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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

 Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang 

digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam skripsi “Perkembangan Organisasi 

Muslimat Nahdlatul Ulama di Indonesia Pada Tahun 1952-1984”. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan metode sejarah atau metode historis. Gottschalk 

(Notosusanto, 2006: 39) mengemukakan bahwa metode historis adalah proses 

menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. 

Sehingga dalam mengkaji tema penelitian ini, penulis melakukan pengujian dan 

analisis sumber-sumber sejarah yang sesuai dengan tema yang akan dibahas. 

 Secara sederhana, Sjamsuddin (2007: 17) mengemukakan bahwa dalam metode 

sejarah meliputi Heuristik, Kritik, dan Historiografi yang meliputi penafsiran, 

penjelasan dan penyajian. Adapun tahapan-tahapan tersebut antara lain: 

1. Heuristik, yaitu suatu tahapan untuk mencari, menemukan atau mengumpulkan 

fakta dan data yang relevan, baik primer maupun sekunder, lisan maupun 

tulisan yang dapat dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang dibahas. 

Dalam penelitian ini, sumber sejarah yang digunakan adalah sumber tertulis, 

hal ini dikarenakan kesulitan peneliti bertemu dengan narasumber, karena 

keadaan narasumber yang telah tiada. Selain itu, keberadaan dari keluarga 

narasumber sudah tidak memungkinkan untuk peneliti melakukan wawancara. 

2. Kritik Sumber, pada tahapan ini penulis mencoba untuk menganalisis secara 

kritis data atau sumber-sumber yang telah diperoleh dengan cara menilai 

apakah sumber-sumber yang telah terkumpul sesuai dengan masalah penelitian. 

Kritik sumber yang dilakukan oleh penulis melalui dua tahapan, yaitu kritik 

eksternal atau kritik luar untuk mengetahui otentitas suatu sumber sejarah dan 
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kritik internal atau kritik didalam untuk mengetahui kredibilitas suatu sumber 

sejarah.  Tujuan dilakukannya tahapan ini adalah agar peneliti tidak langsung
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mengambil informasi yang didapatkan tetapi dilakukan terlebih dahulu telaah 

pada sumber yang didapatkan. 

3. Historiografi adalah penulisan sejarah serta merupakan tahapan terakhir dari 

metode penelitian sejarah. Dalam penulisan sejarah, wujud dari penulisan itu 

berupa penafsiran, penjelasan dan penyajian. Penafsiran atau interpretasi 

merupakan pengertian yang luas mengenai bagaimana sejarawan membuat 

suatu pandangan hasil dari pengkritikan sumber-sumber yang telah ditemukan. 

Kegiatan penafsiran ini berupa menafsirkan fakta dan data dengan 

menggunakan teori dan konsep-konsep yang digunakan oleh peneliti serta 

kajiannya berhubungan dengan perkembangan organisasi Muslimat Nahdlatul 

Ulama di Indonesia pada tahun 1952-1984. Penjelasan dalam metode historis 

berarti kausalitas yang digunakan untuk menyintensiskan fakta-fakta. Dalam 

penulisan sejarah tahapan terakhir merupakan penyajian, dimana penyajian ini 

disampaikan kepada pembaca. 

Penggunaan metode historis ini dikarenakan data dan fakta yang dibutuhkan 

oleh peneliti berasal dari masa lampau, hal ini hanya bisa didapatkan dengan 

penggunaan metode historis. Wood Gray (Sjamsuddin, 2007: 89-90) menjelaskan 

bahwa ada enam langkah dalam metode sejarah sebagai berikut: 

1. Memilih suatu topik yang sesuai. 

2. Mengusut semua evidensi (bukti) yang relevan dengan topik. 

3. Membuat catatan tentang apa saja yang dianggap relevan dan penting dengan 

topik yang ditemukan ketika penelitian sedang berlangsung. 

4. Mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan (Kritik 

Sumber). 

5. Menyusun hasil-hasil penelitian (catatan fakta-fakta) ke dalam suatu pola yang 

benar dan berarti, yaitu sistematika tertentu yang telah disiapkan sebelumnya. 

6. Menyajikan dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian dan 

mengkomunikasikannya kepada para pembaca sehingga dapat dimengerti 

sejelas mungkin. 

 Enam tahapan dari Wood Gray menjadi pengembangan dari langkah-langkah 

penelitian yang peneliti lakukan. Penyusunan skripsi ini akan dibagi menjadi tiga 
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bagian, yaitu persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian dan laporan hasil 

penelitian. Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan teknik penulisan dengan 

memakai studi literatur. Studi literatur merupakan studi yang mempelajari data-data 

yang berhubungan dengan masalah yang dikaji oleh peneliti dengan mengkaji 

berbagai sumber berupa buku atau literatur untuk memperoleh informasi yang ilmiah 

berkenaan dengan masalah penelitian. Penggunaan sumber berupa literatur dan buku 

ini berguna untuk mendapatkan sumber yang sifatnya teoritis.  

3.1 Persiapan Penelitian 

Dalam proses persiapan penelitian, peneliti menjabarkan langkah-langkah yang 

harus dilakukan oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian yang lebih lanjut. 

Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti di dalam persiapan 

penelitian: 

 

3.1.1 Penentuan Tema Penelitian 

Tahapan penentuan tema penelitian ini adalah tahapan paling awal yang harus 

dilakukan oleh peneliti. Proses pemilihan tema dilakukan setelah peneliti mengikuti 

perkuliahan, membaca berbagai sumber literatur sejarah yang peneliti dapatkan 

dengan membeli atau mengunjungi berbagai perpustakaan. Kemudian setelah 

membaca berbagai sumber, maka peneliti menentukan tema sejarah mengenai 

perempuan yang dispesifikasikan mengenai sejarah organisasi perempuan. Peneliti 

mengambil tema ini dikarenakan ketertarikan terhadap sejarah organisasi yang 

beranggotakan perempuan dan merasa tertarik untuk mengkajinya. Awalnya peneliti 

mengkaji mengenai organisasi Gerakan Wanita Indonesia, sehingga pengkajian 

tentang organisasi perempuan ini difokuskan pada peranan organisasi Gerakan 

Wanita Indonesia. 

Setelah peneliti menentukan tema yang akan dikaji, peneliti mengajukan 

rancangan judul penelitian kepada Tim Pertimbangan Penelitian Skripsi (TPPS) 
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Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI. Setelah mendapatkan persetujuan dari pihak 

TPPS, kemudian peneliti menyusun rancangan penelitian yang dituangkan ke dalam 

bentuk proposal skripsi. Judul yang diajukan adalah “Gerakan Wanita Indonesia: 

Sebuah Gerakan Feminis-Sosialis di Indonesia pada tahun 1954-1966”. 

 

3.1.2 Penyusunan Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini dapat dijadikan arahan bagi peneliti dalam 

penyusunan skripsi, rancangan penelitian ini berupa proposal skripsi. Setelah judul ini 

diajukan kepada  pihak TPPS, selanjutnya peneliti merancang proposal skripsi yang 

kemudian dikonsultasikan kepada Dra. Murdiyah Winarti, M.Hum dan Drs. H. Ayi 

Budi Santosa M.Si selaku ketua TPPS. 

Setelah proposal skripsi disetujui oleh TPPS, maka ditetapkan calon 

pembimbing I yaitu  Dra. Murdiyah Winarti, M.Hum dan calon pembimbing II yaitu 

Drs. H. Ayi Budi Santosa M.Si dan peneliti mendapatkan kesempatan untuk 

melakukan seminar proposal skripsi yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2013 di 

Laboratorium Jurusan Pendidikan Sejarah lantai 4 Gedung FPIPS UPI. Adapun 

rancangan penelitian tersebut meliputi: 

a. Judul 

b. Latar Belakang Masalah 

c. Rumusan Masalah 

d. Tujuan Penelitian 

e. Manfaat Penelitian 

f.     Kajian Pustaka 

g. Metode Penelitian 

h. Struktur Organisasi Skripsi 

i.    Daftar Pustaka 

Pada awalnya proposal yang diseminarkan oleh peneliti berjudul “Gerakan 

Wanita Indonesia: Sebuah Gerakan Feminis-Sosialis di Indonesia pada tahun 1954-
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1966”. Namun setelah dilakukannya seminar penulisan skripsi dan dilakukan 

perbaikan-perbaikan, maka tema yang menjadi fokus penelitian berubah menjadi 

organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama. Hal ini dilakukan setelah pertimbangan 

dengan maksud untuk merubah fokus permasalahan, karena tema sebelumnya yang 

peneliti ambil kurang baik untuk dijadikan karya tulis ilmiah. Kemudian judul skripsi 

ini berganti menjadi “Perkembangan Organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama di 

Indonesia Pada Tahun 1952-1984”. 

 

3.1.3 Mengurus Perizinan Penelitian 

Tahapan awal yang dilakukan oleh peneliti adalah memilih instansi yang dapat 

memberikan data dan fakta tentang masalah yang dikaji. Perizinan penelitian ini 

dilakukan untuk memperlancar proses penelitian dalam mencari sumber yang 

diperlukan. Adapun surat perizinan tersebut diberikan kepada beberapa instansi, 

yaitu: 

1. Pengurus Pusat Pucuk Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama (Pucuk 

Pimpinan Muslimat-NU). 

2. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Indonesia (PBNU). 

 

3.1.4 Proses Bimbingan 

Setelah penetapan dosen pembimbing skripsi melalui Surat Keputusan dengan 

nomor 10/TPPS/JPS/PEM/2013, kemudian peneliti melaksanakan bimbingan dengan 

dosen pembimbing I yaitu  Dra. Murdiyah Winarti, M.Hum dan dosen  pembimbing 

II yaitu Drs. H. Ayi Budi Santosa M.Si. Proses bimbingan dan konsultasi ini 

dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Peneliti mendapatkan arahan, 

masukan, saran dan kritik yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini. 

Hasil penelitian yang didapatkan, dikonsultasikan kepada kedua pembimbing yang 

tercatat dalam buku frekuensi bimbingan skripsi. 

 



39 
 

 
Shinta Oktapianti, 2015 
PERKEMBANGAN ORGANISASI MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA DI INDONESIA PADA TAHUN 1952-
1984 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

3.2 Pelaksanaan Penelitian 

Pada tahapan ini, peneliti melakukan langkah-langkah sesuai metode sejarah 

atau metode historis menurut Sjamsuddin, yang akan dijelaskan dibawah ini meliputi: 

 

3.2.1 Heuristik (Pengumpulan Sumber) 

Langkah pertama yang dilakukan dalam metode sejarah adalah heuristik atau 

pengumpulan sumber. Sjamsuddin mengemukakan bahwa heuristik adalah sebuah 

kegiatan awal mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data atau materi 

sejarah atau evidensi sejarah (2007:86). Pada tahap ini peneliti berusaha mencari 

sumber-sumber berupa sumber tertulis dan sumber lisan yang relevan bagi 

permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber tertulis 

seperti buku, koran, dan arsip yang berkaitan dengan permasalahan mengenai 

Perkembangan Organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama di Indonesia Pada Tahun 

1952-1984.  

Peneliti melakukan pencarian sumber ke berbagai tempat dan peneliti berhasil 

mengumpulkan buku-buku sebagai literatur tersebut di antaranya dari: 

a. Pada bulan Juni tahun 2013 peneliti mengunjungi perpustakaan Universitas 

Pendidikan Indonesia, lalu mendapatkan buku Teori Feminis dan Cultural 

Studies karya Sue Thornham (2010);  Dewi Sartika karya Rochiati 

Wiriaatmadja (1984). Studi Agama: Perspektif Sosiologis dan Isu-isu 

Kontemporer karya Syamsul Arifin (2009). 

b. Pada bulan Juli 2013 peneliti mengunjungi perpustakaan Universitas Indonesia. 

Di perpustakaan ini, peneliti mendapatkan jurnal, yaitu; Jurnal Perempuan: 

Kami Punya Sejarah yang diterbitkan oleh Yayasan Jurnal Perempuan (2007). 

c. Pada bulan Januari 2014 peneliti mengunjungi Sekretariat Muslimat Nahdlatul 

Ulama. Di sini peneliti diberikan dua buku yaitu; 50 Tahun Muslimat NU: 

Berkhidmat Untuk Agama, Negara & Bangsa karya Ma’shum dan Ali (1996); 

Sejarah Muslimat Nahdlatul Ulama karya Zuhri (1979). 
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d. Pada bulan Februari 2014 peneliti mengunjungi perpustakaan Batoe Api. Di 

Perpustakaan ini, penulis mendapatkan buku Tentang Perempuan Islam: 

Wacana dan Gerakan karya Burhanudin &. Fathurahman (2004). 

e. Dari tahun 2010 peneliti sudah mengumpulkan buku-buku dengan tema 

perempuan. Peneliti memiliki sumber-sumber buku, antara lain: Perempuan dan 

Negara dalam Era Indonesia Modern, karya dari Susan Blackburn (2009); 

Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian, karya dari Cora 

Vreede-De Stuers (2008); Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita 

Indonesia, karya dari Kowani (1978); Sejarah Pendidikan, karya dari Djumhur 

& Danasuparta (1976); Perempuan Berselimut Konflik, karya Reni Nuryanti 

(2011); Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang, karya dari Susan 

Blackburn (2007); Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran 

Politik Radikal dan Akomodatif, karya dari Asep Saeful Muhtadi (2004). 

 

3.2.2 Kritik Sumber 

 Setelah melakukan tahapan pengumpulan sumber, peneliti melaksanakan  

tahapan selanjutnya yaitu kritik sumber yang telah didapatkan. Hal ini dilakukan agar 

sumber yang didapatkan dapat diuji kebenarannya.  Dalam usaha mencari 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, 2007: 131). Untuk menguji kebenaran dari sebuah sumber 

maka dilakukan dua macam kritik, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. 

 

3.2.2.1 Kritik Eksternal 

 Kritik eksternal adalah langkah untuk verifikasi atau pengujian terhadap 

aspek-aspek luar dari sumber sejarah (Sjamsuddin, 2007: 132). Hal ini dilakukan 

karena dalam dokumen-dokumen sejarah tidak jarang ditemukan adanya masalah 

otentisitas. Maka dari itu, upaya verifikasi aspek luar dari sumber sejarah ini tidak 
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hanya sebatas mengetahui latar belakang penulis atau narasumber tetapi narasumber 

dan sumber yang didapatkan harus kredibel dan jelas. 

 Dalam upaya melakukan kritik eksternal terhadap sumber-sumber yang 

didapatkan peneliti tidak melakukannya secara ketat, hanya dilakukan 

pengklasifikasian terhadap latar belakang penulis buku tersebut untuk melihat 

sejauhmana kredibilitas penulis tersebut  dengan tema yang dikaji oleh peneliti. 

Selain itu tahun terbit sumber menjadi patokan bagi peneliti karena jika tahun 

diterbitkannya suatu sumber semakin kekinian maka terjadi banyak perubahan dan 

sumber tersebut semakin baik. Tempat penerbitan dari sebuah sumber yang berupa 

buku ini juga menjadi hal yang tidak luput dilihat oleh penulis karena setiap penerbit 

memiliki spesialisasi tema-tema buku dan juga semakin populer penerbit tersebut 

maka kredibilitasannya semakin baik. 

 Peneliti melakukan kritik eksternal terhadap salah satu sumber rujukan yang 

ditulis Ny. Saifuddin Zuhri yang berjudul 50 Tahun Muslimat-NU Berkhidmat Untuk 

Agama, Negara dan Bangsa. Ny. Saifuddin Zuhri merupakan anggota dari organisasi 

Muslimat-NU, juga merupakan istri dari Bapak Saifuddin Zuhri selaku ketua 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tahun 1979. Ia adalah seorang organisator yang 

memiliki latar belakang pendidikan pesantren. Buku yang ditulis oleh Ny. Saifuddin 

Zuhri ini merupakan tindak lanjut dari hasil keputusan kongres Muslimat-NU. Buku 

ini merupakan buah pemikiran dari anggota-anggota Muslimat-NU yang ikut 

menyusun, sehingga buku ini dapat dijadikan pijakan bagi peneliti untuk menaruh 

kepercayaan terhadap kebenaran isi buku tersebut. 

 

3.2.2.2 Kritik Internal 

 Kritik internal merupakan langkah untuk menguji kebenaran isi dari sumber 

yang didapatkan. Langkah ini merupakan kebalikan dari kritik eksternal yangmana 

tahapan ini menekankan pada aspek kebenaran dari kesaksian atau isi dari sebuah 
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sumber. Kritik internal mencoba melihat atau menguji dari reliabilitas dan kredibilitas 

isi dari sumber-sumber sejarah (Sjamsuddin, 2007: 143). 

Peneliti dalam hal ini mencoba untuk mengkomparasikan suatu sumber 

dengan sumber yang lainnya. Kritik internal terhadap sumber tertulis yang didapatkan 

berupa buku referensi yang dibandingkan dengan buku yang lainnya. Proses ini 

peneliti lakukan dengan cara membaca garis besar keseluruhan isi buku dan 

membandingkannya dengan buku yang lainnya sampai peneliti memperoleh 

kepastian bahwa sumber tersebut sesuai dengan tema penelitian yang peneliti kaji. 

Data yang didapatkan oleh peneliti merupakan bahan untuk penulisan skripsi ini. 

Peneliti dalam hal ini mencoba untuk mengelompokkan sumber-sumber yang 

menjelaskan mengenai sejarah organisasi Muslimat-NU. Langkah selanjutnya yang 

peneliti lakukan setelah pengelompokkan adalah melakukan kritik terhadap sumber 

tersebut. Misalnya, peneliti meneliti sejarah organisasi Muslimat-NU dan pergerakan 

wanita di Indonesia, maka peneliti mengumpulkan buku-buku tersebut seperti 

diantaranya buku yang ditulis oleh para anggota Muslimat-NU seperti Nyonya H. 

Asmah Sjachroni, Nyonya Aisyah Hamid Badlowi, Nyonya H.S. Djawahir dan lain-

lain yang berjudul 50 Tahun Muslimat-NU Berkhidmat untuk Agama, Negara dan 

Bangsa, buku yang ditulis oleh tim penyusun yang terdiri dari anggota Muslimat-NU 

seperti Nyonya Syaifuddin Zuhri, Nyonya Mahmudah Mawardi, Nyonya H. S.A. 

Wahid Hasjim dan lain-lain yang berjudul Sejarah Muslimat Nahdlatul Ulama, buku 

yang ditulis anggota Kongres Wanita Indonesia yang berjudul Sejarah Setengah Abad 

Pergerakan Wanita Indonesia, buku Ulama Perempuan Indonesia yag ditulis oleh 

Jajat Burhanudin, buku Citra Perempuan dalam Islam: Pandangan Ormas 

Keagamaan yang disunting oleh Jamhari dan Ismatu Ropi, buku Tentang Perempuan 

Islam: Wacana dan Gerakan yang ditulis oleh Jajat Burhanudin dan Oman 

Faturahman. 

 Salah satu kritik internal yang dilakukan adalah ketika peneliti ingin 

mengetahui mengenai keputusan terjunnya Muslimat-NU ke dalam kancah 



43 
 

 
Shinta Oktapianti, 2015 
PERKEMBANGAN ORGANISASI MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA DI INDONESIA PADA TAHUN 1952-
1984 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

perpolitikan. Dalam buku yang berjudul 50 Tahun Muslimat-NU Berkhidmat untuk 

Agama, Negara dan Bangsa, anggota Muslimat-NU memutuskan keterlibatan 

Muslimat dalam dunia politik dengan melaksanakan kongres yang menghasilkan 

sebuah keputusan agar anggota Muslimat dapat dicalonkan menjadi anggota DPR-

DPRD dan konstituante dengan calon prioritas (Ma’shum & Ali, 1996: 73). Hal ini 

dimaksudkan untuk mempermudah jalan bagi Muslimat-NU untuk memperjuangkan 

hak-hak perempuan khususnya pada saat itu permasalahan yang diutamakan adalah 

perkawinan anak-anak. Dengan berubahnya NU menjadi partai politik hal seperti ini 

tidak sulit bagi muslimat. 

 Sedikit berbeda dengan pendapat Eka Indah Mulyani dalam skripsinya yang 

berjudul Dua Organisasi Wanita Islam Terkemuka di Indonesia: Studi Awal Tentang 

Aisyiyah dan Muslimat Sampai Tahun 1965 yang mengatakan bahwa  keputusan 

Muslimat untuk masuk ke dalam dunia politik memang perlu dan dipandang sangat 

berperan di dalam pemerintahan hanya saja Muslimat masih harus berjuang dengan 

gigih untuk memperoleh kedudukan di luar lingkungan Muslimat, di lingkungan 

nasional dan di semua bidang. Hal ini tidak mudah bagi Muslimat untuk 

menyesuaikan hal tersebut sehingga ini menjadi tantangan bagi Muslimat. 

 Dari kedua pendapat di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa ketika 

Muslimat-NU memutuskan untuk masuk ke dalam dunia politik memang sangat 

diuntungkan dengan perubahan status NU yang menjadi partai politik. Hanya saja, 

situasi kultural masyarakat saat itu masih menempatkan perempuan di daerah yang 

kurang mendukung sehingga keputusan mengenai masuknya Muslimat-NU ke dalam 

kancah politik merupakan keputusan yang sangat berat untuk diraih secara mental. 

Karena, peneliti berpandangan bahwa ketika masyarakat masih menomorduakan 

perempuan maka ketika perempuan itu maju selangkah untuk mendapatkan haknya 

tetap saja secara mental perempuan masih terhalangi oleh pandangan yang ada di 

masyarakat. 
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3.2.3 Laporan Hasil Penelitian (Historiografi)  

Tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah historiografi, pada skripsi ini 

peneliti mengambil kerangka pemikiran dari Helius Sjamsuddin. Sjamsuddin (2007, 

17) menyatakan dalam bagannya bahwa metode sejarah meliputi tahapan heuristik, 

kritik (eksternal dan internal), dan historiografi (interpretasi, penjelasan, dan 

penyajian). Historiografi secara harfiah adalah pelukisan sejarah, gambaran sejarah 

tentang peristiwa yang terjadi pada waktu yang lalu yang disebut dengan sejarah 

(Ismaun, 2005: 28). 

Pada tahapan ini terdiri dari tiga tahapan yakni, penafsiran (interpretasi), 

penjelasan (eksplanasi) dan penyajian (ekspose). Interpretasi, merupakan tahapan 

untuk menafsirkan keterangan-keterangan sumber secara rasional dan logis. 

Penafsiran atau interpretasi merupakan pengertian yang luas mengenai bagaimana 

sejarawan membuat suatu pandangan hasil dari pengkritikan sumber-sumber yang 

telah ditemukan. Fakta-fakta yang ditafsirkan oleh penulis harus objektif, tidak boleh 

fakta-fakta yang telah ditafsirkan itu lebih condong ke arah pribadi peneliti. Fakta-

fakta yang objektif didapatkan melalui penelitian yang objektif terhadap sumber-

sumber sejarah dengan penelitian yang cermat secara kritis dengan teknik penelitian 

sejarah dalam bentuk heuristik dan kritik sumber (Ismaun, 2005: 59). Pendekatan 

yang digunakan oleh peneliti adalah interdisipliner yaitu dibantu oleh kaidah-kaidah 

ilmu lain seperti Sosiologi, Antropologi dan Politik. 

Penjelasan dalam metode historis berarti kausalitas yang digunakan untuk 

menyintensiskan fakta-fakta. Fischer (Sjamsudin, 2007: 190) menjelaskan bahwa 

penjelasan adalah membuat terang, jelas dan dapat dimengerti. Dalam penulisan 

sejarah tahapan terakhir merupakan penyajian, dimana penyajian ini disampaikan 

kepada pembaca melalui laporan hasil penelitian. 

Laporan hasil penelitian merupakan salah satu dari tahapan historiografi. 

Tahapan ini dilakukan setelah peneliti melakukan tahapan heuristik, kritik, dan  

historiografi (penafsiran dan penjelasan). Fakta-fakta yang telah ditafsirkan dan dapat 
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disajikan lalu dituangkan ke dalam sebuah bentuk tulisan. Teknik penulisan yang 

digunakan oleh peneliti mengacu kepada pedoman penulisan karya tulis ilmiah 

Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2013. Laporan hasil penelitian ini diajukan 

untuk kebutuhan studi akademis peneliti tingkat sarjana pada Jurusan Pendidikan 

Sejarah FPIPS UPI. Penelitian ini terbagi ke dalam lima bab sebagai berikut: 

 Bab pertama, adalah bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah 

penelitian berupa permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok dari ketertarikan 

peneliti mengkaji tema tentang Muslimat-NU. Kemudian terdapat rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan struktur organisasi 

skripsi. 

 Bab kedua, adalah kajian pustaka yang berisikan landasan pemikiran peneliti 

yang digunakan dalam penelitian ini. bab ini berisikan mengenai teori, konsep dan 

sumber-sumber yang relevan dengan tema yang dikaji oleh peneliti. Selain itu, ada 

penelitian terdahulu yang terdiri dari jurnal, skripsi, dan buku. 

Bab ketiga, adalah metode penelitian yang berisikan metode yang digunakan 

oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sejarah, metode ini 

terbagi menjadi tiga tahapan yaitu heuristik, kritik dan historiografi (interpretasi, 

penjelasan, penyajian). Pada bab ini dijelaskan secara komprehensif mengenai 

langkah-langkah serta tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan. 

Bab keempat berisikan hasil penelitian mengenai Perempuan Islam dalam 

Pergerakan Zaman: Muslimat Nahdlatul Ulama di Indonesia Pada Tahun 1952-1984. 

Dalam bab ini dipaparkan data dan fakta yang didapatkan oleh peneliti dari berbagai 

sumber. Data dan fakta tersebut telah seobjektif mungkin ditafsirkan oleh peneliti. 

Bab kelima berisikan simpulan dan rekomendasi yang berupa rangkuman dari 

pembahasan yang telah peneliti sajikan serta saran sebagai bahan rekomendasi. 

Dalam bab ini terdapat penafsiran dari peneliti terhadap hasil analisis dan temuannya. 


