottschlak (2008: 113) Fakta sejarah 

dapat disefinisikan sebagai suatu unsur yang dijabarakan secara 

langsung atau tidak langsung dari dokumen-dokumen sejarah dan 

dianggap kredibel setelah pengujian yang seksama sesuai dengan 

hukum-hukum metode sejarah dan menurut Majid & Wahyudi (2014: 
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42) yang menyatakan bahwa fakta dalam sejarah merupakan rumusan 

atau kesimpulan yang diambil dari sumber sejarah atau dokumen. 

h) Kesultanan Ternate: tidak disampaikan di dalam buku teks 

i) Kesultanan Tidore: tidak disampaikan di dalam buku teks 

 

Perkembangan kehidupan pemerintah masa kerajaan Islam di 

Nusantara (fakta) 

a) Kesultanan Samudera Pasai: Paragraf pertama, kesultanan ini 

didirikan oleh Marah Silu yang bergelar Sultan Malik as-Saleh; 

pada masa pemerintahan Mahmud Malik az-Zahir Pasai mencapai 

masa keemasan; pasai sendiri akhirnya runtuh setelah di tahlukan 

Portugis pada tahun 1521 (hal. 225). 

Pernyataan mengenai berdirinya kesultanan Samudera Pasai, 

masa kejayaan Samudera Pasai dan Runtuhnya setelah ditahlukan 

Portugis merupakan sebuah fakta sejarah sesuai dengan pernyataan 

Majid & Wahyudi (2014: 42) Fakta dalam sejarah merupakan rumusan 

atau kesimpulan yang diambil dari sumber sejarah atau dokumen. Hal 

ini dikarenakan peristiwa-peristiwa tersebut tidak lagi bisa diamati 

secara langsung sehingga pengetahuan mengenai Samudera Pasai 

hanya bisa diamati melalui pembelajaran dari cerita sejarah hasil 

rekonstruksi para sejarawan. 

b) Kesultanan Malaka: waktu berdiri akhir abad ke-14, pusatnya ada 

di Malaka sekarang menjadi bagian dari Malaysia (hal. 226); masa 
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kejayaan: paragraf ke-4 (dibawah pemerintahan Iskandar Syah, 

Malaka berkembang menjad kerajaan Islam terbesar yang disegani 

kerajaan-kerajaan lain) (hal. 227), paragraf ke-5 (pada masa 

pemerntahan Megat Iskandar Syah juga berhasil memajukan 

kesultanan terutama di bidang perdagangan dan meguasai perairan 

selat Malaka) (hal. 227); (pada masa Mudzaffar Syah malaka 

mengalami perkembangan pesat, berhasil memperluas kekuasaan 

hingga Pahang, indragiri, Kapar) (hal.227); pada masa Mansyur 

Syah, Malaka menakhlukan pahang dan Kedah)(hal. 227); pada 

masa Allauddin Syah perekonomian masyarakatnya stabil seiring 

ramainya pelabuhan (hal. 227). 

Pernyataan mengenai waktu berdirinya kesultanan malaka akhir 

abad ke-14 yang berpusat di malaka sekarang menjadi bagian dari 

malaysia merupakan sebuah fakta sejarah, hal ini berkaitan dengan 

kenyataan bahwa fakta tersebut tidak bisa disaksikan secra langsung 

dan hanya bisa dipelajari melalui hasil kajian para sejarawan. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Majid & Wahyudi (2014: 42) bahwa fakta 

dalam sejarah merupakan rumusan atau kesimpulan yang diambil dari 

sumber sejarah atau dokumen. 

Hal serupa juga berlaku dengan pernyataan penulis mengenai 

masa kejayaan malaka pada paragraf ke-4 (dibawah pemerintahan 

Iskandar Syah, Malaka berkembang menjad kerajaan Islam terbesar 

yang disegani kerajaan-kerajaan lain) (hal. 227), paragraf ke-5 (pada 
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masa pemerntahan Megat Iskandar Syah juga berhasil memajukan 

kesultanan terutama di bidang perdagangan dan meguasai perairan 

selat Malaka) (hal. 227); (pada masa Mudzaffar Syah malaka 

mengalami perkembangan pesat, berhasil memperluas kekuasaan 

hingga Pahang, indragiri, Kapar) (hal.227); pada masa Mansyur Syah, 

Malaka menakhlukan pahang dan Kedah)(hal. 227); pada masa 

Allauddin Syah perekonomian masyarakatnya stabil seiring ramainya 

pelabuhan (hal. 227). Pernyataan-pernyatan tersebut hanya dapat 

diamati ketika sejarawan sudah menuliskannya kedalam bentuk tulisan. 

c) Kesultanan Aceh: paragraf pertama (penentuan awal Aceh sebagai 

sebuah kesultanan adalah ketika Mughayat Syah dilantik menjadi 

sultan pada 1507) (hal. 228), paragraf ke-3 (pada masa 

pemerintahan Sultan Iskandar Muda Aceh mencapai puncak 

kejayaan: wilayah kekuasaannya meluas dari Deli sampai 

semenanjung Malaka, Aceh cepat menjadi pelabuhan perdagangan 

yang besar, dibentuk tata pemerintahan yang rapi, secara militer 

sangat kuat dan disegani, dan teerjalin hubungan dengan negara-

negara lain) (hal. 229-230), paragraf 5 (sepeninggal Iskandar Tsani 

Aceh mengalami kemunduran karena makin kuatnya pengaruh 

Belanda...belanda menguasai Aceh pada 1904) (hal. 230). 

Pernyataan mengenai masa awal berdirinya kesultanan Aceh 

terdapat pada Aceh: paragraf pertama (penentuan awal Aceh sebagai 

sebuah kesultanan adalah ketika Mughayat Syah dilantik menjadi 



148 
 

sultan pada 1507) (hal. 228). Sementara pernyataan mengenai masa 

kejayaan terdapat pada paragraf ke-3 (pada masa pemerintahan Sultan 

Iskandar Muda Aceh mencapai puncak kejayaan: wilayah 

kekuasaannya meluas dari Deli sampai semenanjung Malaka, Aceh 

cepat menjadi pelabuhan perdagangan yang besar, dibentuk tata 

pemerintahan yang rapi, secara militer sangat kuat dan disegani, dan 

teerjalin hubungan dengan negara-negara lain) (hal. 229-230). 

Semntara masa mundurnya terdapat pada paragraf 5 (sepeninggal 

Iskandar Tsani Aceh mengalami kemunduran karena makin kuatnya 

pengaruh Belanda...belanda menguasai Aceh pada 1904) (hal. 230). 

Pernaytaan-pernyataan diatas merupakan bentuk fakta sejarah yang 

sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Majid & Wahyudi 

(2014: 42) bahwa fakta dalam sejarah merupakan rumusan atau 

kesimpulan yang diambil dari sumber sejarah atau dokumen. 

d) Kesultanan Demak: demak berdiri pada akhir abad ke-15, Raden 

Patah jugalah perintis sekaligus peletak dasar kesultanan sejak 

tahun 1478 (hal. 231), pada masa Sultan Trenggana Demak 

mengalami perkembangan pesat, wilayah kekuasaannya meluas 

sampai Jawa Barat dan Jawa Timur (hal. 233). Kemunduran 

Demak terjadi arena adanya perebutan anggota keluarga kerajaan 

antara Pangeran Sedo Lepen-Pangeran Prawoto-Aryo Penangsang-

Jaka Tingkir, berakhirnya Kesultanan Demak ditandai dengan 
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pemindahan kekuasaan oleh Jaka Tingkir (Hadiwijaya) ke Pajang 

pada tahun 1568 (hal. 234). 

Sementara keberadaan fakta mengenai perkembangan pemerintah 

di dalam pembahasan mengenai kesultanan demak terdapat pada 

pernyataan demak berdiri pada akhir abad ke-15, Raden Patah jugalah 

perintis sekaligus peletak dasar kesultanan sejak tahun 1478 (hal. 231) 

mengenai berdirinya kesultanan Demak. Sementara pernyataan fakta 

mengenai masa kejayaan Demak ada pada pernyataan pada masa 

Sultan Trenggana Demak mengalami perkembangan pesat, wilayah 

kekuasaannya meluas sampai Jawa Barat dan Jawa Timur (hal. 233). 

Dan masa keruntuhan demak terdapat pada pernyataan terjadi arena 

adanya perebutan anggota keluarga kerajaan antara Pangeran Sedo 

Lepen-Pangeran Prawoto-Aryo Penangsang-Jaka Tingkir, berakhirnya 

Kesultanan Demak ditandai dengan pemindahan kekuasaan oleh Jaka 

Tingkir (Hadiwijaya) ke Pajang pada tahun 1568 (hal. 234). 

Pernyataan-pernyataan diatas merupakan hasil penelitian 

sejarawan bedasarkan pada data-data lapangan yang kemudian 

dianalisis untuk menciptakan cerita sejarah secara utuh. Maka 

kumpulan fakta tersebut sesuai dengan pernyataan Majid & Wahyudi 

(2014: 42) bahwa fakta dalam sejarah merupakan rumusan atau 

kesimpulan yang diambil dari sumber sejarah atau dokumen. 

e) Kesultanan Mataram: berdirinya kesultanan Mataram ditandai 

dengan pemindahan pusat pemerintahan dari pajang ke Mataram 
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pada tahun 1586 oleh Senopati (hal. 234), masa pemerintahan Mas 

Rangsang atau Sultan Agung (1613)...Mataram mencapai puncak 

kejayaannya...pada 1625 hampir seluruh Jawa berada dibawah 

kekuasaan Mataram (kecuali Banten, Cirebon, Blambangan, dan 

Batavia) (hal. 235), sultan Agung membagi sistem pemerintahan 

kesultanan (Kutanegara, Negara Agung, Mancanegara, Pesisir) 

(hal. 236), kemunduran Kesultanan Mataram terjadi ketika Sultan 

Agung wafat dan digantikan oleh anaknya Amangkurat I, yang 

memerintah dengan kejam dan lalim...sehingga terjadi berbagai 

pemberontakan dari negara vassal...puncaknya terjdi ketika VOC 

membagi Kesultanan Mataram menjadi dua bagian yaitu 

Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasuhunan Surakarta pada 13 

Februari 1755 (hal. 236-237). 

Pernyataan mengenai berdirinya kesultanan Mataram terdapat 

pada kalimat berdirinya kesultanan Mataram ditandai dengan 

pemindahan pusat pemerintahan dari pajang ke Mataram pada tahun 

1586 oleh Senopati (hal. 234). Masa kejayaan masa pemerintahan Mas 

Rangsang atau Sultan Agung (1613)...Mataram mencapai puncak 

kejayaannya...pada 1625 hampir seluruh Jawa berada dibawah 

kekuasaan Mataram (kecuali Banten, Cirebon, Blambangan, dan 

Batavia) (hal. 235). Pernyataan-pernyataan diatas merupakan fakta 

sejarah sesuai dengan pernyataan Majid & Wahyudi (2014: 42) bahwa 
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fakta dalam sejarah merupakan rumusan atau kesimpulan yang diambil 

dari sumber sejarah atau dokumen. 

f) Kesultanan Banten: kesultanan ini berawal sekitar tahun 1526 

ketika demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat 

pulau Jawa (hal. 238), Fatahilah mendirikan benteng pertahanan 

yang dinamakan Surosowan yang kelak menjadi pusat 

pemerintahan setelah Banten menjadi kesultanan yang mandiri 

(hal. 239), setelah kemunduran Demak, Banten yang sebelumnya 

merupakan negara Vassal (kerajaan bawahan) melepaskan diri dan 

menjadi kesultanan yang mandiri, Maulana Hasanuddin menjadi 

sultan pertama yang memerintah tahun 1552-1570 (hal. 240), masa 

kejayaan Banten ada pada masa pemerintahan Sultan Ageng 

Tirtayasa dengan mengembangkan perdagangan (hal. 241), 

monopoli atas lada di Lampung menempatkan Banten sebagai 

pedagang perantara dan salah satu pusat niaga yang penting (hal. 

242). Kemunduran Banten terjadi ketika terjadi konflik antara 

Sultan Ageng dengan Sultan Haji...Sultan Haji meminta bantuan 

terhadap VOC, namun dukungan tersebut harus dibayar mahal 

dimana pada tahun 1683 wilayah lampung harus diserahkan kepada 

VOC dan kewajiban mengganti kerugian perang (hal. 242), 

kesultanan Banten resmi dihapuskan tahun 1813 oleh pemerintah 

kolonial Inggris (hal. 243). 
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Penulis menyebutkan bahwa kesultanan Banten berawal sekitar 

tahun 1526 ketika demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir 

barat pulau Jawa (hal. 238), Fatahilah mendirikan benteng pertahanan 

yang dinamakan Surosowan (hal. 239), setelah kemunduran Demak, 

Banten yang sebelumnya merupakan negara Vassal (kerajaan 

bawahan) melepaskan diri dan menjadi kesultanan yang mandiri, 

Maulana Hasanuddin menjadi sultan pertama yang memerintah tahun 

1552-1570 (hal. 240). Pernyataan tersebut merupakan fakta sejarah 

yang direkonstrusi dari sumber sejarah dan dokumen yang kemudian di 

tuliskan oleh sejarawan kedalam buku. Pernyataan mengenai 

berdirinya kesultanan Banten merupakan fakta sejarah sesuai dengan 

pernyataan Majid dan Wahyudi (2014: 42) yang menyatakan bahwa 

fakta sejarah adalah rumusan atau kesimpulan yang diambil dari 

sumber sejarah atau dokumen. 

Sementara pernyataan penulis mengenai masa kejayaan Banten 

terdapat dalam kalimat masa kejayaan Banten ada pada masa 

pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa dengan mengembangkan 

perdagangan (hal. 241), monopoli atas lada di Lampung menempatkan 

Banten sebagai pedagang perantara dan salah satu pusat niaga yang 

penting (hal. 242). Pernyataan tersebut merupakan fakta sejarah yang 

bisa menggambarkan masa kejyaan Banten. Pernyataan daiatas 

merupakan fakta sejarah karena merupakan hasil rekonstrusi dari 
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sumber sejarah dan merupakan peristiwa ayang terjadi di masa lalu dan 

tidak dapat diamati secara langsung. 

Kemunduran Banten terjadi ketika terjadi konflik antara Sultan 

Ageng dengan Sultan Haji...Sultan Haji meminta bantuan terhadap 

VOC, namun dukungan tersebut harus dibayar mahal dimana pada 

tahun 1683 wilayah lampung harus diserahkan kepada VOC dan 

kewajiban mengganti kerugian perang (hal. 242), kesultanan Banten 

resmi dihapuskan tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris (hal. 

243) merupakan sebuah fakta sejarh yang bisa dipelajari lewat hasil 

rekonstruksi masa lalu yang dilakukan oelh sejarawan terhadap 

sumber-sumber yang ada. 

g) Kesultanan Gowa-Tallo: diawali dengan persekutuan antara 

Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo pada tahun 1528 sehingga 

melahirkan apa yang kita kenal dengan sebutan Kerajaan Gowa-

Tallo atau Kerajaan Makasar (hal. 244), kerajan Maksar mencapai 

puncak keemasannya pada masa Sultan Muhammad Said dan 

Sultan Hasanudin, kedua sultan ini membawa Makasar sebagai 

daerah dagang yang maju, wilayah kekuasaannya sampai ke Flores 

dan Pulau Solor di Nusa Tenggara hal. 244). 

Pernyataan mengenai berdirinya kesultanan Gowa-Tallo 

persekutuan antara Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo pada tahun 

1528 sehingga melahirkan apa yang kita kenal dengan sebutan 

Kerajaan Gowa-Tallo atau Kerajaan Makasar di dalam buku teks bisa 
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dipelajari setelah dituliskan oleh para sejarawan melalui penelitian atas 

sumber-sumber yang ada. Fakta tersebut sesuai dengan pernyataan 

Majid dan Wahyudi (2014: 42) yang menyatakan bahwa fakta sejarah 

adalah rumusan atau kesimpulan yang diambil dari sumber sejarah atau 

dokumen. 

h) Kesultanan Ternate: kesultanan Ternate didirikan oleh Baab 

Mashur Malmo pada 1257 (hal. 247), pada masa kejayaannya 

kekuasaannya membentang mencakup Maluku, Sulawesi utara, 

timur, tengh, bagian selatan kepulauan Filipina hingga kepulauan 

Marshal di Pasifik (hal.248), pada masa pemerintahan Sultan 

Baabullah kesultanan Ternate mengalami kemajuan pesat dengan 

memperluas kekuasaannya sampai ke Sulawesi, Bima, Mindanau 

(Filipina) (hal. 250). 

Pernyataan mengenai kesultanan Ternate didirikan oleh Baab 

Mashur Malmo pada 1257 dan masa pemerintahan Sultan Baabullah 

kesultanan Ternate mengalami kemajuan pesat dengan memperluas 

kekuasaannya sampai ke Sulawesi, Bima, Mindanau (Filipina) bisa 

dipelajari karena sudah dituliskan oleh sejarawan dari hasil penelitian 

berdasarkan sumber sejarah yang ada. Pernyataan mengenai fakta 

sejarah tersebut sesuai dengan pernyataan Majid & Wahyudi (2014: 

42) bahw fakta dalam sejarah merupakan rumusan atau kesimpulan 

yang diambil dari sumber sejarah atau dokumen. 
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i) Kesultanan Tidore: kesultanan Tidore berdiri pada tahun 1322 (hal. 

248), kesultanan Tidore mencapai masa kejayaannya pada masa 

Sultan Nuku (hal. 251). 

Penulis menyebutkan kesultanan Tidore berdiri pada tahun 1322, 

kesultanan Tidore mencapai masa kejayaannya pada masa Sultan Nuku  

pernyataan tersebut bisa dipelajari setelah berhasil diteliti oleh 

sejarawan dari sumber sejarah yang ada. Maka pernyataan tersebut 

merupakan fakta sejarah karena merupakan rumusan atau kesimpulan 

yang diambil dari sumber sejarah atau dokumen (Majid & Wahyudi, 

2014: 42). 

Perkembangan budaya masa kerajaan Islam di Nusantara (fakta) 

a) Kesultanan Samudera Pasai: Untuk kepentingan perdagangan 

sudah dikenal mata uang emas yang disebut deureuham (dirham) 

(hal. 224-225). 

Pernyataan Untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal mata 

uang emas yang disebut deureuham (dirham) merupakan sebuah fakta 

yang menjelaskan bahwa di Pasai sudah memiliki budaya berniaga 

menggunakan mata uang. Sisa-sisa sejarah mengenai adanya mata 

uang dirham di Pasai sampai saat ini bisa diamati di museum-museum, 

maka pernyataan tersebut merupakan fakta arena bentuk fisiknya 

masih ada yang sesuai dengan kriteria fakta menurut Chiappetta & 

Koballa Jr (Nugroho, 2011: 222) Often, two criteria are used to 
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identify  scientific fact: (1) it is directly observable and (2) it can be 

demonstrated at any time. 

b) Kesultanan Malaka: Paragraf pertama (adanya undang-undang laut 

yang berisi peraturan pelayaran dan perdagangan di wilayah 

kesultanan) (hal. 228). 

Pernyataan bahwa kesultanan Malaka sudah memiliki undang-undang 

tentang pelayaran dan perdagangan merupakan sebuah fakta bahwa 

Malaka sudah memiliki kebudayaan yang tinggi sehingga masyarakat 

harus mengikuti peraturang tersebut. Hal ini menunjukan bahwa 

Malaka sudah memiliki kebudayaan yang tinggi dalam tata hukum 

kehidupannya. Dan demikian pernyataan tersebut merupakan fakta 

sejarah yang bisa diamati melalui hasil penulisan para sejarawan yang 

membuat kesimpulan atas data sejarah yang telah ditemukan. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Majid & Wahyudi bahwa fakta sejarah 

merupakan rumusan atau kesimpulan yang diambil dari sumber sejarah 

atau dokumen. 

c) Kesultanan Aceh: paragraf ke-3 (dibidang kesusasteraan dan agama 

lahir ulama ternama: Hamzah Fasuri dengan karya Tabyan Fi 

Ma’rifati al U-Adayan, Syamsudin al-Sumatrani dengan karya 

Mi’raj al-Muhakikin al-Iman, Nuruddin Al-Raniri dengan karya 

Sirat al-Mustaqim, dan Syekh Abdul Rauf Singkili dengan karya 

Mi’raj al-Tulabb Fi Fashil), paragraf ke-3 (pada masa Iskandar 
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Tsani hidup sastrawan besar bernama Nuruddin Al-Raniri dengan 

karya Bustanussalatin) (hal. 230) 

Pernyataan diatas memuat fakta mengenai perkembangan 

kebudayaan pada masyarakat Aceh, fakta pertama menunjukan bahwa 

telah lahir bebebrapa karya sastra terkenal dari para tokoh keagamaan. 

Pernyataan tersebut bisa diketahui ketika para sejarawan telah 

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada. 

d) Kesultanan Demak: pada masa pemerintahan Raden Fatah inilah 

dibangun Masjid Demak (hal. 223). 

Pernyataan bahwa telah dibngun Masjid Agung Demak pada 

masa pemerintahan Raden Fatah menunjuka bahwa telah berkembang 

kebudayaan masyarakat terutama dalam bidang arsitektur, selain itu 

pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat Demak 

merupakan penganut Islam yang taat. Keberadaan Masjid Agung 

Demka sendiri masih bisa kita amati dan observasi secara langsung 

karena memang sampai saat ini bangunan Masjid tersebut masih 

berdiri di kota Demak. Pernyataan tesebut sesuai dengan kriteria 

Chiappetta & Koballa, Jr (Nugroho, 2011: 222) Often, two criteria are 

used to identify  scientific fact: (1) it is directly observable and (2) it 

can be demonstrated at any time. 

e) Kesultanan Mataram: Sultan Agung...menyusun sebuah karya 

sastra berjudul Sastra Gending, serta kitab undang-undang yang 

merupakan perpaduan antara adat-istiadat Jawa dengan hukum 
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Islam berjudul Surya Alam, ia juga menciptakan kalender Jawa 

menggunakan perhitungan tahun yang sama dengan Hijriyah 

dengan merubah nama bulan, misalnya Muharram diganti dengan 

Syuro dan Ramadhan diganti Pasa. Pada masa ini juga tumbuh 

Kebudayaan Kejawen yaitu akulturasi antara kebudayaan Jawa asli, 

Hindu, Buddha, dan Islam. (hal. 236). 

Dari pernyataan penulis diatas ditemukan beberapa fakta 

mengenai perkembangan kebudayaan Mataram diantaranya: karya 

sastra Gending, undang-undang Surya Alam, Kalender menggunakan 

perhitungan Jawa, serta kebudayaan Kejawen. Pernyataan-pernyataan 

diatas selain merupakan hasil penulisan sejarawan juga masih bisa kita 

amati dan saksikan sampai saat ini tepatnya di Jogjakarta. Sesuai 

dengan pernyataan Chiappetta & Koballa, Jr (Nugroho, 2011: 222) 

Often, two criteria are used to identify  scientific fact: (1) it is directly 

observable and (2) it can be demonstrated at any time. 

f) Kesultanan Banten: beberapa tradisi yang ada dipengaruhi oleh 

perkembangan Islam di masyarakat misalnya pada seni bela diri 

Debus (hal. 243). 

Banten memiliki sebuah kebudayaan yang merupakan 

peninggalan masa kejayaan Islam di banten, tradisi tersebut dikenal 

dengan Debus. Tradisi tersebut masih bisa kita amati dan saksikan 

secara langsung. Sesuai dengan pernyataan Chiappetta & Koballa, Jr 

(Nugroho, 2011: 222) Often, two criteria are used to identify  scientific 



159 
 

fact: (1) it is directly observable and (2) it can be demonstrated at any 

time. 

g) Kesultanan Gowa-Tallo: pada masa pemerintahan Sultan Alauddin 

kesultanan Makasar berubah menjadi negara maritim yang kuat, 

pada masa ini pula orang muali mengenal jenis perahu Lambo dan 

Phinisi (hal. 244), berlakunya hukum perdagangan yang disebut 

Ade Allopiloping Bacana Pabalue yang dimuat dalam buku 

Lontana Amanna Coppa (hal. 247). 

Perahu Lambo dan Phinisi merupakan salah satu peninggaan 

kesultanan Makasar yang bercorak maritim, serta pemberlakuan 

hukum perdagangan merupakan sebuah fakta yang berlaku pada 

kehidupan masyarakat Makasar. 

h) Kesultanan Ternate: tidak disampaikan dalam buku teks  

i) Kesultanan Tidore: tidak disampaiakan di dalam buku teks 

 

b. Kedalaman materi buku teks kemendikbud 

1) Kompetensi Dasar 3.7 

Teori masuknya Islam ke Nusantara berdasarkan lokasi asal dan waktu 

kedatangannya (fakta) 

a) Teori Gujarat: paragraf ke-2 Islam yang masuk ke kepulauan 

Nusantara berasal dari Gujarat sekitar bad ke-13 M (hal.171) 

Pernyataan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari Gujarat pada 

abad ke-13 M merupakan sebuah fakta sejarah yang bersifat lunak, hal 
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ini dikarenakan bahwa masih banyak perdebatan mengenai teori 

masuknya Islam ke Nusantara, teori masuknya Islam ke Nusantara 

terus berkembang sejalan dengan ditemukannya bukti-bukti baru 

terkait dengan perkembngan agama dan kebudayaan yang eksis di 

Nusantara, hal tersebut sesuai dengan pernyatan Majid & Wahyudi 

(2014: 42) bahwa fakta lunak dalam sejarah merupakan jenis fakta 

yang masih perlu dibuktikan lagi dengan dukungan fakta-fakta yang 

lain, hal ini arena fakta tersebut masih menjadi perdebatan diantara 

para ahli mengenai kebenarannya. 

b) Teori Persia: paragraf ke-2 Islam masuk ke Nusantara berasal dari 

Persia (Iran sekarang), fakta yang disampaikan tidak lengkap 

karena tidak menyebutkan waktu datangnya (hl. 172) 

Pernyataan mengenai teori masuknya Islam ke Nusantara datang 

dari Persia merupakan sebuah fakta lunak, dimana masih perlu 

dibuktikan lagi dengan dukungan fakta-fakta yang lain, hal ini arena 

fakta tersebut masih menjadi perdebatan diantara para ahli mengenai 

kebenarannya (Majid & Wahyudi 2014: 42). Selain itu materi 

mengenai teori masuknya Islam ke Nusantara yang berasal dari Persia 

masih belum lengkap karena masih belum menyajikan materi 

mengenai perkiraan waktu kedatangannya. 

c) Teori Arab/Mesir: paragraf pertama Islam yang masuk ke 

Nusantara berasal dari Arab atau Mesir, yang berlangsung pada 

abad pertama hijriyah atau abad ke-7 M (hal. 173) 
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Pernyataan di dalam buku teks yang menyatakan Islam masuk 

ke Nusantara seitar abad ke-7 M dan berasal dari Arab/Mesir 

merupakan jenis fakta lunak. Sesuai dengan pernyataan Majid dan 

Wahyudi (2014: 42-43) jenis fakta yang masih perlu dibuktikan lagi 

dengan dukungan fakta-fakta yang lain, hal ini arena fakta tersebut 

masih menjadi perdebatan diantara para ahli mengenai kebenarannya 

 

Bukti yang mendukung berbagai teori mengenai masuknya Islam ke 

Nusantara (fakta) 

a) Teori  Gujarat: paragraf pertama argumentasinya didasarkan pada 

batu nisan Sultan Malik as-Saleh, makam Maulana Malik Ibrahim 

memiliki kesamaan dengan batu nisan yang ada di Kambay, 

Gujarat (hal.172). 

Pernyataan mengenai batu nisan Malik as-Saleh dan Maulana 

Malik Ibrahim yang memiliki kesamaan ciri dengan bentuk batu nisan 

di Gujarat, India merupakan sebuah fakta, selain itu sampai sekarang 

bentuk fisiknya masih bisa diamati secara langsung oleh semua orang, 

jadi pernyataan tersebut merupakan sebuah fakta karena sesuai dengan 

pernyataan Chiappetta & Koballa, Jr. (2010: 112) dalam (Nugroho, 

2011: 222) Often, two criteria are used to identify  scientific fact: (1) it 

is directly observable and (2) it can be demonstrated at any time. 

b) Teori Persia: paragraf ke-2 adanya kesamaan budaya dan tradisi 

yang berkembang antara masyarakat parsi dan Nusantara, antara 
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lain tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyuro sebagai hari suci 

kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali seperti yang berkembang 

dalam tradisi Tabot di Pariaman Sumatra Barat dan Bengkulu (hal. 

172) 

Pernyataan bahwa ada kesamaan antara kebudayaan Tabiot di 

Pariaman dan Bengkulu dengan kebudayaan masyarakat Persia dalam 

perayaan atas kemtian Husain bin Ali pada 10 Muharam merupakan 

sebuah fakta, karena samapi tulisan ini dituliskan perayaan tersebut 

masih eksis dan dapat daiamati secara langsung. Pernyataan tersebut 

sesuai dengan pernyataan Chiappetta & Koballa, Jr. (2010: 112) dalam 

(Nugroho, 2011: 222) Often, two criteria are used to identify  scientific 

fact: (1) it is directly observable and (2) it can be demonstrated at any 

time. 

c) Teori Arab/Mesir: tidak disampaikan di dalam buku teks 

 

Sejarah kedatangan Islam ke Nusantara (prinsip) 

a) Interaksi antara budaya Islam dengan budaya yang ada sebelumnya 

memunculkan sebuah jaringan keilmuan, akulturasi budaya dan 

perkembangan budaya Islam (hal. 168) 

Kalimat diatas merupakan sebuah prinsip yang memuat 

beberapa konsep mengenai interaksi, kebudayaan Islam, jaringan 

keilmuan, dan akulturasi budaya. Pernyataan prisnip diatas sesuai 

dengan pernyataan Martin et all (Nugroho, 2011: 225) principles 
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are complex ideas based on several reated concept. 

 

Perkembangan keilmuan Nusantara masa kerajaan Islam di Nusantara 

(fakta) 

a) Paragraf ke-2 Samudera Pasai terus berfungsi sebagai pusat studi 

Islam di Nusantara; Malaka kemudian juga berkembang sebagai 

pusat studi Islam di Asia Tenggara, bahkan mungkin dapat 

dikatakan berhasil menyaingi Samudera Pasai (halaman 235) 

Perkembangan Pasai sebagai pusat studi Islam di Nusantara dan 

Malaka sebagai berkembang menjadi pusat studi Islam di Asia 

Tenggara merupakan sebuah fakta sejarah karena pernyataan tersebut 

merupakan sebuah reonstruksi peristiwa sejarah di masa lalu, kejadian 

tersebut tidak bisa diamati secara langsung namun kebenarannya 

dianggap kredibel karena merupakan hasil penelitian sejarawan 

menggunakan metode sejarah. Hal tersebut senada dengan pendapat 

Gottschlak (2008: 113) yang menyatakan bahwa fakta sejarah dapat 

disefinisikan sebagai suatu unsur yang dijabarakan secara langsung 

atau tidak langsung dari dokumen-dokumen sejarah dan dianggap 

kredibel setelah pengujian yang seksama sesuai dengan hukum-hukum 

metode sejarah. 

b) Paragraf ke-3 proses pendidikan sebagian berlangsung di kerajaan. 

Perpustakaan sudah tersedia di istana dan difungsikan sebagai 
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pusat penyalinan kitab-kitab dan penerjemahannya dari bahasa 

Arab ke bahasa Melayu (halaman 235). 

Pernyataan diatas dianggap sebuah fakta dikarenakan para sejarawan 

sudah melakukan penelitian menggunakan metode sejarah dan 

menuliskannya menjadi cerita sejarah seperti yang bisa kita pelajari 

saat ini. Gottschlak (2008: 113) Fakta sejarah dapat disefinisikan 

sebagai suatu unsur yang dijabarakan secara langsung atau tidak 

langsung dari dokumen-dokumen sejarah dan dianggap kredibel 

setelah pengujian yang seksama sesuai dengan hukum-hukum metode 

sejarah. 

c) Paragraf ke-3 pada abad ke-17 Banten sudah menjadi pusat ilmu 

pengetahuan Islam di pulau Jawa (halaman 236) 

Pernyataan penulis yang menyatakan bahwa Banten menjadi pusat 

ilmu pengetahuan di pulau Jawa didapatkan dari mempelajari cerita 

sejarah hasil rekonstruksi para sejarawan berdasarkan bukti-bukti 

sejarah yang ada, sehingga pernyataan tersebut dikatakan sebagai fakta 

sejarah sesuai dengan pernyataan Gottschlak (2008: 113) Fakta sejarah 

dapat disefinisikan sebagai suatu unsur yang dijabarakan secara 

langsung atau tidak langsung dari dokumen-dokumen sejarah dan 

dianggap kredibel setelah pengujian yang seksama sesuai dengan 

hukum-hukum metode sejarah. 

d) Paragraf ke-2 di Palembang istana (keraton) juga di fungsikan 

sebagai pusat sastra dan ilmu agama (halaman 237) 
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Pernyataan tersebut juga merupakan peristiwa yang terjadi di masa lalu 

dan tidak dapat diamati secara langsung, meskipun bangunan fisiknya 

masih ada namun peristiwa yang terjadi di dalamnya tidak terjadi 

kembali. Namun demikian peristiwa tersebut diceritakan kembali oleh 

sejarawan dalam bentuk tulisan hasil penelitian menggunaan metode 

sejarah berdasarkan sumber yang ada. 

 

Perkembangan pendidikan Islam di Nusantara (konsep) 

a) Paragraf ke-3 berkembangnya pendidikan dan pengajaran Islam 

telah berhasil menyatukan wilayah Nusantara yang sangat luas. 

Dua hal yang mempercepat proses itu yaitu penggunaan aksara 

Arab dan bahasa Melayu sebgai bahasa pemersatu (lingua pranca) 

(halaman 237) 

2) Kompetensi Dasar 3.8 

Fakta perkembangan kehidupan masyarakat masa kerajaan Islam di 

Nusantara (fakta) 

Beberapa fakta terkait perkembangan kehidupan masyarakat masa 

kerjaan-kerajaan Islam di Nusantara yang termuat di dalam buku teks 

adalah sebagai berikut: 

a) Samudera Pasai: tidak disampaikan di dalam buku teks 

b) Aceh Darusalam: tidak disampaikan di dalam buku teks 

c) Kerajaan-kerajaan Islam di Riau: tidak disampaikan di dalam buku 

teks 
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d) Kerajaan Islam di Jambi: tidak disampaikan di dalam buku teks 

e) Kerajaan Islam di Sumatera Selatan: tidak disampaikan di dalam 

buku teks 

f) Kerajaan Islam di Sumatera Barat: Paragraf ke-3 Dalam kehidupan 

masyarakat Minangkabau lambat laun terjadi kebiasaan buruk 

seperti main judi, sabung ayam, menghsap madat, dan minum-

minman keras (hal. 200). 

Pernyataan bahwa masyarakat Minangkabau terjadi kebisaan 

buruk seperti main judi, sabung ayam, menghisap madat, dan minum-

minuman keras tidak bisa diamati secara langsung. Namun, masih bisa 

dielajari lewat hasil penelitian sejarawan yang dilakukan menggunakan 

metode sejarah. Sehingga kebenaran peristiwa tersebut diakui 

kebenarannya. Pernyataan tersebut merupakan sebuah fakta sejarah dan 

sesuai dengan pendapat Gottschlak (2008: 113) Fakta sejarah dapat 

disefinisikan sebagai suatu unsur yang dijabarakan secara langsung 

atau tidak langsung dari dokumen-dokumen sejarah dan dianggap 

kredibel setelah pengujian yang seksama sesuai dengan hukum-hukum 

metode sejarah. 

g) Kerajaan Demak: tidak disampaikan di dalam buku teks 

h) Kerajaan Mataram: pengelompokan masyarakat ada golongan raja 

dan keturunannya, para bangsawan dan rakyat sebagai kawula 

kerajaan, kehidupan masyarakat bersifat feodal karena raja adalah 

pemilik tanah beserta seluruh isinya (hal. 207) 
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Kerajaan Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan yang 

sampai saat ini masih eksis di Indonesia. Namun dalam kajian kali ini 

pernyataan mengenai pengelompokan masyarakat dalam kehidupan 

Mataram merujuk kepada peristiwa yang terjad di masa lampau 

sehingga kejadian tersebut tidak bisa diamati secara langsung, dan 

hanya bias dipelajai lewat tulisan-tulisan yang tersedia. 

i) Kesultanan Banten: Paragraf ke-2 masyarakat umum hidup dengan 

rambu-rambu budaya Islam (hal. 212). 

Penulis menyatakan bahwa masyarakat Banten hidup dengan rambu-

rambu budaya Islam. Pernyataan tersebut merujuk kepada kehidupan 

masyarakat Banten yang hidup pada masa-masa kerajaan. Jadi 

pernyataan tersebut tidak ada hubungannya dengan pola kehidupan 

masayarakat banten pada masa kini. Pernyataan tersebut didapatkan 

dengan mempelajari tulisan-tulisan sejarawan yang melakukan kajian 

terhadap kehidupan masyarakat Banten menggunakan metde sejarah. 

Oleh karena itu pernyataan tersebut merupakan sebuah fakta sejarah, 

dan sesuai dengan pernyataan Majid & Wahyudi (2014: 42).Fakta 

dalam sejarah merupakan rumusan atau kesimpulan yang diambil dari 

sumber sejarah atau dokumen. 

j) Kesultanan Cirebon: pangeran Cakrabumi alias haji Abdullah 

Imam dan juga Syaikh Datuk Kahfi telah mempelopori pendirian 

pesantren sebagai tempat mengajar dan penyebaran agama Islam 

untuk daerah sekitarnya. 
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Pernyataan yang menyatakan bahwa terjadi pendirian pesanteran 

pada masa pangeran Cakrabumi dan Sayikh Datuk Kahfi menunjukan 

bahwa masayarakat Cirebon mulai mendalami Islam secar intensif 

lewat lembaga pendidikan pesantren. 

k) Kerajaan Pontianak: tidak disampaikan di dalam buku teks 

l) Kerajaan Banjar (Banjarmasin): tidak disampaikan di dalam buku 

teks 

m) Kerajaan Gowa-Tallo: tidak disampaikan di dalam buku teks 

n) Kerajaan Wajo: tidak disampaikan di dalam buku teks 

o) Kerajaan Ternate: tidak disampaikan di dalam buku teks 

p) Kerajaan Islam di Papua: tidak disampaikan di dalam buku teks 

q) Kerjaan Lombok dan Sumbawa: tidak disampaikan di dalam buku 

teks 

r) Kerajaan Bima: tidak disampaikan di dalam buku teks 

 

Perkembangan pemeritahan pada masa kerajaan Islam di Nusantara 

(fakta) 

a) Samudera Pasai: tumbuh berkembang antara tahun 1270-1275, 

terletak lebih kurang 15 km disebelah timur Lhokseumawe, dengan 

Sultan pertamanya bernama Malik as-Saleh  (hal. 185), Kesultanan 

Samudera Pasai mencapai puncaknya pada wal abad ke-16, dengan 

mengalami kemajuan di bidang politik, ekonomi, pemerintahan 

kebudayaan, dan terutama ekonomi perdagangan (hal. 186), 
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kemunduran Pasai terjadi sejak Portugis menguasai Malaka pada 

1511 dan meluaskan kekuasaannya, maka kerajaan Islam Samudera 

Pasai mulai dikuasai sejak 1521 (hal. 187-188). 

Pernyataan penulis bahwa Pasai berkembang sekitar tahun 1270-

1275 menunjukan fakta mengenai berdirinya Pasai, dan fakta mengenai 

kemajuan pasai ada pada kalimat Pasai mencapai puncaknya pada wal 

abad ke-16, dengan mengalami kemajuan di bidang politik, ekonomi, 

pemerintahan kebudayaan, dan terutama ekonomi perdagangan, 

sementara masa kemunduran Pasai terjadi sejak Portugis menguasai 

Malaka pada 1511 dan meluaskan kekuasaannya, maka kerajaan Islam 

Samudera Pasai mulai dikuasai sejak 1521. Ketiga pernyataan tersebut 

merupaka sebuah fakta yang bisa menggambarkan sejarah kesultanan 

Pasai. Fakta tersebut bisa dipeljari setelah sejarawan menulisannya 

yang merupakan hasil interpretasi terhadap sumber-sumber sejarah 

yang ada. Pernyataan tersebut sesuai denga pernyataan bahwa Fakta 

dalam sejarah merupakan rumusan atau kesimpulan yang diambil dari 

sumber sejarah atau dokumen (Majid & Wahyudi, 2014: 42). 

b) Aceh Darusalam: kemajuan Aceh Darusalam ada pada masa 

pemerintahan Sultan iskandar Muda, dalam bidang politik sultan 

Iskandar Muda telah menundukan daerah-daerah disepanjang 

pesisir timur dan barat, demikian pula Johor dan Malaya (hal. 189). 

Pernyataan mengenai perkembangan pemerintahan Aceh 

Darusalam tidak disampaikan secara lengkap. Pernyataan yang 
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disampaikan hanya meliputi pernyataan mengenai fakta kejayaan Aceh 

darusalam yang terdapat di dalam kalimat diatas. Sementara fakta 

kapan Aceh Darusalam bersiri dan masa kemundurannya tidak 

disampaikan secara gamblang di dalam buku teks. 

c) Kerajaan-kerajaan silam di Riau: Kerajaan Islam di Riau: Paragraf 

pertama Kerajaan Islam yang ada di Riau antara lain Siak, Kampar 

dan Indragiri...tumbuh menjadi Kerajaan Islam sejak abad ke-15 

(hal. 190) 

Fakta mengenai perkembangan pemerintahan kerajaan di Riau 

disampaiakn bahwa kerajaan-kerajaan tersebut tumbuh menjadi 

kerajaan Islam sejak abad ke-15. Pernyataan tersebut didapatkan ketika 

para sejarawan berhasil menuliskannya setelah dilakukan penelitian 

terhadap sumber sejarah yang ada. 

d) Kerajaan Islam di Jambi: Paragraf ke-2 proses Islamisasi secara 

besar-besaran bersaman dengan berkembangnya Kerajaan Jambi 

sekitar 1500 M (hal 194), pangeran Keda yang bergelar Sultan 

Abdul Kahar pada 1965, sejak masa pemerintahannya orang-orang 

VOC mulai datang untuk menjalin hubungan perdagangan (hal. 

195), masa akhir Paragraf pertama sejak itulah terus-terusan terjadi 

konflik yang memuncak dengan terjadi pemberontakan dan 

perlawanan Sultan Thaha Sayf al-Din yang dipusatkan terutama di 

Batanghari Hulu (hal. 196). 
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e) Kerajaan Islam di Sumatera Selatan: Sultan pertama Kesultanan 

Palembang ialah Susuhunan Sultan Abdurrahman Khalifat al-

Mukminin Syyid al-Iman/pangeran Kusumo Abdurrahman/Kiai 

Mas Endi sejak 1659-1706 (hal. 197), Masa akhir Kesultanan: 

Paragraf ke-2 Kesultanan Palembang sejak 7 Oktober 1823 

dihapuskan dan kekuasaan daerah Palembang berada langsung 

dibawah Pemerintahan Hindia-Belanda (hal. 198). 

Pernyataan mengenai perkembangan kerajaan di Sumatera 

Selatan yang disampaikan meliputi masa berdirinya yang terdapt dalam 

kalimat Sultan pertama Kesultanan Palembang ialah Susuhunan Sultan 

Abdurrahman Khalifat al-Mukminin Syyid al-Iman/pangeran Kusumo 

Abdurrahman/Kiai Mas Endi sejak 1659-1706. Dan masa akhir 

Kesultanan: Paragraf ke-2 Kesultanan Palembang sejak 7 Oktober 

1823 dihapuskan dan kekuasaan daerah Palembang berada langsung 

dibawah Pemerintahan Hindia-Belanda. Sementara kapan dan 

bagaimana masa kejayaannya tidak disampaikan di dalam buku teks. 

f) Kesultanan di Sumatera Barat: Paragraf ke-2 (wilayah 

Minangkabau mempunyai seorang Raja yang berkedudukan di 

Pagarruyung. Raja tetap dihormati sebagai lambang Negara namun 

tidak mempunyai kekuasaan) (kekuasaan berada di tangan para 

panghullu yang tergabung dalam dewan panghulu atau dewan 

nagari) (hal. 200), Masa akhir  Paragraf ke-2 (perang Padri diakhiri 

dengan ditangkapnya pemimpin-pemimpin Padri, terutama Tuanku 
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Imam Bonjol dalam pertempuran benteng Bonjol, pada 25 Oktober 

1837) (dengan demikian pemerintah Hindia Belanda pada akhir 

1838 berhasil mengukuhkan kekuasaan politik dan ekonominya di 

daerah Minangkabau atau Sumatra Barat) (hal. 201). 

Kondisi pemerintahan di Sumatera Barat dimana Raja hanya 

dijadikan sebagai lambang negara dan kekuasaan ditangan penghulu 

merupakan sebuah fakta yang dapat dipelajari secara tidak langsung 

maksudnya bahwa ilmu tersebut dapat didapatkan ketika sejarawan 

berhasil menuliskannya kedalam sebuah tulisan, dan tidak dapat 

diamati secara langsung. Jenis fakta ini sesuai dengan pernyataan 

Majid & Wahyudi (2014: 42). Yang menyatakan bahwa fakta dalam 

sejarah merupakan rumusan atau kesimpulan yang diambil dari sumber 

sejarah atau dokumen. 

Pernyataan diatas juga sesuai dengan fakta mengenai masa 

kemunduran kerajaan di Sumatera Barat yang terdapat dalam kalimat 

pemerintah Hindia Belanda pada akhir 1838 berhasil mengukuhkan 

kekuasaan politik dan ekonominya di daerah Minangkabau atau 

Sumatra Barat, untuk menggambarkan bagaimana masa kemunduran 

kerajaan tersebut. 

g) Kerajaan Demak: berdiri paragraf ke-4 Demak berdiri tahun 

1500...Raja pertama Kerajaan Demak adalah Raden Fatah (hal. 

202), masa kejayaan paragraf pertama wilayah kekuasaan Kerajaan 

demak meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, 
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beberapa wilayah di kalimantan, dan wilayah pesisir Jawa (hal. 

204). 

Berdirinya kerajaan Demak sekitar tahun 1500 dengan Raja 

pertama Kerajaan Demak adalah Raden Fatah, serta masa kejayaan 

Demak ditandai dengan dikuasainya Jepara, Tuban, Sedayu, 

Palembang, Jambi, beberapa wilayah di kalimantan, dan wilayah 

pesisir Jawa. Merupakan fakta-fakta yang dapat dipelajari dari hasil 

peneltian para sejarawan. Fakta sejarah memiliki karakteristik 

tersendiri dimana fakta sejarah merupakan rumusan atau kesimpulan 

yang diambil dari sumber sejarah atau dokumen (Majid & Wahyudi, 

2014: 42). 

h) Kerajaan Mataram: berdirinya ksultanan Mataram terjadi ketika 

Sutawijaya memindahkan pusaka Kerajaan Pajang ke 

Mataram...Sutawijaya sebagai Raja...pusat Kerajaan Mataram ada 

di Kota gede, sebelah tenggara kota Yogyakarta sekarang (hal. 

205), pada masa pemerintahan Sultan Agung inilah Mataram 

mencapai puncak kejayaan (hal. 205)... kemajuan bidang politik 

Sultan Agung berhasil memeperluas wilyah kekuasaan sampai ke 

Surabaya, Lasem, pasuruhan, Tuban...bidang ekonomi Paragraf ke-

2 Mataram mengembangkan daerah-daerah persawahan yang luas, 

dengan hasil utamanya adalah beras (hal. 206)..Masa kemunduran 

Kesultanan Mataram ada pada masa pemerintahan Amangkurat 1 

adalah seorang Raja yang lemah, berpandangan sempit, dan sering 
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bertindak kejam (hal 208-209), Mataram mengalami kemunduran 

apalagi adanya pengaruh VOC yang semakin kuat (hal. 209). 

Berdirinya ksultanan Mataram terjadi ketika Sutawijaya 

memindahkan pusaka Kerajaan Pajang ke Mataram...Sutawijaya 

sebagai Raja...pusat Kerajaan Mataram ada di Kota gede, sebelah 

tenggara kota Yogyakarta sekarang. Masa kejayaan Mataram ada pada 

masa kekuasaan Sultan Agung memiliki satu kesamaan yakni 

merupakan fakta-fakta hasil rekonstruksi peristiwa masa lampau dari 

sumber-sumber sejarah yang ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Majid & Wahyudi (201: 42) yang menyatakan bahwa fakta sejarah 

merupakan rumusan atau kesimpulan yang diambil dari sumber sejarah 

atau dokumen. 

i) Kesultanan Banten: Kerajaan Banten berawal sekitar tahun 

1526...fatahilah, mendirikan benteng yang dinamakan Surosowan, 

yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan, yakni Kesultanan 

Banten (hal. 209)...seiring kemunduran Demak…maka Banten 

melepaskan diri dan menjadi Kerajaan yang mandiri” (hal. 210), 

Masa kejayaan paragraf ke-2 menginjak abad ke-17 Banten 

mencapai zaman keemasannya...bidang politik perluasan wilayah 

kekuasaan terus dilakukan bahkan sampai ke daerah yang pernah 

dikuasai Kerajaan Pajajaran (hal 212), Kemunduran Paragraf ke-3 

pada masa akhir pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa timbul 

konflik di dalam istana...keretakan di dalam istana dimanfaatkan 
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VOC dengan politik devide et impera...berakhirnya masa 

kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa membuat semakin kuatnya 

kekuasaan VOC di Banten...Raja-Raja yang berkuasa setelahnya 

bukanlah Raja yang kuat. Hal ini membawa kemunduran Kerajaan 

Banten (hal. 213). 

Berdirinya kesultanan Banten terjadi ketika Demak mengalami 

kemunduran dan berhasil menjadi kerajaan Mandiri, sedangkan masa 

kejayaan Banten ada pada masa Sultan Ageng Tirtayasa dengan 

menguasai daerah yang pernah dikuasai Kerajaan Pajajaran, serta masa 

kemundurannya terjadi ketika terjadi konflik internal didapatkan 

melalui tulisan-tulisan hasil rekonstruksi sejarawan. Jenis fakta ini 

sesuai dengan pernyataan mengenai fakta sejarah karena merupakan 

rumusan atau kesimpulan yang diambil dari sumber sejarah atau 

dokumen (Majid & Wahyudi, 2014: 42). 

j) Kesultanan Cirebon: berdirinya kesultanan Cirebon terjadi pada 

tahun 1479 ketika Syarif Hidayatullah menggantikan mertuanya 

sebagai penguasa Cirebon, lalu mendirikan keraton yang diberi 

nama Pangkuwati di sebelah timur keraton kasepuhan kini (hal. 

214), Masa akhir paragraf pertama kesltanan Cirebon sejak 1681 

sampai 1940 mengalami kemerosotan karena kolonialisme (hal. 

215). 

Fakta mengenai perkembangan pemerintahan kesultanan Cirebon dapat 

dilihat dari pernyaan penulis mengenai berdirinya kesultanan Cirebon 
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terjadi pada tahun 1479 dan Masa akhir paragraf pertama kesltanan 

Cirebon sejak 1681 sampai 1940 mengalami kemerosotan karena 

kolonialisme. Kedua pernyataan tersebut didapatkan dari mempelajari 

hasil rekonstruksi para sejarawan terhadap peristiwa masa lalu melalui 

metode sejarah dan dituliskan kembali. Jadi fakta tersebut tidak bisa 

diamati secara langsung namun hanya bisa dipelajari secara tidak 

langsung sehingga sesuai dengan pernyataan Gottschlak (2008: 113) 

Fakta sejarah dapat disefinisikan sebagai suatu unsur yang dijabarakan 

secara langsung atau tidak langsung dari dokumen-dokumen sejarah 

dan dianggap kredibel setelah pengujian yang seksama sesuai dengan 

hukum-hukum metode sejarah. 

k) Kerajaan Pontianak: berdirinya keslutanan Pontianak terjadi ketika 

pangeran Sayid Abdurrahman NurulAlam, pergi dengan sejumlah 

rakyatnya ke tempat yang kemudian dinamakan Pontianak dan di 

tempat inilah ia mendirikan keraton dan Masjid Aagung (hal. 218), 

Fakta mengenai perkembangan pemerintah kerajaan pontianak 

dapat dilihat dalam pernyataan mengenai berdirinya keslutanan 

Pontianak terjadi ketika pangeran Sayid Abdurrahman NurulAlam, 

pergi dengan sejumlah rakyatnya ke tempat yang kemudian dinamakan 

Pontianak. Pernyataan tersebut merujuk kepada peristiwa yang terjadi 

pada masa lalu sehingga hanya bisa dipelajari ketika sudah dituliskan 

oleh sejarawan melalui metode sejarah. Jenis fakta tersebut sesuai 

dengan pernyataan Gottschlak (2008: 113) Fakta sejarah dapat 
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didefinisikan sebagai suatu unsur yang dijabarakan secara langsung 

atau tidak langsung dari dokumen-dokumen sejarah dan dianggap 

kredibel setelah pengujian yang seksama sesuai dengan hukum-hukum 

metode sejarah. 

l) Kerajaan Banjar (Banjarmasin): Paragraf ke-2 pada saat mengalami 

peperangan dengan Daha, raden Samudera meminta bantuan 

kepada demak sehingga memperoleh kemenangna, sejak saat itulah 

Raden Samudra menjadi pemeluk agama Islam...perluasan wilayah 

“sejak pemerintahan Sultan Suryanullah, Kerajaan Banjar 

meluaskan kekuasaannnya sampai Sambas, batanglawi  Sukadana, 

Kotawaringin, Sampit,Madawi, dan Sambangan (hal. 218). 

Fakta mengenai perkembangan pemerintahan yang terjadi di 

kerajaan Banjar (Banjarmasin) dapat terlihat pada pernyataan sejak 

pemerintahan Sultan Suryanullah, Kerajaan Banjar meluaskan 

kekuasaannnya sampai Sambas, batanglawi  Sukadana, Kotawaringin, 

Sampit, Madawi, dan Sambangan. Pernyataan tersebut 

mengindikasikan bahwa kerajaan Banjar sudah memiliki angkatan 

perang yang kuat. Fakta bahwa telah terjadi perluasan wilayah yang 

dilakukan oleh kerajaan Banjar diidapatkan dari mempelajari tulisan-

tulisan para sejarawan dikarenakan perisitiwa tersebut merujuk pada 

peristiwa lampau. Jenis fakta ini sesuai dengan pernyataan Gottschlak 

(2008: 113) Fakta sejarah dapat disefinisikan sebagai suatu unsur yang 

dijabarakan secara langsung atau tidak langsung dari dokumen-
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dokumen sejarah dan dianggap kredibel setelah pengujian yang 

seksama sesuai dengan hukum-hukum metode sejarah 

m) Kerajaan Gowa-Tallo: berdirinya Kerajaan Islam di Goa sejak 

Kerajaan Goa secara resmi sebagai Kerajaan bercorak Islam pada 

1605...Gowa meluaskan pengaruh politiknya, agar Kerajaan-

Kerajaan lainnya juga memeluk Islam dan tunduk kepada Kerajaan 

Gowa-Tallo (hal. 221), Masa akhir kerajaan peristiwa peperangan 

dari waktu ke waktu terus berjalan, dan baru berhenti sekitar tahun 

1637-1638, sempat terjadi perjanjian perdamaian namun 

gagal...perang Sulawesi selatan berhenti setelah terjadi perjanjian 

Bongaya pada 1667 yang sangat merugikan pihak Gowa-Tallo (hal. 

223). 

Pernyataan diatas memuat bebebrapa fakta diantaranya: 

berdirinya Kerajaan Islam di Goa sejak Kerajaan Goa secara resmi 

sebagai Kerajaan bercorak Islam pada 1605; masa kejayaan Gowa 

meluaskan pengaruh politiknya, agar Kerajaan-Kerajaan lainnya juga 

memeluk Islam dan tunduk kepada Kerajaan Gowa-Tallo; dan Masa 

akhir kerajaan peristiwa peperangan dari waktu ke waktu terus 

berjalan, dan baru berhenti sekitar tahun 1637-1638, sempat terjadi 

perjanjian perdamaian namun gagal...perang Sulawesi selatan berhenti 

setelah terjadi perjanjian Bongaya pada 1667 yang sangat merugikan 

pihak Gowa-Tallo. 
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Ketiga jenis fakta diatas merujuk kepada peristiwa yang benar 

terjadi pada masa lalu sehingga tidak dapat diamati secara langsung. 

Peristiwa tersebut hanya bisa dielajari ketika para sejarawan telah 

berhasil melakukan rekonstruksi terhadap bukti-bukti yang ada melalui 

metode sejarah. Jenis fakta ini sesuai dengan pernyataan Gottschlak 

(2008: 113) Fakta sejarah dapat disefinisikan sebagai suatu unsur yang 

dijabarakan secara langsung atau tidak langsung dari dokumen-

dokumen sejarah dan dianggap kredibel setelah pengujian yang 

seksama sesuai dengan hukum-hukum metode sejarah. 

n) Kerajaan Wajo: paragraph pertama kampong Wajo didirikan oleh 

tiga orang anak raja dari kampong tetangga Cinnotta’bi yang 

berasal dari keturunan dewa...mereka menjadi raja dari ketiga 

bagian (limpo) bangsa Wajo: Battempola, Talonlenreng, dan Tua. 

Kepala keluarga dari mereka menjadi raja seluruh Wajo dengan 

gelar Batara Wajo (hal. 224), pemilihan raja-raja di Wajo tidak lagi 

turun temurun tetapi melaui pemilihan dari seorang keluarga raja 

menjadi arung-matoa artinya raja yang pertama dan utama (hal. 

224), perluasan wilayah paragraph ke-2 kerajaan Wajo memperluas 

kekuasaannya sehingga menjadi kerajaan Bugis yang besar (hal. 

224), Masa akhir paragraph pertama pada 1670 Kerajaan Wajo 

yang diserang Bone dan VOC sehingga jatuhlah ibukota kerajaan 

Wajo yaitu Torosa...Arung Matoa terpaksa menandatangani 
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perjanjian Makasar tentang penyerahan kerajaan Wajo kepada 

VOC (hal. 225). 

o) Kerajaan Ternate: perkembangan kerajaan: Ternate sejak saat itu 

mengalami kemajuan baik di bidang ekonomi-perdagangan 

maupun bidang politik, lebih-lebih setelah Sultan Khairun putera 

Sultan Zainal Abidin menaiki tahta sekitar 1535, kerajaan Ternate 

berhasil mempersatukan wilayah di Maluku Utara...perpecahan 

persatuan daerah-daerah dalam kerajaan Ternate itu mulai pecah 

karena kedatangan orang-orang Portugis dan Spanyol ke Tidore 

sebagai upaya monopoli perdagangan terutama rempah-rempah 

(hal 228), Masa kejayaan Sultan Babullah menyatakan dirinya 

sebagai penguasa seluruh Maluku bahkan mendapat pengakuan 

kekuasaannya sampai ke berbagai wilayah Mindanao, Menando, 

Sangihe dan daerah-daerah Nusa Tenggara (hal. 228). 

Pernayataan diatas memuat beberapa fakta diantaranya: fakta 

mengenai masa kejayaan: pada masa pemerintahan Sultan Khairun 

putera Sultan Zainal Abidin menaiki tahta sekitar 1535, kerajaan 

Ternate berhasil mempersatukan wilayah di Maluku Utara; Masa 

kejayaan Sultan Babullah menyatakan dirinya sebagai penguasa 

seluruh Maluku bahkan mendapat pengakuan kekuasaannya sampai ke 

berbagai wilayah Mindanao, Menando, Sangihe dan daerah-daerah 

Nusa Tenggara dan fakta mengenai mundurnya kesutanan Ternate 

diakibatkan karena kedatangan orang-orang Portugis dan Spanyol ke 
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Tidore sebagai upaya monopoli perdagangan terutama rempah-rempah 

dan meakukan tindakan yang memecah belah Maluku. 

Pernyataan diatas merujuk kepada sebuah peristiwa yang terjadi 

diamsa lampau sehingga hanya bisa dipelajari melalui 

hasilrekonstruksi sejarawan. Pernyataan tersesbut sesuai dengan 

pendapat bahwa Fakta dalam sejarah merupakan rumusan atau 

kesimpulan yang diambil dari sumber sejarah atau dokumen (Majid & 

Wahyudi, 2014: 42). 

p) Kerajaan Islam di Papua: 

q) Kerajaan Lombok dan Sumbawa: lokasi paragraf ke-4 Selaparang 

merupakan pusat kerajaan Islam di Lombok...dibawah 

pemerintahan Prabu Rangkesari...masa kejayaan pada masa itulah 

Selparang mengalami masa kejayaan dan memegang hegemoni di 

seluruh Lombok (hal. 231), Pemindahan kekuasaan kerajaan-

kerajaan di Nusa Tenggara mengalami tekanan dari VOC setelah 

terjadinya perjanjian Bongaya pada 18 November 1667...pusat 

kerajaan Lombok dipindahkan ke Sumbawa pada 1673 (hal. 232). 

Pernyataan diatas memuat beberapa fakta mengenai kerajaan 

Lombok dan Sumbaa, diantaranya: lokasi kerajaan Lombok di 

Selaparang, masa kejayaan pada masa pemerintahan Prabu Rangkesari, 

dan pemindahan pusat kekuasaan kerajaan Lombok ke Sumbawa. 

Beberapa fakta tersebut hanya bisa dipelajari ketika para sejarawan 
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berhasil meakukan rekonstruksi terhadap data-data sejarah yang ada 

dan menuliskannya kembali. 

r) Kerajaan Bima: nama raja yang pertama masuk Islam adalah Ruma 

Ta Ma Bata Wada yang bergelar aultan Bima I atau Sultan Abdul 

Kahir (hal. 232), 

 

Perkembangan budaya masa kerajaan Islam di Nusantara (fakta) 

a) Samudera Pasai: Kesultanan Samudera Pasai telah menggunakan 

mata  uang seperti uang kecil yang disebut uang eitis (hal. 186). 

Fakta bahwa Pasai telah mengaamai kemajuan dalam budaya niaga 

terlihat dari pernyataan bahwa telah diperkenalkan sistem mata uang. 

Fakta tersebut dapat diamati dari artefak yang ada. Pernyataan diatas 

didapatkan dari mnegamati secara langsung dan dapat diperagakan 

kapan saja. Pernyataan diatas merupakan fakta karena masuk pada 

kriteria yang disampaikan oleh Chiappetta & Koballa, Jr (Nugroho, 

2011: 222) Often, two criteria are used to identify  scientific fact: (1) it 

is directly observable and (2) it can be demonstrated at any time. 

b) Aceh Darusalam:  

c) Kerajaan-kerajaan Islam di Riau: 

d) Kerajaan Islam di Jambi: 

e) Kerajaan Islam di Sumatera Selatan: berkembangnya hasil sastra 

keagamaan dari tokoh-tokoh, Abdussamad al-Palimbani, kemas 

Fakhruddin, Kemas Muhammmad ibn Ahmad, Muhammad 
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Muhyiddin ibn Sayikh Shibabuddin, Muhammad Ma’ruf ibn 

Abdullah,dan lainnya (hal. 198). 

Berkembangnya sastra di Sumatera Selatan pada masa kerajaan 

Islam didapatkan dari mengamati hasil-hasil satra karya sastrawan 

pada masa tersebut. 

f) Kerajaan Islam di Sumatera Barat: 

g) Kerajaan Demak: 

h) Kerajaan Mataram: Paragraf ke-2 kreasi-kreasi para seniman 

misalnya terlihat pada pembangunan gapura-gapura, serta seni 

ukir-ukiran di istana dan tempat ibadah..seni tari yang terkeal 

adalah Tari Bedoyo Ketawang...perayaan sekaten untuk 

memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW (hal. 207) 

Beberpa fakta mengenai perkembangan budaya di Mataram dapat 

terihat dari pernyataan kreasi-kreasi para seniman misalnya terlihat 

pada pembangunan gapura-gapura, serta seni ukir-ukiran di istana dan 

tempat ibadah. Sementara kebudayaan perayaan sekaten untuk 

memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. 

Pernyataan diatas didapatkan dengan pengamatan karena 

peninggalan tersebut masih ada dan bertahan sampai saat ini. Maka 

pernyataan tersebut merupakan salah satu jenis fakta karena dapat 

diamati secara angsung dan dapat didemonstrasikan kapan saja, sesuai 

dengan pernyataan Chiappetta & Koballa, Jr (Nugroho, 2011: 222) 
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Often, two criteria are used to identify  scientific fact: (1) it is directly 

observable and (2) it can be demonstrated at any time. 

i) Kesultanan Banten: Paragraf ke-2 seni bangunan mengalami 

perkembangan, beberapa jenis bangunan yang masih tersisa adalah 

Masjid Agung Banten, bangunan keraton dan gapura-gapura (hal. 

213). 

Perkrembangan kebudayaan Banten dapat diamati melalui 

beberapa jenis bangunan yang masih tersisa diantaranya Masjid Agung 

Banten, bangunan keraton dan gapura-gapura. Fakta mengenai 

perkembangan kebudayaan tersebut merupakan salah satu jenis fakta 

karena dapat diamati secara angsung dan dapat didemonstrasikan 

kapan saja, sesuai dengan pernyataan Chiappetta & Koballa, Jr 

(Nugroho, 2011: 222) Often, two criteria are used to identify  scientific 

fact: (1) it is directly observable and (2) it can be demonstrated at any 

time. 

j) Kesultanan Cirebon: Cirebon sebagai pusat keagamaan banyak 

menghasilkan naskah-naskah kuno seperti Babad Cirebon, Tarita 

Puwaka tjaruban Nagari, Pepakem Cirebon, dan lainnya (hal. 215), 

k) Kerajaan Pontianak: 

l) Kerajaan Banjar (Banjarmasin): pada abad ke-17 di Kerajaan 

Banjar ada seorang ulama besar bernama Muhammad Arsyad ibn 

Abdullah al-Banjari (hal. 219); hasil karyanya Sabil al-Muhtadin di 
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bidang Fikih/Syariah, Khaz al-Marifah di bidang Tasawuf (hal. 

220). 

m) Kerajaan Gowa-Tallo: 

n) Kerajaan Wajo: 

o) Kerajaan Ternate: 

p) Kerajaan Islam di Papua: 

q) Kerjaan Lombok dan Sumbawa: 

r) Kerajaan Bima: Syair Kerajaan Bima ditulis oleh Khatib Lukman 

barangkali pada 1830...syair itu ditulis dalam huruf Jawi dengan 

bahasa Melayu...yang berisi letusan gunung Tmbora, wafat dan 

pemakaman Sultan Abdul Hamid pada mei 1819, serangan bajak 

laut, penobatan Sultan ISMAil pada 28 November 1819, Sultan 

Abdul Hamid dan Wazir Abdul Nabi, pelyaran Sultan Abdul 

Hamid ke Makasar pada 1792, kontak Bima pada 26 Mei 1792, 

pelantikan raja Bicara Abdul Nabi, serta kedatangan Sultan 

ISMAil, Reinwardt, dan H Zollinger yang mengunjungi Sumbawa 

dan menemui Sultan (hal. 233). 

 

Bukti peninggalan agama dan kebudayaan masa kerajaan Islam di 

Nusantara (prinsip) 

1) Paragraf ke-3 hasil proses akulturasi antara kebudayaan pra Islam 

dengan ketika Islam masuk dalam bentuk fisik berupa seni 

bangunan, seni ukir atau pahat, dan karya sastra (halaman 240) 
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Ciri peninggalan agama dan kebudayaan masa kerajaan Islam di 

Nusantara (fakta) 

a) Masjid: atapnya berupa atap tumpang, yaitu atap yang bersusun, 

semakin ke atas semakin kecil dan tingkat paling atas berbentuk 

limas; tidak ada menara yang berfungsi sebagai tempat 

mengumandangkan adzan; masjid umumnya didirikan di ibu kota 

atau dekat istana kerajaan (halaman 242) 

b) Makam: makam yang terletak di tempat-tempat tinggi menunjukan 

kesimabungan tradisi yang mengandung unsur kepercayaan pada 

ruh-ruh nenek moyang yang sebenarnya sudah dikenal dalam 

pengeJawantahan pendirian punden berundak megalithik (244); 

sementara kompleks makam yang berada di wilayah datar 

menempatkan orang yang paling dihormati ditempatkan di bagian 

tengah (halaman 245) 

c) Seni ukir: pada masa perkembangan Islam zaman madya, 

berkembang ajaran bahwa seni ukir, patung, dan melukis mahluk 

hidup, apalagi manusia secara nyata tidak diperbolehkan (halaman 

245); melukiskan mahluk hidup akan disamarkan dengan berbagai 

hiasan sehingga tidak lagi jelas-jelas berwujud binatang atau 

manusia (halaman 246) 

d) Aksara: abjad atau huruf-huruf Arab mulai digunakan di Nusantara 

dalam bidang seni ukir dan kaligrafi (halaman 246) 
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e) Seni sastra: terjadi akulturasi antara sastra Islam dengan sastra 

masa pra-Islam diantaranya Hikayat (Hikayat Iskandar Zularnaen, 

Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Khaidir, Hikayat si Miskin, 

Hikayat 1001 Malam, Hikayat Bayan Budiman, Hikayat Amir 

Hamzah), Babad (Babad Tanah Jawi, Babad Cirebon, Babad 

Mataram, Babad Surakarta), Syair (Syair yang tertulis pada batu 

nisan putri Pasai di Minye Tujoh) (halaman 247), Suluk (Suluk 

Sukarsa, Suluk Wujil, Suluk Malang Sumirang) (halamn 248). 

f) Kesenian: permainan debus tarian yang pada puncak acara penari 

menusuk-nusukan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan 

luka, diawali dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan Salawat 

Nabi dan terdapat di Minangkabau dan Banten; Seudati, tarian ini 

berasal dari Aceh, biasanya dilakukan oleh delapan orang dengan 

menyanyikan lagu yang isinya salawat nabi; wayang (halaman 248) 

g) Kalender: sisitem kalender yang diciptakan oleh Sultan Agung, 

mengganti nama-nama bulan pada tahun Saka, misalnya Muharram 

diganti Suro dan Ramadhan di ganti Pasa, kalender tersebut 

dimulai tanggal 1 Muharam tahun 1043 H, kkalender Sultan Agung 

dimulai tepat dengan tanggal 1 Sura tahun 1555 Jawa (halaman 

249) 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sebelumnya sudah disajikan maka bagian 

ini akan dibahas secara mendalam bagian-bagian yang menjadi rumusan masalah 
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penelitian ini, yang meliputi komponen keluasan materi dan kedalaman materi 

yang termuat di dalam buku teks yang menjadi subjek penelitian. 

1. Keluasan materi buku teks 

Keluasan materi buku teks seperti yang sudah disediakan oleh 

kemendikbud minimal menyajikan materi, contoh, dan latihan yang bisa 

menjabarkan substansi materi yang terkandung di dalam Kompetensi Inti 

dan Kompetensi Dasar. Dalam penelitian ini subjek yang digunakan 

adalah materi yang menyangkut pembahasan mengenai sejarah peradaban 

Islam yang ada di Indonesia yang secara khusus terdapat di dalam 

Kompetensi Dasar 3.7 Menganalisis berbagai teori tentang  proses masuk 

dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia dan 

Kompetensi Dasar 3.8 Menganalisis perkembangan kehidupan 

masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Islam 

di Indonesia serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku 

pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. 

Berdasarkan Kompetensi Dasar yang telah disebutkan maka buku 

teks harus memiliki materi, contoh, dan latihan yang bisa menggambarkan 

materi mengenai nteori masuknya Islam ke Indonesia, serta 

perkembangannya di Indonesia. Juga harus memiliki materi, contoh, dan 

latihan yang bisa menggambarkan kondisi masarakat, pemerintah, dan 

kebudayaan pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dan juga 

contoh-contoh peninggalan masa Islam yang masih berlaku pada 

masyarakat Indonesia masa kini. 
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Penelitian mengambil dua buku sebagai subjek penelitiannya, 

yakni buku yang diterbitkan oleh Kemendikbud dan Erlangga. Jadi kedua 

buku tersebut harus menyediakan materi, contoh, dan latihan seperti 

tagihan yang ada. Adapun pembahasan hasil penelitian mengenai keluasan 

materi akan dibahas secara rinci pada setiap buku sebagai berikut. 

Keluasan materi yang terdapat di dalam buku teks yang diterbitkan 

oleh Erlangga pada Kompetensi Dasar 3.7 memuat materi mengenai 

beberapa teori masuk Islam ke Indonesia berdasarkan lokasi asal dan 

waktu kedatangannya. Sedangkan contoh yang bisa menggambarkan teori 

masuknya Islam ke Indonesia sama sekali belum disampaikan. Soal-soal 

latihan yang disajikan mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia sudah 

sangat variatif hal ini terlihat dari variasi soal yang diberikan yang 

meliputi soal pilihan ganda, sebab-akibat dan essai, serta kesemua soal 

yang diberikan sesuai dengan materi yang telah disampaikan. 

Sebagai tambahan materi pada kompetensi 3.7 juga memberikan 

pembahasan mengenai beberapa saluran/media yang digunakan dalam 

proses penyebaran Islam di Indonesia menjadi nilai tambah tersensiri. Hal 

ini dikarenakan akan memberikan tambahan wawasan kepada peserta 

didik mengenai perkembangan Islam yang terjadi di Indonesia. Adapun 

beberapa saluran masuk Islam ke Indonesia yang disampaikan di dalam 

buku ini meliputi saluran perdagangan, perkawinan, pendidikan, ajaran 

tasawuf, dan kesenian yang kesemuanya memberikan pengaruh yang 

sangat besar terhadap perkembangan penyebaran Islam diIndonesia. 
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Contoh-contoh yang diberikan untuk mempermudah pemahaman siswa 

terhadap materi diberikan dalam bentuk ilustrasi gambar. 

Bagian terakhir pembahasan buku teks dalam Kompetensi Dasar 

3.7 adalah materi mengenai perkembangan agama dan kebudayaan Islam 

di Indonesia. Perkembangan yang dimaksud merujuk kepada pengaruh 

yang diberikan oleh agama Islam terhadap kebudayaan asli (yang 

sebelumnya sudah eksis) di Indonesia. Sama seperti tagihan mengenai 

keluasan materi pada bagian sebelumnya materi ini harus memberikan 

materi, contoh, dan latihan yang bisa menggambarkan Kompetensi Dasar. 

Pada kajian ini maka buku teks harus memeprlihatkan dalam bidang apa 

saja yang diberikan pengaruh oleh Islam. Adapun materi yang disajikan 

meliputi perkembangan di dalam bidang politik, sosial-budaya, bahasa, 

dan pendidikan, serta dalam bidang busana, seni bangunan, dan seni sastra. 

Pada bagian Kompetensi dasar 3.8 tagihan materi disampaiakan 

dalam bentuk materi mengenai beberapa kerajaan yang memebrikan 

dampak besar terhadap perkembangan sejarah indonesia. Materi mengenai 

perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah dan budaya belum 

disampaikan secara terpisah. Begitu pula dengan contoh dan latihan masih 

disampaikan dalam bentuk materi mengenai sejarah perkembangan 

kerajaan secara utuh. 

Kajian selanjutnya dilakukan terhadap keluasan materi yang 

diterbitkan oleh Kemendikbud. Analisis terhadap keluasan materi pada 

buku ini masih sama seperti analisis yang dilakukan terhadap buku 
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sebelumnya yakni menyangkut ketersediaan materi, contoh, dan latihan di 

dalam buku teks sesuai dengan kandungan Kompetensi Dasar yang telah 

disediakan. Pada bagian pertama analisis yang dilakukan berdasarkan 

Kompetensi Dasar 3.7 mengenai Menganalisis berbagai teori tentang  

proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di 

Nusantara. 

Bagian pertama analisis yang dilakukan meliputi teori masuknya 

agama Islam ke Indonesia berdasarkan waktu kedatangan dan lokasi 

asalnya. Pada buku teks materi mengenai teori masuk yang disajikan 

meliputi materi mengenai Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari 

Gujarat, Persia, Makkah/Mesir. Sementara penggunaan contoh di dalam 

buku teks untuk memberikan kemudahan kepada siswa dalam mempelajari 

materi yang diberikan dalam bentuk ilustrasi gambar. Ilustrasi gambar 

yang dimaksudkan meliputi ilustrasi gambar peta jejak masuknya Islam ke 

Nusantara, ilustrasi gambar bukti-bukti yang memperkuat teori yang 

dikemukakan oleh para ahli; batu nisan di Tralaya; batu nisan Maulana 

Malik Ibrahim, dan batu nisan Putri Campa. Sedangkan latihan yang 

diberikan sebagai bentuk evaluasi diberikan dalam bentuk latihan evaluasi 

setelah pembahasan dalam bentuk tugas individu dan tugas kelompok. 

Keluassan materi buku teks yang sesuai dengan tagihan 

Kompetensi Dasar 3.7 yang diterbitkan oleh kemendikbud sudah memuat 

ketga elemen yang menjadi komponen utama dalam buku teks. Materi-

materi yang disajikan sudah sesuai dilengkapi dengan contoh yang bisa 
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memudahkan siswa dalam memahami sebuah peristiwa, dan juga latihan 

yang diberikan sudah variatif dan mewakili materi yang disampaikan. 

Pada poin ke dua dalam Kompetensi Dasar 3.7 terdapat kalimat 

yang berbunyi mengenai perkembangan agama dan kebudayaan Islam di 

Indonesia. Materi mengenai perkembangan agama dan kebudayaan 

merujuk pada peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Islam masuk ke 

Indonesia. Eksistensi Islam yang masuk ke Indonesia memberikan warna 

baru dalam perkembangan kebudayaan masarakat Indonesia. Untuk itu 

materi tersebut manjadi sebuah materi yang sangat penting disampaikan 

kepada peserta didik. Materi yang paling mendekati untuk menjawab 

tagihan Kompetensi Dasar tersebuut terdapat pada poin E mengenai 

akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Adapun materi yang disajikan 

akan dijabarkan sebagai berikut. 

Materi yang disampaikan mengenai perkembangan kebudayaan 

Islam di dalam buku teks yang disajikan meliputi perkembangan 

kebudayaan dalam bentuk fisik dan non-fisik yang meliputi seni bangunan  

dalam bentuk Masjid, bentuk-bentuk pemakaman, seni ukir, penyerapan 

aksara Arab, kaligrafi, dan sastra. Untuk mempermudah peserta didik 

dalam memahami materi yang disampaikan diberikan pula beberapa 

contoh mengenai pengaruh Islam kebudayaan Islam di Indonesia sebagai 

berikut. Contoh dalam bentuk ilustrasi gambar; ilustrasi gambar menara 

mesjid kudus, ilustrasi gambar kompleks makam raja-raja palembang, 

makam sultan-sultan Demak, Ilustrasi gambar ukiran mimbar masjid 
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Gelgel, Klungkung di Bali, Ilustrasi gambar naskah hikayat Amir Hamzah, 

Hikayat Iskandar Zulkarnaen, Hikayat Raja-raja Pasai, Hikayat si Miskin, 

Hikayat 1001 Malam, Hikayat Bayan Budiman, Hikayat Amir Hamzah. 

Babad: “Babad Tanah Jawi, Babad Cirebon, Babad Mataram, Babad 

Surakarta. Syair yang tertulis di batu nisan putri Pasai di Minye Tujoh, 

Suluk Sukarasa, Suluk Wujil, Suluk Malang Sumirang. Guna mengetahui 

keberhaslan proses pembelajran dan keberhasilan peserta didik menyerap 

materi dilakukan evaluasi. Evaluasi yang diberikan dalam bentuk uji 

kompetensi, uji kompetensi yang diberikan sudah sesuai dengan materi 

yang diberikan karena mempertanyakan mengenai materi kebudayaan 

Islam di Indonesia. 

Keluassan materi buku teks mengenai perkembangan agama dan 

kebudayaan Islam di Indonesia sudah sangat luas krena menyajikan 

materi, contoh, dan latihan yang dapat memeberikan pengetahuan kepda 

siswa mengenai perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia 

dan pengaruh Islam terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. 

Materi pendukung yang diberikan untuk menambah wawasan 

peserta didik dalam memahami materi mengenai teori masuknya Islam ke 

Indonesia terlihat di dalam buku teks pada poin B, yakni materi mengenai 

Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Bagaiman perdagangan 

membwa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kebudayaan 

Islam yang ada di Indonesia. 
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Pembahasan mengenai keluasan materi buku teks yang diterbitkan 

oleh kemendikbud yang selanjutnya pada bagian Kompetensi Dasar 3.8 

mengenai Menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, 

pemerintahan, dan budaya pada masa Kerajaan-Kerajaan Islam di 

Nusantara serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada 

kehidupan masyarakat Nusantara masa kini. Pada bagian ini sedikitnya 

materi, contoh dan latihan harus bisa menggambarkan dua bagian penting 

yakni perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah, dan budaya masa 

Islam serta bebrapa bukti peninggalan Islam yang masih ada sampai saat 

ini. 

Bagian pertama pembahasan kali ini adalah perkembangan 

kehidupan masyarakat, pemerintah, dan budaya pada masa kerajaan Islam 

di Indonesia. Materi yang disajikan terdapat pada poin C mengenai Islam 

masuk istana raja. Di dalam buku teks ada beberapa kerajaan Islam 

diantaranya: kerajaan Samudera Pasai, Kerajaan Aceh Daruslam, Kerajaan 

Islam di Riau, kerajaan Islam di Jambi, Kerajaan Islam di Sumatera 

Selatan, Kerajaan Islam di Sumatera Barat, Kerajaan Demak, Kerajaan 

Mataram, Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, Kerajaan Pontianak, 

Kerajaan Banjar, Kerajaan Gowa-Tallo (Makasar), Kerajaan Wajo, 

Kerajaan Ternate, Kerajaan Islam di Papua, Kerajaan Lombok dan 

Sumbawa, Kerajaan Bima. 

Ketersediaan materi, contoh, dan latihan masih menjadi pokok 

pembahsan utama dalam kajian kali ini. Ketersediaan ketiga elemen 



195 
 

tersebut menjadi sebuah indikator untuk melihat kualitas keluasan materi 

sebuah buku teks. Pada setiap kerajaan akan dilihat ketersediaan materi 

dan contoh mengenai perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah, 

dan budaya, sedangkan latihan akan dilihat secara global dari kesemua 

kerajaan. 

Materi mengenai perkembangan kehidupan masyarakat paling 

tidak memuat materi megenai pengaruh Islam terhadap perkembangan 

kehidupan masyarakat secara luas, beberapa kerajaan yang menyampaikan 

perkembangan kehidupan masyarakat antara lain: kerajaan Islam di 

Sumatera barat, kerajaan Demak, kerajaan Mataram, kerajaan Banten, 

kesultanan Cirebon. Sementara materi mengenai perkembangan kerajaan 

harus menyampaikan awal berdiri, masa kejayaan, dan keruntuhan 

terkecuali pada poin terakhir bagi kerajaan yang masih eksis sampai saat 

ini seperti kerajaan Mataram. Sementara materi mengenai perkembangan 

kebudayaan disampaikan oleh beberapa kerajaan seperti: kerajaan Islam di 

Sumatera Selatan, kerajaan Mataram, Kerajaan Banten, kesultanan 

Cirebon, kerajaan Banjar, kerajaan Bima. Data diatas mengindikasikan 

bahwa materi yang disajikan masih memiliki pusat orientasi pada sejarah 

pemerintahan/kerajaan dan kurang memperhatikan perkembangan 

masyarakat umum dan kebudayaannya. 

Kajian selanjutnya mengenai contoh yang harus diterdapat di 

dalam buku teks secara khusus mengenai perkembangan masarakat, 

pemerintah, dan budaya kerajaan Islam di Indonesia. Contoh yang 
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disajikan harus bisa memberikan gambaran kepada peserta didik mengenai 

materi yang disampaikan. Diantara yang diampaikan adalah ilustrasi 

gambar makam sultan Iskandar Muda, ilustrasi gambar Jendral de Kock, 

ilustrasi gambar Mesjid Agung Palembang, ilustrasi gambar peta 

kesultanan Demak, ilustrasi gambar Masjid Agung Surakarta dan tradisi 

Sekaten, ilustrasi gambar pelabuhan Banten, ilustrasi gambar Masjid 

Agung Banten, gambar Mesjid Agung Banjar, makam Datuk Patimang, 

makam Sultan Alaudin, Masjid Sultan Ternate. 

Bagian terakhir yang menjadi pusat analsisi dalam materi 

mengenai latihan/evaluasi yang menyangkut materi mengenai 

perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah, dan budaya Islam di 

Indonesia. Latihan yang diberikan dalam bentuk uji kompetensi setelah 

penyampaian materi. 

Keluasan materi mengenai perkembangan kehidupan masyarakat, 

pemerintah, dan budaya yang terdapat di dalam buku teks sudah 

menyediakan materi, contoh, dan latihan yang bisa mewakili Kompetensi 

Dasar. sebagai catatan perlu adanya penambahan materi mengenai 

perkembangan kehidupan masyrakat, dan budaya sehingga tidak 

meninggalkan kesan bahwa materi yang dipelaari merupakan materi 

mengenai kehidupan raja dan keluarganya semata. 

 

 

 



197 
 

Secara sederhana keluasan materi buku teks baik yang diterbitkan oleh 

kemendikbud maupun Erlangga dapat terlihat didalam tabel berikut. 

Tabel 7. Keluasan Materi Buku Teks 
 

Aspek Buku Kemendikbud Buku Erlangga 
Materi Kedatangan Islam ke Indonesia dan 

Islam 
Teori masuknya Islam ke 
Indonesia (Gujarat, Arab, Persia) 
saluran penyebaran Islam di 
Indonesia (perdagangan, 
perkawinan, pendidikan, tasawuf, 
dakwah, kesenian) 

Jaringan perdagangan antar pulau Kehidupan politik dan sosial 
budaya Indonesia pada masa 
perkembangan Islam (Politik, 
sosial-budaya, seni sastra,seni 
rupa, seni kaligrafi, seni tari, seni 
musik, sistem kalender) 

Islam masuk istana raja (Kerajaann 
Islam di Sumatera, Kerajaan Islam 
di Jawa, Kerajaan Islam di 
Kalimantan, Kerajaan Islam di 
Sulawesi, Kerajaan Islam di 
Maluku Utara, Kerajaan Islam di 
Papua) serta jaringan keIslaman 
Indonesia 

Kerajaan-Kerajaan Islam di 
Indonesia (Samudera Pasai, 
Malaka, Aceh, Demak, Mataram,  
Banten, Gowa-Tallo, Ternate dan 
Tidore) 

Proses Integrasi Nusntara (peran 
para ulama dan proses inegrasi, 
peran perdaggangan antar pulau, 
peran bahasa) 

 

Contoh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustrasi gambar: peta masuk Islam 
ke Indonesia; makam di Tralaya; 
batu nisan Maulana Malik Ibrahim; 
makam Puteri Champa 

 

Ilustrasi gambar: kapal pedagang 
Cina masuk ke Indonesia; 
laksamana Cheng Ho; Pedagang 
Arab dari Hadramaud; situasi 
Bandar Makasar 

Perdagangan: Ilustrasi gambar 
pedagang batavia pada masa 
Hindia-Belanda 
Perkawinan: perkainan antara 
Kertabhumi (Brawijaya V) 
dengan puteri Champa 
Ilustrasi gambar sunan Gunung 
Jati 
Pendidikan: pesantren Ampel 
Denta (Surabaya) Pesantren 
Sunan Giri (Surabaya) 
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Ilustrasi gambar: wilayah 
kekuasaan kesultanan dan wilayah 
yang menjadi kekuasaannya 
Ilustrasi gambar bangunan Masjid 
dan Makam 

Ilustrasi gambar: wilayah 
kekuasaan kesultanan dan wilayah 
yang menjadi kekuasaannya 
Ilustrasi gambar bangunan Masjid 
dan Makam 

Seni bangunan Islam, seni ukir 
mimbar masjid 

 

Latihan Uji kompetensi (tugas individu dan 
tugas kelompok), Evaluasi 
Tugas berbentuk, isian singkat, 
drama, menggamabr peta, ulangan 

Tugas Individu, Tugas kelompok, 
Evaluasi 
Tugas berbentuk isian singkat, 
tugas diskusi, pilihan ganda, 
sebab-akibat, essai 

 

2. Kedalaman materi buku teks 

Kedalaman materi merupakan salah satu komponen dalam 

penilaian cakupan materi di dalam buku teks. Dalam kajian ini buku teks 

bisa dikatakan memiliki kedalaman materi yang baik apabila memuat 

fakta, konsep, prinsip dalam setiap pokok bahasannya. Pada penelitian ini 

baik itu fakta, konsep, prinsip akan dilihat pada setiap pokok bahasan 

dalam Kompetensi Dasar. Berikut jabaran kedalaman materi yang terdapat 

di dalam buku teks sebagai hasil analisis yang sudah dilakukan oleh 

peneliti. 

Buku pertama yang akan dikaji adalah buku yang diterbitkan oleh 

Erlangga, berkaitan dengan materi mengenai sejarah peradaban Islam di 

Indonesia, yang dibagi kedalam dua Kompetensi Dasar. Keberadaan fakta 

di dalam Kompetensi Dasar 3.7 meliputi materi mengenai teori masuknya 

Islam ke Nusantara berdasarkan lokasi dan asalnya. Keberadaan fakta 

yang lainnya terdapat di dalam materi mengenai saluran masuk Islam ke 

Indonesia. Beberapa saluran yang dimaksudkan adalah: saluran 
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perdagangan, saluran perkawinan, saluran pendidikan, saluran ajaran 

tasawuf, saluran dakwah, saluran kesenian. Keberadaan fakta disini 

merujuk kepada sebuah peristiwa masa lampau yang telah direkonstruksi 

oleh sejarawan. Fakta tersebut tidak bisa diamati secara langsung tetapi 

hanya bisa dipelajari dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para 

sejarawan. Jenis fakta ini sesuai dengan pernyataan Fakta dalam sejarah 

merupakan rumusan atau kesimpulan yang diambil dari sumber sejarah 

atau dokumen (Majid & Wahyudi, 2014: 42). 

Keberadaan jenis fakta yang selanjutnya masih dalam pembahasan 

pada Kompetensi Dasar 3.7 adalah pengaruh Islam terhadap 

perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti: 

bidang politik, sosial, seni bangunan, seni sastra, seni rupa, kaligrafi, seni 

tari dan musik, dan sistem kalender. Dari beberapa pernyataan diatas 

keberadaan fakta tersebut dapat diamati di observasi secara langsung, hal 

ini sesuai dengan pernyataan Chiappetta & Koballa, Jr. (2010: 112) dalam 

(Nugroho, 2011: 222) Often, two criteria are used to identify  scientific 

fact: (1) it is directly observable and (2) it can be demonstrated at any 

time. 

Sementara keberadaan konsep yang terdapat di dalam buku teks 

yang diterbitkan oleh Erlangga terdapat di dalam materi mengenai 

perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Nusantara. Keberadaan 

konsep tersebut dapat di  identifikasi dari adanya bebebrapa fakta yang 

tersusun menjadi sebuah materi yang utuh. Adapun fakta-fakta yang 
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dimaksud diantaranya fakta mengenai saluran perdagangan, perkawinan, 

pendidikan, ajaran tasawu tasawuf, dakwah, kesenian yang sama-sama 

merupakan sebuah materi mengenai saluran penyebaran Islam serta 

memiliki kesamaan lainnya yakni dilakukan tanpa adanya pemaksaan dan 

kekerasan. Adanya persamaan fenomena tersebut sesuai dengan 

pernyataan Widyaningtyas (2002: 29) yang menyetakan bahwa konsep 

merupakan suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri umum dari 

sekelompok objek, proses, peristiwa, atau fenomena lain. 

Pembahasan dalam buku yang diterbitkan oleh Erlangga yang 

selanjutnya adalah materi yang termuat di dalam Kompetensi Dasar 3.8 

mengenai Menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, 

pemerintahan, dan budaya pada masa Kerajaan-Kerajaan Islam di 

Indonesia serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada 

kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. 

Adapun beberapa fakta yang termuat di dalam buku teks pada 

pembahasan Kompetensi Dasar 3.8 adalah materi menegnai perkembangan 

kehidupan masyarakat, fakta mengenai perkembangan pemerintahan, dan 

fakta mengenai perkembangan budaya. Keberadaan fakta dalam buku teks 

Erlangga disajikan dalam pembahasan mengenai beberapa kerajaan yang 

paling berpengaruh di Indonesia. 

Bagian kedua pembahasan mengenai kedalaman materi buku teks 

akan dilakukan terhadap buku yang diterbitkan oleh kemendikbud. Seperti 

pembahasan mengenai kedalaman materi buku teks yang sebelumnya, 
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materi yang terkandung di dalam buku teks harus memuat fakta, konsep, 

prinsip yang bisa mewakili materi yang terdapat di dalam Kompetensi 

Dasar. Dalam melakukan kajian terhadap buku teks terutama kaitannya 

dengan kedalaman materi masih tetap dilihat kesesuaiannya dengan 

tagihan yang terdapat di dalam Kompetensi Dasar. Pada Kompetensi 

Dasar 3.7 yang berbunyi Menganalisis berbagai teori tentang  proses 

masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia, 

keberadaan fakta yang paling sesuai adalah materi mengenai teori 

masuknya Islam ke Nusantara berdasarkan lokasi awal dan waktu 

kedatangannya yang terdapat di dalam poin A mengenai kedatangan Islam 

ke Nusantara. 

Fakta-fakta yang disajikan meliputi materi mengenai teori 

masuknya Islam ke Indonesia yang berasal dari Gujarat, Persia, 

Arab/Mesir, juga materi mengenai bukti yang mendukung ketiga teori 

tersebut. Keberadaan fakta tersebut hanya bisa dipelajari dari hasil 

rekonstruksi para sejarawan, sehingga keberadaan fakta tersebut 

merupakan sebuah fakta sejarah. Seperti pendapat Gottschlak (2008: 113) 

bahwa fakta sejarah dapat disefinisikan sebagai suatu unsur yang 

dijabarakan secara langsung atau tidak langsung dari dokumen-dokumen 

sejarah dan dianggap kredibel setelah pengujian yang seksama sesuai 

dengan hukum-hukum metode sejarah. Meski demikian keberadaan fakta 

tersebut masih bisa dipercaya karena merupakan hasil penelitian 

menggunakan metode ilmiah. Keberadaan fakta tersebut akan 
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dipertahankan sampai ditemukannya fakta-fakta baru yang bisa 

melengkapi kekurangan data pada penelitian sebelumnya. 

Keberadaan fakta yang lainnya terdapat dalam materi mengenai 

perkembangan keilmuan Nusantara masa kerajaan Islam di Indonesia 

dengan menyajikan materi bagaimana perkembangan keilmuan Islam yang 

ada di Samudera Pasai, Malaka, Banten, dan Palembang. Juga menyajikan 

bagaimana keberadaan istana memiliki peranan yang signifikan terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan dengan disediakannya perpustakaan. 

Seperti keberadaan jenis fakta diatas, materi mengenai perkembangan 

keilmuan di berbagai kerajaan Nusantara juga merujuk pada peristiwa 

yang terjadi pada masa ampau, sehingga hanya bisa dipelajari setelah para 

sejarawan bisa menuliskannya berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan. 

Keberadaan prinsip yang termuat di dalam buku teks terdapat di 

dalam materi mengenai sejarah kedatangan Islam ke Nusantara yang 

berbunyi Interaksi antara budaya Islam dengan budaya yang ada 

sebelumnya memunculkan sebuah jaringan keilmuan, akulturasi budaya 

dan perkembangan budaya Islam. Keberadaan prinsip disini sesuai dengan 

kriteria yang dikemukakan oleh martin et all (2005: 22) dalam (Nugroho, 

2011: 225) principles are complex ideas based on several reated concept. 

Sementara itu muatan materi yang menyajikan sebuah konsep 

terdapat dialam materi mengenai perkembangan pendidikan Islam di 

Nusantara, hal ini berkaitan dengan penggunaan aksara Arab dan bahasa 
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Melayu sebgai bahasa pemersatu (lingua pranca). Keberadaan sebuah 

konsep merujuk kepada serangkaian fakta yang memiliki kesamaan dalam 

bidang tertentu. Kesamaan ini dapat terlihat dimana semua jenis 

pendidikan Islam dapat berkembang karena danya bahasa pemersatu. 

Sesuai dengan pernyataan Carin (1993: 7) dalam (Nugroho, 2011: 230) 

Scientific concepts are mental organizational about the world that are 

based on similarities among object and events...in forming concepts, we 

are noting that even though items in a set may have many differences, they 

also have certain aspects that are similar. These similar aspects form the 

basic for grouping the things together into concepts 

Pembahasan selanjutnya masih dalam kajian mengenai kedalaman 

materi yang termuat di dalam buku teks khususnya materi-materi yang 

sesuai dengan tagihan Kompetensi Dasar 3.8. keberadaan fakta termuat di 

dalam pembahasan mengenai perkembangan kehidupan masyarakat pada 

masa kerajaan Islam di Nusantara. Beberapa fakta yang disajikan terdapat 

di dalam beberapa kerajaan diantaranya: kerajaan Islam di Sumatera Barat, 

kerajaan Mataram, Kesultanan Banten, dan kesultanan Cirebon. 

Pembahasan mengenai perkembangan kehidupan masyarakat seperti 

dijelaskan sebelumnya hanya diberikan melalui beberapa kerajaan Islam 

saja. 

Fakta mengenai perkembangan kehidupan masyarakat 

menggambarkan bagaimana Islam memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap masyrakat Nusantara, terutama dengan menghilangnya sistem 
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lapisan masyarakat (kasta) pada perkembangan sebelumnya. Namun 

demikian keberadaan fakta mengenai perkembangan kehidupan 

masyarakat masih dirasa kurang dikarenakan perkembangan kehidupan 

masyarakat pada setiap kerajaan memiliki pola yang berbeda-beda. 

Keberadaan fakta mengenai perkembangan pemerintahan sebagai 

bagian dari tagihan Kompetensi Dasar 3.8 disampaikan secara menyeluruh 

khususnya materi-materi yang berkaitan dengan masa kejayaan sebuah 

kerajaan. Masih ditemukan beberapa materi mengenai sejarah berdirinya 

maupun masa kemunduran/runtuh yang masih belum disampaikan, namun 

secara keseluruhan fakta mengenai perkembangan pemerintahan sudah 

sangat disampaikan di dalam buku teks. 

Penyajian fakta yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai 

perkembangan kebudayaan masa kerajaan Islam di Indonesia juga 

disampaikan pada sebagan kerajaan saja, diantaranya: Samudera Pasai, 

kerajaan Islam di Sumatera Selatan, Kerajaan Mataram, kesultanan 

Banten, Cirebon, Banjar (Banjarmasin), Bima. Materi mengenai 

perkembangan kebudayaan seperti pada materi mengenai perkembangan 

masyarakat juga masih kurang diperhatikan. 

Kajian terakhir mengenai kedalaman materi buku teks 

kemendikbud merupakan Jawaban atas tagihan Kompetensi Dasar 3.8 poin 

materi bagian kedua mengenai contoh bukti-bukti yang masih berlaku 

pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Keberadaan fakta 

mengenai materi tersebut terlihat di dalam materi buku teks mengenai ciri 
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peninggalan agama dan kebudayaan masa kerajaan Islam di Indonesia 

yang meliputi pokok bahasan mengenai ciri bangunan Masjid, Makam, 

seni ukir, Aksara, Sastra, Kesenian, dan Sistem Kalender. 

Secara sederhana kedalaman materi buku teks baik yang diterbitkan oleh 

Kemendikbud maupun Erlangga dapat terlihat didalam tabel berikut. 

Tabel 8. Kedalaman Materi Buku Teks 
 

Aspek Buku Teks Kemendikbud Buku teks Erlangga 
Fakta Tersedia fakta-fakta mengenai  

x Teori masuknya Islam ke 
Indonesia berdasarka lokasi asal 
dan waktu kedatangan 

x Bukti yang mendukung teori 
mengenai masuknya Islam ke 
Indonesia 

x Perkembangan keilmuan 
Indonesia masa Kerajaan Islam di 
Indonesia 

x Perkembangan kehidupan 
masyarakat masa Kerajaan Islam 
di Indonesia 

x Perkembangan pemerintah pada 
masa Kerajaan Islam di Indonesia 

x Perkembangan budaya masa 
Kerajaan Islam di Indonesia 

Fakta yang disampaikan 
mengenai  
x Teori masuk Islam ke Indonesia 

berdasarkan lokasi asal dan 
waktu kedatangannya 

x Saluran masuk Islam ke 
Indonesia dengan berbagai cara 
(perdagangan, perkawinan, 
pendidikan, tasawuf, dakwah, 
kesenian) 

x Islam memberikan pengaruh 
pada kehidupan masyarakat 
Indonesia 

x Fakta perkembangan kehidupan 
masyarakat pada masa Kerajaan 
Islam 

x Perkembangan pemerintahan 
pada masa Kerajaan Islam 

x Fakta perkembangan budaya 
masa Kerajaan Islam 

x Fakta contoh bukti peninggalan 
yang masih berlaku pada 
kehidupan masyarakat 
Indonesia masa kini 

Prinsip Perkembangan pendidikan Islam di 
Indonesia 

Prinsip agama dan kebudayaan 
Islam mudah diterima masyarakat 
Indonesia 

Konsep Bukti peninggalan agama dan 
kebudayaan masa Kerajaan Islam di 
Indonesia 

Konsep hubungan antara 
masuknya Islam ke Indonesia 
dengan perkembangan kehidupan 
masyarakat dalam berbagai 
bidang kehidupan 
Hubungan antara perkembangan 
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kehidupan masyarakat, 
pemerintah, dan budaya terhadap 
peninggalan yang masih berlaku 
pada kehidupan mayarakat 
Indonesia masa kini. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan semaksimal mungkin 

sesuai dengan prosedur penelitian ilmiah yang ada, namun demikian penelitian ini 

masih memiliki banyak kelemahan dalam berbagai aspek diantaranya: 

1. Masih kurangnya objek penelitian, pada  dasarnya untuk mengetahui kualitas 

buku teks terdapat tiga aspek yang harus dikaji yakni bagian isi, kebahasaan, 

dan penyajian. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti pada 

bagian kualitas isi (materi) yang terdapat di dalam buku teks yang meliputi 

keluasan dan kedalaman materi sehingga tidak bisa melihat secara menyeluruh 

kualitas buku teks. 

2. Keterbatasan pengambilan sampel buku teks, dalam penelitian ini buku teks 

yang dikaji berasal dari dua penerbit yang paling populer digunakan padahal 

dalam prakteknya masih banyak buku teks dari penerbit lain yang juga 

digunakan dalam proses pembelajaran. 


