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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Bab ini akan memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan 

oleh penulis dalam mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan judul 

skripsi yang diambil. Metode yang digunakan oleh penulis ialah studi literatur, 

yakni dilakukan dengan membaca dan mengkaji buku-buku, artikel dalam jurnal, 

surat kabar dan dokumen beberapa karya ilmiah lainnya yang menunjang 

penelitian ini.  

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode 

historis atau metode sejarah yang meliputi pencarian dan pengumpulan data 

(heuristik), kritik, interpretasi, dan historiografi. Metode sejarah adalah suatu 

proses menguji, menjelaskan, dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman 

serta peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1975, hlm. 32). Pernyataan tersebut 

senada dengan pendapat (Sjamsuddin, 2007, hlm. 17-19) yang menyatakan bahwa 

metode historis merupakan suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis 

dan sistematis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau. 

Jika dilihat dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode 

sejarah merupakan suatu metode yang digunakan dalam proses penelitian terhadap 

data dan fakta yang diperoleh pada masa lampau yang dilakukan secara kritis-

analitis dan sistematis yang disajikan secara tertulis. Metode ini mempunyai 

beberapa tahapan yang harus dilakukan penulis dalam merekonstruksi peristiwa 

masa lampau. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sejarah yang 

lazim dipergunakan dalam penelitian sejarah. Metode sejarah merupakan petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknik tentang pencarian bahan, kritik, interpretasi dan 

penyajian tulisan sejarah. Ismaun (2005, hlm. 125-131) mengemukakan bahwa 

dalam metode sejarah meliputi: 

1) Heuristik (pengumpulan sumber-sumber). 

2) Kritik atau analisis sumber (eksternal dan internal). 

3) Interpretasi (penafsiran). 

4) Historiografi (penulisan sejarah). 
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 Pernyataan di atas senada dengan yang diungkapkan oleh Kuntowijoyo 

(2013, hlm. 69) bahwa penelitian sejarah mempunyai lima tahap, yaitu : 1) 

pemilihan topik, 2) pengumpulan sumber, 3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan 

sumber), 4) interpretasi : analisis dan sintesis, dan 5) penulisan. Namun, dalam 

pendapat Kuntowijoyo di atas, metode penelitian sejarah ditambahkan oleh proses 

pemilihan topik. Langkah-langkah tersebut di atas menjadi acuan peneliti dalam 

langkah-langkah penulisan karya ilmiah penelitian sejarah ini. 

 Sejarah itu pada dasarnya adalah ilmu diakronis, yang memanjang dalam 

waktu, tetapi dalam ruang yang sempit. Ketika sejarah bersentuhan dengan ilmu 

sosial, sejarah juga menjadi ilmu yang sinkronis. Artinya, selain memanjang 

dalam ilmu waktu, sejarah lalu juga melebar dalam ruang. Jadi, dengan 

sumbangan ilmu, sejarah ilmu diakronis adalah juga ilmu sinkronis (Kuntowijoyo, 

2013, hlm. 51). Berdasarkan hal tersebut, penulis menggunakan pendekatan 

interdisipliner untuk mengkaji permasalahan yang diteliti. Pendekatan 

interdisipliner adalah pendekatan yang menggunakan satu disiplin ilmu yang 

dominan , yang ditunjang atau dilengkapi oleh ilmu-ilmu sosial lainnya sebagai 

pelengkap, sehingga dalam hal ini sejarah menggunakan konsep-konsep ilmu 

sosial sebagai alat analisisnya (Sjamsuddin, 2007, hlm. 222). Adapun ilmu bantu 

yang digunakan dalam mengkaji permasalahan dalam skripsi ini yaitu ilmu 

Sosiologi. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memaparkan berbagai langkah 

yang akan digunakan dalam melakukan penelitian sehingga dapat menjadi karya 

tulis ilmiah yang sesuai dengan ketentuan keilmuan. Langkah-langkah yang 

digunakan terbagi menjadi tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan dan pelaporan 

penelitian. 

3.1 Persiapan Penelitian 

 Tahapan ini merupakan kegiatan awal bagi penulis dalam melakukan 

penelitian. Adapun beberapa langkah yang ditempuh penulis pada tahapan ini 

adalah sebagai berikut : 

3.1.1 Pemilihan dan Pengajuan Tema Penelitian 
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Pemilihan dan pengajuan tema penelitian merupakan kegiatan yang 

penting dan harus pertama kali dilakukan dalam penelitian karya ilmiah. Proses 

pemilihan tema dilakukan ketika penulis sedang mengikuti perkuliahan Seminar 

Penulisan Karya Ilmiah, serta membaca beberapa literatur sejarah yang penulis 

peroleh dengan mengunjungi perpustakaan. Penulis pun melakukan konsultasi 

dengan dosen pengajar di Departemen Pendidikan Sejarah mengenai tema-tema 

yang dapat dijadikan kajian dalam skripsi. Setelah beberapa waktu mencari dan 

memilih tema yang didapat dengan jalan membaca beberapa buku bertemakan 

sejarah dan diskusi bersama beberapa teman di perkuliahan. Sehingga akhirnya 

penulis memilih kajian mengenai peranan tokoh KH. Abdul Wahid Hasyim dalam 

Pembaharuan Pendidikan Islam di Pesantren Tebuireng 1934-1953. 

Setelah didapatkan topik yang sesuai, penulis memulai langkah awal 

penelitian. Adapun  menurut Sjamsuddin mengemukakan bahwa paling tidak ada 

enam tahap yang harus ditempuh dalam penelitian sejarah, antara lain: 

1. Memilih suatu topik yang sesuai. 

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

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

mengkomunikasikan kepada para pembaca sehingga dapat dimengerti sejelas 

mungkin (Sjamsuddin, 2007, hlm. 89). 

Berdasarkan pendapat di atas, pada dasarnya terdapat suatu kesamaan 

dalam metode sejarah ini. Pada umumnya langkah-langkah yang ditempuh dalam 

metode ini adalah mengumpulkan sumber, menganalisis dan menyajikannya 

dalam bentuk karya tulis ilmiah. Peneliti memiliki anggapan bahwa metode 

historis merupakan metode yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini 

karena data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi ini pada umumnya 

dari masa lampau dan hanya bisa diperoleh dengan menggunakan metode historis. 
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Setelah mendapatkan topik serta judul, judul tersebut kemudian diusulkan 

kepada Tim Pertimbangan dan Penulisan Skripsi (TPPS) Departemen Pendidikan 

Sejarah. Judul skripsi yang diajukan adalah Madrasah Nizamiyah : Peranan KH. 

Abdul Wahid Hasyim dalam Pembaharuan Pendidikan Islam di Pesantren 

Tebuireng (1934-1953). Pengajuan topik serta judul skripsi penulis dilakukan 

pada bulan April 2018.  

 

3.1.2 Penyusunan Rancangan Penelitian 

Setelah pengajuan judul ke Tim Pertimbangan dan Penulisan Skripsi 

(TPPS), kemudian penulis menulis proposal skripsi. Pada dasarnya sistematika 

dari proposal skripsi ialah memuat judul penelitian, tujuan penelitian serta 

pembahasan tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi daftar literatur dan konsep-

konsep penting yang digunakan oleh penulis dalam pembahasan masalah, dan 

juga diuraikan secara singkat mengenai metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Setelah penulis menyelesaikan penulisan proposal skripsi tersebut, 

kemudian dikonsultasikan kepada Drs. H. Ayi Budi Santosa, M. Si. selaku 

Sekrtaris Departemen Pendidikan Sejarah dan salah satu dosen pengampu mata 

kuliah Seminar Penulisan Karya Ilmiah. Hal itu dilakukan agar proposal yang 

diajukan oleh penulis dapat dilihat dan dikritisi kesesuaiannya dengan kaidah-

kaidah penulisan karya ilmiah. Setelah proposal disetujui oleh TPPS yang 

kemudian ditandatangani oleh Ketua Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, 

dalam SK tersebut juga dicantumkan penentuan calon pembimbing I yaitu Dr. 

Agus Mulyana, M. Hum dan calon pembimbing II Drs. Suwirta, M. Hum. Maka 

dengan keluarnya SK tersebut penulis diizinkan melakukan seminar proposal 

skripsi pada tanggal 12 November 2018 di Laboratorium Departemen Pendidikan 

Sejarah, Lantai 4, Gedung Nu’man Somantri Universitas Pendidikan Indonesia.  

Pada saat proses seminar penulis mendapatkan saran dari Dr. Agus 

Mulyana, M. Hum. Pada saat itu, Bapak Dr. Agus Mulyana, M. Hum 

menyarankan untuk membedakan konsep Madrasah dan pesantren dan meluaskan 

kontribusi dari tokoh yang dibahas. Walaupun ada beberapa perbaikan yang 

disarankan tersebut, hasil dari seminar itu menyatakan proposal ini diterima TPPS 
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dan lolos untuk dijadikan penelitian skripsi dengan judul Madrasah Nizamiyah : 

Peranan KH. Abdul Wahid Hasyim dalam Pembaharuan Pendidikan Islam di 

Pesantren Tebuireng (1934-1953). 

Di akhir seminar, Dra. Yani Kusmarni, M. Pd selaku Ketua TPPS pada 

saat itu menentukan bahwa pembimbing skripsi penulis yaitu pembimbing I Dr. 

Agus Mulyana, M. Hum dan pembimbing II Drs. Suwirta, M. Hum. 

3.1.3. Proses Bimbingan 

Pada tahap ini, proses bimbingan yang dilakukan penulis terhadap 

pembimbing I, Dr. Agus Mulyana, M. Hum Drs. Suwirta, M. Hum. selaku 

pembimbing II dilaksanakan dengan baik dan sesuai dalam ketetapan petunjuk 

dosen pembimbing. Proses bimbingan dilakukan melalui kesepakatan antara 

kedua belah pihak, hal ini penulis lakukan agar terjalin komunikasi yang baik 

antara penulis dan pihak pembimbing berkenaan dengan permasalahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

Proses bimbingan pertama kali dengan Dr. Agus Mulyana, M. Hum. pada 

19 Desember 2018, pada pertemuan pertama ini penulis menyerahkan hasil revisi 

proposal skripsi yang telah diseminarkan pada bulan Desember 2018. Adapun 

saran dari Dr. Agus Mulyana, M. Hum. yaitu revisi latar belakang dan rumusan 

masalah. Untuk rumusan masalah ditambahkan tentang aspek-aspek pendidikan 

Islam yang diperbaharui oleh Wahid Hasyim, pada bimbingan selanjutnya yaitu 

pertemuan kedua dengan Dr. Agus Mulyana, M. Hum dilaksanakan pada 21 

Januari 2019, pada bimbingan kedua ini penulis menyerahkan draft revisi Bab I 

dan draft Bab II serta Bab III kepada pembimbing I, adapun rekomendasi yang 

diberikan kepada penulis dalam bimbingan tersebut yaitu revisi Bab II, masukkan 

konsep-konsep tentang pembaharuan pendidikan Islam rumusan masalah dan Bab 

II diperbaiki, dan rekomendasi  untuk Bab III adalah revisi Bab III, tambahkan di 

bagian heuristik, sumber yang diperoleh darimana dan jenis sumbernya apa. 

Selanjutnya, yaitu pada pertemuan ketiga dengan Dr. Agus Mulyana, M. Hum. 

dilakukan pada tanggal 12 Maret 2019. Dalam bimbingan kali ini, penulis 

menyerahkan revisi draft Bab II dan Bab III. Adapun rekomendasi dari Dr. Agus 

Mulyana, M. Hum ialah melanjutkan ke Bab IV. Pada pertemuan keempat dengan 

Dr. Agus Mulyana, M. Hum. pada tanggal 12 April 2019, penulis menyerahkan 
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draft Bab IV. Adapun rekomendasi dari Dr. Agus Mulyana, M. Hum adalah untuk 

melakukan revisi Bab IV. Dan, pada pertemuan kelima dengan Dr. Agus 

Mulyana, M. Hum pada tanggal 16 April 2019, penulis menyerahkan revisi draft 

Bab IV.  

Sedangkan, proses bimbingan pertama dengan pembimbing II, Drs. 

Suwirta, M. Hum. dilakukan pada tanggal 19 Desember 2018, penulis 

menyerahkan hasil revisi proposal seminar. Adapun rekomendasi dari Drs. 

Suwirta, M. Hum. adalah untuk memperbaiki Bab I sesuai saran-saran dan boleh 

melanjutkan ke Bab II. Kemudian, pada pertemuan kedua dengan Drs. Suwirta, 

M. Hum. dilakukan pada tanggal 7 Februari 2019, penulis menyerahkan revisi 

draft Bab I dan draft Bab II. Adapun rekomendasi dari Drs. Suwirta, M. Hum. 

adalah Bab I perbaiki di bagian rumusan masalah dan Bab II revisi. Pada 

pertemuan ketiga, dengan Drs. Suwirta, M. Hum. pada tanggal 5 Maret 2019, 

penulis menyerahkan revisi draft Bab I dan II. Adapun rekomendasi dari Drs. 

Suwirta, M. Hum. adalah Bab I sudah benar dan Bab II masih harus diperbaiki. 

Selanjutnya, pada pertemuan keempat dengan Drs. Suwirta, M. Hum. pada 

tanggal 14 Maret 2019, penulis menyerahkan revisi draft Bab II. Adapun 

rekomendasi dari Drs. Suwirta, M. Hum. adalah perbaiki kesalahan-kesalahan 

redaksional dalam Bab II dan boleh melajutkan ke Bab III. Pada pertemuan 

kelima dengan Drs. Suwirta, M. Hum. pada tanggal 19 Maret 2019, penulis 

menyerahkan revisi draft Bab II dan draft Bab III. Rekomendasi dari Drs. Suwirta, 

M. Hum. adalah perbaiki Bab III dengan menambahkan sumber dan boleh 

melanjutkan ke Bab IV. Pada pertemuan keenam dengan Drs. Suwirta, M. Hum. 

pada tanggal 26 Maret 2019, penulis menyerahkan revisi draft Bab III. Adapun 

rekomendasi dari Drs. Suwirta, M. Hum. adalah Bab III sudah benar dan 

diperbolehkan melanjutkan ke Bab IV. Pada bimbingan berikutnya dengan Drs. 

Suwirta, M. Hum. pada tanggal 12 April 2019, penulis menyerahkan draft Bab IV. 

Rekomendasi dari Drs. Suwirta, M. Hum. adalah perbaiki Bab IV dan boleh 

melanjutkan ke Bab V dan Abstrak. Pada pertemuan kedelapan dengan Drs. 

Suwirta, M. Hum. di tanggal 16 April 2019, penulis menyerahkan revisi draft Bab 

IV dan draft Bab V beserta Abstrak. Rekomendasi dari Drs. Suwirta, M. Hum. 

adalah Bab IV sudah baik dan Bab V harus ditambah lagi dan abstrak diperbaiki. 
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Pada pertemuan tanggal 22 April 2019, penulis menyerahkan revisi draft Bab V 

dan Abstrak. Rekomendasi dari Drs. Suwirta, M. Hum. adalah Bab V dan Abstrak 

sudah baik.  

3.2 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian merupakan faktor terpenting dari penelitian dalam 

rangka mendapatkan data dan fakta yang diperlukan. Langkah awal dalam 

tahapan ini dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu : 

3.2.1 Heuristik (Pengumpulan Sumber) 

Secara etimologis, heuristik berasal dari bahasa Yunani heurishein yang 

berarti memeroleh (Abdurrahman, 2011, hlm. 104). Heuristik merupakan tahap 

awal dalam penelitian sejarah, yang meliputi mencari, menemukan dan 

mengumpulkan fakta-fakta atau sumber-sumber yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dikaji. Sumber yang dikumpulkan oleh penulis mesti sesuai 

dengan jenis sejarah yang akan ditulisnya (Kuntowijoyo, 2013, hlm. 73). Secara 

sederhana, sumber-sumber sejarah dapat berupa: sumber benda, sumber tertulis 

dan sumber lisan. Selain itu, dapat juga diklasifikasikan ke dalam sumber primer 

dan sumber sekunder. Pada tahap heuristik ini, peneliti berusaha mencari berbagai 

sumber yang mendukung terhadap pemecahan masalah penelitian.Sumber sejarah 

yang dapat penulis temukan berupa literatur. Teknik studi literatur ini digunakan 

untuk mengumpulkan sumber-sumber atau tulisan yang dianggap relevan dan 

menjawab permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai Madrasah Nizamiyah 

: Peranan KH. Abdul Wahid Hasyim dalam Pembaharuan Pendidikan Islam di 

Pesantren Tebuireng (1934-1953). 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari hasil 

karya ilmiah penulis lain, baik berupa tulisan yang sudah dicetak dalam bentuk 

buku maupun artikel-artikel yang terdapat dalam situs-situs internet. Usaha yang 

dilakukan oleh penulis pada tahap ini ialah dengan mendatangi perpustakaan. 

Kegiatan penulis di perpustakaan tersebut ialah mencatat sumber, baik dari buku, 

ensiklopedia, maupun artikel yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu 

penulis juga mencari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan tersebut 

seperti mencari di toko buku online dan pergi ke toko buku. 
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Sumber-sumber tertulis yang digunakan sebagai referensi diperoleh dari 

beberapa tempat. Diantaranya, Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia 

(UPI), Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN), Perpustakaan Batu Api di 

JatinangorSumedang, Perpustakaan PBNU Jakarta Pusat dan Perpustakaan 

Nasional. Selain mengunjungi perpustakaan, penulis juga menggunakan sumber 

dari koleksi buku pribadi. 

Adapun literatur-literatur yang diperoleh penulis di perpustakaan-

perpustakaan tersebut di atas adalah sebagai berikut : 

a. Perpustakaan UPI, sebagai tempat pencarian sumber tertulis yang pertama 

kalinya dilakukan oleh penulis pada bulan November 2018. Penulis membaca 

skripsi yang sudah ditulis sebelumnya mengenai Peranan “KH. Abdul Wahid 

Hasyim dalam Pemerintahan Indonesia Tahun (1945-1953)” yang ditulis oleh 

Agung Syahriman. Selain itu, penulis pun memeroleh sumber buku yang 

berjudulTradisi Pesantren yang ditulis oleh Zamakhsyari Dhofier. 

b. Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati di daerah 

Cibiru, yang dilakukan pada bulan Desember 2018. Disana penulis memeroleh 

berbagai sumber buku, diantaranya yang berjudul Kyai dan Perubahan Sosial 

karangan Hiroko Horikoshi.  

c. Perpustakaan Batu Api, di daerah Jatinangor, Sumedang dilakukan pada bulan 

Desember 2018 dan penulis memeroleh berbagai sumber buku yakni 

Kepemimpinan Kyai Kasus Pondok Pesantren Tebuireng karangan Imron 

Arifin. 

d. Perpustakaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di daerah Jakarta 

Pusat dilakukan pada bulan Februari 2019 dan penulis mendapatkan beberapa 

sumber buku yang berjudul Sejarah Hidup K.H A.Wahid Hasyim karangan 

Aboebakar Atjeh; Menapak Jejak Mengenal Watak : Sekilas Biografi 26 

Tokoh Nahdlatul Ulama karangan Abdul Halim Hasan, dkk; Biografi Gusdur 

The Authorized  Biography of Abdurrahman Wahid karya Greg Barton; 

Nahkoda Nahdliyyin : Biografi Rais Aam Syuriyah dan Ketua Umum 

Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Sejak 1926 hingga 

Sekarang karya M. Solahudin; 99 Kiai Pondok Pesantren Nusantara Riwayat, 
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Perjuangan dan Doa karya KH. A. Aziz Maasyhuri; Dari Pesantren Untuk 

Bangsa Biografi KH. Muhammad Ilyas karya Ali Zawawi dan Said Budairy. 

e. Perpustakaan Nasional di daerah Jakarta Pusat dilakukan pada bulan Februari 

2019 dan penulis mendapatkan beberapa sumber yaitu Mengapa Memilih NU? 

karya KH. Abdul Wahid Hasyim 

f. Koleksi pribadi yang diperoleh dari hasil pencarian di toko buku di Bandung 

seperti buku Seri TempoWahid Hasyim untuk Republik dari Tebuireng dan 

buku Meneladani Eyang Wahid karya Salahuddin Wahid.  

g. Penelusuran pun dilakukan melalui internet (browsing) yang dilakukan untuk 

mendapatkan tambahan informasi agar dapat mengisi kekurangan-kekurangan 

dari sumber-sumber buku, surat kabar serta jurnal yang mulai dilakukan oleh 

penulis sejak bulan November2018. 

 

3.2.2 Kritik Sumber 

Setelah sumber sudah terkumpulkan, tahap berikutnya adalah verifikasi 

atau kritik sejarah, atau keabsahan sumber (Kuntowijoyo, 2013, hlm. 77). Kritik 

sumber dapat diartikan sebagai suatu proses dalam menyelidiki serta menilai 

secara kritis apakah sumber-sumber yang terkumpul sesuai dengan permasalahan 

penelitian, baik bentuk maupun isinya yang didasari oleh etos ilmiah yang 

menginginkan, menemukan atau mendekati kebenaran. Pada tahap ini seorang 

sejarawan akan dihadapkan pada kesulitan yang sangat besar dalam penelitian 

sejarah, karena kebenaran sejarah itu sendiri tidak dapat didekati secara langsung 

dan karena sifat sumber sejarah juga tidak lengkap serta kesulitan menemukan 

sumber-sumber yang diperlukan dan dapat dipercaya. Maka dari itu, agar 

diperoleh sumber sejarah yang dapat dipercaya, penulis perlu untuk melakukan 

kritik sumber (Ismaun, 2005, hlm. 48).Terdapat lima pertanyaan yang harus 

digunakan untuk mendapatkan kejelasan keamanan sumber-sumber tersebut, 

yaitu: 

a. Siapa yang mengatakan itu? 

b. Apakah dengan satu atau cara lain kesaksian itu telah diubah? 

c. Apakah sebenarnya yang dimaksud oleh orang itu dengan kesaksiannya? 
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d. Apakah orang yang memberikan kesaksian itu seorang saksi mata yang 

kompeten, apakah ia mengetahui fakta itu? 

e. Apakah saksi itu mengatakan yang sebenarnya dan memberikan kepada kita 

fakta yang diketahui itu? (Sjamsuddin, 2007, hlm. 133). 

Kritik sumber memiliki fungsi dalam mencari kebenaran. Kritik sumber 

sangat penting dilakukan karena menyangkut verifikasi sumber. Pengujian 

tersebut mengenai kebenaran dan ketepatan sumber-sumber yang akan digunakan. 

Dengan demikian dapat membedakan apa yang benar, apa yang tidak benar, apa 

yang mungkin dan apa yang meragukan. Kritik sumber bagi sejarawan erat 

kaitannya dengan tujuan sejarawan itu dalam rangka mencari kebenaran 

(Sjamsuddin, 2007, hlm. 131). Adapun kritik sumber yang dilakukan oleh penulis 

dalam penyusunan skripsi ini terbagi ke dalam dua bagian yaitu kritik eksternal 

dan kritik internal. 

 

3.2.2.1 Kritik Eksternal 

 Kritik eksternal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan otentisitas 

atau keaslian sumber sejarah dari penampilan luarnya (fisik) (Kuntowijoyo, 2003, 

hlm. 99). Kritik eksternal dilakukan untuk menilai kelayakan sumber-sumber 

sejarah dijadikan bahan penunjang dalam penulisan skripsi ini dari aspek luarnya 

sebelum melihat isi dari sumber dan untuk mengurangi subjektivitas dari berbagai 

sumber yang didapatkan oleh peneliti. Kritik eksternal harus menegakkan fakta 

dari kesaksian bahwa kesaksian itu benar-benar diberikan oleh orang ini atau pada 

waktu ini (authenticity), kesaksian yang telah diberikan itu telah bertahan tanpa 

ada perubahan (uncorrupted), tanpa ada suatu tambahan-tambahan atau 

penghilangan-penghilangan yang substansial (integrity) (Sjamsuddin, 2007, hlm. 

134). 

 Penulis melakukan kritik eksternal dengan cara melakukan penelusuran 

dan pengumpulan informasi mengenai penulis sumber sebagai salah satu cara 

untuk melihat karya-karya atau tulisan yang dihasilkannya. Seperti yang 

diungkapkan oleh Zed (2004, hlm. 38) kenali “siapa” pengarang dan bagaimana 

pengarang melihat (mendekati) topik bukunya. Apakah dia seorang sarjana yang 
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ahli di bidangnya, atau sebaliknya. Karena latar belakang penulis berpengaruh 

terhadap unsur deterministik di dalamnya. 

 Kritik eksternal terhadap sumber tertulis dilakukan dengan cara melakukan 

penelitian terhadap asal-usul sumber terutama dalam hal latar belakang penulis 

buku. Penulis juga melakukan pemilihan buku-buku yang dianggap relevan 

dengan permasalahan yang dikaji. Buku-buku yang digunakan memuat nama 

penulis buku, penerbit, tahun terbit, dan tempat diterbitkannya buku tersebut. 

 

3.2.2.2 Kritik Internal 

 Kritik internal merupakan kebalikan dari kritik eksternal. Kritik internal 

dilakukan dengan memperhatikan dua hal 1) penilaian intrinsik terhadap sumber-

sumber, 2) membanding-bandingkan kesaksian dari berbagai sumber agar sumber 

dapat dipercaya (diterima kredibilitasnya) (Priyadi, 2012, hlm. 67). Pada tahap ini 

peneliti membaca seluruh sumber-sumber yang yang telah diperoleh pada tahap 

heuristik, melakukan penilaian terhadap sumber-sumber, dan kemudian 

dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya yang didapat peneliti.Kritik internal 

menekankan aspek “dalam”, yaitu isi dari sumber kesaksian (testimoni). 

Sejarawan harus mengkritisi apakah isi dari sumber tersebut dapat diandalkan atau 

tidak. Dengan kata lain, kritik internal bertujuan untuk menilai kredibilitas sumber 

dengan mempersoalkan isinya, kemampuan pembuatannya, tanggung jawab dan 

moralnya (Sjamsuddin, 2007, hlm. 143). 

 Isinya dinilai dengan membandingkan kesaksian - kesaksian di dalam 

sumber dengan kesaksian - kesaksian dari sumber lain. Apakah uraian atau 

kesaksian yang diberikan sesuai dengan kenyataan ?. Kemudian, adakah bukti-

bukti yang dikemukakannya dapat dikonformasi dengan data empirik atau semata-

mata atas dasar keyakinan atau pandangan pribadi ? (Zed, 2004, hlm. 73). Untuk 

menguji kredibilitas sumber (sejauh mana dapat dipercaya) diadakan penilaian 

intrinsik terhadap sumber dengan mempersoalkan hal - hal tersebut. Kemudian 

dipungutlah fakta-fakta sejarah melalui perumusan data yang didapat, setelah 

diadakan penelitian terhadap evidensi-evidensi dalam sumber (Ismaun, 2005, hlm. 

50). 
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 Salah satu upaya penulis dalam melakukan kritik internal adalah dengan 

melihat perbandingan dari buku-buku yang digunakan sebagai sumber dalam 

penelitian ini. Perbandingan isi sumber tersebut salah satunya penulis lakukan 

terhadap buku yang berjudul KH. A. Wahid Hasyim Peletak Dasar Islam 

Nusantara karya dari Miftahuddin dengan buku yang berjudul Tradisi 

Pesantrenkarya dari Zamakhsyari Dhofier. Dalam bukunya Zamakhsyari Dhofier 

dibahas perjuangan, visi dan misi tokoh yang bernama KH. Abdul Wahid Hasyim 

terutama dalam visinya untuk memajukan pendidikan yang ada di pesantren. Lalu 

hal tersebut juga tidak jauh berbeda dengan pandangan dalam isi buku 

Miftahuddin yang menyebutkan KH. Abdul Wahid Hasyim banyak mengeluarkan 

gagasan dan berbagai pemikiran, salah satunya mengenai pendidikan. 

 Dalam proses ini, penulis juga harus cermat dalam membandingkan isi 

buku. Penulis harus menilai apakah buku-buku tersebut banyak memuat unsur 

subjektivitas penulisnya atau tidak. Hal tersebut penting dilakukan untuk 

meminimalisir tingkat subjektivitas dalam penelitian ini, sehingga interpretasi 

penulis akan lebih objektif. 

3.2.3 Interpretasi 

 Dalam sejarah terdapat dua unsur yang penting, yaitu fakta sejarah dan 

penafsiran atau interpretasi (Priyadi, 2012, hlm. 71). Tahapan Interpretasi 

merupakan tindak lanjut dari tahapan kritik sumber yang telah dilakukan. 

Interpretasi merupakan tahapan yang dilakukan peneliti setelah mendapatkan 

fakta-fakta dari kritik sumber kemudian dijadikan suatu kesatuan yang utuh 

sebagai hasil dari penafsiran peneliti. Sjamsuddin (2007, hlm. 170) 

mengemukakan bahwa tidak ada satu kategori “sebab-sebab” tunggal yang cukup 

untuk menjelaskan semua fase dan periode perkembangan sejarah. Maka dari itu 

interpretasi atau penafsiran peneliti berdasarkan kepada fakta-fakta yang didapat 

kemudian dirangkai menjadi sesuatu yang saling berkaitan dan saling mendukung 

sehingga dapat menjelaskan permasalahan yang terdapat dalam penelitian. 

Terdapat tiga aspek penting dalam proses interpretasi atau penafsiran 

sejarah, antara lain: pertama, analisis - kritis yaitu menganalisis struktur intern 

dan pola - pola hubungan antar fakta - fakta. Kedua, historis-substantif yaitu 

menyajikan suatu uraian proses dengan dukungan fakta - fakta yang cukup 
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sebagai ilustrasi suatu perkembangan. Sedangkan ketiga adalah sosial-budaya 

yaitu memperhatikan manifestasi insani dalam interaksi dan interrelasi sosial-

budaya (Ismaun, 2005, hlm. 56). 

Interpretasi diperlukan karena pada dasarnya fakta - fakta yang berasal dari 

sumber-sumber sejarah tidak dapat berbicara sendiri mengenai apa yang terjadi 

pada masa lampau. Berbagai fakta yang berbeda antara satu dengan yang lainnya 

harus disusun dan dihubungkan sehingga menjadi satu kesatuan yang selaras, 

dimana peristiwa yang satu dimasukkan ke dalam keseluruhan konteks peristiwa-

peristiwa lain yang melingkupinya. Dalam penyusunan fakta - fakta, penulis 

menyesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas mengenai 

Madrasah Nizamiyah :Peranan KH. Abdul Wahid Hasyim dalam Pembaharuan 

Pendidikan Islam di Pesantren Tebuireng (1934-1953).  Fakta yang telah disusun 

kemudian ditafsirkan, sehingga dapat ditarik menjadi suatu rekonstruksi imajinatif 

yang memuat penjelasan terhadap pokok - pokok permasalahan penelitian. 

Dengan demikian diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai 

permasalahan yang dikaji. 

Diantara bentuk-bentuk penafsiran penulis, penulis memilih untuk 

menggunakan penafsiran sintesis. (Sjamsuddin,  2007, hlm. 170) menjelaskan 

bahwa dalam penafsiran sintesis tidak ada sebab tunggal dalam suatu peristiwa 

dalam sejarah. Perkembangan dan jalannya sejarah digerakkan oleh beberapa 

faktor dan tenaga secara bersamaan dan menjadikan manusia sebagai pemeran 

utamanya. Pemilihan penafsiran sintesis dilakukan karena rentetan peristiwa yang 

terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 1934-1953 yang tidak terlepas dari banyak 

faktor. 

Konsep-konsep yang digunakan penulis seperti tokoh dan perubahan sosial 

digunakan penulis untuk mengkaji peranan KH. Abdul Wahid Hasyim dalam 

melakukan pembaharuan pendidikan Islam di pesantren. Dengan kedua konsep 

ini, penulis dapat mengetahui sejauh mana peranan KH. Abdul Wahid Hasyim 

dalam melakukan upaya perubahan dalam artian melakukan pembaharuan 

pendidikan Islam di tengah-tengah lingkungan pesantren Tebuireng yang sistem 

pendidikannya bersifat tradisionalis menjadi lembaga pendidikan agama Islam 

yang modern, dengan memasukan beberapa perubahan di dalamnya. Baik itu 
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berupa sistem pengajaran, metode ajar, dan materi ajar yang diberikan. Kemudian 

konsep Pembaharuan Pendidikan Islam membantu penulis dalam mengkaji 

perkembangan pendidikan Islam, baik itu dilihat dari sejak terjadinya Gerakan 

Pembaharuan Islam Internasional   melalui berbagai pemikiran dari tokoh-tokoh 

pembaharu Islam hingga mulai masuknya pengaruh Gerakan Pembaharuan Islam 

ke Indonesia. Selain itu, konsep ini pun membantu penulis dalam melihat sejauh 

mana dampak dari Gerakan Pembaharuan Islam internasional terhadap 

masyarakat muslim Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya 

aspek pendidikan. Sedangkan konsep Pesantren digunakan oleh penulis untuk 

membantu dalam mengkaji perihal perkembangan pesantren dalam kaitannya 

dengan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.  

3.2.4 Historiografi 

Langkah terakhir yang peneliti lakukan untuk menyelesaikan penelitian ini 

yaitu historiografi. Historiografi merupakan langkah akhir dari keseluruhan 

prosedur penulisan karya ilmiah sejarah, yang merupakan kegiatan intelektual dan 

cara utama dalam memahami sejarah (Sjamsuddin, 2007, hlm. 156). Tahap ini 

merupakan hasil dari upaya penulis dalam mengerahkan kemampuan 

menganalisis dan mengkritisi sumber yang diperoleh dan kemudian dihasilkan 

sintesis dari penelitiannya yang terwujud dalam penulisan skripsi berjudul 

Madrasah Nizamiyah :Peranan KH. Abdul Wahid Hasyim dalam Pembaharuan 

Pendidikan Islam di Pesantren Tebuireng (1934-1953).   

Dalam penulisan sejarah, aspek kronologi sangat penting. Penyajian 

penelitian dalam bentuk tulisan mempunyai tiga bagian : 1) Pengantar, 2) Hasil 

Penelitian, dan 3) Simpulan (Kuntowijoyo, 2013, hlm. 80 dan 81). Penulisan 

sejarah dalam penelitian ini, disusun secara kronologis dengan tema yang jelas 

dan sistematis, sehingga memudahkan pembaca untuk mencerna isi dari pokok 

permasalahan dalam penelitian ini. Hal ini didukung dengan adanya subbab atau 

bagian-bagian yang dapat membangun kerangka berpikir secara kronologis dan 

tematis. Adapun isi atau pokok permasalahn dalam penelitian ini merupakan hasil 

dari fakta-fakta yang sebelumnya merupakan fakta-fakta terpisah dari berbagai 

sumber yang kemudian digabungkan menjadi satu rangkaian cerita yang dapat 
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dipertanggungjawabkan. Karena penulisan ini telah melalui beberapa tahap dalam 

metode penelitian sejarah, seperti heuristik, kritik, dan interpretasi. 

Laporan penelitian ini, penulis sajikan dalam bentuk skripsi yang berjudul 

Madrasah Nizamiyah: Peranan KH. Abdul Wahid Hasyim dalam Pembaharuan 

Pendidikan Islam di Pesantren Tebuireng (1934-1953). Skripsi ini  merupakan 

tugas akhir yang menjadi syarat kelulusan dari penulis sebagai mahasiswa 

Departemen Pendidikan Sejarah, FPIPS, UPI.  

3.3 Laporan Penelitian 

Langkah ini merupakan tahap akhir dari prosedur penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. Hal ini dilakukan setelah sumber-sumber ditemukan, 

dianalisis, dan ditafsirkan yang akhirnya dituangkan dalam bentuk tulisan yang 

sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku di Universitas Pendidikan 

Indonesia. 

Sistematika laporan penelitian terbagi dalam lima bagian, yaitu : 

Bab I menjelaskan latar belakang masuknya ide-ide pembaharuan Islam ke 

Indonesia, sehingga berpengaruh terhadap beberapa aspek kehidupan masyarakat 

Indonesia, salah satunya adalah bidang pendidikan Islam. Hal ini terlihat dari 

banyaknya dilakukan pembaharuan pendidikan dalam lembaga pendidikan Islam 

khususnya pesantren. Kemudian membahas pula sekilas mengenai peranan tokoh 

muslim Indonesia yang melakukan pembaharuan di lembaga pendidikan Islam 

pesantren yakni KH. Abdul Wahid Hasyim dengan periode 1934-1953. Untuk 

memfokuskan penelitian maka bab ini dilengkapi dengan rumusan masalah dan 

pembatasan masalah, bab ini pula memuat mengenai tujuan penelitian serta 

dilengkapi dengan sistematika penulisan. 

Bab II kajian pustaka berisi perihal kajian teori dan konsep serta penelitian 

terdahulu. Kedua hal inilah yang nantinya akan digunakan untuk mengkaji 

permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. 

Bab III adalah metode penelitian, berisi tentang metode dan teknik yang 

digunakan penulis dalam mencari sumber. Di dalamnya, dipaparkan mengenai 

metode historis, sedangkan teknik yang digunakan ialah teknik studi literatur. 

Bab IV berisi mengenai Pembahasan. Pembahasan ini dibagi menjadi tiga 

sub bab yaitu yang pertama membahas latar belakang kehidupan KH. Abdul 
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Wahid Hasyim, kedua membahas mengenai peranan KH. Abdul Wahid Hasyim 

dalam melakukan pembaharuan pendidikan Islam di pesantren Tebuireng, dan 

ketiga membahas mengenai aspek-aspek pembaharuan pendidikan Islam yang 

dilakukan KH. Abdul Wahid Hasyim di pesantren Tebuireng. 

Bab V berisi simpulan dan rekomendasi, dalam bab ini dikemukakan 

kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan serta sebagai inti dari 

pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan menguraikan hasil temuan penulis 

tentang permasalahan yang dikaji pada penulisan skripsi ini. Dan rekomendasi 

sebagai solusi untuk perbaikan penelitian selanjutnya. 

Ketentuan penulisan karya tulis penelitian ini akan menggunakan 

ketentuan Harvard. Ketentuan tersebut dipilih karena merupakan sistem yang 

banyak digunakan oleh perguruan tinggi di Indonesia terutama di Universitas 

Pendidikan Indonesia. Dalam praktik penulisan skripsi ini penulis mengacu 

kepada Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 

3260/UN40/HK/2018, tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI Tahun 

Akademik 2018. 

Dalam melakukan sebuah penelitian sejarah, penulis perlu memerhatikan 

setiap tahapan dalam metodologi tersebut. Setiap tahapan penelitian harus 

dilakukan dan merupakan suatu kesinambungan untuk dapat menjawab setiap 

pertanyaan yang diajukan oleh penulis dalam kajian skripsi ini. Tahap metodologi 

penelitian ini digunakan penulis agar mendapatkan hasil yang objektif. 

 


