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NOTA PEMBIMBING 

 

Hal  : Naskah Skripsi 

Lampiran : 1 (satu) Eksemplar 

Kepada: 

Yth. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 

Di Semarang. 

Assalamu’alaikum Wr.Wb.  

 

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian 

pembimbingan penyusunan Skripsi, maka bersama ini saya kirimkan Skripsi: 

Judul                      :“Kontribusi Sultan Fattah Dalam Menyebarkan Islam Di 

Demak” 

Oleh   : Fahmiyatul Izzah  

NIM   : 32501300097 

Dengan ini saya mohon agar kiranya Skripsi tersebut dengan segera diujikan 

(dimunaqasah-kan). 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

 

 

Semarang, 10 Februari 2016 M 

Pembimbing, 

 

 

(Choeroni, S.H.I.,M.Ag.,M.Pd.I) 
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DEKLAMASI 

 

 

ِحيم ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penyusun menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa: 

1. Skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan, 

dan; 

2. Skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informal yang 

terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan. 

3. Isi skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab mahasiswa sebagai penulis. 

 

 

 

Semarang, 2017  

Penyusun, 

 

Fahmiyatul Izzah 

NIM. 32501300097 
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MOTTO 

 

Hari ini hari sabtu, besok hari minggu. 

 

Jika ingin maju, maka ikutilah Rasulullah. 

 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 

hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. (Al-Ahzaab: 21) 
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ABSTRAK 

 

Islam menjelaskan bahwa negara itu dibagi menjadi dua yaitu, daulah 

Islamiyah dan daulah kafirah. Ketika mayoritas rakyatnya orang-orang kafir, 

selama kekuasaannya tetap dipimpin oleh pemerintah Islam dan hukum-hukum 

Islam diberlakukan di dalamnya maka disebut juga dengan Daulah Islam. Sebab 

dapat dimungkinkan rakyatnya yang kafir itu lambat laun akan masuk Islam secara 

berangsur-angsur seperti yang ditunjukkan dalam sejarah Islam dunia. Demikian 

pula sebaliknya, Daulah Kufri adalah sebuah negara yang dikuasai oleh 

pemerintahan kafir dan hukum-hukum kafir diberlakukan atas orang-orang Islam. 

Serta tetap disebut sebagai daulah kafir selama kekuasaannya dipimpin oleh 

pemerintahan kafir dan hukum-hukum kafir diberlakukan didalamnya, meski 

mayoritas rakyatnya orang-orang Islam. sebab hukum-hukum kafir lambat laun 

dapat merubah menjadi orang-orang kafir seperti yang ditunjukkan dalam sejarah 

Islam dunia. 

Dari berbagai negara yang penduduknya mayoritas memeluk Islam, 

Indonesia adalah negara terbesar jumlah umat Islamnya, yaitu mencapai 

237.556.363 jiwa. Dari jumlah tersebut, 58% umat Islam tinggal di pulau Jawa 

sebagai umat mayoritas. Skala perkembangan Islam terjadi begitu cepat hingga 

seluruh wilayah Nusantara ini hampir mayoritasnya menganut Islam. Islam 

merupakan agama yang sampai sekarang masih menduduki posisi sentral dalam 

kehidupan miliaran umat manusia di muka bumi ini. Namun kondisi agama Islam 

saat ini dengan dahulu berbeda, dimana saat ini agama Islam tengah mengalami 

krisis yang sangat menentukan antara bangkit kembali atau lenyap seutuhnya. Oleh 

karenanya, penulis ingin meneliti lebih dalam terkait Bagaiamana mengetahui 

kontribusi Raden Fattah dalam Penyebaran Islam di Demak, sebab di pulau Jawa 

inilah kobaran api Islam pernah menyala pada abad ke-15 dan ke-16 M. Selain hal 

tersebut  masih belum banyak referensi yang menerangkan dengan detail terkait 

perjalanan beliau. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang 

menggambarkan keadaan sebenarnya. Untuk memperoleh data yang obyektif, 

maka peneliti melakukan penelitian pustaka (library research), dimana 

pengumpulan datanya dilakukan dengan hasil penelitian para sejarawan. Dari hasil 

studi riteratur didapatkan bahwa kontribusi Sultan Fattah dalam menyebarkan 

Islam di kota Demak adalah 1. Menetapkan undang-undang Kerajaan Islam Demak 

dalam kitab Salokantara maupun Anger Surya Alam. 2. Menerapkan hukum Islam. 

3. Memperbaiki sistem ekonomi. 4. Membangun kekuatan militer. 5. Membangun 

masjid sebagai pusat kaderisasi. 6. Mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan. 
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KATA PENGANTAR 

 Di setiap nafas yang kita hembuskan, disetiap langkah yang kita pijakkan, di 

setiap mata yang kita kedipkan, sudah sepatutnya kita selalu mengucapkan rasa syukur 

kita kepada Allah Swt yang telah memberikan segala rahmat, taufiq, hidayah, dan 

inayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi  dengan judul “Kontribusi Sultan 

Fattah dalam Menyebarkan Islam Di Demak”. 

 Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita nabi  Muhammad 

SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi umatnya. 

Selanjutnya dalam menyusun dalam penulisan skripsi ini, bukannya berjalan 

tanpa hambatan, namun sebagai pemula dalam hal tulis menulis tidak akan terlepas dari 

kesulitan-kesulitan, akan tetapi berkat dorongan, bantuan dan do’a dari berbagai pihak, 

akhirnya beberapa kesulitan dapat teratasi, hambatan bisa terlewati, sehingga skripsi 

ini dapat terselesaikan. 

 Terselesainya skripsi ini penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak terlepas 

dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Kepada ayahanda Abdul Muhaimin dan Ibunda tercinta Siti Zubiah yang telah 

mencurahkan segalanya bagiku, yang senantiasa memberikan  dukungan, do’a 

dan cintanya kepadaku sehingga skripsi ini tersusun. Serta adek-adekku 

tersayang Akhlaqul Karimah dan Kunti Abidatin Kamila senantiasa ikut 

berpartisipasi dalam pembuatan skripsi. 
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2. Bapak Dr. Anis Malik Toha, Lc. MA. Ph. D, selaku Rektor UNISSULA yang 

memberi ilmu, warna serta semangat baru kepada Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

3. Bapak H. Supian Sauri, Lc. MA, selaku dekan Fakultas Agama Islam 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

4. Bapak Choeroni, S.H.I.,M.Ag.,M.Pd.I selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing 

penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis 

mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

6. Seluruh keluarga besar SPI 4 yang telah memotivasi penulis, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

7. Teman-teman yang tak dapat aku sebut satu-persatu yang telah mencurahkan 

secuil pengetahuan sehingga memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak  

kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan menulis. Oleh 

sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak. Akhirnya penulis 
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memanjatkan do’a semoga skripsi ini bermanfaat bagi  penulis khususnya dan para 

pembaca pada umumnya. 

 

Semarang,  20 Februari 2017 

        Penulis 

 

Fahmiyatul Izzah 

         32501300097 

 

 


