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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dibahas secara rinci mengenai langkah, 

prosedur atau metodologi penelitian yang dipakai oleh penulis untuk 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan judul skripsi “Raden Ajeng 

Sutartinah: Pelopor  Organisasi Wanita Tamansiswa (1922-

1971)”.Suatu penelitian dapat berhasil baik atau tidak baik tergantung 

pada data yang diperoleh. Kualitas suatu penelitian didukung pula oleh 

proses pengolahan yang dilakukan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu 

metode dalam melakukan suatu penelitian agar diperoleh data dan 

kualitas pengolahan yang baik. Dalam bab III penulis akan memaparkan 

secara rinci mengenai metode yang penulis gunakan di dalam menyusun 

skripsi ini, dari mulai persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, 

sampai pada tahapan penganalisaan data. 

Penelitian penulisan skripsi yang berjudul “Raden Ajeng 

Sutartinah: Pelopor  Organisasi Wanita Tamansiswa (1922-1971)” ini 

menggunakan metode penelitian historis dan teknik studi literatur. 

Metode historis atau metode penelitian sejarah merupakan metode yang 

sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini karena data-data yang 

dibutuhkan menyangkut dengan masa lampau. Abdurahman (2007, hlm. 

53) mengungkapkan bahwa metode historis merupakan penyelidikan atas 

suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari 

perspektif historis. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan 

Gottschalk (2008) yang mendefinisikan,  

Metode historis sebagai suatu proses menguji dan menganalisis 

secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, ia 

memastikan bahwa rekaman-rekamannya sungguh-sungguh 

berasal dari masa lampau  dan memang benar-benar apa yang 

tampaknya demikian dan imajinasinya ditujukan terhadap re-

kreasi dan bukan ditujukan terhadap kreasi (hlm. 39).  

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat 

teoritis sehingga diperoleh data yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi. 

Pengkajian dengan studi literatur dengan cara membaca dan mengkaji 

buku dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dikaji, sehingga dapat membantu penulis dalam 

menemukan jawaban dari permasalahan yang dirumuskan. 
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Sementara itu, terdapat beberapa tahapan yang akan penulis 

gunakan dalam penulisan penelitian sejarah yang dijelaskan oleh 

Sjamsuddin dalam bukunya Metodologi Sejarah. Terdapat tiga tahapan 

penulisan yang diungkapkan oleh Sjamsuddin (2012, hlm. 67-188) adalah 

sebagai berikut: 

 

a. Heuristik 

Heuristik merupakan sebuah kegiatan mencari sumber-sumber 

untuk mendapatkan data-data atau mencari materi sejarah atau evidensi 

sejarah (Sjamsuddin, 2012, hlm. 67). Kemudian menurut  Ismaun (2005, 

hlm. 49) mengemukakan bahwa heuristik adalah pencarian dan 

pengumpulan sumber sejarah yang relevan, setelah ekplorasi literatur. 

Pengumpulan sumber yang dilakukan penulis adalah dengan 

mengumpulkan sumber tertulis yang relevan dengan kajian penelitian 

mengenai Raden Ajeng Sutartinah sebagai pelopor  organisasi wanita 

Tamansiswa tahun 1922-1971, dalam hal ini buku, jurnal, artikel dan 

lainnya baik dari perpustakaan, museum maupun internet. 

Pengumpulan sumber yang dilakukan oleh penulis tidak hanya 

terpaku kepada pengumpulan sumber mengenai tokoh utama penulis saja, 

namun penulis juga mencari sumber lain yang dapat membantu dalam 

proses penulisan skripsi ini, seperti sumber mengenai keadaan pendidikan 

untuk perempuan pada masa kolonial dan konsep-konsep lainnya yang 

dapat menambah kajian penulis. Hal tersebut dilakukan guna 

memperkaya kajian yang akan dihasilkan nantinya. Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi literatur atau 

studi kepustakaan. Studi literatur atau studi kepustakaan ini merupakan 

teknik pengumpulan dan analisis suatu materi yang berhubungan dengan 

topik pembahasan yang relevan dengan kajian penulis. Selain itu, sumber 

sejarah literatur terbagi menjadi dua  yaitu sumber primer dan sumber 

sekunder. Menurut Ismaun (2005, hlm. 45) menjelaskan bahwa sumber 

primer adalah sumber sejarah yang asli  dan memuat bahan-bahan asli, 

sedangkan sumber sekunder adalah sumber berupa garapan terhadap 

sumber asli atau bacaan tentang itu dan berisi bahan-bahan asli yang telah 

digarap. 

b. Kritik 

Setelah menemukan sumber sejarah yang diperlukan, maka 

sebagai usaha dalam mencari kebenaran (truth) sejarawan akan 

dihadapkan kepada kebutuhan untuk membedakan apa yang benar dan 

apa yang tidak benar atau palsu, serta apa yang mungkin dan apa yang 
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meragukan. Kemampuan tersebut pada dasarnya harus dimiliki oleh 

seorang sejarawan, sehingga ketidakbenaran dalam suatu cerita sejarah 

dapat diminimalisirkan. Hal ini sejalan dengan Jacques Barzun & Henry 

F. Graff (dalam Sjamsuddin, 2012, hlm. 103) yang mengemukakan bahwa 

semua sejarawan harus mengerahkan segala kemampuan pikirannya, 

bahkan seringkali ia harus menggabungkan antara pengetahuan, sikap 

ragu (skeptis), percaya begitu saja, menggunakan akal sehat, dan 

melakukan tebakan inteligen. Berdasarkan pernyataan tersebut maka 

dalam melakukan sebuah penelitian sejarah harus dibutuhkan sebuah 

proses ilmiah sehingga sumber sejarah yang didapatkan dapat 

dipertanggungjawabkan, karena itulah diperlukannya kritik sumber. 

Dalam penelitian sejarah, mengenal dua cara kritik sumber yakni kritik 

internal dan kritk eksternal. 

 

1. Kritik Eksternal 

Kritik eksternal dilakukan penulis untuk menilai otentisitas atau 

keotentikan (keaslian) sumber sejarah, dalam kritik eksternal 

dipersoalkan tentang bahan dan bentuk sumber, umur dan asal dokumen, 

kapan dibuat, dibuat oleh siapa, instansi siapa, atau atas nama siapa. 

Sumber itu asli itu salinan dan masih utuh seluruhnya atau sudah berubah. 

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo (1995, hlm. 98-

100) bahwa jika kritik ekstern diberlakukan pada sumber tertulis, maka 

pertama-tama harus diperhatikan bahan yang dipakai, misalnya batu atau 

logam (prasasti), kertas (arsip atau manuskrip), jenis tinta, dan gaya huruf 

itu sezaman dengan peristiwa atau tidak. Hal ini bisa berlaku juga bagi 

sumber artifact, misalnya, batu (bangunan candi, arca, prasasti) atau kayu 

dan bambu (bangunan rumah) yang dipakai seumur dengan bangunannya 

atau tidak. Selanjutnya, kritik ekstern itu dilakukan terhadap sumber lisan, 

maka si pelaku dan si penyaksi harus diperhatikan apakah ia buta atau 

tidak, tuli atau tidak, bisu atau tidak, waras atau gila, suke berbohong atau 

tidak, dan pikun atau tidak. Cacat dan mundurnya fisik seseorang 

berpengaruh dalam memberikan kesaksian. Jika masalah fisik tidak 

menjadi masalah, maka mereka adalah sumber yang otentik (Priyadi, 

2012, hlm. 62-63). 

Dalam tahap ini penulis melakukan kritik terhadap buku, jurnal, 

dokumen-dokumen yang telah didapat dari aspek luar yaitu melihat 

apakah sumber-sumber tersebut asli atau tidak, hal ini dilihat dari adanya 

penulis serta tahun penulisan dan penerbitannya. 

2. Kritik Internal 
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Kritik internal dilakukan penulis untuk melihat kelayakan konten 

dari sumber-sumber yang telah didapatkan untuk selanjutnya dijadikan 

bahan untuk penelitian dan penulisan skripsi. Menurut Priyadi (2012, 

hlm. 67) kritik intern ini dilakukan dengan memperhatikan dua hal (1) 

penilaian intrinsik terhadap sumber-sumber, (2) membanding-

bandingkan kesaksian dari berbagai sumber agar sumber dapat dipercaya 

(diterima kredibilitasnya). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh 

Ismaun (2005, hlm. 50) bahwa Kritik internal dilakukan penulis untuk 

menilai kredibilitas sumber dengan mempersoalkan isinya, kemampuan 

pembuatannya, tanggung jawab dan moralnya. Kemudian, penulis 

melakukan perbandingan dari sumber-sumber yang didapat agar 

menunjukkan keobjektifan penulis sebagai seorang peneliti. Pada tahap 

ini penulis melihat sejauh mana kesesuaian sumber yang telah didapatkan 

dengan tema yang dikaji. 

 

c. Historiografi  

Historiografi merupakan tahap terakhir dalam metode penelitian 

sejarah. Dalam kegiatan ini penulis menyajikan hasil temuan pada 

tahapan heuristik, dan kritik dengan cara menyusunnya menjadi sebuah 

bentuk tulisan. Dalam penelitian kualitatif, seperti sejarah, difokuskan 

kepada fakta kejiwaan (mentifact), fakta hubungan sosial (sosifact), dan 

fakta benda (artifact), yang memang tidak tersentuh oleh penelitian 

kuantitatif,  ketiga fakta tersebut ditafsirkan dan dituliskan menjadi karya 

sejarah  (Priyadi, 2012, hlm. 79). 

Ketika sejarawan memasuki tahap menulis, maka ia 

mengerahkan seluruh daya pikirnya, bukan saja keterampilan teknis 

penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan, tetapi yang terutama 

penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya karena ia pada akhirnya 

harus menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitiannya atau 

penemuannya itu dalam suatu penulisan utuh yang disebut historiografi 

(Sjamsuddin , 2012, hlm. 121). 

 

3.1 Persiapan Penelitian 

Pada tahapan ini, penulis melakukan beberapa persiapan 

penelitian sebelum benar-benar terjun ke lapangan. Persiapan pra 

lapangan ini yang terdiri dari penentuan dan pengajuan tema penelitian, 

penyusunan rancangan penelitian, mengurus perizinan hingga proses 

bimbingan dan konsultasi dilakukan agar penelitian yang penulis lakukan 
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sudah terencana dengan baik. Adapun langkah-langkah yang dilakukan 

oleh penulis adalah sebagai berikut. 

3.1.1 Penentuan dan Pengajuan Tema Penelitian 

Tahap awal yang dilakukan oleh penulis adalah memilih dan 

menentukan tema penelitian. Tahapan ini merupakan kegiatan pertama 

dalam memulai proses penelitian. Untuk mencari tema dan menentukan 

judul skripsi yang akan penulis kaji, penulis melakukan pra-penelitian 

dengan membaca berbagai referensi seperti buku, jurnal, artikel, dan 

skripsi yang ditulis oleh mahasiswa departemen pendidikan sejarah, 

Universitas Pendidikan Indonesia yang membahas tentang kajian tokoh 

perempuan dan Tamansiswa serta referensi yang berkaitan dengan tema 

judul yang penulis rencanakan sebelum penelitian dilakukan. Pra 

penelitian ini sangat berguna dalam melakukan tahap penentuan judul 

karena akan mempermudah kemudian hari dalam penyusunan dan 

referensi sumber yang terkumpul. 

Selain itu, penulis merasa memiliki ketertarikan lebih untuk 

menulis sejarah tokoh perempuan dibandingkan dengan sejarah tokoh 

laki-laki lainnya. hal tersebut dilatarbelakangi oleh jarangnya penulisan 

tentang sejarah perempuan Indonesia khususnya di Departemen 

Pendidikan Sejarah, Universitas Pendidikan Indonesia, di mana ketika 

penulis melakukan pra penelitian untuk mencari tahu tentang tokoh 

perempuan di bagian skripsi jarang ditemukan mahasiswa pendidikan 

sejarah yang menulis tentang sejarah perempuan. Padahal dalam 

kenyataannya kaum perempuan sangat berperan besar dalam segala aspek 

kehidupan manusia, karena hal ini pula penulis merasa tertarik  membahas 

dan mengembangkan suatu penulisan jejak masa lalu mengenai 

perempuan. Pada akhirnya penulis menemukan tema penelitian yang 

sesuai dengan keresahan yang dialami oleh penulis yakni pemilihan tokoh 

Raden Ajeng Sutartinah sebagai kajian pokok penelitian. Sebagai tindak 

lanjutnya, penulis kemudian mengajukan rancangan judul penelitian 

kepada Tim Pertimbangan Penelitian Skripsi (TPPS) Departemen 

Pendidikan Sejarah secara khusus menangani masalah penelitian skripsi. 

 

3.1.2 Penyusunan Rancangan Penelitian 

Langkah sebelum melakukan sebuah proses penelitian maka 

yang harus dilakukan oleh penulis ialah mengajukan proposal yang 

merupakan kerangka dasar dan acuan dalam penyusunan skripsi pada 

proses selanjutnya. Penyusunan proposal ini dirancang semenjak 
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semester tujuh dalam mata kuliah Seminar Penulisan Karya Ilmiah. 

Selama proposal masih merupakan tugas kuliah, penulis secara berkala 

melakukan konsultasi dengan dosen pengampu mata kuliah tersebut, 

yakni Drs. Andi Suwirta M. Hum dan Drs. H. Ayi Budi Santosa, M.Si. 

Rancangan berupa proposal skripsi ini kemudian diajukan kepada TPPS 

untuk dipresentasikan dalam seminar proposal skripsi. Proposal skripsi 

ini disusun sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh 

bagian akademik Departemen Pendidikan Sejarah maupun Universitas 

Pendidikan Indonesia yang terdiri dari: 

 

1. Judul Penelitian 

2. Latar belakang masalah 

3. Rumusan Masalah 

4. Tujuan Penelitian 

5. Manfaat Penelitian  

6. Metode Penelitian 

7. Kajian Pustaka 

8. Sistematika Penulisan 

9. Daftar Pustaka 

Judul yang diajukan oleh penulis kepada TPPS pada awalnya 

adalah ‘Peranan R.A Sutartinah dalam Memperjuangkan Hak Pendidikan 

untuk Perempuan Melalui Organisasi Wanita Tamansiswa tahun 1922-

1946’. Judul tersebut diseminarkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 

2018 bertempat di Laboratorium Departemen Pendidikan Sejarah, Lt. 4 

gedung FPIPS UPI. Dihadiri oleh perwakilan TPPS, perwakilan calon 

dosen pembimbing, serta beberapa orang mahasiswa yang pada saat itu 

melakukan seminar proposal skripsi.  

Waktu seminar tersebut penulis mempresentasikan rancangan 

penelitian dihadapan TPPS dan calon pembimbing skripsi untuk dikaji 

dan didiskusikan apakah rancangan proposal skripsi tersebut dapat 

dilanjutkan atau tidak. Ketika seminar proposal skripsi dilakukan penulis 

mendapatkan masukan terutama dari calon pembimbing dan dari dosen 

lainnya yang ikut hadir dalam seminar. Hasil dari seminar tersebut 

menyatakan bahwa pada dasarnya judul yang penulis ajukan telah 

disetujui, namun harus ada koreksi dan saran untuk memperbaiki 

rancangan penelitian. Judul penelitian sempat diganti, judul tersebut 

adalah ‘Peranan Nyi Hajar Dewantara dalam Memperjuangkan Hak 

Pendidikan untuk Perempuan melalui Organisasi Wanita Tamansiswa 

tahun 1922-1971’.  
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Kemudian, terdapat beberapa perbaikan proposal yang 

disarankan oleh dosen pembimbing ialah latar belakang masalah 

penelitian yakni mengenai kurangnya keresahan dan alasan penulis  

memilih Nyi Hadjar Dewantara sebagai tokoh perempuan yang akan 

ditulis dalam skripsi, judul penelitian yang awalnya menggunakan nama 

asli dari Nyi Hadjar Dewantara yakni Raden Ajeng Sutartinah disarankan 

oleh dosen pembimbing untuk diganti dengan nama Nyi Hajar Dewantara 

karena nama tersebut lebih populer daripada nama asli dari Nyi Hajar 

Dewantara tersebut. Sementara itu, mengenai perbaikan lainnya seperti 

teknik penulisan, penggunaan tanda baca serta cara mengutip sebuah 

sumber. Sehingga, pada akhirnya penulis menggunakan judul Raden 

Ajeng Sutartinah: Pelopor  Organisasi Wanita Tamansiswa (1922-

1971). 

3.1.3 Mengurus Perizinan 

Tahapan ini dilakukan untuk memudahkan dan memperlancar 

penulis dalam melakukan penelitian dan mendapatkan sumber-sumber 

yang diperlukan dalam kajian skripsi ini. Hal ini diperlukan pula sebagai 

bukti bahwa penelitian ini dilakukan penulis yang merupakan mahasiswa 

dari Universitas Pendidikan Indonesia. Mengenai perizinan seminar 

proposal sendiri dilakukan secara kolektif oleh mahasiswa yang 

mengontrak mata kuliah Seminar Penulisan Karya Ilmiah (SPKI) pada 

semester tujuh khusus untuk angkatan 2014. Mahasiswa yang akan 

melaksanakan seminar proposal skripsi tersebut membuat surat undangan 

kepada calon dosen pembimbing masing-masing sesuai dengan yang 

telah ditentukan oleh ketua TPPS. Penulis melakukan seminar proposal 

pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 dengan dihadiri  oleh Ibu Dra. 

Yani Kusmarni, M.Pd selaku ketua Tim Pertimbangan Penulisan Skripsi 

(TPPS). Dan setelah seminar proposal selesai dilaksanakan, peneliti 

mengurus perizinan agar dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) 

penunjukkan dosen pembimbing skripsi yang akan membimbing penulis 

dalam penulisan karya ilmiah ini.   

3.1.4 Proses Bimbingan  

Proses bimbingan merupakan proses yang harus dilakukan oleh 

setiap mahasiswa saat proses penulisan skripsi berlangsung sampai 

akhirnya setelah mahasiswa dinyatakan memenuhi kriteria dan syarat 

untuk sidang skripsi, maka proses bimbingan pun dianggap selesai. 

Penulis melakukan proses bimbingan bersama dosen pembimbing  I yaitu 

Ibu Dr. Lely Yulifar, M.Pd pada tanggal 25 Januari 2018, dengan 
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kesimpulan proposal skripsi harus diperbaiki dan dilanjutkan dengan 

BAB I. Setelah melakukan bimbingan pertama, penulis melakukan 

perbaikan dan melakukan bimbingan kedua dengan draft BAB I, dalam 

bimbingan kedua ini pembimbing menyarankan agar rumusan masalah 

diperbaiki lagi dengan menggunakan 5 W + 1 H, kemudian ada beberapa 

tanda baca yang harus diperbaiki lagi dalam hal penempatannya. 

Sementara itu bimbingan dengan Ibu Yeni Kurniawati, M.Pd selaku 

pembimbing II, dilakukan pada tanggal 19 April 2018 dengan kesimpulan 

yang sama yaitu BAB I masih harus diperbaiki terutama mengenai 

keresahan penelitian yang harus dituliskan oleh penulisan dalam latar 

belakang masalah, dan Ibu Yeni Kurniawati, M.Pd menyarankan agar 

judul yang semula menggunakan nama Nyi Hajar Dewantara dirubah 

dengan menggunakan nama asli nya yaitu Raden Ajeng Sutartinah. 

Adapun proses bimbingan dilakukan secara bertahap dan 

berkelanjutan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pada setiap 

pertemuan untuk bimbingan akan membahas satu atau dua bab yang 

diajukan dan telah diserahkan draft skripsi sebelum waktu bimbingan 

dilaksanakan. Bimbingan dilakukan berkelanjutan mulai dari BAB I, 

BAB II, BAB III, BAB IV, dan BAB V, dengan demikian akan terlihat 

kesinambungan dalam penulisan skripsi yang baik berdasarkan 

komunikasi dan diskusi antara penulis dengan dosen pembimbing 

berkaitan dengan penelitian serta penulisan skripsi, tentunya setelah 

dilakukan berbagai perbaikan setelah diadakannya bimbingan. 

Untuk pelaksanaan bimbingan sendiri penulis tidak terlalu 

mengalami kendala yang sangat berarti, namun mengenai penyesuaian 

waktu dengan kedua dosen pembimbing dengan waktu penulis yang 

sedang melaksanakan PPL dilakukan melalui kesepakatan antara penulis 

dengan kedua dosen pembimbing. Adapun tanggal dan perkembangan 

bimbingan yang dilakukan oleh penulis dengan kedua dosen pembimbing 

skripsi dapat dilihat pada lembaran frekuensi bimbingan yang telah 

dilampirkan. 

 

3.2 Pelaksanaan Penelitian 

Pada tahapan ini terdapat beberapa langkah yang dilaksanakan 

oleh penulis yang tentunya berdasarkan kepada metode penulisan sejarah. 

Penulisan dilakukan oleh penulis terhitung sejak Oktober 2017 dengan 

penulisan proposal penelitian. Penelitian yang membahas peranan Raden 

Ajeng Sutartinah ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif, artinya 

penulisan ini mengandalkan kajian melalui berbagai sumber literatur yang 



40 
 

Ridha Laeli Insyarah Anwar, 2019 
Raden Ajeng Sutartinah: Pelopor  Organisasi Wanita Tamansiswa  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

relevan dengan pembahasan yang penulis kaji. Adapun metode penulisan 

sejarah yang digunakan untuk menuliskan peranan Raden Ajeng 

Sutartinah pada perkembangan organisasi Wanita Tamansiswa tahun 

1922-1971 ialah merujuk kepada apa yang dikemukakan oleh Sjamsuddin 

(2012, hlm. 67-188) yaitu Heuristik, Kritik dan Historiografi yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

 

3.2.1 Pengumpulan Sumber (Heuristik) 

Langkah pertama dalam tahapan ini penulis berusaha melakukan 

pencarian, pengumpulan dan pengklasifikasian berbagai sumber yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. Pengumpulan sumber yang 

dilakukan penulis ialah dengan mengumpulkan sumber tertulis yang 

dapat membantu peneliti dalam memecahkan berbagai permasalahan 

yang dikaji. Sumber-sumber tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan 

di antaranya seperti,  buku, artikel dalam jurnal, artikel dalam surat kabar 

dan majalah dan data-data lainnya yang relevan. Menurut Sjamsuddin 

(2012, hlm.74-75) mengatakan bahwa sumber sejarah (historical  

sources) adalah segala sesuatu yang langsung atau tidak langsung 

menceritakan kepada kita tentang sesuatu kenyataan atau kegiatan 

manusia pada suatu lalu (past actuality). Hal ini sejalan dengan Tosh  

(dalam Sjamsuddin, 2012, hlm. 75) yang menjelaskan bahwa “Sumber-

sumber sejarah merupakan bahan mentah (raw materials) sejarah yang 

mencakup segala macam evidensi (bukti) yang telah ditinggalkan 

manusia yang menunjukkan segala aktivitas mereka di masa lalu yang 

berupa kata-kata yang tertulis atau kata-kata yang diucapkan (lisan). 

Sumber-sumber tertulis tersebut diperoleh penulis dari berbagai 

tempat yang penulis kunjungi. Berikut ini merupakan rincian tempat dan 

sumber-sumber tertulis yang sementara ditemukan saat melakukan 

heuristik: 

a. Perpustakaan Pusat Universitas Pendidikan Indonesia yang 

merupakan perpustakaan terdekat dengan penulis. Kunjungan ke 

perpustakaan pusat UPI dilakukan sejak bulan Oktober 2017 

hingga penulis masih melakukan proses penyusunan skripsi pun 

tetap dikunjungi. Adapun sumber yang didapatkan saat 

pencarian di Perpustakaan pusat UPI tidak terlalu banyak 

dikarenakan keterbatasan penyediaan sumber yang relevan. 

Namun penulis menemukan beberapa buku yang dirasa penting 

guna mendukung penulisan skripsi  ialah Sejarah perempuan 

Indonesia gerakan & pencapaian (2008) karya Cora Vreede- De 
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Stuers; buku Ki Hajar Dkk ditangkap, di penjara, dan di di 

asingkan karya H.A.H Harahap dan B.S. Dewantara; buku Di 

negeri penjajah orang Indonesia di negeri Belanda 1600-1950 

karya Harry A. Poeze; buku Sang Guru novel biografi Ki Hajar 

Dewantara (Kehidupan, Pemikiran, dan Perjuangan pendiri 

Tamansiswa (1889-1959) Karya Haidar Musyafa; buku 

Indonesia dalam arus sejarah (masa pergerakan kebangsaan) 

karya Prof. Dr. A.B. Lapian, Dkk; buku Sejarah nasional 

Indonesia V  karya Marwati Djoened Poesponegoro dan 

Nugroho Notosusanto; buku Ki Hajar Dewantara karya Darsiti 

Soeratman; buku Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta (1997) 

karya S. Kutoya, Dkk; buku 100 Tahun Ki Hajar Dewantara 

(1989) karya Bambang Sokawati Dewantara. 

b. Perpustakaan pusat Universitas Padjajaran yang terletak di 

Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Di sini penulis tidak  

menemukan banyak sumber buku yang dapat menjadi penunjang 

dari penulisan skripsi ini yaitu buku yang berjudul Indonesia 

Masalah dan Peristiwa Bunga Rampai diredaksi oleh 

S.Ichimura dan Koentjaraningrat.  

c. Perpustakaan Universitas Indonesia yang terletak di Depok. Di 

sini penulis menemukan buku Potret Pergerakan Wanita di 

Indonesia karya Sukanti Suryochondro; buku Sejarah Setengah 

Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia karya Tim 

Penyusun dan Tim Pengumpul Data Kongres Wanita Indonesia 

(KOWANI). 

d. Perpustakaan pribadi Batu Api yang terletak di Jatinangor 

Kabupaten Sumedang. Penulis beberapa kali mengunjungi 

perpustakaan milik pribadi ini dikarenakan terdapat banyak 

koleksi buku-buku lama. Sumber buku yang didapatkan dari 

perpustakaan ini diantaranya ialah Kongres Perempuan 

Pertama: Tinjauan Ulang (2007) karya Susan Blackburn. 

e. Perpustakaan Museum Dewantara Kirti Griya yang terletak di Jl. 

Tamansiswa no. 31 Yogyakarta. Di sini penulis banyak 

menemukan buku. Riwayat Perjuangan Tamansiswa 30 Tahun: 

1922-1952 (1952) karya Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa; 

buku Peringatan Tamansiswa 60 Tahun 1922-1982 (1982) karya 

MLPTS; buku Tamansiswa Bunga Rampai Pemikiran (2000) 

karya MLPTS; buku Wanita Taman Siswa dan Hidup 

Kekeluargaan (1979) karya Darsiti Soeratman; buku 
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Perjuangan dan Ajaran Hidup Ki Hajar Dewantara (1963) 

karya M. Tauchid; buku  Azas dan Dasar-Dasar Tamansiswa 

(1964) karya Ki Hadjar Dewantara; buku Kenangan Tujuh Dasa 

Warsa Wanita Tamansiswa 3 Juli 1922-3 Juli 1992 (1992) karya 

Badan Pusat Wanita Tamansiswa; buku Ki Hajar Dewantara 

“Pemikiran dan Perjuangannya” karya Suhartono 

Wiryopranoto,Dkk; Majalah “Poesara” terbit bulan Oktober-

November 1932 Djilid III No. 1-2; Majalah “Pusara” terbit 

bulan Mei-Djuni 1964 Djilid XXV No. 3-4; Majalah “Pusara” 

terbit bulan Nopember-Desember Djilid XXV No. 5-6. 

f. Perpustakaan Grhatama Pustaka BPAD Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang terletak di Jl. Janti, Wonocatur Banguntapan. 

Di sini penulis menemukan buku  Soewardi Soerjaningrat dalam 

Pengasingan (1991) karya Irna H.N Hadi Soewito; buku 

Biografi Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama (1991) 

karya Suratmin, Dkk; buku Ki Hadjar Dewantara dan Taman 

Siswa dalam Sejarah Indonesia Modern (1986) karya 

Abdurrachman Surjomihardjo. 

g. Koleksi pribadi yang dimiliki oleh penulis yakni buku biografi 

Raden Ajeng Sutartinah yakni yang berjudul Nyi Hajar 

Dewantara dalam Kisah dan Data (1984) karya Bambang 

Sokawati Dewantara; 70 Tahun Tamansiswa 1922-1992 (1992) 

karya Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa; buku  Karya Ki 

Hadjar Dewantara Bagian II: Kebudayaan (1967) dibukukan 

oleh Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa. 

h. Secara online pun penulis melakukannya sepanjang penulisan 

karya ilmiah ini. Heuristik dilakukan secara online memang 

merupakan cara paling cepat yang dilakukan oleh mahasiswa 

yakni dengan adanya teknologi yang mendukung segala akses 

infromasi dari dunia maya yang lebih efisien. Penulis 

mendapatkan beberapa sumber dari heuristik online ialah berupa 

artikel dalam jurnal. Artikel jurnal yang didapatkan sesuai 

dengan kajian penulis ialah karya Yulianti dengan judul Konsep 

Pendidikan Perempuan di Tamansiswa dan sumber penunjang 

lainnya ialah Menggali Nilai-Nilai dan Hakikat Wanita dalam 

Pandangan Ki Hajar Dewantara karya Dr. Dyah Kumalasari. 

Serta sumber-sumber dari internet lain yang relevan dengan 

kajian penelitian skripsi penulis.  

3.2.2 Kritik Sumber 
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Setelah melakukan kegiatan pencarian serta pengumpulan 

sumber, tahap selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah dengan 

melakukan tahap kritik sumber baik internal maupun eksternal. Semua 

sumber yang telah dikumpulkan terlebih dahulu diverifikasi sebelum 

digunakan. Sebab, tidak semuanya langsung digunakan dalam penulisan. 

Dua aspek yang dikritik ialah otentisitas (keaslian sumber) dan 

kredibilitas (tingkat kebenaran informasi) sumber sejarah (Hamid dan 

Madjid, 2014, hlm. 47). Sehingga dengan adanya kritik sumber maka 

sumber-sumber yang telah dikumpulkan akan diuji kebenarannya dan 

ketepatannya, karena hal ini akan menjadikan karya sejarh sebagai sebuah 

produk dari proses ilmiah itu sendiri yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara keilmuan. 

 

3.2.2.1 Kritik Eksternal 

Ismaun (2005, hlm. 50) menjelaskan bahwa “kritik eksternal 

atau kritik luar untuk menilai otensitas sumber sejarah. Sumber yang 

otentik tidak mesti harus sama dengan sumber dan isi tulisan dalam 

dokumen harus sembunyi dan sama dengan sumber aslinya, baik menurut 

isinya yang tersurat maupun yang tersirat”. Hal ini sejalan dengan  Hamid 

dan Madjid (2014) yang menjelaskan mengenai kritik eksternal yaitu 

Pengujian asli atau tidaknya sumber berarti yang dikritik adalah 

aspek eksternal (fisik) sumber sejarah. Bila ia berupa dokumen 

tertulis, maka untuk mengetahui otentisitas diuji dengan 

beberapa pertanyaan: kapan dan di mana sumber dibuat? dan 

bagaimana kerangka konseptualnya? Begitu juga dengan sumber 

lisan peneliti harus cermat (hlm. 48).  

Secara keseluruhan yang merupakan bagian paling essensial dari 

kritik eksternal adalah mengenai tanggal-tanggal dokumen dan 

identifikasi pengarangnya (atau paling tidak, suatu rabaan mengenai 

lokasinya dalam waktu dan dalam ruang, serta mengenai kebiasaan, 

watak, pendidikan, kenalan pengarang dan sebagainya) (Gottschalk, 

2008, hlm. 110-111). Penulis melakukan kritik eksternal terhadap 

sumber-sumber tertulis berupa buku-buku, penulis sendiri tidak 

melakukan proses kritik sumber yang terlalu ketat dengan pertimbangan 

bahwa buku-buku tersebut merupakan sumber sekunder hasil cetakan 

yang di dalamnya akan memuat nama penulis, tahun terbit, penerbit dan 

tempat di mana buku tersebut diterbitkan. Dengan kriteria tersebut maka 

dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas 

penggunaan buku yang telah diterbitkan. Selanjutnya untuk sumber 
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sekunder lainnya seperti artikel dalam jurnal, skripsi, serta tesis. Terdapat 

beberapa aspek yang penulis perhatikan untuk melakukan kritik sumber 

dan memutuskan sumber sekunder itu dapat dipakai atau tidak yakni: 

untuk artikel dalam jurnal harus mencantumkan nama penulis atau 

pengarang, nama jurnal, tahun dipublikasikannya jurnal tersebut beserta 

volume dan nomor serta halaman; untuk skripsi dan tesis harus 

mencantumkan nama penulis, judul skripsi dan tesis, tahun dibuatnya 

skripsi dan tesis, dan nama universitas yang bersangkutan. Kritik 

eksternal umumnya lebih banyak digunakan untuk sumber primer. 

3.2.2.2 Kritik Internal  

Kritik internal digunakan untuk menentukan kredibilitas dan 

reabilitas sumber atau dokumen. Artinya peneliti atau sejarawan harus 

menentukan seberapa jauh dapat dipercaya kebenaran dari isi informasi 

yang disampaikan  oleh suatu sumber atau dokumen sejarah (Daliman, 

2012, hlm. 72). Dalam penelitian menggunakan metode sejarah ini, yang 

dimaksud dengan unsur kredibel bukanlah bahwa unsur itu adalah apa 

yang sungguh-sungguh terjadi, melainkan bahwa unsur itu paling dekat 

dengan apa yang sungguh-sungguh terjadi. Sejauh dapat kita ketahui 

berdasarkan penyelidikan krisis terhadap sumber-sumber terbaik yang 

ada (Gottschalk, 2008, hlm. 112). Selanjutnya Sjamsuddin (2012, hlm. 

112) mengemukakan bahwa kritik internal menekankan aspek “dalam” 

yaitu isi dari sumber dengan mengadakan evaluasi terhadap 

kesaksian/tulisan dan memutuskan kesaksian tersebut dapat diandalkan 

atau tidak. 

Kritik sumber ini dilakukan oleh penulis untuk mengkritik 

berbagai sumber-sumber penelitian yang telah didapatkan, dengan 

membandingkan berbagai sumber dari berbagai sudut pandang. Hal ini 

dilakukan untuk meminimalisasi munculnya subjektivitas dalam 

penulisan penelitian ini.  

3.2.3 Historiografi 

Tahap terakhir dalam sebuah penelitian ialah sebuah 

rekonstruksi kembali hasil bacaan kedalam sebuah tulisan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Setelah sebelumnya telah melalui berbagai 

tahapan penelitian metode sejarah yaitu heuristik dan kritik, dalam ilmu 

sejarah tahapan terakhir ini disebut sebagai historiografi atau penulisan 

sejarah. Ketika sejarawan memasuki tahap menulis, maka ia 

mengerahkan seluruh daya pikirannya, bukan saja keterampilan teknis 

penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan, tetapi yang paling 
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utama penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya karena ia pada 

akhirnya harus menghasilkan sintesis dari seluruh hasil penelitiannya atau 

penemuannya itu dalam suatu penelitian yang utuh (Sjamsuddin, 2012, 

hlm. 121). Selanjutnya, hal ini sejalan dengan  pemikiran Abdurahman 

(2007, hlm. 76-77) terdapat syarat-syarat umum yang perlu diperhatikan 

dalam historiografi di antaranya adalah : 

1) Peneliti harus memiliki kemampuan mengungkapkan 

dengan bahasa yang baik, peneliti harus memiliki pedoman 

dalam penulisan sehingga dapat tersusun secara sistematis, 

menggunakan gaya bahasa yang tepat, jelas, dan mudah 

dipahami, pemaparan apa adanya tidak dilebih-lebihkan. 

2) Terpenuhinya kesatuan sejarah, penulisan sejarah 

merupakan bagian dari sejarah yang lebih umum. Oleh 

karena itu harus sesuai penempatan berdasarkan masanya 

(tidak terjadi distorsi). 

3) Menjelaskan apa yang ditemukan oleh peneliti dengan 

menyajikan bukti-bukti, perlu dibuat sistematika  yang 

dapat dimengerti oleh pembaca. 

4) Keseluruhan pemaparan harus argumentatif, usaha peneliti 

dalam merekonstruksi masa lampau perlu didasari oleh 

bukti-bukti yang terseleksi, lengkap, dan mengandung detail 

fakta yang akurat. 

Penulisan sejarah dalam penelitian skripsi ini, disusun secara 

kronologis dengan tema yang jelas dan sistematis sehingga memudahkan 

pembaca untuk mencerna isi dari pokok permasalahan dalam penelitian 

ini. Kemudian, laporan hasil penelitian ini dituangkan ke dalam sebuah 

karya yakni skripsi. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang menjadi 

syarat kelulusan dari penulis sebagai mahasiswa yang menempuh 

pendidikan S-1 di Departemen Pendidikan Sejarah, FPIPS, Universitas 

Pendidikan Indonesia. Laporan tersebut disusun secara ilmiah 

berdasarkan metode yang telah dirumuskan dan teknik penulisan yang 

sesuai dengan  pedoman karya ilmiah yang di keluarkan oleh Universitas 

Pendidikan Indonesia nomor 6449/UN40/HK/2017, struktur organisasi 

penulisan skripsi terdiri dari: BAB I Pendahuluan, BAB II Kajian 

Pustaka, BAB III Metodologi Penelitian, BAB IV Pembahasan, serta 

BAB V Simpulan dan Rekomendasi. 

BAB I Pendahuluan, dalam bagian pendahuluan dipaparkan 

mengenai latar belakang penelitian berdasarka tema yang dipilih yaitu 

tentang “Raden Ajeng Sutartinah: Pelopor  Organisasi Wanita 
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Tamansiswa (1922-1971)”, dijelaskan secara rinci mengenai alasan 

penulis meneliti tema ini dan latar belakang penelitian memberikan 

gambaran secara umum mengenai topik yang akan diteliti. Untuk 

memperinci serta membatasi masalah agar tidak terlalu meluas maka 

dicantumkan rumusan masalah sehingga dapat dikaji secara khusus dalam 

penulisan ini, yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam bab IV. 

Selanjutnya, dalam bab ini dijelaskan mengenai tujuan penelitian yang 

akan dicapai, tujuan penelitian merupakan turunan dari rumusan masalah. 

Dijabarkan pula dalam bab ini mengenai manfaat penelitian yag 

diharapkan, baik manfaat untuk penelitian selanjutnya, maupun manfaat 

untuk dunia pendidikan agar dapat dijadikan referensi dalam proses 

belajar mengajar di lembaga persekolahan. Pada akhir bab ini adalah 

tentang struktur organisasi skripsi, yang berisi pemaparan singkat 

mengenai sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  Kajian Pustaka, dalam bab ini penulis berusaha 

memaparkan hasil studi kepustakaan dari beberapa literatur yang telah 

penulis baca, yang dijadikan pegangan oleh penulis dalam menyusun 

skripsi. Selain itu, akan dijelaskan pula tentang penelitian terdahulu yang  

berfungsi sebagai sumber pendukung dalam penulisan skripsi ini, yang 

terdiri dari artikel dalam jurnal, skripsi, serta tesis. 

BAB III Metodologi Penelitian, dalam bab ini dijelaskan tentang 

langkah-langkah yang dipergunakan dalam penulisan berupa metode 

penulisan dan teknik penelitian yang menjadi titik tolak penulis dalam 

mencari sumber serta data-data, pengolahan data dan cara penulisan. 

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode 

penelitian sejarah, yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu: heuristik, 

kritik dan historiografi. Seluruh tahapan tersebut disampaikan secara rinci 

sesuai dengan keadaan penulis ketika berada di lapangan. 

BAB IV Pembahasan, dalam bab ini penulis akan 

mendeskripsikan mengenai peranan dari seorang tokoh perempuan 

pejuang yang bernama Raden Ajeng Sutartinah: Pelopor  Organisasi 

Wanita Tamansiswa (1922-1971). Penulis mengawali pembahasan dalam 

BAB IV ini dengan latar belakang kehidupan dari Raden Ajeng 

Sutartinah, faktor-faktor yang melatarbelakangi Raden Ajeng Sutartinah 

membentuk organisasi Wanita Tamansiswa, dan diakhiri tentang upaya 

yang dilakukan oleh Raden Ajeng Sutartinah dalam mengembangkan 

organisasi Wanita Tamansiswa. Penjabaran dalam bagian pembahasan ini 

merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat dalam Bab 

I. 



47 
 

Ridha Laeli Insyarah Anwar, 2019 
Raden Ajeng Sutartinah: Pelopor  Organisasi Wanita Tamansiswa  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

BAB V Simpulan dan Rekomendasi, bab terakhir ini merupakan 

garis besar dari penulisan kajian yang penulis tuangkan pada proses 

historiografi. Adapun garis besar dari penulisan ini berupa simpulan dari 

pembahasan yang merujuk kepada permasalahan yang telah dirumuskan 

dalam rumusan masalah. Selain itu, dalam bab ini dilengkapi dengan 

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis. 


