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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh 

bangsa. Sudah sejak lama Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa 

lain, karena potensinya yang besar dilihat dari wilayahnya yang luas dengan 

kekayaan alam yang banyak. Kenyataannya ancaman datang tidak hanya dari luar, 

tetapi juga dari dalam. Terbukti, setelah perjuangan bangsa tercapai dengan 

terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ancaman dan 

gangguan dari dalam juga timbul, dari yang bersifat kegiatan fisik sampai yang 

idiologis (Utomo, 1995 hlm. 30).  

 Maka tentu jika berbicara mengenai kemerdekaan dan kedaulatan RI  akan 

banyak sekali peristiwa yang muncul di dalamnya, baik itu sebelum kemerdekaan 

maupun pasca kemerdekaan. Selain banyaknya peristiwa, muncul pula tokoh-

tokoh yang cukup berperan baik dalam memperjuangkan kemerdekaan RI 

maupun mempertahankan kemerdekaan ini. Tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, 

Moh. Hatta, Boedi Otomo, Sultan Sjahrir, Soetomo, Roem Royen, Abdul Muis 

adalah sedikit dari banyaknya tokoh lain yang cukup kita ketahui sepak terjangnya 

dalam menopang kemerdekaan ini. Dari banyaknya tokoh tersebut ada salah satu 

tokoh yang cukup menarik pula perananannya dalam menopang kemerdekaan 

Indonesia ini khususnya perjuangannya yang banyak dilakukan melalui jalur 

diplomasi yaitu, KH Agus Salim. K. H. Agus Salim adalah putra dari Sutan 

Mohammad Salim dann Siti Zainab. Ia dilahirkan pada tanggal 8 Oktober 1884 di 

Kota Gadang, Kabupaten Agam (Bukittinggi), Sumatera Barat, sebuah wilayah 

yang memang banyak melahirkan tokoh-tokoh intelektual di Indonesia. K. H. 

Agus Salim merupakan salah satu dari sederet tokoh kelahiran Minangkabau yang 

sukses menjejakkan nama dan jasa dalam perjalanan sejarah bagi bangsa 

Indonesia, khususnya pada masa pergerakan nasional dan setelah kemerdekaan. 

Ayahnya adalah seorang Hoofdjaksa (Jaksa Kepala) di Pengadilan Tinggi Riau 

dan daerah bawahannya. Kedudukan Ayahnya sebagai Hoofdjaksa bagi penduduk 

pribumi termasuk berkelas dan terhormat. Inilah sebabnya K. H. Agus Salim bisa 
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menempuh pendidikan di ELS (Europeesche Lagere School), yang menurut 

kebiasaan hanya menerima anak-anak keturunan Eropa (Tanzil, 1984 hlm. 36).  

Sepak terjang Agus Salim dalam kancah perpolitikan ini pun telah dimulai 

dari masa pergerakan nasional. Seperti yang kita ketahui pergerakan nasional 

sendiri merupakan salah satu bagian dari perjalanan sejarah bangsa ini yang 

penting adanya. Karena pada masa ini meliputi berdirinya organisasi-organisasi 

modern memiliki cita-cita kemerdekaan bagi bangsa Indonesia telah melahirkan 

beberapa tokoh didalamnya, yang ikut andil dalam membangun bangsa ini kearah 

yang lebih baik. Pergerakan Nasional memiliki sebuah arti yang luas dan besarnya 

aspek yang meliputinya, tidak saja pada pergerakan yang bersifat perbaikan 

derajat dari sisi politik, akan tetapi juga menuju perbaikan aspek-aspek lain seperti 

perekonomian,pendidikan,keagamaan, dan sebagainya (Pringgodigdo, 1994 hlm. 

VII). 

 Pada masa pergerakan nasional inilah KH Agus salim memiliki peranan 

yang cukup besar. Hal ini pula yang akhirnya membuat penulis mencoba memilih 

menjabarkan peranan K.H Agus salim itu dimulai dari tahun 1915. Pemilihan 

tahun tersebut ditentukan karena 1915 adalah tahun dimana masuknya KH Agus 

salim dalam anggota organisasi Sarekat Islam (SI). Meski pada awalnya K.H 

Agus Salim ini merupakan pekerja dari pemerintahan Hindia Belanda yang 

diminta untuk memata-matai Haji Oemar Said Tjokrominoto, pemimpin sarekat 

islam, K.H Agus Salim malah terpincut pada organisasi massa itu. Sarekat Islam 

sendiri sebenarnya merupakan salah satu organisasi yang menjadi wadah bagi 

ummat Islam pada masa itu untuk ikut serta dalam perpolitikan tanah air. Sarekat 

Islam bermula dari Sarekat Dagang Islam didirikan pada awalnya bertujuan 

memajukan perdagangan Indonesia dibawah panji-panji Islam (Pringgodigdo, 

1994 hlm.4). Selain itu pula, Sarekat Islam ini merupakan cikal bakal akan 

lahirnya Nasionalisme Indonesia yang berawal pula dari Nasionalisme Islam, 

terutama pada dua puluh tahun pertama sejak SI didirikan. Gerakan-gerakan 

masyarakat pribumi yang menentang kolonialisme Belanda sebagian besar 

disponsori kalangan Islam. Sehingga para pengkaji sejarah pergerakan di 

Indonesia tentu saja mencatat bahwa Islam memainkan peranan yang sangat 

menentukan dalam upaya memerdekakan Indonesia. Islam berfungsi sebagai mata 
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rantai yang menyatukan rasa persatuan nasional dalam menentang kolonial pada 

saat itu. (Noer, 1990 hlm. 114). Sarekat Islam (S1) sebagai organisasi politik 

nasional yang pertama, sangat rajin menyerukan nasionalisme dan kemerdekaan 

Indonesia. Akan tetapi pada proses perkembangan selanjutnya, tidak semua 

golongan Islam menerima terhadap ideologi Islam yang ditawarkan Sarekat Islam 

(SI).  

 Pada November 1919, menjadi saat yang cukup istimewa dalam 

perjuangan politik Haji Agus Salim. Waktu itu dia ditunjuk secara resmi menjadi 

Komisaris Central Sarekat Islam setelah hampir empat tahun bergabung, disebut 

sebut sebagai bayang-bayang dan penasihat Ketua CSI Haji Oemar Said 

Tjokrominoto, baru hari itu salim tampil ke depan (Tempo, 2013:62). Bukan tanpa 

maksud bila Tjokrominoto akhirnya memunculkan Salim. Seperti ditulis Takashi 

Shiraishi dalam bukunya, Zaman bergerak: Radikalisme rakyat di Jawa 1912-

1926, Salim menjadi amat sangat penting karena Tjokrominoto sedang 

berhadapan dengan Semaoen, Darsono, dan teman-temannya yang merupakan 

anggota Sarekat Islam berhaluan Komunis. Pada saat itu Sarekat Islam (SI) yang 

merupakan katalisator pergerakan nasional sedikit mulai memudar. Sarekat Islam 

(SI) mengalami kegagalan dalam mempertahankan kepeloporannya untuk 

mencapai kemerdekaan. Bahkan di tahun-tahun berikutnya, idealisme dan 

aktivisme politiknya dibayang-bayangi kelompok-kelompok politik sosial lain 

yang tidak secara formal menyatakan Islam sebagai dasar ideologinya (Kahin, 

1995 hlm. 50). Adanya pecah belah di dalam kubu sarekat islam ini membuat para 

pemimpinnya berinisiatif untuk mengadakan pertemuan pengurus SI pada 17 

Januari 1921 di Yogyakarta saat itu K.H Agus Salim menjadi perwakilan dari 

kubu Yogyakarta. Sedangkan Semaoen dan Darosono menjadi perwakilan dari 

kubu Semarang atau dikenal dengan SI merah. Selain aktif di dalam organisasi 

Sarekat Islam K.H Agus Salim pun cukup aktif dalam organisasi Jong Islaminten 

Bond. Penyumbangan pemikiran K.H Agus Salim tentang Islam yang cukup 

moderat dan tidak terikat oleh adat istiadat ini dapat terlihat dalam kongres kedua 

JIB d Solo pada akhir tahun 1927, dimana pada saat itu K.H Agus Salim 

menegaskan sikapnya dengan memerintahkan tabir yang memisahkan kelompok 

pria dan wanita disingkirkan. Menurut Salam Solichin (1961 hlm. 53), kondisi 
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masyarakat Islam ketika itu memang dalam kemunduran dan kebodohan oleh 

karena itu sering terjadi campur aduk antara adat dan agama. Pada situasi inilah 

Agus Salim coba mendobrak kebekuan dan kekolotan masyarakat, menjadi 

seorang pembaru atau mujadid.   

 Perjalanan K.H Agus Salim dalam dunia politik tidak berarti berjalan 

mulus begitu saja banyaknya perbedaan pendapat di dalam kubu Sarekat Islam 

khususnya membuat K.H Agus Salim bahkan sampai dicoret dari kepengurusan 

Sarekat Islam itu sendiri. Hal ini memang tak pernah terlintas sedikitpun dalam 

benak K.H Agus Salim niatnya meluruskan haluan politik Sarekat Islam justru 

malah berujung pada pepercahan. Sarekat Islam yang pada tahun 1923 mulai 

menerapkan politik hijarah menjadi nonkooperasi diminta oleh K.H Agus Salim 

untuk ditinjau ulang garis politiknya dan diusulkan untuk kembali ke politik 

kooperasi, pendapat itu cukup ditentang oleh banyak pihak salah satunya oleh 

Ketua Lajnah Tanfidziyah PSII Abikoesno Tjokrosoejoso, adik kandung Haji 

Oemar Said Tjokrominoto (Suradi, 1989 hlm. 71). Salim yang berharap usulnya 

ini digubris dalam kongres SI ke-22 pada 1936 justru malah dicoret dari 

kepengurusan hal ini pun akhirnya membuat K.H Agus Salim memutuskan untuk 

membentuk pihak oposisi yang diberi nama Comite penyadar barisan PSII, yang 

kemudian dikenal sebagai barisan penyadar PSII. Merasa terancam oleh manuver 

Salim, pada Januari 1937 Abikoesno pun memecat Salim dan barisan penyadar 

lainnya. Hal ini malah semakin membulatkan tekad Salim dan para pendukungnya 

untuk mendeklarasikan barisan penyadar sebagai Partai Pergerakan Penyadar, 

kiprah gerakan penyadar ini tidak dapat diremehkan dalam setahun partai 

berhaluan kooperasi ini telah memiliki 52 cabang di seluruh Indonesia tapi 

pengaruhnya cukup memudar setelah masuknya jepang ke Indonesia (Tempo, 

2013 hlm. 64). Semenjak sepeninggal Agus Salim SI pun peranannya mulai 

memudar hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor utamanya adalah 

ketidakmampuan para pemimpin dan aktivisnya mengatasi berbagai perbedaan 

paham di antara mereka, khususnya yang berkaitan dengan soal arah politik SI, 

terutama setelah Marxisme dibawa masuk ke ranah organisasi. Dari sinilah 

pertarungan ideologi antara pendukung politik Islam konvensional dan kelompok 

yang cenderung beraliran ideologi Marxisme dan nasionalis sekuler di mulai. 
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Perpecahan di atas, pada periode selanjutnya melahirkan kelompok nasionalis-

sekuler yang mayoritas lebih muda dan terdidik secara barat. Soekarno, misalnya, 

yang mewakili kelompok nasionalis-sekuler berkali-kali menegaskan bahwa 

partai tidak dapat mendasarkan diri kepada ideologi Islam. Baginya, inilah pilihan 

terbaik untuk kemerdekaan maupun masa depan rakyat Indonesia baik muslim 

maupun non muslim.  Pada tahun 1930-an dan selanjutnya, kelompok ini, bersama 

beberapa intelektual-aktivis didikan Barat lain yang baru kembali dari Belanda 

(terutama Sjahrir dan Muhammad Hatta), membentuk cikal bakal gerakan 

nasionalis di Indonesia. Dengan faham kebangsaan (nasionalisme) sebagai 

kekuatan utama, mereka mendominasi dan mengarahkan derap gerakan nasionalis 

Indonesia menuju kemerdekaan (Kahin, 1995 hlm. 115). 

 Pada masa pendudukan Jepang ini, mulai berdiri organisasi-organisasi 

lainnya seperti dibentuknya Majelis Syuro Muslimin Indonesia, dengan 

singkatan Masyumi yang mirip-mirip nama Jepang, dengan Muhammadiyah dan 

Nahdatul Ulama sebagai tulang punggungnya. Masyumi ini yang pada nantinya 

akan mempunyai keanggotaan yang meyakinkan di seluruh Jawa seperti Sarekat 

Islam sebelumnya (Benda, 1985 hlm. 216). K.H Agus Salim sendiri pada masa 

kependudukan Jepang ini pernah diminta oleh Jepang untuk membuat kamus 

istilah kemiliteran. Kamus itu memang selesai, tapi hilang tak pernah ditemukan 

sampai sekarang selain itu K.H.Agus Salim pun pernah menjadi anggota BPUPKI 

(Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Dan terlibat 

pula dalam panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar bersama dengan rekan-

rekan lainnya yang diketuaioleh Soekarno. Di BPUPKI, K.H.Agus Salim ini 

menjadi penengah dari dua golongan yaitu kelompok Islam dan nasionalis, meski 

secara pribadi mengingingkan Islam sebagai dasar negara Agus Salim tak 

sengotot tokoh Islam yang lain seperti Abikoesno dan Abdoelkahar Moezakir 

(Salam, 1961 hlm. 73).  

 K. H. Agus Salim sebagai salah satu tokoh yang pada masa sebelum 

kemerdekan memiliki peranan penting dan ikut berjuang untuk kemerdekaan 

Indonesia, pada masa setelah kemerdekaan Ia kembali menunjukan eksistensinya 

dengan masuk dalam pemerintahan RI. Setelah proklamasi kemerdekaan, 

terbentuklah kabinet presidentil dibawah pimpinan presiden Soekarno. Pada 
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waktu itu K. H. Agus Salim memang tidak duduk dalam kabinet, namun setelah 

dewan pertimbangan agung dibentuk, Ia terpilih sebagai anggota (Salam, 1961 

hlm. 135). Tak berhenti disitu saja, K.H Agus salim pun aktif membantu 

Indonesia dalam mempertahakan kemerdekaannya pada masa revolusi fisik 

Revolusi fisik sendiri merupakan suatu zaman yang paling cemerlang dalam 

sejarah Indonesia, hak-hak Indonesia akan kemerdekaan ditunjukkan oleh 

pengorbanan-pengorbanan yang luar biasa oleh bangsa Indonesia. Revolusi yang 

menjadi alat tercapainya kemerdekaan bukan hanya merupakan suatu kisah sentral 

dalam sejarah Indonesia melainkan merupakan suatu unsur yang kuat di dalam 

persepsi bangsa Indonesia itu sendiri.  Semua usaha yang tidak menentu untuk 

mencari identitas-identitas baru, untuk persatuan dalam menghadapi kekuasaan 

asing, dan untuk suatu tatanan sosial yang lebih adil akhirnya membuahkan hasil 

pada masa-masa sesudah perang dunia II. Untuk pertama kalinya di dalam 

kehidupan kebanyakan rakyat Indonesia segala sesuatu yang serba paksaan yang 

berasal dari kekuasaan asing hilang secara tiba-tiba. Tradisi nasional yang 

mengatakan bahwa rakyat Indonesia berjuang bahu-membahu selama revolusi 

hanya merupakan sedikit dasar sejarah (Ricklefs, 2005 hlm. 317). Kedaulatan dan 

persatuan bangsa masih harus terus diuji karena masih adanya ancaman dari luar 

negeri seperti dari Belanda yang mengandalkan tentara NICA. Begitu pula dari 

dalam negeri belum sepenuhnya stabil karena adanya ancaman keamanan dimana-

mana. Mengenai orang-orang Indonesia yang mendukung revolusi, maka ditarik 

perbedaan-perbedaan antara kekuatan-kekuatan perjuangan bersenjata dan 

kekuatan-kekuatan diplomasi. 

 K.H Agus ini merupakan salah satu tokoh di masa revolusi fisik yang 

memilih jalur diplomasi dalam perjuangannya mempertahankan kemerdekaan RI. 

Kepandaiannya dalam berdiplomasi membuatnya dipercaya sebagai Menteri 

Muda Luar Negeri dalam kabinet Syahrir II dan kabinet Syahrir III. Selanjutnya Ia 

menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam kabinet Amir Sjarifudin I, II dan 

kabinet HattaI, II. Sesudah pengakuan kedaulatan oleh pihak Belanda, K. H. Agus 

Salim ditunjuk sebagai penasihat Menteri Luar Negeri. Ketika para pejuang 

lainnya sedang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman 

kembalinya Belanda, K. H. Agus Salim pergi ke luar negeri, berjuang dalam 
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kancah internasional agar negara lain mau mengakui kedaulatan Indonesia. 

Dengan tekad membara, bahwa kemerdekaan Indonesia harus dipertahankan dan 

diketahui dunia, K. H. Agus Salim giat mengunjungi berbagai negara demi 

mendapat pengakuan atas kedaulatan Indonesia. K. H. Agus Salim ditunjuk 

sebagai ketua misi diplomatik Republik Indonesia untuk negara-negara Islam di 

Timur Tengah. Perjuangannya K.H Agus salim ini tidak sia-sia keberhasilan 

menggaet pengakuan dari Mesir menjadi modal awal bagi Agus Salim. Pengakuan 

ini menjadi blokade terhadap keinginan Belanda untuk mencengkram Indonesia. 

Blokade ini semakin tinggi ssetelah negara-negara Islam di timur tengah lainnya 

mengikuti langkah Mesir (Tempo, 2013 hlm. 40). Pendapat ini di perkuat oleh 

H.M Rasjidi dalam buku Seratus Tahun Haji Agus Salim, bahwasannya 

pengakuan mesir ini telah cukup menghancurkan Belanda untuk dapat kembali 

menguasai Indonesia.  

 Sesudahnya menjalankan misi diplomatik di negara-negara Arab, Agus 

Salim melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat perjuangan diplomasi K. H. 

Agus Salim terlihat saat menyertai Sutan Syahrir dalam Sidang Dewan Keamanan 

PBB untuk meminta dukungan PBB dalam membantu masalah Indonesia-Belanda 

sehubungan dengan dilancarkannya Agresi Militer I Belanda. Perjuangan K.H. 

Agus Salim dan kawan-kawan di PBB tak ringan. Sebab, saat itu Belanda masih 

menganggap Indonesia sebagai wilayah kekuasaannya. Tetapi dengan kepandaian 

diplomasi mereka sejumlah hasil positif bisa di raih yaitu dimana akhirnya Dewan 

Keamanan PBB menyerukan agar diadakan gencatan senjata dan dibentuklah 

KTN. Tidak puas dengan Agresi Militer Belanda I, Belanda kemudian 

melancarkan kembali serangannya dalam Agresi Militer Belanda II, pada waktu 

itu K. H. Agus Salim bersama sejumlah tokoh negara di tawan Belanda baru pada 

27 Agustus 1947, Agus Salim dipanggil pulang oleh pemerintahan Indonesia. 

Tiga bulan kemudian, pria yang dijuluki “The Grand Od Man” oleh Presiden 

Soekarno ini memberikan laporan tentang hasil-hasil misi diplomatik yang 

dipimpinnya dalam sidang kabinet. Tak lama kemudia K.H Agus Salim kembali 

meneruskan perjuanggannya ketika diadakan Konferensi Meja Bundar, K. H. 

Agus Salim pun turut kembali mendampingi para delegasi Indonesia yang saat itu 

diketuai oleh Mohammad Hatta. Setelah Konferensi Meja bundar selesai tak lama 
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kemudian K.H Agus Salim pun lengser dari jabatannya sebagai Menteri Luar 

Negeri Indonesia tepatnya pada tanggal 20 Desember 1949. Meskipun begitu, 

sampai akhir hayatnya ini K.H Agus Salim masih tetap melakukan banyak 

kegiatan seperti menjadi anggota aktif PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), pada 

tahun 1952 sendiri K.H Agus Salim diangkat menjadi ketua Dewan Kehormatan 

PWI. Selain aktif di PWI K.H Agus Salim sendiri sering diminta untuk menjadi 

dosen tamu agama Islam di Cornell University Amerika, di sana pula K.H Agus 

Salim mencoba menyebarkan pengajaran mengenai agama Islam itu sendiri 

hingga akhir hayatnya. Beliau sendiri meninggal dunia pada 4 November 1954 

dan dimakamkan di TMP Kalibata.  

 Penelitian ini pun menjadi penting untuk dikaji agar kita dapat melihat 

lebih dalam seberapa besar peranan K.H Agus Salim. Dimana K.H Agus Salim 

sendiri merupakan diplomat yang cerdik dan pendebat ulung; alim yang kritis dan 

ulama yang moderat. Tapi dia juga pernah kehilangan iman dan susah payah 

merebutnya kembali hingga menemukan Islam untuk Indonesia: Islam yang tidak 

terikat adat kebiasaan, tapi dapat menggerakkan bangsa untuk menentukan nasib 

sendiri. Kepandaian-kepandaiannya tersebutlah yang ingin dibahas dan diungkap 

dalam penelitian ini sehingga nantinya dapat menambah wawasan kita mengenai 

tokoh-tokoh besar yang lahir pada masa pergerakan nasional dan berperan dari 

masa memperjuangkan kemerdekaan hingga mempertahankannya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah 

utama dari skripsi ini adalah “Bagaimana Peranan K.H. Agus Salim dalam 

memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan RI dari tahun 1915-1954? 

Namun, dengan tujuan untuk memfokuskan pembahasan masalah, penulis 

merumuskan kembali pertanyaan-pertanyaan penelitian secara rinci berikut:  

1. Bagaimana latar belakang kehidupan K.H. Agus Salim? 

2. Bagaimana sepak terjang K.H Agus Salim dalam organisasi Sarekat 

Islam? 

3. Bagaimana kontribusi pemikiran Nasionalisme Islam K.H Agus Salim 

dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia? 
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4. Bagaimana peranan K.H Agus Salim melalui jalur diplomasinya dalam 

mempertahankan kemerdekaan RI? 

5. Bagaimana kiprah K.H Agus Salim selanjutnya pasca revolusi 

kemerdekaan khususnya dalam penyebaran mengenai pemahaman Islam 

di Amerika Serikat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Sejalan dengan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian secara umum 

adalah mengetahui bagaimana Peranan K.H Agus Salim dalam memperjuangkan 

dan mempertahankan kemerdekaan RI, sedangkan tujuan khususnya dari 

penelitian ini adalah : 

1. Memperoleh gambaran mengenai latar belakang kehidupan K.H Agus 

Salim. 

2. Memperoleh gambaran mengenai sepak terjang K.H Agus Salim dalam 

organisasi Sarekat Islam. 

3. Menganalisis peranan pemikiran Nasionalisme Islam K.H Agus Salim 

dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia. 

4. Menganalisis peranan K.H Agus Salim khususnya melalui jalur 

diplomasinya dalam mempertahankan kemerdekaan RI 

5. Memperoleh gambaran mengenai kiprah K.H Agus salim pasca revolusi 

kemerdekaan.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun harapan penulis dari hasil penelitian ini adalah adanya 

kebermanfaatan bagi semua pihak, khususnya bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan sejarah, terutama mengenai tokoh K.H Agus Salim dalam 

perjuangannya mempertahakan kemerdekaan RI. Maka, manfaat yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Memperkaya tulisan mengenai tokoh pergerakan nasional dan sejarah 

revolusi Indonesia khususnya mengenai peranan tokoh K.H Agus Salim 

2. Memperkaya pemahaman mengenai salah satu tokoh yang berpengaruh 

dalam sejarah Indonesia. 

3. Memberikan pengetahuan dan referensi pada satuan pendidikan terutama 

hal yang berhubungan dengan kemerdekaan RI 



 

10 
Eva Mardiana Gumilar, 2017 
PERANAN K.H. AGUS SALIM DALAM MEMPERJUANGKAN DAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 
REPUBLIK indonesia 1915-1954 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi skripsi merupakan gambaran menyeluruh mengenai 

penelitian yang dilakukan dari tahap awal sampai pada proses penulisannya. 

Struktur organisasi skripsi yang akan dibuat dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Bab I Pendahuluan 

Dalam bab pendahuluan ini akan diuraikan latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur 

organisasi skripsi. Hal yang akan disampaikan adalah mengenai alasan penulis 

memilih topik yang akan diangkat dalam penelitian yang kemudian 

dilanjutkan dengan merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dijawab 

dalam bab IV. Kemudian penulis juga akan menguraikan manfaat dari 

penelitian yang dilakukan.  

b. Bab II Kajian Pustaka 

Dalam bab kajian pustaka akan diuraikan konsep, generalisasi bahkan teori 

yang akan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian. Sejauh ini 

penulis menggunakan konsep pergerakan nasional, mempertahankan 

kemerdekaan serta diplomasi 

c. Bab III Metode Penelitian 

Pada bab III akan diuraikan metode penelitian yang digunakan penulis 

yaitu metode historis. Metode historis itu sendiri terdiri dari heuristik, kritik 

sumber, interpretasi dan historiografi.  

d. Bab IV: Temuan dan Pembahasan 

Pada bab ini penulis akan menguraikan berbagai temuan penulis dari hasil 

kajian literatur. Kemudian akan dikemukakan pula jawaban-jawaban atas 

rumusan masalah serta pertanyaan penelitian . 

e. Bab V:  Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi 

Dalam bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan dari keseluruhan 

penelitian yang telah dilakukan yaitu tentang peranan K.H Agus Salim dalam 

memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan RI. Selain itu penulis 

akan memberikan rekomendasi yang akan berguna bagi peneliti selanjutnya 

jika akan membahas topik yang sama. 

 


