


ABSTRAK 

 

Kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidak bersamaan, sehingga sangatlah sulit 
menentukan dengan tepat waktu pertama kalinya . Masuknya Islam di Indonesia sangatlah 
berhubungan dengan kondisi Kerajaan  Hindu-Budha di wilayah Nusantara. Sebelum Semarang 
berada di bawah pemerintahan kerajaan Demak, Semarang adalah bagian dari wilayah Kerajaan 
Mataram (Hindu) pada abad 19-20 M.. 

Nama Ki Ageng Pandhan Arang sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat Semarang, 
sebagai tokoh yang menyiarkan agama Islam di Semarang, akan tetapi siapa Ki Ageng Pandhan 
Arang masih menjadi suatu perdebatan, karena terdapat berbagai asumsi mengenai hal itu yang 
berbeda-beda. 

Semarang di Islamkan oleh Ki Ageng Pandhan Arang I, Pada masa itu masih merupakan 
daerah yang sangat sederhana sebagai sebuah dusun nelayan yang kecil, para penduduknya 
kebanyakan hidup dari bercocok tanam dan mengusahakan penangkapan ikan. 

Penelitian ini mengunakan metode historis yang bertumpu pada 4 langkah, yaitu : 1) 
Heuristik (pengumpulan data)baik dari bahan-bahan tercetak,tertulis dan lisan yang relevan, 
maupun dari kesaksian siapapapun yang bukan saksi pandangan mata. 2) Verifikasi (Kritik), 
dengan tujuan untuk mendapatkan sumber yang otentik dan kredibel. 3) Interprestasi, hal ini 
dengan menggunakan metode analisis. 4) Historiografi, dengan menggunakan pendekatan 
sosiologis. 

Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan : 1) Semarang pada saat datangnya Islam 
masa Ki Ageng Pandhan Arang I masih berbentuk jazirah dengan dengan nama Pulau Tirang. 2) 
Ki Ageng Pandhan Arang I sebagai tokoh pertama kali menyiarkan agama Islam di Pulau Tirang 
adalah keturunan raja Demak . 3) Masuknya Islam di Semarang atas usaha Ki Ageng Pandhan 
Arang Isebagai tokoh Utama. Dalam usaha penyiaran Islam ia di bantu oleh orang yang 
mempunyai pengaruh di masyarakatnya, seperti Endhang Sejunila Wali Lanang. 

 






























































































	HALAMAN JUDUL
	ABSTRAK
	HALAMAN NOTA DINAS
	HALAMAN PENGESAHAN
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	HALAMAN MOTTO
	HALAMAN KATA PENGANTAR
	HALAMAN DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Identifikasi Masalah
	C. batasan dan Rumusan Masalah
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
	E. Tinjauan Pustaka
	F. Metode Penelitian dan Pendekatan
	G. Sistimatika Penulisan

	BAB VI PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Kata Penutup

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN 



