
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Desa Tempuran terdiri dari 7 dusun. Menurut sejarah agama Islam di 

Desa Tempuran mudah berkembang karena proses penyebarannya secara 

damai dan tidak mengenal kasta. Dalam Islam setiap manusia adalah sama, 

Islam tidak membedakan ras, warna kulit, pekerjaan dan lain sebagainya, yang 

membedakan hanyalah amal perbuatannya atau taqwanya, Islam sebagai ajaran 

yang memberikan kehormatan, harga diri, semangat kerja, menanamkan 

persaudaraan dimanapun muslim berada dan Islam sebagai agama yang 

memberikan petunjuk sebagaimana manusia hidup didunia dan sebagaimana 

mempersiapkan kehidupan dunia untuk akhirat. Sebelum datangnya Islam 

masyarakat pada saat itu sudah memiliki kepercayaan atau pemahaman 

keagamaan yang menekankan tradisi kejawen. Hal ini ditandai dengan 

berlangsungnya tradisi selamatan dengan mengadakan kenduri tumpengan dan 

kirim do’a untuk para leluhur karena masyarakat mempercayai keberadaan 

ruh–ruh leluhur.  

              Menurut Muh. Rifki Fauzi (2009:2), kepercayaan terhadap ruh leluhur 

masih terwujud dalam upacara kematian dengan mengadakan selamatan 3 hari, 

7 hari, 40 hari, 100 hari,1 tahun, 2 tahun dan 1000 hari (selamatan sewonan) 

serta masih banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat seperti  ritual  

kelahiran bayi sebagai penghormatan adanya  kaki danyang, kaki among, nini 

among, dulur papat limo pancer (saudara yang lahir bersamaan dalam sehari) 
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yaitu Kakang kawah , Adi ari–ari, Darah, Puser, Pancer/Bayi, yang dianggap 

memberi perlindungan kepada manusia, sehingga mereka mengadakan tironan 

atau tumpengan dengan membuat jenang merah dan jenang putih atau 

membuat nasi tumpeng lengkap dengan lauk pauk.   

Menurut Zaini Muchtarom (1988:29), selamatan merupakan cara 

agama yang paling umum untuk melambangkan persatuan mistik dan sosial 

orang yang datang dalam acara kirim do’a terhadap ruh-ruh leluhur dan tata 

cara pengobatan yang berdasarkan ruh baik atau jahat, selain mempercayai 

keberadaan ruh leluhur juga mempercayai adanya penjaga teritorial (wilayah) 

seperti penjaga sumber air, penjaga bumi, penjaga pertanian dan sebagainya. 

Menurut Wahyana Giri (2010:16-17), nenek moyang orang Jawa 

sangat yakin apabila hal-hal gaib penjaga teritorial tersebut juga memiliki sifat-

sifat sebagaimana umumnya  manusia seperti: iri dengki, amarah, bahagia dan 

seterusnya. Untuk menjaga harmoni dan keselamatan dalam menjalani 

kehidupan nenek moyang orang Jawa tidak mau disibukkan dengan berbagai 

gangguan. Apalagi salah satu sifat yang dimiliki orang Jawa adalah hidup 

damai, selaras, serasi dan seimbang. Meskipun orang Jawa percaya kepada 

Allah Yang Maha Esa, tetapi mereka masih melakukan “tegur sapa” kepada 

hal-hal gaib demi pertimbangan hidup yang selaras. Dalam menjalani proses 

“tegur sapa” tersebut orang Jawa tidak meminta kepada setan penunggu 

wilayah atau penguasa teritorial. Seluruh permintaan baik menyangkut 

keselamatan, rizki, kesehatan atau kebahagiaan selalu ditujukan kepada  Allah 

Yang Maha Esa. Satu hal yang menarik untuk disadari, sampai kini tidak 
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sedikit orang masih melaksanakan selamatan diikuti sesaji, tetapi hampir 

kebanyakan orang tidak memahami makna uborampe sajen yang dibuatnya. 

Kebanyakan mereka melaksanakan ritual sesaji sebatas mengikuti apa yang 

dilakukan orang tua atau nenek moyangnya. Sedangkan di dalam Al Qur’an 

surat Al Baqoroh ayat 170, telah diisyaratkan: 

#sŒ Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝßγ s9 (#θ ãè Î7®?$# !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# (#θä9$ s% ö≅t/ ßìÎ6 ®KtΡ !$ tΒ $ uΖø‹ x�ø9 r& Ïµø‹ n=tã !$ tΡu !$ t/# u 3 öθ s9 uρr& 

šχ%x. öΝèδ äτ !$ t/# u Ÿω šχθ è=É)÷ètƒ $\↔ø‹ x© Ÿωuρ tβρß‰tGôγ tƒ ∩⊇∠⊃∪   

Artinya:  “Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Ikutilah apa yang 

diturunkan Allah,” mereka menjawab: “(Tidak), tetapi kami 

hanya  mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) 

nenek moyang kami.” (Apakah mereka akan mengikuti juga), 

“walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu 

apapun, dan tidak mendapat petunjuk?” (QS. Al-Baqarah 

[2]:170) 

Ahmad Hatta (2009:26), asbabun nuzul ayat 170 tersebut adalah: Ibnu 

‘Abbas ra. berkata, “Saat Rasulullah saw mengajak kaum Yahudi untuk 

memeluk Islam, Rafi’ bin Huraimalah dan Malik bin Auf berkata, “Kami 

hanya akan mengikuti apa yang dipahami nenek moyang kami, sebab 

mereka lebih pandai dan lebih mulia dari pada kami.” Allah lalu 

menurunkan ayat ini.” (HR. Ibnu Abi Hatim. Lihat Qurthubi: 1/698)   

Ayat di atas menunjukkan bahwa sebagai orang Islam masih 

diragukan dan perlu dipertanyakan apabila pengakuan dan ketaatan 

beribadah senantiasa dilaksanakan tetapi masih melaksanakan budaya nenek 
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moyang yang menunjukkan campur tangan penguasa di dunia dan terikat 

hukum kausalitas (sebab akibat), berarti belum sepenuhnya memahami 

konsep syariat Islam tentang adanya kewajiban pengabdian kepada Allah 

SWT semata.  

Firman Allah SWT dalam Al Qur’an surat Al Bayyinah ayat 5.  

!$ tΒ uρ (# ÿρâ�É∆ é& ω Î) (#ρß‰ç6 ÷èu‹Ï9 ©!$# tÅÁ Î=øƒèΧ ã& s! tÏe$!$# u !$ x�uΖãm (#θ ßϑ‹ É)ãƒ uρ nο4θ n=¢Á9 $#  (#θ è?÷σãƒ uρ 

nο4θ x.̈“9 $# 4 y7 Ï9≡sŒ uρ ßƒÏŠ ÏπyϑÍhŠs)ø9 $# ∩∈∪     

Artinya:  “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan 

ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, 

dan agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang 

demikian itulah agama yang lurus.” (QS. Al-Bayyinah [98]:5)  

Dalam Al Qur’an surat Al Isro’ ayat 36 juga ditegaskan : 

Ÿωuρ ß# ø)s? $tΒ }§øŠs9 y7s9 ÏµÎ/ íΟ ù=Ïæ 4 ¨βÎ) yìôϑ¡¡9 $# u�|Çt7 ø9 $#uρ yŠ# xσà�ø9 $#uρ ‘≅ä. y7 Í×̄≈ s9 'ρé& tβ% x. 

çµ÷Ψtã Zωθ ä↔ó¡tΒ ∩⊂∉∪  

Artinya:  Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu, yang kamu tidak ketahui, 

karena pandangan, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan 

dimintai pertanggungjawabannya. (QS. Al-Isra’ [17]:36) 

Kebudayaan-kebudayaan masyarakat merupakan latar belakang 

lingkungan bagi suatu masyarakat dalam mengapresiasikan tradisi. Tradisi 

merupakan dialektika budaya yang perlu mendapatkan tempat sebagai 

media pengembaraan menuju sang pencipta. Tradisi itu sendiri tidaklah 

datang secara langsung, namun hasil proses perenungan sejarah. Aspek 
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kesejarahan itu menyebabkan masyarakat mempertahankan tradisi sebagai 

cara peribadatan, disatu sisi mereka menempatkan Islam sebagai agama. 

Menurut Muh. Rifki Fauzi (2009:1), berkaitan dengan proses 

masuknya Islam, tidak berarti budaya kejawen hilang tetapi terjadi 

akulturasi antara tradisi kejawen dan Islam. Akulturasi merupakan 

perpaduan dua budaya (lebih), kedua kebudayaan bertemu dapat hidup 

berdampingan dan saling mengisi serta tidak menghilangkan unsur–unsur 

asli kebudayaan tersebut. Contoh wujud akulturasi antara lain :  

1. Seni bangunan  

a. Masjid memiliki ciri–ciri dari wujud akulturasi dilihat dari : 

1). Atapnya berbentuk tumpeng yaitu atap yang tersusun semakin 

keatas, semakin kecil dari tingkatan paling atas berbentuk Joglo, 

jumlah atapnya ganjil 1, 3, atau 5, biasanya ditambah puncaknya 

untuk memberi tekanan keruncingannya yang disebut Mustika. 

2). Untuk menyerukan adzan atau panggilan sholat tidak dilengkapi 

dengan Menara, tetapi dilengkapi dengan Kentongan (dari bahasa 

Jawa mengandung maksud “thong-thong” isih kothong), atau 

Bedug (dibunyikan “dheng-dheng” isih sedheng/masih luas) 

supaya masyarakat lekas pergi ke masjid. 

3).  Masjid kuno biasanya dekat dengan makam (seorang tokoh). 

b. Makam memiliki ciri–ciri dari wujud akulturasi dilihat dari : 

1). Makam–makam kuno dibangun pada tempat–tempat yang keramat. 
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2). Makamnya terbuat dari bangunan batu yang disebut Jirat atau 

Kijing. 

3). Diatas Kijing biasanya didirikan rumah tersendiri yang disebut    

     Cungkup atau Kubba. 

4). Di dekat makam biasanya dibangun masjid. 

      2. Sistem Kalender 

                   Sebelum adanya budaya Islam, masyarakat mengenal Kalender  Saka            

(Kalender Hindu). Dalam Kalender Saka, ditemukan nama–nama pasaran          

hari seperti : Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Setelah adanya budaya         

Islam, menggunakan perhitungan peredaran bulan (Qomariyah) seperti 

tahun Hijriah (Islam) : Sura (Muharram), Sapar ( Shafar), Mulud (Rabiul 

Awwal), Ba’da Mulut (Rabiul Tsani), Jumadil Awal (Jumadal Ula), Jumadil 

Akhir (Jumadal Tsaniyah), Rejeb (Rajab), Ruwah (Sya’ban), Puasa 

(Ramadhan), Sawal (Syawwal), Sela (Dzulqa’dah), Besar (Dzulhijjah). 

Menurut Sirojuddin (1997:176), pada awal islamisasi pulau Jawa, 

sunan Ampel menginginkan agar masyarakat menganut keyakinan yang 

murni ia tidak setuju bahwa kebiasaan masyarakat Jawa seperti kenduri, 

selamatan, sesaji/sajen dan sebagainya telah hidup dalam sifat sosio-

kultural yang telah memeluk agama Islam. Namun untuk sementara 

kebiasaan tersebut dibiarkan karena masyarakat sulit meninggalkannya 

secara serentak, walaupun tetap dikhawatirkan adat istiadat dan upacara 

tersebut kelak menjadi bid’ah.  
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Dalam surat Al Baqoroh ayat 186 dijelaskan : 

#sŒ Î)uρ y7 s9 r' y™ “ÏŠ$ t6 Ïã  Íh_tã ’ÎoΤ Î* sù ë=ƒ Ì$s% ( Ü=‹Å_é& nοuθ ôãyŠ Æí# ¤$!$# #sŒ Î) Èβ$ tãyŠ ( 
(#θ ç6‹Éf tGó¡uŠù=sù ’Í< (#θ ãΖÏΒ ÷σã‹ø9 uρ ’Î1 öΝßγ ¯=yès9 šχρß‰ä© ö$ tƒ ∩⊇∇∉∪   

Artinya: Dan apabila hamba–hambaKu bertanya kepadamu (Muhammad) 

tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat, Aku kabulkan 

permohonan orang–orang  yang berdo’a apabila dia berdo’a 

kepadaKu. Hendaklah mereka memenuhi (perintahKu) dan 

beriman kepadaKu, agar mereka memperoleh kebenaran. (QS. Al-

Baqarah [2]:186) 

Ahmad Hatta (2009:28), asbabun nuzul ayat 186 adalah sebagai 

berikut: ‘Ali ra. Mengatakan, bahwa Rasulullah saw  bersabda, “Janganlah 

kamu berhenti berdo’a, karena sesungguhnya Allah telah berfirman 

kepadaku,”Berdo’alah kalian kepadaku, niscaya Aku akan mengabulkan 

kalian “. Seorang sahabat lalu bertanya kapada Rasulullah saw. Wahai 

Rasulullah, Apakah Tuhan kita mendengar do’a kita? Bagaimana caranya?”.  

         Lalu Allah menurunkan ayat ini. (HR. Ibnu ‘Asakir. Lihat Ibnu Katsir:      

         1/299). 

  Di dalam ajaran Islam, umat Islam  dapat hidup sesuai kaidah Islam 

dan mampu menegakkan tauhid dengan menyatukan antara iman dan amal, 

konsep dan pelaksanaan, pikiran dan perbuatan. Bertauhid adalah 

mengesakan Allah artinya yakin atau percaya  kepada Allah semata melalui 

pikiran dan membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan 

diamalkan dengan perbuatan secara total, tidak sepotong/sepihak serta  

dapat diimplementasikan dalam kehihupan sehari–hari.  
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Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al Baqoroh ayat 208  

sebagai berikut:   

$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θ è=äz÷Š$# ’Îû ÉΟ ù=Åb¡9$# Zπ©ù!$ Ÿ2 Ÿωuρ (#θ ãèÎ6 ®Ks? ÅV≡ uθäÜ äz 

Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# 4 … çµ̄ΡÎ) öΝà6 s9 Aρß‰tã ×Î7 •Β ∩⊄⊃∇∪     

 Artinya :  Hai  orang - orang  yang  beriman,  masuklah kamu ke dalam Islam  

keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan.  

Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-

Baqarah [2]:208) 

           Mempelajari sejarah Islam sangat penting, bahkan sangat menarik,  

bagi para tokoh Islam dan generasi muda Islam. Pelajaran positif dari pelaku 

sejarah menjadikan seseorang lebih positif, sebaliknya bila ada kekurangan 

dari pelaku sejarah menjadikan seseorang tidak melakukan kesalahan 

kembali di masa globlasisasi seperti sekarang ini. Karena semua aspek 

kehidupan saling berbaur dan saling mempengaruhi. Hal lain pesatnya ilmu 

pengetahuan dan tehnologi moderen cenderung membawa manusia pada 

intelektualisme yang rasionalis, sehingga perlu diimbangi usaha 

memperdalam dan memperluas  wawasan terhadap ilmu agama, agar tidak 

tergelincir kearah sekularisme dan menyadari bahwa umat Islam perlu 

berhati-hati dalam memahami, menafsirkan dan menerapkan syariat Islam, 

memperkuat jiwa  dalam menegakkan kebenaran dengan bercermin sejarah 

yang benar. 

                    Al Qur’an telah mengisyaratkan tentang pentingnya mempelajari 

dan memperhatikan sejarah, surat Hud ayat 120 : 
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yξ ä.uρ 0Èà)̄Ρ y7ø‹ n=tã ôÏΒ Ï!$ t6 /Ρr& È≅ß™”$9 $# $tΒ àMÎm7 sVçΡ ÏµÎ/ x8yŠ# xσèù 4 x8u !% ỳ uρ ’Îû ÍνÉ‹≈ yδ 

‘, ysø9 $# ×π sàÏãöθ tΒ uρ 3“ t$ø.ÏŒ uρ t ÏΨÏΒ ÷σßϑù=Ï9 ∩⊇⊄⊃∪   

Artinya:  Dan tiap–tiap (kisah para Rosul) akan kami kisahkan kepadamu 

(Muhammad) sebagaian berita para Rosul apa yang akan kami 

teguhkan/tenangkan dengannya hatimu dan telah datang 

kepadamu kisah–kisah ini kebenaran dan nasehat/pelajaran juga 

peringatan bagi orang–orang yang beriman. (QS. Hud [11]:120) 

                    Pepatah mengatakan “ sejarah masa silam adalah pelajaran yang 

sangat berharga dan pengalaman masa lampau adalah guru yang utama”. 

Sejarah bukan sekedar catatan peristiwa–peristiwa masa lalu tetapi juga 

terdapat fenomena–fenomena kehidupan yang berpengaruh terhadap masa 

selanjutnya guna merencanakan bagaimana sebaiknya masa yang akan 

datang (Marchaban, 1993:3). 

                  Dari uraian diatas, maka perlu adanya penelitian sejarah lokal yaitu 

Sejarah masuknya agama Islam di Desa Tempuran yang meliputi : Asal usul 

agama Islam di Desa Tempuran, pola penyebaran Islam dan 

perkembangannya di Desa Tempuran, karena generasi muda sekarang 

banyak yang tidak mengetahui sejarah Islam yang ada di daerah sendiri.  

Dengan mempelajari sejarah dapat memberikan informasi dan gambaran 

peristiwa-peristiwa penting di masa silam untuk memperkaya 

perbendaharaan seluk beluk kehidupan masa lalu sebagai pelajaran atau 

bahan pemikiran tentang kebenaran ajaran Islam yang dapat dijadikan 

pedoman di masa mendatang. 
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B. Rumusan Masalah 

Untuk menghindari melebarnya pembahasan dan lebih memfokuskan     

     pokok masalah, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa   

     masalah yaitu : 

1. Bagaimana  sejarah masuknya Islam ke Desa Tempuran? 

2. Bagaimana pola penyebaran Islam di Desa Tempuran? 

3. Bagaimana perkembangan Islam di Desa Tempuran? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Ingin mengetahui sejarah masuknya agama Islam ke Desa Tempuran. 

2. Ingin mengetahui pola penyebaran Islam di Desa Tempuran. 

3. Ingin mengetahui perkembangan Islam di Desa Tempuran. 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini diharapkan agar: 

1. Memberikan informasi tentang sejarah  dan perkembangan agama Islam  

di Desa Tempuran. 

2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang ajaran dasar 

Al Qur’an/Al hadits melawan kepercayaan-kepercayaan atau kebiasaan-

kebiasaan yang tidak didukung oleh sunnah Rasulullah saw. 

3. Bermanfaat bagi perkembangan keilmuan, terutama bagi kalangan akademisi 

maupun sejarawan serta bahan penelitian lebih lanjut mengenai sejarah dan 

perkembangan agama Islam dengan adanya akulturasi antara tradisi kejawen 

dan Islam. 

 4. Bermanfaat bagi penulis untuk meningkatkan profesi sebagai guru guna  
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        melatih kemampuan dalam penulisan karya ilmiah. 

D. Batasan Masalah 

Penelitian dalam tesis ini adalah tentang Sejarah dan Perkembangan 

Agama Islam di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Untuk 

itu dalam pembahasannya dibatasi pada masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini berorientasi pada sejarah masuknya agama Islam  

meliputi asal usul, kapan, siapa pembawa Islam ke Desa Tempuran dan 

dimana pusat kegiatan pertama kali serta bukti peninggalan sejarah.  

2. Pola penyebaran agama Islam bagaikan antena yang dipancarkan keseluruh 

penjuru meliputi beberapa cara penyebaran agama Islam di Desa Tempuran. 

3.  Perkembangan Islam Desa Tempuran dengan segala potensi dan pemikiran 

umat Islam masa depan. 

4. Lokasi penelitian adalah Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten     

Ngawi Propinsi Jawa Timur.   

E.  Penelitian Terdahulu  

Studi kasus oleh Geertz di Pare Kediri Jawa Timur tahun 1950-an  

(Majalah Gatra, 1979:80), telah mengidentifikasi Islam ada dua kelompok 

yaitu Islam yang masih mempertahankan tradisi dan Islam yang sudah 

mempunyai pemahaman agama Islam secara totalitas (kaffah) dalam arti sudah 

meninggalkan tradisi kejawen. Pada abad ke–16 penduduk Jawa telah dapat  

di-Islam-kan tetapi belum seluruhnya mereka mempunyai pemahaman ajaran 

Islam secara sempurna yaitu mereka belum mempunyai pemahaman dan 
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pengetahuan Islam dalam mengamalkan ajaran Islam yang sesuai dengan 

syariat Islam.  

Menurut Zaini Muchtarom (1988:71), Sebagian penduduk  Jawa Timur 

masih mempertahankan tradisi kejawen dan mematuhi kepercayaan keagamaan 

yang lama, mereka masih terbatas jumlahnya yang mengetahui ajaran Islam 

secara sempurna. Orang Islam di Jawa yang belum memperhatikan ajaran 

Islam, cara hidupnya masih banyak dipengaruhi oleh tradisi dan agama Islam 

merupakan identitas diri.  

Selanjutnya penelitian tentang transformasi nilai keagamaan dari 

abangan ke santri, sebuah analisa mengenai transformasi nilai keagamaan di 

Dusun Kertorejo Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang yang telah ditulis oleh 

Kisman Karinda (2003). 

Menurut Kisman Karinda (2003:100–101), masyarakatnya mengalami 

transformasi nilai keagamaan karena diperngaruhi oleh 4 hal :  

1. Adanya peranan pelopor pembangunan Islam. Mereka mengadakan kegiatan 

keagamaan belajar membaca Al-Qur’an, belajar ibadah dan membangun 

masjid.  

2. Pengembangan Islam menggunakan sarana Jama’ah Yasin dan mengundang   

     seorang kyai untuk memberikan siraman rohani (ceramah agama). 

3. Pendidikan memberi pengaruh yang sangat besar terhadap terjadinya 

transformasi nilai keagamaan. 

4. Modernisasi memberikan pengaruh terhadap terjadinya perubahan 

keagamaan masyarakat yaitu menciptaan situasi yang kondusif, adanya 
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perubahan sosial budaya dan ekonomi yang akhirnya mengubah tumbuhnya 

kesadaran keagamaan penduduk. (Kisman Karinda, 2003:100–101) 

Dari semua penelitian tersebut sisi keunggulannya dapat menjelaskan 

transformasi nilai keagamaan atau perubahan pemahaman keagamaan 

masyarakat yang menyebabkan pergeseran keagamaan dari abangan ke santri 

dalam menjalankan ajaran Islam. Penelitian ini merupakan kajian sosiologis 

yang berkaitan dengan masalah pengalaman keagamaan individu-individu 

dalam masyarakat. Kelemahannya penelitian ini belum menjelaskan sejarah 

awal terjadinya Islam identitas atau Islam abangan. Sedangkan penelitian yang 

akan dilaksanakan ini akan memberikan penjelasan tentang sejarah masuknya 

agama Islam ke Desa Tempuran, serta bagaimana pola penyebaran Islam dan 

perkembangannya di Desa Tempuran.  

F.  Sistematika Pembahasan 

Agar hasil dari penelitian ini dapat dipahami dengan baik dan terarah, 

maka penulisan hasil penelitian ini secara sistematis tersusun dengan 

sistematika sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan, yaitu merupakan bab yang mengantarkan kepda 

pembahasan berikutnya dengan memperhatikan keterkaitan yang utuh sebagai 

ciri utama dari pembahasan tesis ini dan juga merupakan isi secara keseluruhan 

dari tesis. Maka pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, batasan 

masalah, penegasan istilah dan sistematika pembahasan. 
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Bab II Penulis kemukakan suatu kajian pustaka yang merupakan 

landasan secara teori dari studi ini yakni tentang Sejarah dan Perkembangan 

Agama Islam. Pada pembahasan kajian ini terdiri dari : 

     Pertama sejarah meliputi : pengertian sejarah, kedudukan sejarah, obyek   

sejarah, sumber sejarah, penulisan sejarah, teori sejarah dan kegunaan sejarah. 

 Kedua da’wah dan perkembangan agama Islam tentang pengertian da’wah , 

fungsi da’wah dan perkembangan agama Islam. 

Bab III berisi tentang metode penelitian yang diawali dari jenis 

penelitian, lokasi dan informan penelitian, metode pengumpulan data,tahap-

tahap penelitian dan tehnik analisa data. 

Bab IV merupakan penyajian laporan hasil penelitian dan sekaligus 

diskusi atau analisa data dari hasil penelitian tersebut. Pada bab ini terbagi pada 

empat penyajian sebagai berikut : Pertama deskripsi hasil penelitian yang 

terdiri dari gambaran umum lokasi  penelitian dan profil Desa/Kelurahan 

Tempuran. Kedua sejarah agama Islam di Desa Tempuran meliputi : sejarah 

masuknya agama Islam di Desa Tempuran dan bukti peninggalan sejarah. 

Ketiga  pola penyebaran agama Islam di Desa Tempuran meliputi beberapa 

cara penyebaran agama Islam melalui: pendekatan politik, metode “Bil 

Mau’idlotil Hasanah”, pendidikan, perkawinan, pemanfaatan  kondisi mistik 

dan akulturasi. Keempat  perkembangan agama Islam di Desa Tempuran 

meliputi : pengaruh sinkretisme terhadap pemeluk agama Islam, gerakan 

pembaharuan Islam, dan pemikiran umat Islam masa depan. 
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Bab V merupakan bab terakhir yaitu penutup yang berisi kesimpulan 

dari seluruh uraian tesis serta beberapa saran yang diajukan berdasar atas 

kondisi dari data yang diperoleh di lapangan. 

 

 

 

 

 

 


