
 

 
Hasan Albana, 2015 
TRADISI ZIARAH MAKAM SUNAN GUNUNG JATI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN 
ISLAM      
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah perencanaan yang dilakukan peneliti tentang tata 

cara penelitian yang akan dilakukan, sehingga dapat menjadi acuan dalam 

melaksanakan penelitian. Sebagaimana menurut Nasution (2003, hal. 23) desain 

penelitian adalah rencana tentang tata cara melakukan penelitian. Begitu juga 

menurut Musfiqon (2012, hal. 87) desain penelitian merupakan pengkonsepan 

operasional penelitian yang akan menjadi acuan langkah penelitian. 

 Dari dua pendapat ahli di atas, peneliti memahami bahwa desain 

penelitian berguna untuk memberi pegangan tentang tata cara pelaksanaan 

penelitian, menentukan batas-batas penelitian dan memberikan gambaran tentang 

apa yang akan dilaksanakan dalam penelitian. 

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji 

penampakan atau fenomena yang mana antara fenomena dan kesadaran tidak 

terisolasi satu sama lain, melainkan selalu berhubungan secara dialektis (Bungin, 

2012, hal. 68). Pemilihan desain deskriptif kualitatif pada penelitian ini karena 

sesuai dengan tujuan penelitian ini, yakni menggambarkan fenomena zirah 

makam Sunan Gunung Jati dan implikasinya terhadap pendidikan Islam. Sehingga 

dengan menggunakan desain penelitian tersebut dapat memberikan data yang 

diharapkan oleh peneliti. 

Dengan demikian, karena penelitian ini mengjaji fenomena yang terjadi 

pada ziarah makam Sunan Gunung Jati dan implikasinya terhadap pendidikan 

Islam, secara khusus desain penelitian ini termasuk ke dalam desain penelitian 

fenomenologi. Sebagaimana Musfiqon (2012, hal. 72) menjelaskan bahwa 

penelitian fenomenologi, yakni lebel khusus yang masuk kategori penelitian 

kualitatif, berorientasi untuk memahami, menggali, menafsirkan dan memberi 

makna dari peristiwa-peristiwa, fenomena, dan hubungannya dengan manusia 

dalam situasi tertentu.        



 

 
Hasan Albana, 2015 
TRADISI ZIARAH MAKAM SUNAN GUNUNG JATI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN 
ISLAM      
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

B. Metode dan Pendekatan Penelitian 

Menurut Musfiqon (2012, hal. 14) metode penelitian adalah langkah dan 

cara dalam mencari, merumuskan, menggali data, menganalisis, membahas dan 

menyimpulkan masalah dalam penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2013, 

hal. 2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada intinya, peneliti 

memahami bahwa motode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mencari, 

merumuskan, menggali data menganalisis, membahas dan menyimpulkan masalah 

dalam penelitian. 

Penelitian ini menggunakan metode deskirptif, karena penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi. Sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Suryabrata (2010, hal. 75) penelitian deskriptif adalah penelitian 

untuk menggambarkan secara sistematis faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta 

dan sifat-sifat populasi atau daerah tetentu. 

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, karena dengan menggunakan pendekatan kualitatif peneliti 

dapat melihat dan memahami dengan jelas objek penelitian. Sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Gunawan (2013, hal. 83) penelitian kualitatif dimaksudkan untuk 

memahami perilaku manusia dari kerangka acuan pelaku sendiri, yakni bagaimana 

pelaku memandang dan menafsirkan kegiatan dari segi pendiriannya. 

Sedangkan menurut Sugiyono (2013, hal. 8) penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Begitupun menurut Creswell (2013, 

hal. 167) tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang 

fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian dan lokasi penelitian.  

C. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Untuk memfokuskan penelitan, maka peneliti menentukan partisipan pada 

penelitian ini. Partisipan dalam penelitian ini adalah kuncen dan peziarah yang 

melakukan tradisi ziarah makam Sunan Gunung Jati setiap malam Jumat. 

Pemilihan partisipan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pertisipan 
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tersebutlah yang mengerti tentang informasi yang peneliti butuhkan dalam 

penelitian ini. Penambahan partisipan dihentikan ketika data yang peneliti 

dapatkan sudah jenuh, artinya tidak ada data baru lagi dari informan yang baru.      

Selain menentukan partisipan, peneliti juga menentukan tempat penelitian 

ini dilakukan. Adapun tempat penelitian yang dilakukan adalah area pemakaman 

Sunan Gunung Jati. Pemilihan tempat tersebut didasarkan atas pertimbangan 

peneiti akan memperoleh data yang diharapkan dari orang-orang di tempat 

tersebut.  

D. Teknik Pengumpulan Data dan Keabsahan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono 

(2013, hal. 225) ada empat macam, yakni observasi, wawancara, dokumentasi dan 

triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga macam teknik 

pengumpulan data, adapun penjelasan lebih rincinya sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

objek penelitian untuk melihat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 

2012, hal. 76). Observasi dilakukan untuk mengetahui kegiatan yang 

dilakukan peziarah pada makam Sunan Gunung Jati. 

Obeservasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi 

partispatif aktif, yakni menurut Sugiyono (2013, hal. 227) peneliti 

datang di tempat kegiatan orang yang diamati dan ikut terlibat dalam 

kegiatan tersebut. 

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan peneliti untuk memperoleh 

data mengenai tata cara dan adab peziarah yang melakukan ziarah 

makam Sunan Gunung Jati setiap malam Jumat. 

2. Wawancara 

Menurut Estenberg (Sugiyono, 2013, hal. 231) mendefinisikan 

wawancara adalah “pertemuan dua orang untuk bertukan informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu.” Sedangkan menurut Nasution (2003, hal. 113) 
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wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan 

memperoleh informasi. Hampir sama dengan dua pendapat ahli di atas, 

Riduwan (2012, hal 74) mengemukakan bahwa wawancara adalah cara 

pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi 

langsung dari sumbernya. 

Pada intinya, wawancara adalah cara memperoleh informasi dari 

sumbernya dengan cara tanya jawab secara langsung. 

Wawancara dilakukan dengan cara wawancara semiterstruktur, yakni 

jenis wawancara untuk menemukan permasalahn secara lebih terbuka, 

di mana pihak yang diwawancara dimintai pendapat dan ide-idenya 

(Sugiyono, 2013, hal. 233). 

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian ini 

dilakukan peneliti kepada kuncen dan peziarah makam Sunan Gunung 

jati yang selalu berziarah pada malam Jumat. Kepada kuncen peneliti 

mewawancarai mengenai sejarah orang-orang berzirah ke makam 

Sunan Gunung Jati, tujuan ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, 

manfaat yang diperoleh melakukan ziarah makam Sunan Gunung Jati, 

pelaku ziarah makam Sunan Gunung Jati, tata cara ziarah makam 

Sunan Gunung Jati, adab ziarah makam Sunan Gunung Jati dan nilai-

nilai yang terkandung pada tradisi ziarah makam Sunan Gunung Jati. 

Sedangkan kepada pezirah, peneliti mewawancarai mengenai tujuan 

ziarah makam Sunan Gunung Jati, manfaat yang diperoleh melakukan 

ziarah makam Sunan Gunung Jati, identitas dan profesi pezirah, tata 

cara berziarah dan adab berziarah.   

 Adapun untuk keabsahan data, bertujuan agar peneliti mendapatkan data 

yang sebenarnya atau sesuai dengan di lapangan, peneliti melakukan 

1. Triangulasi 

Triangulasi adalah mengecek kembali data yang didapatkan peneliti 

dari sumber data dengan cara dan waktu yang beragam. Seperti yang 

dijelaskan oleh Sugiyono (2013, hal. 273) triangulasi dalam pengujian 
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data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

cara dan berbagai waktu. Sedangkan menurut Creswell (2013, hal. 

286) untuk keabsahan data yang diperoleh peneliti, salah satunya dapat 

dilakukan dengan cara mentriangulasi sumber-sumber data yang 

berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-

sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi 

tema-tema secara koheren. Jadi, pada intinya triangulasi adalah 

mengecek kembali data yang diperoleh peneliti dengan cara dan waktu 

yang beragam.  

Pada penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi sumber dan waktu. 

Menurut Sugiyono (2010, hal. 274) triangulasi sumber dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. Sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan cara 

melakukan pengecekan dalam waktu yang berbeda. 

Triangulasi sumber pada penelitian ini peneliti lakukan dengan cara 

mengecek kembali data yang diperoleh mengenai model pelaksanaan 

ziarah makam Sunan Gunung jati dari satu kuncen ke kuncen lainnnya 

dan dari peziarah ke peziarah lainya serta dari kuncen ke peziarah. 

Sedangkan mengenai nilai-nilai yang terkandung pada tradisi ziarah 

makam Sunan Gunung Jati, triangulasi sumber peneliti lakukan dari 

kuncen ke kuncen lainnya. 

Kemudian mengenai triangulasi waktu, peneliti lakukan dengan cara 

mengobservasi kembali model pelaksanaan tradisi ziarah makam 

Sunan Gunung Jati dengan waktu yang berbeda. 

2. Membercheck 

Menurut Creswell (2013, hal. 287) membercheck dilakukan untuk 

mengetahui keakuratan hasil penelitian, yakni dilakukan dengan cara 

membawa kembali laporan akhir atau deskripsi-deskripsi atau tema-

tema spesifik ke hadapan partisipan untuk mengecek apakah mereka 

merasa bahwa laporan atau deskripsi atau tema tersebut sudah akurat. 
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Sedangkan menurut Sugiyono (2013, hal. 276) membercheck adalah 

proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. 

Pada intinya membercheck adalah mengecek data yang didapat oleh 

peneliti dari pemberi data dengan cara memberikan hasil penelitiannya 

untuk memastikan bahwa data yang peneliti akan laporkan sesuai 

dengan apa yang didapat dari pemberi data. Memberchek peneliti 

lakukan dengan cara membawa kembali hasil wawancara kepada 

responden untuk dicek apakah hasil wawancara seuai dengan yang 

dikatakan responden.         

E. Analisis Data 

Menurut Bogdan (Sugiyono, 2013, hal. 244) analisis data adalah “proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.” 

Model Analisis data di lapangan pada penelitian ini menggunakan model 

analisis data menurut Miles dan Hubermen (Sugiyono, 2013, hal. 246), yaitu 

menganalisi data secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya jenuh. Adapun aktivitas analisis data yang dilakukan yaitu 

1. Reduksi data 

Penelitian yang dilakukan di lapangan tentunya akan diperoleh data 

yang banyak, semakin lama penelitian, semakin banyak pula data yang 

diperoleh. Maka dari itu, peneliti perlu mencatat data secara teliti dan 

rinci, kemudian mereduksi data tersebut. Mereduksi data menurut 

Sugiyono (2013, hal. 247) berarti merangkum, memilih dan memilah 

mana hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

mencari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mecarinya 

apabila diperlukan. 
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Pada penelitian ini, peneliti mereduksi data dengan cara memilih dan 

memilah data sesuai dengan data yang diperlukan. Hasil wawancara 

dan observasi dikumpulkan kemudian dikelompokkan sesuai 

pertanyaaan yang diajukan, kemudian dicari data yang sesuai dengan 

penelitian ini, dan dicari tema dan polanya. 

 

2. Penyajian data 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. 

Penyajian data yang paling sering dalam penelitian kualitatif menurut 

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013, hal. 249) adalah berupa teks 

naratif. Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti 

memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya. 

Begitu pun pada penelitian ini, data disajikan dalam bentuk teks 

naratif.  

Peneliti melakukan penyajian data dengan menyertakan coding data. 

Coding data menurut Rossman dan Rallis (Creswell, 2013, hal. 276) 

merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-

segmen tulisan sebelum memaknainya. Lebih lanjut Gunawan (2013, 

hal. 241) menjelaskan bahwa pengkodean data bermanfaat untuk 

merinci, menyusun konsep, dan membahas kembali semuanya itu 

dengan cara yang baru. 

Peneliti melakukan pengkodean data hasil penelitian berdasarkan hasil 

dari instrumen wawancara dan observasi serta nara sumber wawancara. 

Pengkodean dapat dilihat dari tabel di bawah ini, 

 

No Nama Kode 

1 
Abdullah WK 1 

2 
H.Imran WK 2 
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3 H.Anas 
WK 3 

4 
Ahmad WK 4 

5 
Salam WK 5 

6 
Syahroni WK 6 

7 
Aminuddin WK 7 

8 
Deden WK 8 

9 
Hamid WK 9 

10 
Aziz WK 10 

Tabel 3.1. Pengkodean Wawancara Kuncen 

 

No Nama Kode Wanacara Kode Observasi 

1 
Suryadi WP 1 OB 1 

2 
Ahmad Fauzan WP 2 OB 2 

3 Ahmad Si Baweh 
WP 3 OB 3 

4 
Ahmad Mubarok WP 4 OB 4 

5 
Bashori WP 5 OB 5 

6 
Sholahuddin Al-anshori WP 6 OB 6 

7 
Rokayah WP 7 OB 7 

8 
Novi WP 8 OB 8 

9 
Fitri WP 9 OB 9 
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10 
Yanto WP 10 OB 10 

11 
Iskandar WP 11 OB 11 

12 
Bisri WP 12 OB 12 

13 
Dudin WP 13 OB 13 

14 
Agung WP 14 OB 14 

15 
Hasyim WP 15 OB 15 

16 
Junaedi WP 16 OB 16 

17 
Anwar WP 17 OB 17 

18 
Shodik WP 18 OB 18 

19 
Aris WP 19 OB 19 

20 
Asep WP 20 OB 20 

21 
Agus WP 21 OB 21 

22 
Mulyadi WP 22 OB 22 

23 
Rozak WP 23 OB 23 

24 
Junaedi WP 24 OB 24 

25 
Rahmat WP 25 OB 25 

26 
Sholeh WP 26 OB 26 

27 
Udin WP 27 OB 27 

28 
Casma WP 28 OB 28 

29 
Mizan WP 29 OB 29 
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30 
Toyib WP 30 OB 30 

31 
Mansur WP 31 OB 31 

32 
Jaja WP 32 OB 32 

33 
Bambang WP 33 OB 33 

34 
Surono WP 34 OB 34 

35 
Edi WP 35 OB 35 

36 
Iwan WP 36 OB 36 

 

 

3. Verifikasi 

Langkah ketiga dalam model analisis data Miles dan Huberman adalah 

menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diperoleh 

tidak langsung dijadikan sebagai kesimpulan, tapi masih bersifat 

hipotetis atau kesimpulan sementara apabila tidak ditemukan bukti 

yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tapi apabila 

kesimpulan awal yang dikemukakan, disertai dengan bukti-bukti yang 

valid dan kuat ketika peneliti kembali ke lapangan untuk 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2013, hal. 252). Begitu pula 

pada penelitian ini, peneliti melakukan verifikasi data dengan cara 

menjadikan kesimpulan awal sebagai kesimpulan sementara, kemudian 

mencari bukti-bukti yang valid dan kuat untuk membuktikan apakah 

kesimpulan awal tersebut kredibel atau tidak.  

H. Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu yang telah diteliti mengenai ziarah makam 

yang pernah peneliti baca dan berhubungan dengan penelitian ini, yaitu: 

Tabel 3.2. Pengkodean Wawancara dan Observasi Peziarah 
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1. Pengaruh Ziarah Makam Sunan Katong Pada Tradisi Syawalan 

Terhadap Aqidah Islam di Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu 

Kabupaten Kendal oleh Kurniawan Institusi Agama Islam Negeri 

Walisongo Semarang pada tahun 2005. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui motivasi peziarah, tujuan ziarah dan pengaruh ziarah 

terhadap aqidah Islam peziarah. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

adalah mengenai ziarah makam. Sedangkan perbedaan penelitian ini 

dengan yang akan diteliti oleh peneliti adalah objek yang diteliti dan 

dalam penelitian ini hanya membahas motivasi peziarah, tujuan ziarah 

dan pengaruh ziarah terhadap aqidah peziarah. Akan tetapi, penelitian 

yang dilakukan peneliti meliputi tradisi ziarah makam Sunan Gunung 

Jati, nilai-nilai ziarah makam Sunan Gunung Jati dan implikasi tradisi 

ziarah makam Sunan Gunung Jati terhadap pendidikan Islam 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motovasi pelaksanaan ziarah 

kubur terhadap makam Sunan Katong pada tradisi syawalan berbeda-

beda, yaitu ada karena anjuran agama tentang ziarah kubur, dorongan 

dari orang lain dan untuk memnuhi nazar. Kemudian tujuan 

pelaksanaan ziarah kubur pada makam Sunan Katong setiap peziarah 

berbeda-beda, yaitu ada sebagai manifestasi pengamalan ajaran agama, 

mengingat kematian dan akhirat, dimudahkan mendapat jodoh, 

dimudahkan usaha dan untuk mempercepat kenaikan pangkat. 

Sedangkan pengaruh ziarah kubur makam Sunan Katong pada tradisi 

Syawalan mempunyai dampak yang berhubungan dengan aqidah 

Islam. 

2. Ziarah Kubur Masyarakat Betawi Pada Makam Muallim K.H. M. 

Syafi’i Hadzami Kampung Dukuh Jakarta Selatan oleh Chaerul Anwar 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakata pada tahun 2007. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui objek, waktu, cara berziarah 

masyarakat betawi dan motivasi peziarah. 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti adalah menganai ziarah kubur. Sedangkan perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah 

penelitian ini meneliti objek, waktu, cara berziarah dan motivasi 

peziarah saja. Akan tetapi, penelitian yang akan dilakukan peneliti 

adalah salah satunya nilai-nilai yang terdapat pada ziarah makam dan 

implikasinya terhadap pendidikan Islam 

Hasil penlitian ini berupa objek ziarah masyarakat betawi adalah 

makam para wali Allah dan para ulama. Waktu ziarah masyarakat 

betawi biasanya sepekan sebelum bulan Ramadhan, bulan Dzulhijjah, 

Muharram, Rajab, pertengahan bulan Sya’ban, bulan Syawal, dan 

sebelum hajatan. Cara berziarah masyarakat betawi ada yang bersama 

keluarga, individu dan rombongan. Kemudian motivasi masyarakat 

betawi dalam melakukan ziarah ada yang untuk mengingat mati, 

mencari berkah dan mencari ketenangan hati.    

3. Tradisi Ziarah Makam Putri Terung di Desa Terungwetan Kecamatan 

Krian Kabupaten Sidoarjo oleh Nur Faizah Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel pada tahun 2014. Penelitian ini meneliti motivasi para 

peziarah datang ke makam Putri Terung, bentuk perilaku yang 

dilakukan peziarah dalam melakukan ziarah makam Putri Terung dan 

pemaknaan agama bagi para peziarah makam Putri Terung. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 

adalah sama-sama meneliti tentang ziarah makam. Sedangkan 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 

adalah penelitian ini meneliti mengenai motivasi para peziarah datang 

ke makam Putri Terung, bentuk perilaku yang dilakukan peziarah 

dalam melakukan ziarah makam Putri Terung dan pemaknaan agama 

bagi para peziarah makam Putri Terung. Akan tetapi, penelitian yang 

akan dikaji peneliti membahas antara lain nilai-nilai tradisi ziarah 

makam Sunan Gunung Jati dan implikasi tradisi ziarah makam Sunan 

Gunung Jati terhadap pendidikan Islam. 
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Hasil penelitian ini adalah motivasi para peziarah makam Putri Terung 

sangatlah beragam, ada untuk mengingat kematian, menjalankan 

perintah agama, kesembuhan penyakit hati, mendapatkan keselamatan 

dan keberkahan, kegiatan pariwisata dan motif ekonomi. Mengenai 

bentuk-bentuk perilaku yang dilakukan peziarah makam Putri Terung 

adalah mandi kembang, membakar dupa, membaca yasin dan tahlil 

maupun istighasah, bermalam di makam, berwudhu sebelum masuk 

makam, mendahulukan kaki kanan dan membaca mantra-mantara atau 

bacaan. Sedangkan pemaknaan agama menurut para peaiarah makam 

Putri Terung adalah ungkapan rasa syukur, penyelesaian masalah, dan 

sebagai pengingat akhirat. 

 Adapun penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, yakni meneliti tradisi ziarah pada makam Sunan Gunung Jati, nilai-

nilai yang terdapat pada ziarah makam Sunan Gunung Jati dan implikasi tradisi 

ziarah makam Sunan Gunung Jati terhadap pendidikan Islam. Karena itu, Peneliti 

merasa perlu untuk meneliti tradisi ziarah makam Sunan Gunung Jati, menggali 

nilai-nilai yang terdapat pada tradisi ziarah makam Sunan Gunung Jati dan 

mencari implikasinya terhadap pendidikan Islam.     

 


