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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

      Dari penelitian kepustakaan yang telah dilakukan penulis dari berbagai 

literatur yang penulis baca dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penyebaran Islam khususnya di Pulau Jawa banyak di pegang peranannya 

oleh Walisango. Sesuai namanya walisango beranggotakan sembilan 

orang, salah satu walisango yang berdakwah di Pulau Jawa tepatnya di 

wilayah Demak dan sekitarnya ialah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga 

terkenal dengan dakwahnya yang unik yaitu dengan dakwah kultural yang 

disisipkan nilai-nilai ke Islaman. Keunikkan dakwah kultural yang di 

gunakan oleh Sunan Kalijaga dalam medakwahkan Islam dengan 

menggunakan media wayang, tembang, gerebeg dan sekaten terbukti 

efektif dapat membuat masyarakat memeluk agama Islam secara sukarela 

tanpa ada unsur paksaan. 

2. Metode dakwah Sunan Kalijaga dengan metode pembelajaran dalam 

Kurikulum 2013 masih saling berkaitan. Hanya saja seiring perkembangan 

zaman terdapat pembaharuan sesuai dengan teknologi modern. Misalnya 

wayang, terdapat penemuan baru yaitu wayang sinema yang ditampilkan 

melalui LCD, kemudian lagu Jawa yang sekarang terdapat lagu-lagu anak 

modern sesuia dengan materi pembelajaran yang bertujuan memahamkan 

anak. Serta sekaten  yang ditunjukkan dengan seni gamelan sedangkan 
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pada masa kini disebut dengan seni musik yang juga sama halnya dengan 

metode pembelajaran quantum teaching.  

B. Saran  

       Berdasarkan hasil penelitian ini dan kesimpulan yang dipaparkan diatas 

maka peneliti dianggap perlu untuk memberikan saran,sebagai berikut : 

1. Buku-buku yang membahas biografi Sunan Kalijaga lebih diperbanyak 

dan ditingkatkan di Fakultas Pendidikan Agama Islam 

2. Dari hasil penelitian ini penulis berharap pnelitian ini bisa dijadikan suatu 

motivasi dan contoh untuk para pembaca. 

3. Penelitian ini dapat dijadikan suatu pedoman bagi para da’i untuk 

mencontoh dakwah Sunan Kalijaga dalam mendakwahkan Islam. 

4. Penelitian ini dapat dijadikan bacaan bagi kita umat Islam khususnya 

tentang pengingat perkembangan sejarah Islam yang ada di pulau Jawa. 

C. Penutup 

       Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya limpahan rahmat dan 

hidayah-Nya penulisan skripsi ini akhirnya terselesaikan. Namun penulis 

menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, di 

karenakan keterbatasan kemampuan penulis.  

       Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan pembahasan 

skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, sistematika 

maupun analisisnya. Hal tersebut semata-mata bukan kesengajaan penulis, 

namun karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki karenanya penulis 

memohon kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini.  
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       Akhirnya penulis mohon maaf atas segala khilaf dan semoga Allah SWT 

meridloi penulisan ini sehingga membawa manfaat bagi pembaca pada 

umumnya dan penulis khususnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


