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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Een eereschuld adalah sebuah artikel yang ditulis Van Deventer pada 1899, 

dimana dalam artikel tersebut dia mencetuskan gagasan politik etis.1 Politik tersebut 

meliputi educatie, irrigatie dan emigratie. Pendidikan menjadi salah satu poin untuk 

menebus hutang pemerintah oleh kolonial Belanda kepada rakyat Hindia-Belanda. 

Namun, ternyata pendidikan yang diperuntukkan bagi rakyat juga dimaksudkan untuk 

kepentingan pemerintah kolonial, seperti untuk mendukung tersedianya tenaga 

terdidik murah bagi perusahaan-perusahaan swasta, perkebunan, pertambangan dan 

pertanian. Bahkan pendidikan antara pribumi dengan anak-anak Belanda di Hindia 

Belanda dibedakan, tujuannya, supaya tidak ada perubahan status sosial bagi rakyat. 

Pendidikan yang diperuntukkan bagi pribumi masih dibedakan menjadi dua, 

yaitu Sekolah Dasar Kelas Satu yang diperuntukkan bagi pribumi keturunan 

bangsawan; dan Sekolah Dasar Kelas Dua yang diperuntukkan bagi rakyat biasa. 

Sekolah kelas satu diubah menjadi HIS (Hollands Inlandse School) pada 1914, 

karena banyaknya tuntutan dari pribumi untuk mendapat pendidikan yang lebih 

tinggi. Adanya perubahan tersebut diharapkan anak-anak pribumi dapat mengikuti 

pendidikan dengan sistem Eropa, sehingga dapat melanjutkan pendidikan yang lebih 

tinggi lagi. Setelah lulus dari HIS (sekolah dasar), dapat melanjutkan pendidikan ke 

                                                            
1 M.C. Riklefs, Sejarah Indonesia Modern, (Yogyakarta: UGM Press, 2002). 

hlm. 288. 
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Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) dan MULO melanjutkan ke Alegemene 

Middelbare School (AMS).2 Namun, ini tidak diperuntukkan untuk anak-anak dari 

rakyat biasa, yang mana setelah menyelesaikan sekolah ongko loro atau Sekolah 

Dasar Kelas Dua, mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah yang lebih 

tinggi. 

Sekolah-sekolah bentukan pemerintah kolonial pada umumnya bersifat sekuler 

dan akan melahirkan semangat intelektualisme, individualisme, egoisme, dan 

materealisme. 3 Oleh karena itu Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai mempersiapkan 

sekolah-sekolah yang dapat menjadi penengah yaitu yang mengajarkan pengetahuan 

agama dan umum secara bersama-sama. Diharapkan dengan adanya pelajaran agama, 

maka rakyat pribumi akan memiliki kepribadian yang baik serta semangat lepas dari 

penjajahan. Salah satu sekolah yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah 

sekolah guru yang semula bernama Al-Qismul Arqa. Sekolah tersebut sempat 

berganti nama menjadi Kweekschool Muhammadiyah kemudian ganti nama lagi 

menjadi Kweekschool Isteri dan akhirnya pada kongres Muhammadiyah ke 23 di 

Yogyakarta pada tahun 1935, berganti nama menjadi Madrasah Mu’allimin 

Muhammadiyah untuk sekolah putera dan Madrasah Mu’allimat Muhammadiyah 

untuk sekolah Putri. 

                                                            
2 Djunhur H. Danasuparta, Sejarah Pendidikan, (Bandung: CV Ilmu, 1976), 

hlm.137. 
 
3Amir Hamzah Wirjosukarto, Pembaharuan Pendidikan dan Pengadjaran 

Islam, (Malang: UP Ken Mutia, 1966), hlm. 63. 
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Sekolah guru (Kweekschool) yang didirikan KH Ahmad Dahlan ini, selain 

mengajarkan ilmu agama Islam, juga mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan. Madrasah 

ini juga dianggap sebagai sekolah penting bagi Muhammadiyah, sehingga 

perkembangannya selalu mendapat perhatian khusus dari pengurus organisasi 

Muhammadiyah.4 Pendidikan di Mu’allimin Muhammadiyah merupakan 

pembaharuan dari pendidikan pesantren. Semula bahan ajar di peantren semata-mata 

adalah agama, kitab-kitab karangan ulama pembaharuan tidak digunakan; sementara 

itu di Mu’allimin selain menggunakan bahan ajar agama tetapi juga diajarkan ilmu-

ilmu pengetahuan umum. Kiab-kitab agama dipergunakan secara luas, baik kitab 

karangan ulama lama maupun kitab-kitab karangan ulama-ulama modern. 5 Dengan 

mempelajari ilmu agama, diharapkan pribumi tidak hanya cerdas secara otak dengan 

ilmu pengetahuan, tetapi juga cerdas secara emosi. 

Sementara itu, selain KH Ahmad Dahlan, salah satu tokoh pergerakan yang 

memiliki cita-cita menjalankan pendidikan nasional bagi rakyat pribumi adalah 

Soewardi Soeryaningrat. Dia mendirikan Tamansiswa pada 3 Juli 1922, dengan 

menggunakan semboyan ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri 

handayani yang artinya guru atau pengajar didepan memberi contoh, yang ditengah 

                                                            
4Pengurus Besar Muhammadiyah sekarang bernama Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah. Jadi madrasah ini hierarkinya tidak terletak di bawah Majlis 
Pendidikan, namun di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Seperti yang tertuang 
dalam hasil kongres ke-28 di Medan. 

 
5Amir Hamzah Wirjosurkarto, op. cit., hlm. 123. 
 



3 
 

mengikuti kehendak, dan yang dibelakang mendorong dan membimbing anak didik.6 

Dasar kehidupan yang dipakai adalah kekeluarga serta memakai prinsip berjuang 

dengan berdiri di atas kaki sendiri dan tidak menggantungkan diri pada pihak 

manapun. Dasar kehidupan dan prinsip tersebut yang menjadikan landasan Taman 

Siswa untuk menolak bantuan dari pemerintah kolonial Belanda yang sifatnya 

mengikat. Karena dengan terikat kepada pemerintah kolonial, maka perkembangan 

pendidikan akan dibatasi sehingga berpengaruh pada sulitnya perkembangan 

pendidikan ke depan. Pengajaran dan pendidikan yang didirikan Soewardi 

Soeryaningrat disesuaikan dengan kepentingan nasional.  

Ki Hadjar Dewantara dengan Taman Siswa, ingin mewujudkan pendidikan 

kebangsaan yang berlandaskan kebudayaan. Model pendidikan ini diharapkan dapat 

memacu semangat melawan pemerintah kolonial untuk mencapai kemerdekaan. 

Pengenalan kepada kebudayaan sendiri, dalam artian kebudayaan nasional, akan 

menumbuhkan rasa cinta terhadap miliknya, sehingga ketika ada penjajah mencoba 

masuk merebutnya dan mengganti dengan kebudayaan lain, maka dengan semangat 

memiliki akan timbul semangat mempertahankan bahkan sampai mengorbankan 

nyawa. Sementara itu yang dimaksud pendidikan kebangsaan adalah pendidikan yang 

tidak bergantung pada pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial. 

Pendidikan tersebut akan menyiapkan benih-benih penerus bangsa yang cerdas, 

sesuai dengan pemberian pendidikan yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan 

                                                            
6 Soergarda Poerbakawatja, H.A.H. Harahap, Ensiklopedi Pendidikan, 

(Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 72. 
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Hindia Belanda.  Pengajaran (pendidikan) kebangsaan adalah pengajaran yang selaras 

dengan penghidupan bangsa dan kehidupan Bangsa.7 Pendidikan tersebut bertujuan 

menjadikan anak didik tahu akan  bangsanya, sehingga muncul rasa cinta tanah air.  

Perjuaangan pendidikan yang dilakukan kedua elit terpelajar tersebut bertujuan 

untuk menyediakan pendidikan pribumi dengan pengajaran yang sesuai dengan 

kondisi pribumi masa pemerintahan kolonial Belanda. Perkembangan pendidikan 

Taman Siswa dan Mualimin begitu pesat, ditandai dengan dibukanya cabang-cabang 

sekolah di luar Yogyakarta. Sebagai contoh, K. Notodipura di Surabaya dan Panuju 

Darmobroto di Tegal yang memiliki pandangan sama mengenai perjuangan 

kemerdekaan melalui pendidikan kemudian mendirikan Taman Siswa di daerah 

masing-masing.8  

Dari kedua contoh sekolah, baik Taman Siswa maupun Muhammadiyah, 

terdapat pula pendidikan untuk perempuan. Latar belakang berdirinya pendidikan 

untuk perempuan adalah untuk memberi pendidikan kepada perempuan supaya lebih 

maju, tetapi tidak mengubah kodratnya sebagai perempuan yaitu sebagai ibu. Di 

Taman Siswa, pendidikan untuk perempuan dipelopori dengan berdirinya organisasi 

Wanita Taman Siwa. Sebelumnya keinginan tersedianya pendidikan bagi perempuan 

di gagas oleh R.A. Kartini. Tetapi di Taman Siswa, Sutartinah yang sejak hari Kamis 

                                                            
7 Ki Hadjar Dewantara, Karya Ki Hadjar Dewantara bagian Pertama 

Pendidikan, (Yogyakarta: Madjelis Luhur Taman Siswa, 1977) 
 
8 Wardiman Djojonegoro, Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan 

Indonesia, (Jakarta: Depdikbud, 1995), hlm. 41. 
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23 November 1928, menggunakan nama baru Nyi Hadjar Dewantara,9  memimpin 

Wanita Taman Siswa untuk menyediakan pendidikan bagi perempuan. Pendidikan 

bagi perempuan ini tentu tidak bertujuan mengubah kodrat perempuan sebagai ibu, 

tetapi untuk memberikan pendidikan kepada perempuan supaya memiliki 

pengetahuan yang lebih luas. Organisasi Wanita Taman Siswa tersebut merupakan 

organisasi mandiri, tetapi masih dalam koridor Taman Siswa. Peran Wanita Taman 

Siswa adalah membantu Taman Siswa mengembangkan pendidikan serta 

kebudayaan, khususnya pendidikan untuk perempuan. Wanita Taman Siswa memiliki 

asas, tujuan serta sifat yang sama dengan Taman Siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran pendidikan dengan landasa agama seperti yang di 

jalankan Mualimin itu penting bagi pendidikan pribumi pada abad 

XX? 

2. Bagaimana peranan Wanita Taman Siswa dalam mendukung 

pendidikan Taman Siswa pada abad XX? 

 

 

 

 

                                                            
9 Museum Dewantara Kirti Griya, Arsip No. 01.074, Pergantian nama. Tahun 

1928. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

a. Sebagai sarana efektif dalam upaya penerapan metodologi penelitian 

sejarah, 

b. Untuk melatih daya pikir yang kritis analisis serta objektif dalam 

menganalisa suatu peristiwa sejarah. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui alasan pentingnya pendidikan dengan landasan agama 

seperti yang dijalankan Mualimin bagi pendidikan pribumi pada abad 

XX; 

b. Mengetahui peranan Wanita Taman Siswa dalam mendukung 

pendidikan Taman Siswa pada abad XX; 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

a. Sebagai tolak ukur kemampuan dalam meneliti menganalisa dan 

merekonstruksi suatu penelitian sejarah, 

b. Sebagai sarana memperluas wawasan tentang sejarah pendidikan. 
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2. Bagi Pembaca 

a. Memberikan gambaran mengenai pentingnya pendidikan dengan 

landasan agama seperti yang dijalankan Mualimin bagi pendidikan 

pribumi pada abad XX; 

b. Memberi gambaran mengenai peran Wanita Tamansiswa dalam 

mendukung pendidikan Taman Siswa pada abad XX; 

 

E. Kajian Pustaka 

Kombinasi adalah gabungan atau bias juga berarti perpaduan. Ketika 

mengamati dua pendidikan dengan landasan yang berbeda, untuk melihat kombinasi 

pendidikannya dapat dilihat dalam konteks nasional. Maksudnya, ketika Mu’allimin 

Muhammadiyah dan Wanita Taman Siswa sama-sama melakukan perjuangan melalui 

pendidikan, dalam perjuangan nasional, terdapat kombinasi antara pendidikan 

berdasarkan agama dan pendidikan berdasarkan kebudayaan Nasional. Keduanya 

bertujuan menjalankan pendidikan bagi pribumi, karena pendidikan berperan penting 

dalam perjuangan bangsa. 

Sejarah pendidikan membawa pengaruh yang besar dalam perjuangan 

kemerdekaan bangsa, karena pendidikan melahirkan generasi-generasi bangsa yang 

akan berjuang melawan kolonial. Taman Siswa dan Mualimin merupakan bagian dari 

sejarah pendidikan Indonesia. Taman Siswa dan Mualimin pada masa pemerintahan 

kolonial Belanda merupakan contoh sekolah pertikelir yang ditakuti pemerintah. Oleh 



8 
 

karena itu berbagai aturan mengenai sekolah partikelir dijalankan untuk menghalang-

halangi perkembangan Taman Siswa dan Mualimin. 

Madrasah Mualimin menjalankan pendidikan dengan landasan agama Islam. 

Salamah, Noor Hidayati dalam Perspektif pendidikan Islam (dari klasik-modern): 

refleksi atas Persoalan Pendidikan Islam Kontemporer menjelaskan bahwa 

pendidikan Islam secara umum mempunyai tujuan untuk membentuk pribadi muslim 

yang utuh, mengembangkan seluruh potensi jasmaniah dan rohaniah manusia, 

menyeimbangkan dan mengembangkan hubungan yang harmonis setiap pribadi 

dengan Allah, manusia dengan manusia dan juga alam semesta. 10 Dengan kata lain, 

pendidikan Islam pada dasarnya ingin membentuk manusia yang menyadari dan 

melaksanakan kekhalifahannya dan memperkaya diri sendiri akan ilmu pengetahuan 

yang tidak mengenal batas, namun juga menyadari bahwa hakikat keseluruhan hidup 

dan pemilik ilmu pengetahuan dimaksudkan tetap bersumber pada Allah. 11  

Sementara Abdurrachmad Surjomihardjo dalam bukunya Ki Hadjar Dewantara 

dan Taman Siswa dalam Sejarah Indonesia Modern bahwa Taman Siswa sebagai 

sekolah partikelir menolak subsidi dari pemerintah dengan alasan menginginkan 

kebebasan pendidikan tanpa campur tangan pemerintah dengan menggunakan konsep 

                                                            
10 Salamah, Noor Hidayati, “Perspektif pendidikan Islam (dari klasik-modern): 

refleksi atas Persoalan Pendidikan Islam Kontemporer”, Jurnal Ilmiah Tarbiyah, 
Vol.22/No.6/Juni 2001. hlm 51. 

11Amrulloh, Ahmad, Kerangka Dasar Masalah Paradigma Pendidikan Islam. 
Dalam Muslih Usa (ed). Pendidikan Islam Antara Citra dan Fakta, (Yogyakarta: 
Tiara Wacana. 1991), hlm 54. 
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pendidikan dari Montessori dan Rabindranath Tagore, mengenai kemerdekaan 

pendidikan bagi anak didik.12 Montessori dan Tagore merupakan pendobrak 

pendidikan lama yang memaksakan suatu ilmu kepada murid. Dasar pendidikan 

inilah yang mengkhawatirkan pemerintah. Sementara itu, Sajogo dalam bukunya 

Riwayat Perjuangan Taman Siswa 30 Tahun 1922-1952, memaparkan perkembangan 

Taman Siswa dari awal berdirinya 1922 sampai 1952. Pemerintah kolonial berusaha 

menghalangi perkembangan Taman Siswa sejak awal berdirinya, dengan 

memberlakukan pajak rumah tangga.13 Meskipun demikian Taman Siswa tetap gigih 

menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan cita-cita Ki Hadjar Dewantara yaitu 

menyelenggarakan pendidikan Nasional. Ketika pendidikan hanya diutamakan untuk 

laki-laki, kemudian muncul organisasi Wanita Taman Siswa yang berkeinginan 

supaya perempuan juga memiliki hak sama dalam pendidikan. Namun, Wanita 

Taman Siswa tidak menginginkan perempuan melupakan kodratnya, jadi meskipun 

mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki, tetapi perempuan tetap berjalan 

sesuai kodratnya, misalnya menjadi ibu, mengurus anak-anak, dan menjadi seorang 

istri sebagaimana  mestinya. 

 

F. Historiografi yang Relevan 

Pertama, skripsi tidak diterbitkan ditulis oleh Endah Khomariah Nur  yang 

berjudul Perkembangan Sekolah Angka Loro Muhammadiyah Suronatan Yogyakarta 
                                                            

12 Abdurrachmad Surjomihardjo, Ki Hadjar Dewantara dan Taman Siswa 
dalam Sejarah Indonesia Modern, (Jakarta: Sinar Harapan. 1986), hlm.74. 

13 Sajogo. op.cit., hlm. 19. 
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Tahun 1911-1922,  Pendidikan Muhammadiyah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas 

Negeri Surabaya, Surabaya, tahun 2004. Dalam skripsi tersebut dibahas bagaimana 

sistem pendidikan yang dipakai oleh Sekolah Angka Loro Muhammadiyah pada saat 

itu. Dibahas juga bagaimana perkembangan sekolah Angka Loro tersebut dari Tahun 

1991-1922. Pada saat itu sistem pendidikannya sudah menggabungkan ilmu agama 

dengan ilmu pengetahuan alam dan ilmu-ilmu sosial, dengan tujuan untuk melahirkan 

guru-guru yang tidak hanya pandai ilmu agama tetapi pandai akan ilmu-ilmu umum, 

agar mereka dapat bersaing dengan warga yang bersekolah di sekolah rakyat milik 

Belanda.  Kedua, skripsi tidak diterbitkan ditulis oleh Salis Mustaani yang berjudul 

Madrasah Mu’allimat Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1932-1978, Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Gadjah Mada, tahun 2002. Skripsi ini menjelaskan tentang 

berdirinya Madrasah Mu’allimat Muhammadiyah dari awal hingga perkembangan 

selanjutnya.  

Penulis menggunakan kedua skripsi di atas sebagai pembanding sebab terdapat 

persamaan dalam membahas amal usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, 

adapun yang membedakan antara kedua skripsi di atas dengan penelitian yang 

peneliti lakukan ialah lebih mengupas secara mendalam mengenai Madrasah 

Mu’allimin Muhammadiyah sebagai sekolah kader persyarikatan Muhammadiyah. 

Sajogo dalam bukunya Riwayat Perdjuangan Taman Siswa 30 Tahun: 1922-

1952. yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, menjelaskan juga mengenai awal 

mula berdirinya Taman Siswa. Akan tetapi, buku ini hanya menguraikan intinya saja, 
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sehingga seandainya tidak mengetahui sejarah Taman Siswa, akan bingung membaca 

buku ini.  

Sajogo menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Taman Siswa, seperti 

ketika Taman Siswa melawan Ordonansi Sekolah Liar 1932, dimana seluruh keluarga 

Taman Siswa bahu membahi melawan peraturan tersebut, termasuk wanita Taman 

Siswa. Sajogo menjelaskan secara Singkat, karena buku ini tidak fokus membahas 

mengenai Wanita Taman Siswa saja, tetapi peristiwa-peristiwa yang dialami Taman 

Siswa mulai dari berdiri sampai 1950-an. Sementara penelitian ini membahas 

mengenai peranan pendidikan Madrasah Mu’llimin dan Wamita Taman Siswa 

terhadap pendidikan priumi pada abad XX.  

Skripsi karya Dyah Ayu Anggraheni Ikaningtyas jurusan Ilmu Sejarah UNY, 

mengenai Perjuangan Taman Siswa Melawan Ordonansi Sekolah Liar 1932. Skripsi 

tersebut membahas mengenai perlawanan Taman Siswa terhadap Ordonansi Sekolah 

Liar yang membatasi perkembangan sekolah-sekolah partikelir, dimana Taman Siswa 

bersama-sama dengan sekolah partikelir lainnya, termasuk Muhammadiyah, 

menentang diberlakukannya ordonansi tersebut. Wanita Taman Siswa juga 

mendukung perjuangan Taman Siswa dalam melawan Ordonansi Sekolah Liar.  

G. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitan 

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan heuristik, Verivikasi, 

Interprestasi dan penyajian (penulisan). Prosedur penelitian tersebut seperti yang 
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ditulis Louis Gottschalk dalam menguraikan langkah-langkag penulisan sejarah. 

Adapun uraian menngenai langkah-langkah tersebut sebagai berikut. 

Heuristik adalah kegiatan mengumpulkan jejak-jejak masa lampau yang 

berupa sumber sejarah sebagai bahan penulisan sejarah. Pencarian  sumber mengenai 

penelitian ini dilakukan di Museum Dewantara Kirti Griya, di Madrasah Mu’allimin 

Muhammadiyah, perpustakaan Taman Siswa, perpustakaan daerah Yogyakarta, 

kantor Kepatihan, dan perpustakaan lain di wilayah Yogyakarta.  

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber primer antara lain:  

1. ANRI, Motie 16 Desember 1932, “tentang keputusan Rapat Taman 

Siswa Cabang Nganjuk”  

2. ANRI, Motie 29 Desember 1932, “tentang keputusan Rapat Taman 

Siswa Cabang Cirebon”. 

3. Boeah Congres Moehammadijah XXI tahun 1938. Berisi tentang 

putusan-putusan Hoofdbestuur Muhammadiyah pada kongres ke-23 

yang juga memutuskan perubahan nama Kweekschol Islam 

Muhammadiyah menjadi Madrasah Moeallimin Moehammadijah. 

4. Majalah Poesara Taman Siswa tahun 1930-1940. 

5. Majalah Soeara Muhammadiyah. 

Verifikasi (kritik Sumber) merupakan kegiatan untuk menentukan sumber 

yang digunakan benar-benar valid atau tidak. Kritik sumber yang dilakukan ada dua 

macam, yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Tahapan kritik yang dilakukan pertama 
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kali adalah kritik ekstern. Kritik ekstern yang dilakukan adalah melihat autentisitas 

arsip dan majalah-majalah sejaman yang digunakan dalam penelitian ini. Kritik 

ekstern yang dilakukan pada arsip,  berupa motie dari arsip nasional, sta koleksi arsip 

dari Mu’allimin Muhammadiyah dengan melihat tanggal arsip dibuat, kertas yang 

digunakan, model tulisan, bahasa dan gaya penulisan. Arsip yang digunakan 

menggunakan kertas yang diperkirakan digunakan pada masa-masa kolonial, dan 

arsip motie Taman Siswa berbahasa Indonesia, tetapi dengan ejaan lama. Arsip ditulis 

dengan tulisan tangan sambung, selain itu ada beberapa arsip yang diketik 

menggunakan mesin tik diperkirakan dengan mesin tik model-model awal. 

Disesuaikan dengan tanggal, jenis kertas dan model tulisan dapat dinyatakan arsip 

yang digunakan autentik. 

Sementara dalam mengkritik majalah Poesara, koleksi Museum Dewantara 

Kirti Griya, untuk menguji jenis kertas sudah tidak bisa, karena majalah yang 

digunakan adalah hasil kopian dari majalah asli. Jadi kritik ekstern yang dapat 

dilakukan pada majalah sejaman adalah dengan melihat periode terbitan majalah dan 

gaya bahasa yang digunakan pada majalah tersebut. 

Interpretasi merupakan kegiatan merangkai hasil pengumpulan sumber yang 

telah diolah menjadi fakta-fakta sejarah setelah melalui proses verifikasi. Menurut 

Kuntowijoyo, Interpretasi merupakan suatu penafsiran. Interprestasi ini sering 

dikaitkan dengan kesubjektifitasan suatu karya sejarah.14 Keterbatasan arsip, majalah-

                                                            
14 Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah. (Yogyakarta: Bentang. 2001), hlm. 

102. 
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majalah, buku-buku pendukung dan sumber pendukung lainnya, untuk merangkai 

suatu kisah tentu banyak kekosongan, maka diperlukan pengisian dari imajinasi 

penulis. Imajinasi dari penulis, menjadikan tulisan supaya hasil lebih enak dibaca. 

Penggunaan imajinasi tidak berlebihan, karena akan mengaburkan isi penelitian 

tersebut. 

Penyajian (penulisan), merupakan tahapan terakhir dari metode sejarah. 

Penulisan memberikan laporan hasil penelitian sejarah setelah melalui langkah-

langkah dari pengumpulan sumber, verivikasi, interprestasi sampai penulisan itu 

sendiri. Hasil akhir penelitian yang berupa tulisan inilah yang kemudian dapat dinilai 

oleh pembaca mengenai keobjektivan suatu karya sejarah. 
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H. Data Diri Peneliti 

A. Ketua 

a. Nama Lengkap dan Gelar : Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag. 

b. NIP    :196203211989031001 

c. Pangkat/Golongan  : Pembina Tingkat I 

d. Jabatan Fungsional  : Lektor Kepala 

e. Fakultas/Jurusan  : FIS/Pendidikan Sejarah 

f. Perguruan Tinggi  : UNY Yogyakarta 

g. Bidang Keahlian  : Fisafat Sejarah Pemikiran  

h. Waktu Untuk Penelitian : 15 Jam/minggu 

B. Anggota I 

a. Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Djumarwan 

b. NIP    : 195601011985021001 

c. Pangkat/Golongan  : Penata Tingkat I 

d. Jabatan Fungsional  : Lektor 

e. Fakultas/Jurusan  : FIS/Pendidikan Sejarah 

f. Perguruan Tinggi  : UNY Yogyakarta 

g. Bidang Keahlian  : Sejarah Eropa 

h. Waktu Untuk Penelitian : 15 jam/minggu 

C. Anggota Peneliti II 

a. Nama Lengkap dan Gelar : Dyah Ayu Anggraheni ikaningtyas, M.A. 

b. Fakultas/Jurusan  : FIS/Pendidikan Sejarah 

c. Perguruan Tinggi  : UNY Yogyakarta 

d. Bidang Keahlian  : Bahasa Belanda 

e. Waktu Penelitian  : 15 jam/minggu 

D. Anggota Peneliti III 

a. Nama Lengkap dan Gelar : Muhammad Ridho 

b. NIM    : 06407141007 

c. Judul Proposal Skripsi : Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah 
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E. Anggota Peneliti IV 

a. Nama Lengkap dan Gelar : Taufan Attar 

b. NIM    : 06407141012 

c. Judul Proposal Skripsi : Wanita Taman Siswa abad XX 
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I. JADWAL KEGIATAN 
No
. 

Kegiatan 
 

Bulan 
I II III IV V VI 

1. Persiapan Penelitian X      
2. Koordinasi  X X    
3. Pelaksanaan Penelitian  X X X   
4. Monitoring, Evaluasi, 

dan Penyempurnaan 
  X X X  

5. Penyusunan Draft 
Laporan Penelitian 

    X X 

6. Penyusunan Akhir dan 
seminar hasil Penelitian

     X 

7. Penyempurnaan dan 
Pengiriman Laporan ke 
Dirjen Dikti 
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J. PERKIRAAN BIAYA PENELITIAN 
No Uraian Jumlah 
A. 1. Persiapan Penelitian Administrasi 

Koordinasi Ketua, Anggota dan pembantu Peneliti untuk 
membahas pelaksanaan penelitian 
2. Persiapan Penelitian 

c. Penyusunan instrument untuk identifikasi masalah 
d. Mengidentifikasi masalah berdasarkan teknik yang 

disepakati 
e. Observasi awal 
f. Menyusun alat monitoring dan evaluasi 
g. ATK seelama persiapan 

Jumlah 

Rp.    750.000,- 
 
 
 
Rp.    110.000,- 
Rp.    520.000,- 
 
Rp.    380.000,- 
Rp.    125.000,- 
Rp.    385.000,- 
Rp. 2.270.000,- 

B. Pelaksanaan Penelitian 
a. Melaksanakan observasi dan pengambilan data 
b. Monitor hasil observasi dan data 
c. Mengadakan analisis/pembahasan hasil monitoring 
d. Evaluasi dan refleksi 
e. ATK selama penelitian 
f. Foto copy selama pelaksanaan penelitian 

Jumlah 

 
Rp. 2.560.000,- 
Rp. 1.080.000,- 
Rp.    720.000,- 
Rp.    680.000,- 
Rp.    650.000,- 
Rp.    250.000 
Rp. 5.900.000,- 

C. Penyusunan Laporan Hasil Penelitian 
a. Menyusun draft laporan penelitian 
b. Menyusun laporan akhir 
c. Menyusun artikel untuk seminar penelitian 
d. ATK selama penyusunan 

Jumlah 

 
Rp.    150.000,- 
Rp.    240.000,- 
Rp.      60.000,- 
Rp.    480.000,- 
Rp.    930.000,- 

D. Pengadaan dan Pengiriman Laporan Hasil Penelitian 
a. Pengadaan laporan penelitian 
b. Pengiriman laporan penelitian akhir dan artikel ke 

dirjen Dikti 
Jumlah 

 
Rp.     750.000,- 
Rp.     150.000,- 
 
Rp.     900.000,- 

Jumlah Rp. 10.000.000,00 

Terbilang : Sepuluh Juta Rupiah 


