
 

Erie Fitrina, 2016 
PERJUANGAN SYEIKH NAWAWI AL-BANTANI DALAM MELAWAN KOLONIALISME DI BANTEN (1831-
1897) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan uraian mengenai metode dan teknik penelitian 

yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji permasalahan dengan skripsi 

yang berjudul “Perjuangan Syeikh Nawawi Al-Bantani Dalam Melawan 

Kolonialisme Di Banten (1831-1897)”. Peneliti mencoba memaparkan 

berbagai langkah maupun prosedur yang digunakan dalam mencari, 

mengolah, menganalisis sumber dan proses penyusunannya menjadi sebuah 

skripsi. Adapun pada skripsi ini, peneliti menggunakan metode historis atau 

metode sejarah dengan menggunakan studi literatur, studi dokumentasi, dan 

wawancara sebagai teknik penelitiannya. 

Peneliti mencoba menguraikan langkah-langkah penelitian dengan 

menggunakan metode sejarah meliputi proses heuristik, kritik eksternal dan 

internal, interpretasi, serta historiografi. Metode sejarah digunakan untuk 

menemukan fakta-fakta sejarah yang kemudian diinterpretasi untuk disusun 

kedalam sebuah historiografi sejarah agar menghasilkan sebuah skripsi yang 

dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan relevan dengan bidang studi 

peneliti yaitu pendidikan sejarah. Peneliti menguraian proses tersebut dalam 

bab ini yang terdiri dari tiga sub-bab utama yaitu metode dan teknik 

penelitian, persiapan penelitian, dan pelaksanaan penelitian. 

3.1 Metode dan Teknik Penelitian 

3.1.1 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, 

yaitu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan 

masa lampau. Metode historis adalah suatu prosedur, proses, atau teknik yang 

sistematis dalam penyelidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan 

(bahan-bahan) yang diteliti. Sjamsuddin menguraikan bahwa metode dan 

metodologi merupakan dua fase kegiatan yang berbeda untuk tugas yang 
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sama. Dalam kaitannya dengan ilmu sejarah, metode sejarah adalah “ jalan, 

cara, prosedur bagaimana mengetahui (how to know)” sedangkan metodologi 

adalah “ilmu tentang metode tahu bagaimana mengetahui (know how to 

know)” (Sjamsuddin, 2012, hlm. 13). 

Metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan-aturan dan 

prinsip yang sistematis  untuk mengumpulkan sumber secara efektif, 

menilainya secara kritis dan menguji sintesis dari hasil-hasil yang dipakai 

dalam bentuk tertulis. Definisi metode sejarah tersebut diuraikan oleh 

Gottschalk (1985) dalam bukunya yang berjudul “Mengerti Sejarah” sebagai 

berikut.  

 

“Metode historis adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis 

rekaman dan peninggalan masa lampau dan menuliskan hasilnya 

berdasarkan fakta yang telah diperoleh yang disebut historiografi” 

(Gottschalk, 1985, hlm. 32). 

 

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas dapat 

diperoleh gambaran yang dimaksud dengan metode historis atau sejarah 

adalah suatu prosedur atau langkah kerja yang digunakan untuk melakukan 

penelitian terhadap sumber atau peninggalan masa lampau yang dianalisis 

secarakritis dan sistematis. Metode historis ini sangat sesuai dengan kajian 

yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti berusaha mencari data dan fakta sejarah 

yang berhubungan dengan permasalahan mengenai judul penelitian. 

Metode sejarah memiliki beberapa tahapan proses penelitian, meski 

terdapat perbedaan penamaan yang dijelaskan dalam berbagai sumber rujukan 

namun tetap memacu pada tahapan yang sama. Terdapat 4 (empat) langkah 

kegiatan dalam sebuah prosedur penelitian sejarah yang saling berkaitan satu 

sama lainnya. Keempat langkah tersebut yaitu Heuristik (pencarian atau 

penemuan sumber), kritik sumber, interpretasi (penafsiran), serta tahapan 



 

Erie Fitrina, 2016 
PERJUANGAN SYEIKH NAWAWI AL-BANTANI DALAM MELAWAN KOLONIALISME DI BANTEN (1831-
1897) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

terakhir adalah penyajian dalam bentuk cerita sejarah atau dikenal dengan 

proses historiografi. 

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai tahapan dalam penelitian 

sejarah, peneliti memperoleh gambaran bahwa pada dasarnya terdapat 

kesamaan pendapat dalam menguraikan tahapan penelitian sejarah. Langkah-

langkah yang ditempuh dalam penelitian sejarah pada umumnya terdiri dari 

pengumpulan sumber, analisis sumber, interpretasi fakta, dan menyusunnya 

kedalam sebuah historiografi. Peneliti melakukan tahapan tersebut dalam 

sebuah proses yang berurutan dan saling berkaitan sehingga dihasilkan sebuah 

penelitian ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian melakukan 

heuristik (pengumpulan sumber) berkaitan dengan peranan Perjuangan Syeikh 

Nawawi Al-Bantani dalam Melawan Kolonialisme di Banten (1831-1897), 

kritik sumber yang relevan dan reliabel, interpretasi terhadap sumber sejarah 

yang ditemukan disertai dengan analisis yang didasarkan pada sumber 

literatur dan teori yang digunakan, serta menyusunnya kedalam sebuah karya 

ilmiah dengan proses historiografi. 

Peneliti menggunakan pendekatan Interdisipliner, yaitu penelitian 

yang menggunakan ilmu bantu lainnya dalam satu rumpun ilmu. Dalam hal 

ini penelitian menggunakan pendekatan dalam satu rumpun ilmu sosial yaitu 

ilmu sosiologi dan politik agar lebih memudahkan dalam proses penelitian. 

Selain menggunakan ilmu sejarah sebagai alat analisis maka ilmu bantu 

lainnya akan membantu mmpertajam analisis tersebut. Pendekatan ilmu 

sosiologi digunakan dalam menguraikan hubungan sosial antara kyai, santri, 

dan masyarakat di Banten beserta fungsi dan peranannya dalam melakukan 

perlawanan terhadap Belanda. Adapun ilmu politik digunakan untuk 

menganalisis strategi dan tujuan Perjuangan Syeikh Nawawi Al-Bantani 

dalam Melawan Kolonialisme di Banten (1831-1897). 
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3.1.2. Teknik Penelitian 

Teknik penelitian merupakan cara-cara yang digunakan dalam upaya 

mengumpulkan data dan informasi mengenai penelitian skripsi ini. Dalam 

penelitian mengenai Perjuangan Syeikh Nawawi Al-Bantani dalam Melawan 

Kolonialisme di Banten (1831-1897), peneliti menggunakan beberapa teknik 

penelitian yaitu studi kepustakan (studi litratur), dan studi dokumentasi. 

Penjelasan mengenai teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti secara 

lebih lengkapnya dipaparkan dalam uraian berikut ini. 

1. Studi kepustakaan (studi literatur) 

Di dalam studi kepustakaan akan diperoleh data yang bersifat primer 

dan sekunder. Peneliti melakukan studi kepustkanaan dengan mengumpulkan 

sumber dari buku-buku, dokumen tertulis, arsip-arsip dari beberapa 

perpustakaan diantaranya Perpustakaan Umum Universitas Pendidikan 

Indonesia (UPI), Perpustakan Provinsi Banten, perpustakaan kampus IAIN 

Banten, serta penelitian terdahulu yang berkaitan. Sumber-sumber yang 

digunakan tersebut tentunya dapat dipercaya kebenarannya setelah memalui 

tahap seleksi. Sumber literatur tersebut digunakan oleh peneliti untuk 

menjelaskan mengenai Perjuangan Syeikh Nawawi Al-Bantani dalam 

Melawan Kolonialisme di Banten (1831-1897). 

Peneliti tidak banyak menemukan kesulitan berarti dalam 

mengumpulkan literatur mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan 

penelitian. Namun secara pribadi peneliti mengalami kesulitan dalam hal 

sumber lisan. Untuk sumber buku sendiri peneliti sudah menemukan beberapa 

buku yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti menemukan beberapa buku 

mengenai Perjuangan Syeikh Nawawi Al-Bantani dalam Melawan 

Kolonialisme di Banten yang ditulis oleh Chaidar, Sejarah Pujangga Islam 

Syech Nawawi Albantani Indonesia. Selanjutnya buku yang ditulis oleh tim 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, Biografi Ulama Banten 

Seri ke 1 (Satu). Menjelaskan tentang Syeikh Nawawi. Selanjutnya buku yang 
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ditulis Rafi’uddin Ramli, Sejarah Hidup dan Silsilah Syeikh Nawawi al-

Bantani. Selanjutnya buku yang ditulis Tihami dan Ali Mufti, Prosopografi 

Syeikh Nawawi (1813-1897) Biografi, Geneologi Intelektual, dan Karya. 

Selanjutnya dari beberapa penelitian terdahulu berupa skripsi dan tesis. 

Skripsi yang ditulis Muplihin, Yunus Iin. (2008). Pengaruh Pemikiran Politik 

Syeikh Nawawi al-Bantani Terhadap Perjuangan Melawan Kolonialisme 

Belanda di Banten.  Selanjutnya tesis yang ditulis Saepul Bahri, Tradisi 

Intelektual Islam Syeikh Nawawi al-Bantani. Literatur lainnya yang 

ditemukan sebagian besar menjelaskan konsep-konsep yang berhubungan 

dengan tema penelitian. 

Peneliti mengadakan kunjungan beberapa perpustakaan, serta beberapa 

tempat terkait untuk mendapatkan informasi dan sumber literatur dibutuhkan 

berkaitan dengan mengenai Perjuangan Syeikh Nawawi Al-Bantani dalam 

Melawan Kolonialisme di Banten (1831-1897). Setelah sumber tersebut 

didapatkan, kemudian peneliti mempelajari, mengkaji dan 

mengidentifikasikan serta memilih sumber yang relevan dan dapat digunakan 

sebagai sumber dalam penelitian skripsi ini melalui tahapan kritik. 

Adapun beberapa tempat yang dikunjungi adalah: 

a. Perpustakaan daerah Banten 

b. Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung 

c. Perpustakaan Batu Api Bandung 

2. Studi dokumentasi 

  Studi dokumentasi merupakan teknik penelitian yang dilakukan 

terhadap sumber-sumber yang terdokumentasikan berupa rekaman baik 

gambar, suara maupun tulisan. Bahan dokumen sangat berguna dalam 

membantu penelitian ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang dekat 

dengan gejala yang dipelajari, dengan memberikan pengertian menyusun 

persoalan yang tepat, mempertajam perasaan untuk meneliti, membuat analisa 
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yang lebih subur, pendekatanya membuka kesempatan memperluas 

pengalaman ilmiah. 

  Dokumentasi yang didapatkan memiliki arti penting dalam penelitian 

ini, dengan adanya dokumentasi dan bukti fisik berkaitan dengan penelitian 

ini menjadikan peneliti merasa yakin dalam melakukan penelitian. Selain itu 

dokumen foto yang didapatkan menjadi bukti dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. 

3.2 Persiapan Penelitian  

Tahap persiapan penelitian ini merupakan langkah awal yang 

menentukan bagi keberhasilan peneliti pada tahap selanjutnya. Kegiatan-

kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu penentuan tema penelitian, 

menyusun rancangan penelitian dan melaksanakan ujian proposal skripsi, 

mengurus perizinan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan proses 

bimbingan. 

3.2.1 Penentuan Tema Penelitian 

Pada tahap ini, langkah awal yang dilakukan adalah menentukan tema 

penelitian. Pemilihan topik sebaiknya dipilih berdasarkan kedekatan 

emosional dan kedekatan intelektual. Hal ini mengungkapkan bahwa suatu 

topik dipilih berdasarkan dua aspek yaitu karena adanya kegemaran dan 

keterkaitan peneliti dengan disiplin ilmu tertentu. Sebagai seorang mahasiswa 

sejarah maka peneliti sangat tertarik untuk memilih topik berkaitan dengan 

unsur manusia, ruang, dan waktu tertentu. Adapun mengenai tema penelitian, 

sejak awal peneliti sangat tertarik mengkaji mengenai Perjuangan Syeikh 

Nawawi Al-Bantani dalam Melawan Kolonialisme di Banten (1831-1897).   

Sebagai calon sarjana pendidikan sejarah yang berasal dari daerah Banten, 

peneliti merasa berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih mendalam 

mengenai sejarah lokal Banten. Peneliti berharap dengan melakukan 

penelitian ini maka bisa turut melestarikan sejarah lokal khususnya di wilayah 

Banten. 
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Pada tahap awal menentukan tema penelitian, peneliti melakukan 

beberapa kegiatan seperti membaca literatur yang berkaitan dengan sejarah 

lokal khususnya berkaiatan dengan sejarah lokal di Banten. Setelah membaca 

banyak literatur, peneliti merasa tertarik untuk meneliti mengenai Perjuangan 

Syeikh Nawawi Al-Bantani dalam Melawan Kolonialisme di Banten (1831-

1897) karena peneliti melihat adanya beberapa peristiwa penting yang terjadi  

mengenai Perjuangan Syeikh Nawawi Al-Bantani dalam Melawan 

Kolonialisme di Banten. 

Pada awalnya peneliti merasa tertarik untuk mengkaji tentang 

Pemikiran Pendidikan Syeikh Nawawi dan peranannya dalam melawan 

kolonial di Banten, namun setelah membaca beberapa literatur secara lebih 

mendalam maka peneliti merasa tertarik untuk menulis mengenai Perjuangan 

Syeikh Nawawi Al-Bantani dalam Melawan Kolonialisme di Banten, karena 

peneliti ingin fokus dengan penelitian mengenai Syeikh Nawawi dalam hal 

melawan kolonial Hindia Belanda. Mengapa peneliti tertarik dalam hal 

masalah kolonial ketimbang pemikiran pendidikannya, karena yang pertama 

sudah banyak yang menulis tentang pemikiran pendidikan Syeikh Nawawi, 

lalu yang kedua dalam hal peranan melawan kolonial di Banten belum banyak 

yang menuliskan lebih mendalam. Sehingga diharapkan dengan penelitian ini 

bisa dijadikan bahan rujukan atau referensi bagi penulis maupun pembaca 

khususnya untuk mahasiswa sejarah dan masyarakat umun. Itulah yang 

menjadikan ketertarikan penulis untuk menuliskan penelitian ini dalam hal 

skripsi.  

Peneliti meyakinkan kembali tema tersebut dengan 

mengkonsultasikannya kepada beberapa dosen dan tim TPPS Sejarah, setelah 

yakin maka peneliti segera melakukan pencarian sumber referensi dengan 

mengunjungi perpustakaan daerah di Banten dan perpustakaan IAIN Serang. 

Tujuan melakukan langkah tersebut sebagai upaya untuk mencari dan 

memperoleh sumber-sumber data yang berhubungan dengan kajian peneliti. 
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Setelah melakukan pecarian sumber literatur ke perpustakaan daerah Banten 

dan perpustakaan IAIN Serang, akhirnya peneliti memperoleh rumusan judul 

“Perjuangan Syeikh Nawawi Al-Bantani Dalam Melawan Kolonialisme Di 

Banten (1831-1897)”. Batas periode penelitian tersebut didapatkan 

berdasarkan sumber yang didapatkan pada pra-penelitian. Tema penelitian 

yang diperoleh kemudian diajukan kepada dosen TPPS (Tim Pertimbangan 

Penelitian Skripsi) jurusan pendidikan sejarah FPIPS UPI. Langkah 

selanjutnya setelah judul tersebut disetujui oleh TPPS, peneliti mulai 

menyusun suatu rancangan penelitian yang dituangkan ke dalam bentuk 

proposal skripsi. 

3.2.2 Penyusunan Rancangan Penelitian  

Rancangan penelitian merupakan langkah awal yang harus dilakukan 

sebelum melakukan penelitian. Rancangan penelitian ini dapat dijadikan 

sebuah acuan dalam penyusunan skripsi. Rancangan ini berupa proposal 

skripsi yang diajukan kepada TPPS untuk dipresentasikan dalam seminar 

proposal skripsi. Pada dasarnya proposal tersebut memuat judul penelitian, 

latar belakang masalah yang merupakan pemaparan mengenai deskripsi 

masalah yang akan dibahas, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, metode dan teknik penelitian, dan sistematika penelitian.  

Pada tahap ini peneliti terlebih dahulu melakukan studi literatur, yakni 

meneliti dan mempelajari buku, serta penelitian terdahulu yang memang 

relevan dengan judul penelitian. Pada tahap ini peneliti mencari bahan pustaka 

sebagai data awal, dikarenakan bahwa sumber tertulis merupakan suatu yang 

umum digunakan sebagai bahan kajian sejarah, seperti buku, artikel, jurnal 

dan penelitian terdahulu. Setelah melakukan studi literatur kemudian 

menyusun sebuah rancangan atau usulan penelitian kedalam sebuah bentuk 

proposal skripsi. Proposal tersebut disetujui dan dipertimbangkan dalam 

seminar pra-rancangan penelitian/penelitian skripsi/karya ilmiah melalui surat 

keputusan yang dikeluarkan TPPS dengan No. 03/TPPS/JPS/SEM/2015, serta 
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penunjukan calon pembimbing I yaitu Bapak Drs. Andi Suwirta, M.Hum dan 

calon pembimbing II Bapak Moch. Eryk Kamsori, S.Pd. seminar Pra-

Rancangan Skripsi dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2015.  

Pelaksanaan seminar pra-rancangan penelitian skripsi berjalan dengan 

lancar, peneliti mendapatkan masukan dari calon pembimbing dan beberapa 

dosen lainnya mengenai proposal yang telah dibuat khususnya berkaitan 

dengan latar belakang dan rumusan masalah. Proposal kemudian disetujui, 

maka turun SK (Surat Keputusan) penunjukan pembimbing dari TPPS jurusan 

Pendidikan Sejarah dengan nomor yang sama dengan SK seminar proposal 

yaitu No. 04/TPPS/JPS/PEM/2015. Ditetapkan bahwa pembimbing I Bapak 

Drs. Andi Suwirta, M.Hum dan pembimbing II Bapak Moch. Eryk Kamsori, 

S.Pd.    

3.2.3 Proses Bimbingan 

Proses bimbingan merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh 

peneliti selama penyusunan skripsi. Proses bimbingan ini dapat membantu 

dalam menentukan langkah yang tepat dari setiap kegiatan penelitian yang 

dilakukan. Proses bimbingan juga merupakan kegiatan yang berguna untuk 

berkonsultasi dan berdiskusi mengenai berbagai masalah tema dari penelitian 

mengenai Perjuangan Syeikh Nawawi Al-Bantani dalam Melawan 

Kolonialisme di Banten (1831-1897), yang dihadapi dalam penyusunan 

skripsi. Selama proses penyusunan penelitian melakukan proses bimbingan 

dengan pembimbing I Bapak Drs. Andi Suwirta, M.Hum dan pembimbing II 

Bapak Moch. Eryk Kamsori, S.Pd. Sesuai dengan waktu dan teknik 

bimbingan yang telah disepakati bersama sehingga bimbingan dapat berjalan 

lancar dan diharapkan penyusunan skripsi dapat memberikan hasil sesuai 

dengan ketentuan.  

3.3 Pelaksanaan Penelitian  

setelah persiapan penelitian selesai, maka tahapan dilanjutkan pada 

pelaksaan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian terdapat beberapa 
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kegiatan yaitu heuristik, kritik, interprrtasi dan historiografi. Kegiatan-

kegiatan ini memiliki peranan penting yang menentukan terhadap hasil 

penyajian penelitian dalam bentuk sebuah penelitian, adapun kegiatan yang 

dilakukan dalam tahap-tahap tersebut akan dijelaskan di bawah ini. 

3.3.1 Pengumpulan Sumber (Heuristik) 

Heuristik, merupakan upaya mencari dan mengumpulkan sumber-

sumber sejarah yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Menurut 

Sjamsuddin (2012, hlm. 75) yang dimaksud dengan sumber sejarah adalah 

segala sesuatu yang langsung atau tidak langsung menceritakan kepada kita 

tentang sesuatu kenyataan atau kegiatan manusia pada masa lalu (past 

actuality). Sumber-sumber sejarah merupakan bahan-bahan mentah sejarah 

yang mencakup segala macam bukti yang telah ditinggalkan oleh manusia 

yang menunjukkan segala aktivitas mereka di masa lalu yang berupa kata-kata 

yang tertulis atau kata-kata yang diucapkan secara lisan.  

Pada tahapan Heuristik ini peneliti mencari literatur-literatur 

keperpustakaan yaitu buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. Sumber-sumber yang diperoleh dengan riset kepustakaan sebagai 

pembanding, pelengkap dan penganalisa guna memperdalam permasalahan 

yang dibahas. Peneliti mengunjungi berbagai perpustakan yang pertama 

dikunjungi adalah Perpustakaan Daerah Serang. Di perpustakaan Daerah 

Serang peneliti mencari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang 

sedang dikaji yaitu Perjuangan Syeikh Nawawi Al-Bantani dalam Melawan 

Kolonialisme di Banten (1831-1897). 

Buku-buku yang ditemukan di Pusda Serang pada tanggal 22 Oktober 

2014, mendapatkan dua buku diantaranya buku pertama “Laporan Akhir 

Kajian Rencana Penyusunan Autobiografi Syeikh Nawawi Al-Bantani”. Karya 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten 2012. Pada intinya buku 

ini mengungkapkan riwayat Syeikh Nawawi Al-Bantani, dunia pesantren dan 

tradisi pendidikan keislaman yang berwarna Syeikh Nawawi Al-bantani, 
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perjuangan keislamannya, serta menjelaskan keteladanan sang Syeikh. Buku 

kedua berjudul “Jejak Ulama Banten dari Syeikh Yusuf Hingga Abuya 

Dimyati”. Buku dari Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten, pada 

intinya buku ini merupakan kumpulan kisah jejak ulama Banten dari Syeikh 

Yusuf hinga Abuya Dimyati namun di pembahasan bab nya ada mengenai 

Syeikh Nawawi Al-Bantani namun dalam pembahasan yang tidak begitu 

mendalam.  

Selanjutnya masih ditemukan di Pusda Serang pada tanggal 6 

Desember 2014, mendapatkan tiga buku diantaranya buku pertama “Banten 

Dalam Pergumulan Sejarah” karangan Nina H. Lubis. Pada intinya buku ini 

membahas peranan sultan, ulama, dan jawara di tubuh Kesultanan Banten. 

buku kedua “Catatan Masa Lalu Banten” karangan Halwani Michrob dan 

Mudjjahid Chudori. Pada intinya buku ini membahas tentang Kesultanan 

Banten di bawah kekuasaan penjajah dan gerakan-gerakan perlawanan rakyat 

Banten terhadap kolonial Belanda. Buku ketiga Buku dari Sirojuddin Ar, yang 

berjudul “Ensiklopedia Islam Jilid IV”. Pada intinya buku ini merupakan 

menjelaskan Biografi Nawawi masa kecil hingga dewasa dan sekolah 

memperoleh pendidikan kepada para ulama di Indonesia dan ulama di 

Mekkah, pemikiran pendidikannya dan pemikiran perjuangannya.  

Selanjutnya masih ditemukan di Pusda Serang pada tanggal 13 April 

2015, mendapatkan empat buku diantaranya buku pertama berjudul “Sejarah 

Pujangga Islam Syech Nawawi Albantani Indonesia”. Karya dari Chaidar, 

pada intinya menjelaskan tentang biografi Syeikh Nawawi dari silsilah 

keturunan  Syeikh Nawawi sampai silsilah para ulama/sultan di Banten. Buku 

kedua berjudul “Syeikh Nawawi Al-Bantani: Riwayat Hidup dan 

Kontribusinya bagi Islam (1813-1897)”. Karya Ratu Novianty, pada intinya 

buku tersebut menjelaskan biografi Syeikh Nawawi dan kontribusi beliau bagi 

umat Islam. Buku ketiga, berjudul “Biografi Ulama Banten Seri ke 1 (Satu)”. 

Buku karya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten pada intinya 
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menjelaskan ulama-ulama Banten termasuk Biografi Syeikh Nawawi Al-

Bantani, murid-muridnya, dan koloni Banten di Mekah masa Syeikh Nawawi.  

Selanjutnya masih ditemukan di Perpustakaan Daerah Serang pada 

tanggal 3 Juni 2015, mendapatkan tiga buku diantaranya buku pertama 

berjudul Prosopografi Syeikh Nawawi (1813-1897) Biografi, Geneologi 

Intelektual, dan Karya. Buku dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 

Banten, karya Prof Dr. H M A Tihami, M.A.M.M dan Mufti Ali, Ph.D. Pada 

intinya buku ini menjelaskan mengenai riwayat hidup Syeikh Nawawi, kiprah 

ilmiah di Mekah dan Legacy (Warisan). Kedua skripsi berjudul Pengaruh 

Pemikiran Politik Syeikh Nawawi Al-Bantani (1230-H1813 M) Terhadap 

Perjuangan Melawan Kolonialisme Belanda di Banten, dari Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi dari Iin Yunus Muplihin dalam 

penelitian skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana kontribusi Syeikh 

Nawawi Al-Bantani dalam menghadapi kolonial di Banten, corak politik 

dakwah Syeikh Nawawi Al-Bantani, dan hubungan Syeikh Nawawi Al-

Bantani dengan kesultanan Banten. Ketiga mendapatkan dalam bentuk tesis 

namun sudah di bukukan berjudul tesis dari Saeful Bahri (2011), pascasarjana 

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul, “Tradisi Intelektual Islam 

Syekh Nawawi Al-Bantani”. Dalam penelitian ini, Saeful menyoroti gagasan-

gagasan tradisi intelektual Islam yang dikembangkan Syekh Nawawi Al-

Bantani, diantaranya mencakup tiga garis besar utama. Pertama, penulisan 

kitab dalam aspek pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Kedua, 

membentuk koloni Islam Jawa dengan tujuan mencetak kader-kader ulama 

dan tokoh pergerakan di Nusantara. Ketiga, penguatan dan pengembangan 

sistem pendidikan ilmu pengetahuan. Penelitian ini lebih berkutat pada 

historisitas tokoh dan dampak sosial terjadi pada masa tokoh hidup.  

Buku-buku yang ditemukan di perpustakaan UPI pada tanggal 20 Apri 

2015, mendapatkan tiga buku diantaranya buku pertama. Penulis menemukan 

diantaranya buku pertama berjudul, “Tradisi Pesantren, Studi Tentang 
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Pandangan Hidup Kiyai”. Karya Zamakhsyari Dhofir, pada intinya buku ini 

secara keseluruhan menjelaskan bagaimana genealogi intelektual para kiyai di 

Indonesia. Buku kedua kepemimpinan kharismatik ialah “Kepemimpinan 

Kiyai dalam Pesantren” karya Sukamto. Pada intinya menjelaskan secara 

rinci mengenai hal-hal yang berhubungan kepemimpinan kiyai dalam 

pesantren, bagimana hubungan kiyai dan santri, dinamika sistem pendidikan 

pesantren, pergulatan kepemimpinan kiyai, tarekat dan politik.  

Buku kedua Kepemimpinan ialah “Kepemimpinan Dalam Organisasi 

(Edisi Kelima)” karya Gary Yukl. Pada intinya buku tersebut menjelaskan 

secara rinci mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinan. Yukl 

membahas konsep-konsep dasar dan semua isu serta informasi menyangkut 

kepemimpinan. Selain itu, studi kasus yang disajikan pada setiap akhir bab 

menuntun pembaca bagaimana menerapkan kepemimpinan dalam organisasi 

dalam situasi nyata. Buku itu juga sarat dengan muatan pedagogis karena 

memasukkan tujuan-tujuan pembelajaran dan daftar istilah kunci dalam setiap 

bab nya. Buku ketiga “Psikologi Kepemimpinan” karya Pandji Anoraga. Pada 

intinya buku tersebut menjelaskan secara rinci mengenai hal-hal yang 

berhubungan mengenai kepemimpinan. Anoraga membahas secara mendetail 

konsep-konsep dasar mengenai pemimpin dan kepemimpinan, mengendalikan 

kelompok, pemecahan masalah, pengambilan keputusan sampai memotivasi. 

Buku ini juga serat dengan muatan pedagogisnya sesuai dengan judul dari 

buku tersebut psikologi kepemimpinan. 

 Buku-buku yang ditemukan di perpustakaan Batu Api di daerah 

Jatinangor-Bandung, pada tanggal 6 Oktober 2015 mendapatkan tiga buku. 

Buku yang pertama berjudul “Ulama dan Kekuasaan Pergumulan Elit Muslim 

dalam Sejarah Indonesia”, karya Jajat Burhanudin, buku ini menjelaskan 

upaya para ulama membangun peran dan legitimasi sosial-intelektual dan 

budaya mereka di Indonesia. Satu poin penting untuk ditekankan adalah posisi 

strategis ulama ini tidak datang secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil 



 

Erie Fitrina, 2016 
PERJUANGAN SYEIKH NAWAWI AL-BANTANI DALAM MELAWAN KOLONIALISME DI BANTEN (1831-
1897) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

perjuangan panjang melewati berbagai proses perubahan sosial-politik dalam 

sejarah Indonesia mulai dari masa awal perkembangan Islam, Kolonialisme 

Belanda, jaringan dengan Timur Tengah, hingga zaman pergerakan semuanya 

menjadi basis sosio-historis bagaimana elite muslim ini terus terlibat. Buku 

kedua berjudul “Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19”, 

karya Dr. Karel A. Steenbrink, buku ini menjelaskan beberapa peristiwa 

penting pada abad ke-19 dan aspek sosial politiknya seperti diantaranya 

peristiwa Jihad Cilegon 1888, buku ini juga menjelaskan peranan ulama abad 

ke-19 diantaranya juga menjelaskan ulama yaitu Syeikh Nawawi Al-Bantani, 

serta menjelaskan kehidupan keagamaan abad ke-19 dan kebijakaan 

pemerintah Hindia-Belanda dalam bidang peradilan dan perhajian, 

Sumber tertulis yang telah terkumpul ini kemudian dibaca, dipahami, 

dan dikaji untuk melihat kesesuaianya dengan permasalahan dalam penelitian. 

Peneliti melakukan pencatatan terhadap berbagai temuan sumber baik daftar 

pustaka, tema-tema penting, maupun konsep-konsep yang terdapat dalam 

sumber tersebut. Hal itu dilakukan oleh peneliti agar lebih mudah dalam 

proses penelitian sejarah, peneliti menggunakan sumber-sumber tersebut 

sebagai bahan rujukan dan sumber informasi utama dalam menulis fakta-fakta 

sejarah. Dengan demikian penelitian karya ilmiah ini dapat dilakukan sesuai 

dengan posedur penelitian yang layak. 

3.3.2 Kritik Sumber  

Setelah peneliti memperoleh sumber-sumber, baik sumber lisan 

maupun tulisan, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah kritik terhadap 

sumber-sumber tulisan, kritik sumber merupakan suatu tahapan dimana data 

dan informasi yang diperoleh, diselidiki kesesuaian, keterkaitan, dan 

objektifitasnya secara eksternal maupun internal. Peneliti melakukan kritik 

sumber dengan cara memilih dan menyaring dari sumber yang telah diperoleh. 

Hal ini dilakukan karena tidak semua sumber terkumpul merupakan data dan 

fakta sesuai kebutuhan penelitian skripsi. Kritik sumber merupakan suatu 



 

Erie Fitrina, 2016 
PERJUANGAN SYEIKH NAWAWI AL-BANTANI DALAM MELAWAN KOLONIALISME DI BANTEN (1831-
1897) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

proses penting dalam penelitian sejarah agar menjadi sebuah karya ilmiah 

sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Apalagi karya ilmiah penelitian 

sejarah yang peristiwanya terjadi pada masa lampau/lalu. 

Dalam usaha mecari kebenaran (truth), sejarawan dihadapkan dengan 

kebutuhan untuk membedakan apa yang benar, apa yang tidak benar (palsu), 

apa yang mungkin dan apa yang meragukan atau mustahil (Sjamsuddin, 2012, 

hlm. 103). Kritik sumber umunya dilakukan terhadap sumber-sumber 

pertama. Kritik sumber terbagi dalam dua bagian yaitu kritik eksternal dan 

internal. Tahapan kritik sangat penting dalam dilakukan karena menyangkut 

verifikasi sumber, untuk diuji tentang kebenaran dan ketepatan sumber-

sumber yang akan digunakan. Dengan demikian dapat dibedakan yang benar 

dan tidak benar, serta yang mungkin dan yang meragukan. Hal ini juga 

didasarkan atas penemuan dan penyelidikan bahwa arti sebenarnya kesaksian 

itu harus dipahami, sehingga sumber yang diperoleh memiliki kredibilitas 

yang tinggi. Adapun kritik yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini 

untuk lebih jelasnya sebagai berikut 

3.3.2.1 Kritik Eksternal  

Kritik eksternal adalah suatu penelitian atas asal-usul dari sumber, 

suatu pemeriksaan atas catatan atau peninggalan itu sendiri untuk 

mendapatkan semua informasi yang mungkin, dan untuk mengetahui 

apakah pada suatu waktu sejak asal mulanya sumber itu telah diubah oleh 

orang-orang tertentu atai tidak (Sjamsuddin, 2012, hlm. 105). Sumber 

kritik eksternal harus menerangkan fakta dan kesaksian bahwa kesaksian 

itu benar-benar diberikan oleh orang itu atau pada waktu itu (authenticity 

atau otentisitas), serta kesaksian yang telah diberikan itu telah bertahan 

tanpa ada perubahan, atau penambahan dan penghilangan fakta-fakta yang 

substansial.  

Kritik eksternal dilakukan guna menilai kelayakan sumber tersebut 

sebelum mengkaji isi sumber. Peneliti melakukan kritik eksternal dengan 
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cara melakukan penelusuran dan pengumpulan informasi mengenai 

peneliti sumber sebagai salah satu cara untuk melihat karya-karya atau 

tulisan lain yang dihasilkannya. Hal tersebut dilakukan, sebagaimana 

dikatakan (Sjamsuddin, 2012, hlm. 106) bahwa “mengidentifikasi peneliti 

adalah langkah pertama dalam menegakkan otentisitas”. Untuk 

meminimalisir subjektivitas dari keteranga narasumber maka kritik 

sumber sangat dibutuhkan sehingga fakta-fakta historis akan tampak lebih 

jelas baik dari sumber tulisan dan sumber lisan. Kritik eksternal terhadap 

sumber tertulis bertujuan untuk melakukan penelitian asal-usul sumber 

terutama yang berbentuk dokumen. Peneliti juga melakukan pemilihan 

buku-buku yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji. 

Buku-buku yang digunakan memuat nama peneliti buku, penerbit, tahun 

terbit, dan tempat diterbitkannya buku tersebut. Kritik eksternal yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melihat kredibilitas pengarang buku 

tersebut.  

Buku pertama peneliti melakukan kritik eksternal terhadap buku 

dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, karya Prof Dr. H 

M A Tihami, M.A.M.M dan Mufti Ali, Ph.D berjudul Prosopografi Syeikh 

Nawawi (1813-1897) Biografi, Geneologi Intelektual, dan Karya. 

Diantaranya membandingkan dengan buku dari Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Provinsi Banten, berjudul Biografi Ulama Banten Seri ke 1 

(Satu). Buku kedua peneliti melakukan kritik eksternal terhadap buku 

Banten Dalam Pergumulan Sejarah, karangan Nina H. Lubis. Untuk 

menghindari subjektifitas maka peneliti membandingkannya dengan 

sumber rujukan lain yang berkaitan dengan skripsi penulis. Diantaranya 

membandingkan dengan buku Catatan Masa Lalu Banten, karangan 

Halwani Michrob dan Mudjjahid Chudori. Karena buku karangan Halwani 

dan Mudjjahid ini secara umum sama dengan pembahasan buku karya 

Nina H. Lubis, mengenai peran ulama di tubuh kesultanan Banten. 
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Sehingga peneliti melalukan kritik eksternal pada kedua buku tersebut 

guna menilai kelayakan sumber tersebut untuk dijadikan bahan referensi 

skripsi ini.  

3.3.2.2 Kritik Internal  

Kritik internal dilakukan terhadap aspek yaitu isi dari sumber atau 

kesaksian sejarah. Setelah fakta kesaksian ditegakkan melalui kritik 

eksternal, selanjutnya diadakan evaluasi terhadap kesaksian tersebut. 

Peneliti melakukan konfirmasi dan membandingkan berbagai informasi 

dalam satu sumber dengan sumber lain yang membahas masalah serupa 

sebagai proses kritik internal terhadap sumber tertulis. Tahap ini bertujuan 

untuk meilah-memilih data dan fakta yang berasal dari sumber primer dan 

sekunder yang diperoleh sesuai dengan judul penelitian.  

Peneliti melakukan kritik intern dengan tujuan untuk mencari nilai 

pembuktian yang sebenarnya dari isi sumber sejarah. Kritik intern 

dilakukan terutama untuk menentukan apakah sumber itu dapat 

memberian informasi yang dapat dipercaya atau tidak. Kritik intern ini 

dilakukan setelah peneliti selesai membuat kritik ekstern, setelah diketahui 

otensitas sumber, maka dilakukan kritik interen untuk melakukan 

pembuktian apakah sumber-sumber tersebut benar-benar merupakan fakta 

historis.  

Salah satu contoh pemilihan isi dari sumber yang ditemukan 

peneliti buku dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, 

berjudul Prosopografi Syeikh Nawawi (1813-1897) Biografi, Geneologi 

Intelektual, dan Karya. karya Prof Dr. H M A Tihami, M.A.M.M dan 

Mufti Ali, Ph.D buku ini menjelaskan mengenai Riwayat Hidup Syeikh 

Nawawi, Kiprah Ilmiah di Mekah dan Legacy (Warisan). Buku tersebut 

memberian informasi yang penting mengenai biografi Syeikh Nawawi Al-

Bantani dari pendidikan pada saat dini hingga beliau memutuskan untuk 

menunaikan ibadah Haji dan menetap disana untuk memperdalam 
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pendidikannya dibawah bimbingan sejumlah ulama besar di Mekkah. 

Beliau mengajar di pesantren ayahnya dan kondisi Banten dalam penguasa 

penjajah sehingga beliau kembali ke Mekkah dan memberikan pengajaran 

di sana, selain itu didalam buku tersebut memberikan informasi memgenai 

tradisi pengajaran Syeikh Nawawi Al-Bantani di Mekkah dan hasil karya 

tulis Syeikh Nawawi diantaranya bidang ilmu Nahwu (Tata Bahasa Arab), 

bidang Fiqih, dan bidang Ushuluddin. Peneliti melakukan kritik internal 

dengan berusaha mengkaji secara objektif mengenai Syeikh Nawawi 

mengenai perjuangan melawan kolonial di Banten, salah satu cara 

membandingkan sumber tersebut dengan sumber lainnya.  

3.4 Interpretasi (Penafsiran Sumber) 

Setelah mengumpulkan sumber dan melakukan kritik terhadap 

sumber-sumbr tersebut, langkah selanjtnya yang dilakukan adalah interpretasi 

atau enafsiran sumber. Interpretasi merupakan penafsiran terhadap berbagai 

informasi yang ditemukan memberikan suatu keberartian (signifikasi) 

kemudian dituangkan dalam penelitian utuh. Interpretasi juga merupakan 

tahapan untuk menafsirkan fakta-fakta yang terkumpul dengan mengolah 

fakta setelah dikritisi dengan merujuk beberapa referensi pendukung peristiwa 

yang menjadi kajian penelitian. 

 Pada tahapan ini peneliti  berusaha memilah dan menafsirkan setiap 

fakta yang dianggap sesuai dengan bahasan dalam penelitian. Setiap fakta-

fakta yang diperoleh dari sumber tulis dibandingan dengan sumber tulis dan 

dihubungkan dengan fakta lain yang diperoleh. Setelah fakta-fakta tersebut 

dapat diterima dan dihubungkan dengan fakta lainnya maka rangkaian fakta 

tersebut diharapkan dapat menjadi sebuah rekonstruksi yang menggambarkan 

perjuangan Syeikh Nawawi dalam Melawan Kolonialisme di Banten (1831-

1897). 

 Interpretasi dilakukan oleh peneliti sebagai usaha untuk mewujudkan 

rangkaian fakta yang bersesuaian satu dengan yang lain dan menetapkan 
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artinya. Atau usaha untuk menetapkan makna yang saling berhubungan dari 

fakta yang satu dengan fakta yang lain. Proses menyusun, merangkaikan 

antara satu fakta sejarah dengan fakta sejarah yang lain, sehingga menjadi satu 

kesatuan yang dapat dimengerti dan bermakna. Tujuan agar data yang ada 

mampu untuk mengungkapkan permasalahan yang ada sehingga diperoleh 

pemecahan. 

 Sjamsuddin (2012, hlm. 210) menjelaskan dalam perkembangan ilmu 

sejarah, ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, antropologi, politikologi, 

ekonomi, dan lain sebagainya menjadi “ilmu-ilmu bantu” sejarah. Konsep-

konsep dari ilmu sosial membantu atau menjadi alat (tools) untuk kajian 

sejarah yang analitis-kritis serta ilmiah. Ilmu-ilmu bantu yang merupakan 

pendukung sejarah disebut auxiliary sciences atau sister disciplines. 

Penggunaan ilmu-ilmu bantu ini tergantung pada pokok-pokok atau periode 

sejarah yang dipelajari. Ilmu bantu mempunyai fungsi-fungsi penting yang 

digunakan oleh para sejarawan dalam membantu penelitian dan penulisan 

sejarah sehingga menjadikan sejarah sebagai suatu karya ilmiah (Sjamsuddin, 

2012, hlm. 189). 

 Disini penulis dalam skripsinya menggunakan pendekatan ilmu sosial 

digunakan dalam menguraikan hubungan sosial antara Syeikh Nawawi Al-

Bantani dan muridnya peranannya dalam perjuangan melawan kolonialisme 

Belanda di Banten. 

3.5 Historiografi (Laporan Hasil Penelitian)  

Historiografi merupakan langkah terakhir dari metode sejarah yang 

peniliti lakukan. Menurut Gottschalk (1985, hlm. 32) Historiografi diartikan 

sebagai rekonstruksi yang imajinatif dari pada masa lampau berdasarkan data 

yang diperoleh dengan menempuh proses. Tahap ini merupakan langkah 

penelitian sejarah yang disusun secara logis, menurut urutan kronologis dan 

tema yang jelas serta mudah dimengerti yang dilengkapi dengan pengetahuan 

bab atau bagian-bagian yang dapat membantu urutan krolonogis dan tematis.   
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Penelitian ini berdasarkan fakta-fakta yang semula merupakan pikiran 

fakta-fakta yang terpisah-terpisah antara satu dengan yang lain menjadi satu 

rangkaian cerita yang masuk akal dan mendekati kebenaran. Artinya dalam 

suatu kegiatan penelitian yang dimulai dengan proses, Heuristik, Kritik, 

Interpretasi tidak akan terungkap tanpa dibuat suatu kesimpulan dalam bentuk 

ceritera yang siap disajikan pada tahap historiografi. 

Historiografi merupakan proses penyusunan hasil interpretasi dalam 

bentuk tulisan yang utuh dalam bentuk skripsi yang berjudul “Perjuangan 

Syeikh Nawawi Al-Bantani dalam Melawan Kolonialisme di Banten (1831-

1897). 

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti mencoba untuk memaparkan 

beberapa langkah kegiatan yang dilakukan shingga dapat menjadi karya tulis 

ilmiah yang sesuai dengan ketentuan keilmuan. Langkah-langkah yang 

dilakukan meliputi persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan laporan 

penelitian. Setelah sumber-sumber sejarah ditemukan kemudian dianalisis dan 

ditafsirkan pada tahap interpretasi. Fakta-fakta sejarah tersebut disajikan 

menjadi kesatuan tulisan kemudian disusun dalam historiografi (penulisan 

sejarah). Dalam tahap ini juga peneliti harus mengerahkan segala daya pikiran 

dan kemampuan untuk menuangkan segala hal yang ada dalam penelitian 

hingga dapat menghasilkan sebuah tulisan yang memiliki standar mutu dan 

menjaga kebenaran sejarahnya. 

Tulisan sejarah yang utuh, selanjutnya dituangkan dalam sebuah 

laporan hasil penelitian disusun dengan sistematika dan menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. Penelitian laporan ini dituangkan ke dalam 

bentuk karya ilmiah yang disebut skripsi. Laporan hasil penelitian ini disusun 

dalam bentuk penelitian jelas dalam gaya bahasa yang sederhana, ilmiah, dan 

menggunakan tata bahasa penelitian yang baik dan benar. Laporan hasil 

penelitian ini disusun untuk kebutuhan studi akademis tingkat sarjana pada 

jurusan pendidikan sejarah FPIPS UPI. Struktur organisasi penulisan skripsi 
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yang disesuaikan dengan buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang 

diterbitkan oleh UPI 2015.  

Sistematika skripsi ini dibagi ke dalam lima bab, bab I Pendahuluan 

Bagian ini memaparkan konteks masalah dan alasan peneliti memilih tema 

ini. Selain itu memuat rumusan masalah yang dibahas, dan pembatasan 

masalah yang disajikan dalam bentuk pertanyaan untuk mempermudah 

peneliti mengkaji dan mengarahkan pembahasan, tujuan penelitian, manfaat/ 

signifikansi penelitian, penjelasan judul, sistematika penulisan dan struktur 

organisasi skripsi.  

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisikan tentang penjabaran 

mengenai literatur yang digunakan dan mendukung terhadap permasalahan 

yang dikaji mengenai judul penelitian yaitu “Perjuangan Syeikh Nawawi Al-

Bantani dalam Melawan Kolonialisme di Banten (1831-1897). Pada bab ini 

peneliti memgemukakan penjelasan beberapa sumber kepustakaan yang 

menjadi rujukan serta relevan dengan pembahasan yang akan dibahas. 

Literatur-literatur yang digunakan berhubungan dengan kajian sejarah dan 

sosial. 

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini dijelaskan mengenai langkah-

langkah serta teknik yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini, adapun 

langkah-langkah tersebut adalah pertama, persiapan penelitian yang terdiri 

dari pengajuan tema penelitian, kemdian konsultasi dan mengurus surat 

perizinan. Kedua adalah pelaksanaan penelitian serta melakukan kritik sumber 

baik internal maupun eksternal. Ketiga yaitu penafsiran atau interpretasi dari 

fakta-fakta yang telah dikumpulkan dan terakhir melaporkan hasil penelitian 

dalam bentuk tulisan atau yang disebut historiografi. 

Bab IV Temuan dan Pembahasan mengenai Perjuangan Syeikh 

Nawawi Al-Bantani dalam Melawan Kolonialisme di Banten (1831-1897) 

yang merupakan paparan isi atau hasil analisis bukti, data maupun fakta 

peristiwa atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam perumusan masalah 
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diantaranya: Pertama, bagaimana latar belakang kehidupan Syeikh Nawawi 

Al-Bantani, pembahasannya meliputi biografi Syeikh Nawawi dari silsilah 

keturunan Syeikh Nawawi sampai silsilah para ulama/sultan di Banten, 

pendidikan beliau hingga beliau menunaikan ibadah haji di mekkah dan 

pulang ke tanah air untuk mengajar di pesantren milik ayahnya. kedua, 

bagaimana perjuangan pemikiran Syeikh Nawawi Al-Bantani melawan 

kolonialisme dalam aspek pembentukan Sosial-Budaya di Banten, 

pembahasannya meliputi bagaimana pengaruh pemikiran perjuangan Syeikh 

Nawawi Al-Bantani melawan penguasaan kolonial Belanda dalam aspek 

pembentukan Sosial-Budaya di Banten dan ketiga, Bagaimana perjuangan 

pemikiran Syeikh Nawawi Al-Bantani melawan kolonialisme dalam 

Pembentukan Identitas Keislaman di Banten, pembahasannya meliputi 

bagaimana pengaruh pemikiran Syeikh Nawawi Al-Bantani dalam aspek 

pembentukan identitas Islam di Banten dalam melawan kolonial Belanda. 

Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. Bab ini akan 

dipaparkan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari inti pembahasan pada 

bab-bab yang dijelaskan sebelumnya dan mendeskripsikan hasil temuan 

penulis mengenai permasalahan yang dikaji pada penulisan skripsi yang 

tentunya mengenai  Perjuangan Syeikh Nawawi Al-Bantani dalam Melawan 

Kolonialisme di Banten (1831-1897) sehingga pada bab ini akan menjadi 

kesimpulan dari penelitian skripsi ini. Selain itu, pada bab ini terdapat 

implikasi dan rekomendasi yang dapat digunakan bagi para pembaca sehingga 

penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
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