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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Fenomena yang terjadi di kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Jatibarang memperlihatkan masih 

rendahnya sikap menghargai antara siswa yang beragama Islam terhadap siswa yang berbeda 

agama seperti Kristen. Bentuk sikap tersebut terlihat pada perlakuan siswa terhadap temannya  

yang beragama berbeda. Contohnya siswa yang beragama Kristen akan disuruh keluar kelas 

dengan mempergunakan bahasa yang tidak sopan oleh teman temanya yang beragama Islam 

pada saat akan dimulainya pelajaran Pendidikan Agama Islam. Begitupun siswa yang beragama 

Buddha diperlakukan sama seperti yang beragama Kristen. Mereka akan dikatakan “murtad” 

oleh teman teman yang beragama muslim. Walaupun memang kata-kata  tersebut merupakan 

bentuk candaan mereka akan tetapi pada waktu-waktu tertentu akan menjadi salah satu penyebab 

adanya konflik di antara mereka 

Belum lagi perbedaan suku yang ada di kelas ini dijadikan bahan untuk saling mengejek 

antar teman, misalnya siswa yang bersuku Batak akan dipanggil dengan sebutan “Batak” atau 

“Air Bah” padahal itu bukan nama sebenarnya. Siswa yang beretnis Tionghoa akan dipanggil 

“Cina Loleng” oleh teman- teman yang beretnis selain Tionghoa. Belum lagi sikap-sikap yang 

lain yang menggambarkan masih rendahnya kohesi sosial siswa dikelas. Selama ini masih 

banyak siswa yang bergaul hanya dengan teman yang satu agama, satu etnis dan satu level 

(sederajat) secara ekonomi, dalam artian kekayaan orang tuanya dijadikan sebagai alasan mereka 

memilih teman bergaul atau teman dalam kerja kelompok. Dengan mudahnya mereka 

mengatakan bahwa saya kerja kelompoknya sama si A saja karena enak dia punya laptop, punya 

komputer punya printer dan punya fasilitas lain yang lebih mempermudah dalam mengerjakan 

tugas dari guru secara berkelompok 

Belum lagi fenomena adu fisik untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka 

khususnya yang laki-laki masih sering terjadi apabila di daerah mereka sedang terjadi 

tawuran.Misalnya pernah suatu waktu terjadi tawuran antara daerah Tugu dan daerah Majasih 

kecamatan Jatibarang dan kebetulan dikelas XI IPS I ada anak yang berasal dari Tugu dan dari 
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Majasih. Konflik yang terjadi daerahnya itu terbawa juga didalam suasana kelas, dua siswa 

tersebut sering saling mengejek yang akibatnya  adu fisik diantara mereka tidak bisa dihindarkan.  

Tahun 2013 SMA Negeri 1 Jatibarang sangat berduka karena kehilangan salah satu 

siswanya dari kelas XI IPS 1 yang bernama Untung, dia ditemukan tergeletak di pinggir jalan 

dalam kondisi mengenaskan dan sudah tidak bernyawa lagi, setelah diselidiki oleh polisi ternyata 

salah satu pelakunya adalah teman satu kelasnya sendiri yang merasa tidak terima karena pernah 

dipanggil dengan tidak sopan oleh korban. 

Fenomena-fenomena tersebut diatas sebenarnya tidak bisa lepas dari kebiasan masyarakat 

Indramayu khususnya Jatibarang yang memang seringkali terjadi tawuran, perkelahian antar 

warga dan perkelahian antar pelajar. Contoh nyatanya adalah sudah biasa ditemui di kecamatan 

Jatibarang masyarakat yang sedang naik angkutan umum tiba-tiba dioper paksa kekendaraan lain 

dengan alasan untuk menghindari tawuran. (http://cinta-syamsudin.blogspot.com/2008/11/potret-

masyarakat-indramayu-yang.html) 

Realita yang ada saat ini dibeberapa disekolah khususnya di SMA N 1 Jatibarang  

pembelajaran sejarah tidak memberikan pendidikan nilai, hal tersebut terlihat dalam sikap siswa 

yang selalu mempertajam perbedaan di antara mereka, baik perbedaan agama, suku, adat istiadat 

maupun jenis kelamin. Contohnya masih banyak terlihat pembagian tugas berdasarkan jenis 

kelamin misalnya tugas siswa laki-laki adalah menjadi pemimpin upacara sedangkan tugas siswa 

perempuan adalah menjadi dirigen obade dan lain lain. Padahal setiap siswa memiliki 

kesempatan apapun disekolah tanpa membedakan apapun baik perbedaan jenis kelamin maupun 

perbedaan yang lain. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk meningkatkan kohesi sosial 

siswa khususnya dikelas XI IPS 1 dengan memanfaatkan nilai toleransi yang ada didalam babad 

Cirebon, karena sejalan dengan ini Nat J. Colleta (2011: 2) mengatakan bahwa melestarikan 

nilai-nilai luhur yang bersifat lokal menjadi sangat penting karena kekerasan, tawuran antar 

kelompok, individualisme, hedonisme semakin menguasai kehidupan masyarakat lokal. 

Membangun serta mengeratkan kembali solidaritas dan kohesi sosial masyarakat terutama 

dikalangan peserta didik melalui pembelajaran yang bersumber dari nilai-nilai lokal sangat 

diperlukan.Karena kohesi sosial merupakan perekat yang menyatukan masyarakat, membangun 

http://cinta-syamsudin.blogspot.com/2008/11/potret-masyarakat-indramayu-yang.html
http://cinta-syamsudin.blogspot.com/2008/11/potret-masyarakat-indramayu-yang.html
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keselarasan dan semangat kemasayarakatan, serta komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan 

bersama. 

Sejalan dengan itu, kajian Kondrad Huber et el (2004: 7) bahwa kohesi sosial yang 

bersumber dari nilai-nilai lokal sangat dibutuhkan untuk membangun perdamaian, keharmonisan 

dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat. Karena usaha perdamaian dan pembangunan 

harus dapat mempengaruhi dinamika sosial sehingga membawa perubahan positif.Perubahan itu 

dapat berupa berkurangnya tindak kekerasan, konflik, sikap yang lebih positif dari individu-

individu, menghormati perbedaan dan mencintai perdamaian.Lebih lanjut Kondrad mengatakan 

bahwa secara khususus pemuda dan remaja dapat disebut sebagai kelompok yang cukup penting 

jika dikaitkan dengan kohesi sosial, konflik, kekerasan dan perdamaian. 

Oleh karena itu nilai-nilai fositif yang dimiliki oleh tokoh lokal sebagai identitas dari 

masyarakat lokal itu sendiri, dan nilai-nilai tersebut harus diimplementasikan secara konkrit 

kepada semua lapisan masyarakat terutama generasi muda peserta didik (Ernawi, 2010: 2).Oleh 

karena itu keaneka ragaman budaya, suku, agama dan bahasa haruslah tertata secara baik karena 

sesungguhnya keaneragaman merupakan sebuah kekuatan namun juga merupakan sumber 

konflik. Pernyataan ini mendapat pembenaran sebagaimana diungkapkan oleh Hasan (2012: 104) 

bahwa: 

Keaneragaman budaya disatu pihak merupakan suatu kekayaan bangsa tetapi dipihak lain 

dapat menjadi sumber konflik yang tidak menguntungkan. Pendidikan harus mampu 

mengembangkan potensi peserta didik sehingga dapat mengubah perbedaan budaya dari 

potensi sumber konflik menjadi sumber kerjasama yang produktif dan sumber inspirasi 

bagi budaya lain. 

 

Tokoh-tokoh tersebut tersebar tidak hanya tokoh nasional yang dianggap berpengaruh 

terhadap perjalanan sejarah sebuah bangsa, tetapi tokoh-tokoh lokal, seperti tokoh Sunan 

Gunung Jati di Cirebon merupakan pahlawan agama didaerah Cirebon dan sekitarnya karena 

bilau adalah tokoh yang termasuk dalam Sembilan wali yang menyebarkan agama Islam dipulau 

Jawa. Apalagi menurut Hasan bahwa pahlawan tidak terbatas dibidang politik atau militer saja, 

pahlawan juga dapat muncul dari aspek kehidupan yang lain seperti pahlawan ekonomi, 

pahlawan budaya, pahlawan agama, pahlawan perempuan dan sebagainya (Hasan, 2008 : 4). 

Tokoh Sunan Gunung Jati banyak diulas secara rinci dan detail dalam Babad Cirebon, 

seperti dikatakan oleh Wildan (2010 : 27) bahwa babad Cirebon merupakan karya yang sebagian 
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besar berisi tentang tokoh Sunan Gunung Jati sebagai penyebar agama Islam di Cirebon dan 

sekitarnya. Dalam babad tersebut juga terdapat nilai toleransi yang ditunjukan oleh Sunan 

Gunung Jati dalam berbagai hal baik dalam hal agama maupun dalam hal menghargai pendapat 

orang lain, seperti tercantum dalam pupuh kesatu, lima, enam belas, delapan belas dan pupuh 

kedua puluh empat. 

Dengan demikian kemajemukan masyarakat dan budaya yang ada pada seluruh wilayah 

Indonesia perlu ditumbuhkembangkan. Termasuk nilai toleransi yang ada dalam babad Cirebon 

yang tercermin dalam sikap-sikap Sunan Gunung Jati sebagai tokoh lokal masyarakat Cirebon 

dan sekitarnya harus terus dikembangkan terutama pada generasi muda peserta didik disekolah 

melalui proses pendidikan. Mengingat pemuda adalah kelompok yang sangat rentan terhadap 

introduksi budaya modern, bisa dari kehidupan modern adalah individualistik, materalistik yang 

berdampak pada munculnya kekerasan, tawuran, premanisme bahkan terorisme, hal ini telah 

mereduksi nilai-nilai moral budaya bangsa. 

Pendidikan sejarah lokal sebagai bagian dari pendidikan sejarah nasional dalam sistem 

pendidikan nasional berguna untuk mengidentifikasi jati diri peserta didik sekaligus sebagai 

filterasi terhadap pengaruh negatip yang berkembang sebagai akibat dari modernisasi. Sejalan 

dengan itu Hasan (2012 : 108) menyatakan bahwa proses pendidikan sejarah diarahkan untuk 

membangun kemampuan peserta didik untuk mengidentifikasi jati diri pribadinya dan jati diri 

bangsanya. Pembelajaran sejarah akan membangkitkan kesadaran empati, toleransi terhadap 

orang lain, kemampuan mental dalam berimajinasi dan berkreasi dikalangan peserta didik. 

Kesadaran empatik dengan orang lain dan membentuk kebersamaan dan keterkaitan atau 

solidaritas. Sementara toleransi mengantarkan siswa memahami nilai-nilai kemajemukan, 

berjiwa demokratik, saling menghormati, bertanggungjawab serta komitmen. Sehingga 

pendidikan sejarah diharapkan mampu membangkitkan kesadaran  memori kolektif bangsa masa 

lalu. Selain itu pendidikan sejarah dimaknai sebagai upaya untuk mentstranfer kemegahan 

bangsa dimasa lampau kepada generasi muda. Dengan posisi inilah maka pendidikan sejarah 

merupakan wahana bagi pewaris nilai-nilai keunggulan bangsa (Hasan, 2012 : 120). 

Dengan demikian belajar sejarah sejatinya bukan hanya belajar tentang cerita atau 

peristiwa sejarah masa lampau namun nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang ditengah-

tengah lingkungan masyarakat sekitar peserta didik dapat dijadikan sebagai sumber motivasi, 
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dorongan dan penuntun dalam menata kehidupan masa depan bangsa diberbagai aspek baik 

sosial, budaya, politik, hukum dan ekonomi, sebagaimana diungkapkan oleh Mulyana dan 

Gunawan R (2007 : 1) bahwa: 

Mata pelajaran sejarah sarat dengan nilai-nilai, nilai- nilai yang dimaksud disini bukan 

hanya sekedar nilai-nilai kewarganegaraan yang bersifat umum belaka, seperti 

nasionalisme, patriotisme, demokrasi dan lain-lain.Nilai yang harus pula dikembangkan 

adalah nilai-nilai yang memiliki kearifan lokal yaitu nilai-nilai yang tumbuh dan 

berkembang dalam kehidupan sekitar siswa. 

 

Atas dasar itu maka pelajaran sejarah mestinya direkontruksi dengan menggunakan 

paradigma New History artinya dalam proses belajar mengajar sejarah guru sangat dituntut agar 

mampu mengembangkan materi pelajaran bukan hanya berdasarkan sejarah nasional tetapi juga 

mengembangkan materi pelajaran sejarah dari lokal yang tumbuh dilingkungan sekitar peserta 

didik sebagai sumber pembelajaran. Sebagaimana dikemukakan oleh Douk (Widja, 1998 : 5) 

bahwa pembelajaran sejarah lokal lebih mudah dihayati oleh para siswa disebabkan berkaitan 

dengan lingkungan mereka. Hal ini tentunya sangat mempermudah proses pembelajaran dikelas. 

Sebagai guru sejarah kita memiliki tanggung jawab profesi dalam mengembangkan kemampuan 

mengelola proses pembelajaran dengan baik termasuk dalam hal pemilihan media, pemilihan 

sumber belajar dan lain sebagainya. Guru sebagai pengembang kurikulum  tentu memiliki akses 

yang sangat penting dalam menentukan tujuan pembelajaran dalam menggunakan dan 

memanfaatkan sumber belajar.   

Salah satu sumber belajar yang sering luput dari ingatan guru sejarah adalah sumber belajar 

sejarah lokal baik yang berbentuk cetak ataupun non cetak, sumber cetak yang bersifat lokal 

diantaranya adalah babad, babad dapat dipergunakan dan dianggap penting karena babad 

merupakan hasil karya sastra sejarah yang sangat penting seperti dijelaskan oleh Mulyadi (1990 : 

243) ada beberapa karya sastra yang dapat dipakai dalam penulisan sejarah tradisional kita yaitu: 

1) kitab-kitab yang bersifat sejarah seperti babad, tambo dan sislsilah, 2) kesusastraan yang 

berlangsung atau tidak langsung memuat sumber sejarah dan 3) dongeng-dongeng atau cerita 

setempat yang masih dikenal oleh rakyat. 

Dengan alasan tersebut diatas maka babad Cirebon dapat juga dipergunakan sebagai 

sumber belajar sejarah, karena hal ini sejalan dengan pendapat Yunanto (2012 : 21) yang 

mengatakan bahwa sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sumber belajar 
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tangan pertama dan sumber belajar tangan kedua. Sumber belajar tangan pertama diantaranya 

babad daun lontar sedangkan sumber belajar tangan kedua adalah buku babad terjemahan.Maka 

babad Cirebon dapat dikatagorikan kedalam sumber belajar tangan kedua. 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa babad Cirebon dapat juga dijadikan 

sebagai sumber pembelajaran di kelas khususnya pemanfaatan nilai toleransi yang terkandung 

didalamnya, Dalam ilmu sejarah babad dapat dipergunakan sebagai salah satu sumber belajar 

yang termasuk kedalam sumber sekunder selain buku-buku teks sejarah ( Daliman, 2012 : 56). 

Walaupun sumber sekunder tidak sepenting sumber primer namun seringkali sumber 

sekunder sangat berguna untuk memahami secara tepat dan mendalam mengenai latar belakang 

sumber-sumber dan dokumen sezaman. Ditegaskan oleh Gottschalk (Daliman, 2012 : 57) bahwa 

sejarawan menggunakan sumber-sumber sekunder dalam empat hal yaitu: Pertama, untuk 

mengenali latar belakang yang cocok sebagai bukti-bukti sezaman mengenai bukti. Kedua, untuk 

memperoleh petunjuk mengenai data-data bibiliografis yang lain. Ketiga, untuk memperoleh 

petikan atau kutipan yang lebih lengkap dari sumber-sumber lain atau dokumen 

sezaman.Keempat, untuk memperoleh interpretasi dan hipotesis mengenai masalah yang sama, 

namun hanya untuk menguji atau untuk memperbaiki. 

Berdasarkan pernyataan Gottchalk tentang pentingnya sumber sekunder, ditambah lagi 

dengan  peluang yang diberikan oleh kurikulum 2013 untuk pelajaran sejarah, seyogyanya dapat 

memberikan dorongan kepada para guru sejarah dalam mengoptimalkan potensi lokal sebagai 

sumber pembelajaran. Misalnya mempergunakan dan memanfaatkan babad Cirebon dalam 

meningkatkan kohesi sosial siswa.Berdasarkan pengalaman penulis babad Cirebon belum 

dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran sejarah di kelas khususnya pemanfaatan nilai-nilai 

toleransi yang terdapat di dalamnya dan itu dianggap bahwa guru sejarah masih belum dapat 

memanfaatkan sumber secara tepat. 

Strategi guru untuk mengatasi masalah pembelajaran sangat dibutuhkan dalam upaya 

meningkatkan kualitas pembelajaran.Pelaksanaan pembelajaran didalam kelas merupakan salah 

satu tugas utama guru, dan pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang ditunjukan untuk 

membelajarkan siswa, salah satunya adalah dengan memanfaatkan secara maksimal sumber 

belajar yang ada disekitar siswa seperti babad, hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.  
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Dari latar belakang tersebut timbul pertanyaan apakah pendidikan sejarah mampu 

meningkatkan kohesi sosial peserta didik, oleh karena itu  penulis bermaksud melakukan 

penelitian dengan judul “Pemanfaatan Nilai-nilai Toleransi Dalam Babad Cirebon Untuk 

meningkatkan Kohesi Sosial  Siswa”  

 

 

B. Rumusan Masalah Dan Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah dipaparkan diatas, maka 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pemanfaatan Nilai-Nilai 

Toleransi Dalam Babad Cirebon Untuk Meningkatkan Kohesi Sosial  Siswa? 

Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana guru mengembangkan babad Cirebon sebagai sumber belajar pada siswa XI 

IPS di SMA Negeri 1 Jatibarang? 

2. Bagaimana perencanaan pembelajaran sejarah dengan pemanfaatan nilai-nilai toleransi 

dalam babad Cirebon untuk meningkatkan kohesi sosial siswa di kelas XI IPS di SMA 

Negeri 1 Jatibarang? 

3. Bagaimana proses pembelajaran sejarah dengan pemanfaatan nilai-nilai toleransi dalam 

babad Cirebon untuk meningkatkan kohesi sosial siswa di  kelas XI IPS SMA Negeri 1 

Jatibarang? 

4. Bagaimana proses evaluasi dalam pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan nilai 

toleransi dalam babad Cirebon untuk meningkatkan kohesi sosial siswa dalam 

pembelajaran sejarah di kelas XI IPS SMA Negeri 1 Jatibarang? 

5. Bagaimana kendala yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasi kesulitan yang 

dihadapi guru dalam proses pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan nilai toleransi 

dalam babad Cirebon untuk meningkatkan kohesi sosial siswa di kelas XI IPS SMA 

Negeri 1 Jatibarang?  

 

C. Tujuan Penelitian 
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Tujuan umum dari rencana penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

memanfaatkan nilai toleransi dalam babad Cirebon untuk meningkatkan kohesi sosial siswa. 

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana guru sejarah mengembangkan babad Cirebon sebagai 

sumber belajar pada siswa XI IPS  di SMA Negeri 1 Jatibarang. 

2. Untuk mengetahui perencanaan pembelajaran sejarah dengan pemanfaatan nilai-nilai 

toleransi dalam babad Cirebon untuk meningkatkan kohesi sosial siswa di kelas XI IPS 

di SMA Negeri 1 Jatibarang. 

3. Untuk mengetahui proses pembelajaran sejarah dengan pemanfaatan nilai-nilai 

toleransi dalam babad Cirebon untuk meningkatkan kohesi sosial siswa di kelas XI IPS 

SMA Negeri 1 Jatibarang. 

4. Untuk mengetahui proses evaluasi dalam pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan 

nilai toleransi dalam babad Cirebon untuk meningkatkan kohesi sosial siswa di kelas 

XI IPS SMA Negeri 1 Jatibarang. 

5. Untuk mengetahui kendala dan cara mengatasi kendala yang dihadapi guru dalam 

proses pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan nilai toleransi dalam babad Cirebon 

untuk meningkatkan kohesi sosial siswa di kelas XI IPS SMA Negeri 1 Jatibarang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1) Memberi masukan dan informasi yang lengkap bagi guru serta sekolah sebagai bahan 

acuan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan mutu pembelajaran sejarah 

dengan menggunakan pendekatan sejarah lokal melalui babad. 

2) Menambah wawasan pengetahuan akademik, terutama dalam pembelajaran Sejarah, 

khususnya dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan babad. 

3) Memperluas wawasan pengetahuan dalam bidang studi Sejarah sebagai bahan kajian 

dalam kegiatan MGMP Sejarah tingkat kabupaten Indramayu. 

 

E.  Penjelasan Konsep 

Agar dapat memperjelas makna dari istilah-istilah dalam judul, maka penulis akan 

memperjelasnya dibawah ini. 
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1. Nilai  

Nilai didefinisikan oleh  Rokeach (Wiriatmadja, 2013 : 3) “ an enduring belief 

that a particular mode of conduct (such as being honest, courageous, loving, pleasure, 

happiness, atc), or a state of existence (Peace, equality, freedom, pleasure, happiness) 

is personally and socialy desiareble, value judgemen are statemens that rate things in 

terms of their worth, implying or derived from more general values” yang artinya 

penilaian tentang nilai adalah pernyataan yang menilai isinya yang bermakna, yang 

ditarik dari nilai-nilai yang umum. 

2. Toleransi  

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2001 : 120), toleransi dapat diartikan 

batas ukur atau penambahan dan pengurangan yang masih diperbolehkan, dan diartikan 

juga toleransi sebagai penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran 

kerja. 

Toleransi bermakna sebagai suatu bentuk sikap atau kondisi kemasyarakatan. 

Toleransi sebagai suatu kondisi kemasyarakatan yang berhubungan erat dengan sikap 

yang dianut secara luas dikalangan masyarakat, sikap toleransi akan dinilai sama 

sebagai suatu sifat yang diinginkan oleh masyarakat dalam kehidupan, oleh karena itu 

masyarakat akan mendidik warganya untuk menilai dan melatih sikap toleransi ( 

Kawsar H. Kouchok, 2004 :  1). 

3. Babad Cirebon  

Babad Cirebon dapat dipergunakan sebagai sumber belajar khususnya sumber 

sejarah lokal, adapun alasan dari pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan 

Yunanto (2012 :22) sumber belajar dapat di dibedakan menjadi dua kelompok besar 

yakni sumber belajar tangan pertama dan sumber belajar tangan kedua. Sumber belajar 

tangan pertama menunjukan pada otentitas dan orisinalitas.Tahap ini belum banyak 

dilakukan pengolahan sehingga unsur subyektifitas masih pada tingkat minimal 

sedangkan sumber belajar tangan kedua sudah melalui olahan. 

Studi atas babad Cirebon telah dilakukan oleh Brandes dan R.A. Kern, tetapi 

terbatas pada alih aksara dan edisi teks berdasarkan dua naskah yang kini tersimpan 

diperpustakaan Nasional Jakarta dengan pengantar studi serta ringkasan isi dalam 
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bahasa Belanda. Isi keseluruhan babad Cirebon ini disebut sebagai babad edisi Brandes 

dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu: 

a. Cerita tentang Sunan Gunung Jati. 

b. Cerita tentang walisanga dalam penyebaran Islam.  

c. Cerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hubungan dalam kesultanan 

(Demak, Cirebon, Banten, Pajang dan Mataram serta Kompeni Belanda). 

d. Silsilah sultan-sultan Panembahan, Kanoman, Kasepuhan, Kacirebonan di Cirebon 

serta Sultan-Sultan Banten, Demak, Pajang, Mataram dan Kartasura. 

e. Cerita tentang pusat penyebaran Islam di Cirebon dengan pelopor utamanya adalah 

Sunan Gunung Jati (Wildan, 2003 :  27) 

4. Kohesi Sosial 

Nat J. Colletta et al. (2001 :  2) mendefinisikan kohesi sosial adalah sebagai 

perekat yang dapat menyatukan masyarakat, membangun keselarasan dan semangat 

kemasyarakatan, serta komitmen untuk  mencapai tujuan tujuan bersama. Oleh karena 

itu Syaron Siddique (Kondrad et. Al, 2004) mengasumsikan bahwa kohesi sosial 

merupakan syarat dasar bagi sebuah masyarakat.Lebih lanjut kohesi sosial 

mengandung arti sebagaimana yang diungkap dewan Eropa (2004) bahwa kohesi sosial 

adalah kemampuan suatu masyarakat untuk menjamin kesejahtraan anggotanya, 

menekan perbedaan dan menghindari polarisasi.Masyarakat yang kohesif merupakan 

komunitas yang terdiri dari individu-individu bebas yang saling mendukung, mencapai 

tujuan bersama secara demokratis. 

 


