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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Memasuki abad XX, di Hindia Belanda mulai muncul organisasi dan 
berbagai gerakan.1 Penyebabnya adalah kebijakan politik etis2 yang diterapkan 
oleh pemerintah kolonial sebagai balas budi terhadap rakyat terjajah. Salah 
satu kebijakan politik etis adalah bidang edukasi. Inilah yang melahirkan kaum 
terpelajar di Bumiputera. 

Sejalan dengan modernisasi yang diperkenalkan oleh pihak kolonial, isu 
emansipasi3 juga mulai menemukan momentumnya. Kaum perempuan juga 
ingin maju sebagaimana kaum pria. Saat itu pintu menuju emansipasi 
perempuan telah terbuka. Banyak muncul tokoh perempuan yang 
memperjuangkan nasib sesamanya. 

Salah satu alasan kaum perempuan ingin memperjuangkan haknya 
adalah karena pada masa itu ada semacam asumsi yang menyatakan bahwa 
norma agama dianggap sebagai penghalang bagi kemajuan. Agama sering 
disalahkan karena melegitimasi budaya patriarkhi. Kultur ini bahkan semakin 
kuat manakala telah dilegitimasi oleh budaya yang sekian lama telah mentradisi 
di kalangan masyarakat Jawa. Mereka masih percaya bahwa posisi perempuan 
berada di bawah laki-laki. Pandangan semacam ini yang kemudian mendapat 
perlawanan dari kaum perempuan.4 

Nyai Walidah atau yang dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan merupakan 
satu dari sekian banyak tokoh perempuan yang turut andil dalam 
memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Dia lahir di kampung Kauman 
pada tahun 1872 M dari ayah yang bernama K.H. Muhammad Fadhil bin Kiai 
Penghulu Haji Ibrahim bin Kiai Muhammad Ali Ngraden Pengkol dan Ibu Nyai 

                                                
1 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3ES, 1990), 

hlm. 39 
2 Istilah politik etis pertamakali diperkenalkan oleh Mr. P. Brooshoft. Dia seorang 

redaktur Harian De Locomotief Semarang tahun 1901. Isi dari plitik Etis adalah: Irigasi, Edukasi 

dan Emigrasi. Elisabeth Locher-Schalten, Etika Yang Berkeping-keping: Lima Telaah Kajian Etis 

dalam Politik Kolonial 1877-1942 (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. VIII-1 
3 Emansipasi adalah pembebasan diri dari perbudakan: gerakan untuk memperoleh 

pengakuan persamaan kedudukan, derajat, serta hak dan kewajiban dalam hukum: pengakuan 

persamaan ak, derajat, dan kedudukan. Lihat Widodo, dkk, Kamus Ilmiah Populer (Yogyakarta: 

Absolut, 2001), hlm. 144 
4 Yunan Yusuf dkk, Ensiklopedi Muhammadiyah: Siti Walidah (Nyai Ahmad Dahlan) 

(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 392 
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Mas.5 Pelajaran agama dia dapatkan dari keluarga dan suaminya (K.H. Ahmad 
Dahlan). Hal ini mengantarkannya kepada wacana wacana pemikiran 
keagamaan yang luas, terutama mengenai perempuan dalam perspektif Islam. 
Sejak kecil dia tinggal di Kauman Yogyakarta. Kauman merupakan salah satu 
daerah di Yogyakarta yang sangat isolatif. Sebagian besar penduduknya adalah 
muslim dari kalangan santri.6 

Perkembangan aktivitas dan pemikiran Nyai Ahmad Dahlan tidak dapat 
dilepaskan dari perkembangan pemikiran yang ada di lingkungannya, mulai dari 
keluarga, tokoh-tokoh, samapi teman teman suaminya di organisasi 
Muhammadiyah. Pemahamannya tentang kesetaraan perempuan telah 
membentuk prinsip hidup yang kuat. Prinsip hidup itu yang mendorongnya 
untuk membentuk lembaga pendidikan bagi perempuan.7 

Nyai Ahmad Dahlan juga seorang da’i perempuan yang senantiasa 
mendampingi suaminya dalam berdakwah. Dia bersama sang suami secara 
bersamaan menjalankan tugas sebagai seorang ulama yang menyebarkan Islam 
modern yang berdasar kepada al-Qur’an dan Hadits. 

Dalam bidang pendidikan terutama bagi masyarakat Jawa pada zaman 
itu kaum perempuan dianggap sebagai makhluk kedua. Mereka tidak akan 
mengizinkan anak perempuan untuk mengikuti pendidikan formal. Apalagi 
untuk masuk sekolah di lembaga pendidikan kepunyaan Belanda, hal itu 
merupakan sesuatu yang diharamkan.8 Perempuan juga tidak boleh keluar 
rumah kecuali ada urusan penting dan mendesak. Sebagai akibatnya, generasi 
yang hidup semasa Nyai Ahmad Dahlan tidak dapat mengenyam pendidikan 
formal. Termasuk Nyai Ahmad Dahlan sendiri.9 

Tekanan terhadap hak-hak kaum perempuan tersebut kemudian 
membuka wacana Nyai Ahmad Dahlan dalam memperjuangkan nasib kaumnya. 
Atas dorongan sang suami dan tekad yang kuat, akhirnya pada tahun 1914 dia 
membuat kelompok pengajian perempuan yang anggotanya adalah perempuan 
muda dan ibu-ibu. Guru dari pengajian itu adalah Nyai Ahmad Dahlan sendiri 
dan suaminya. Mereka berdua selalu menekankan pentingnya pendidikan bagi 

                                                
5 Yunus Anis, Riwayat Hidup Nyai Ahmad Dahlan Ibu Muhammadiyah dan Aisyiyah 

Pelopor Pergerakan Indonesia (Yogyakarta: Yayasan Mercusuar, 1968), hlm. 8 
6 Suratmin, Nyai Ahmad Dahlan Pahlawan Nasional (Jakarta: Depdikbud, 1977),  hlm. 

18 
7 Ibid., hlm. 27 
8 Ibid., hlm. 85 
9 Djarnawi Hadikusumo, Aliran Pembaharuan Islam dari Djamaluddin al-Afghani 

sampai Kiai Haji Ahmad Dahlan (Yogyakarta: Persatuan, tt), hlm. 65 
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masyarakat. Kelompok pengajian ini kemudian diberi nama Sapa Tresna.10 Pada 
tahun 1917, Sapa Tresna berkembang menjadi organisasi dan diubah menjadi 
‘Aisyiyah.11 

Perkembangan organisasi ‘Aisyiyah tersebut berjalan secara natural. 
Ibu-ibu itu sekedar menjalankan program-program pendidikan bagi perempuan 
muda dan siapapun yang menginginkan pendidikan. Nyai Ahmad Dahlan 
mengirimkan muballighat ke ke kampung-kampung pada bulan puasa. Mereka 
mengajarkan Islam dan ketrampilan sebagai bekal hidup bagi perempuan. 
Secara tidak langsung, setiap gerak para muballighat itu juga dinilai 
memberikan kontribusi bagi perkembangan organisasi selanjutnya. 

Hal yang menarik adalah ketika Nyai Ahmad Dahlan mampu 
menyesuaikan dirinya dengan pemikiran sang suami mengenai pendidikan 
Islam modern. Perhatian Nyai Dahlan dalam bidang pendidikan Islam sangat 
besar. Dia menyadari bahwa dirinya mempunyai suatu kewajiban untuk 
memberikan corak berbeda kepada masa depan bangsanya. Untuk memikul 
tugas berat itu, dia mulai mendidik kader-kader muda bangsa melalui media 
penyelenggara internal (pondok),12 khususnya bagi anak perempuan. Usahanya 
membina generasi muda telah dipersiapkan bersama suami melalui pendidikan 
asrama yang ada di rumahnya. Mereka dididik dengan ilmu pengetahuan dan 
bekal yang cukup banyak untuk hidup di masa depan, termasuk pendidikan 
agama. 

Perjuangan Nyai Dahlan dalam menyetarakan hak perempuan terus 
berkembang dan semakin maju. Salah satu usahanya adalah mengembangkan 
asrama yang tidak hanya untuk kaum perempuan. Asrama ini bahkan telah 
berubah menjadi sebuah sekolah yang dapat menampung laki-laki dan 

                                                
10 Sapa Tresna  artinya siapa suka atau siapa cinta. Nama ini dipilih supaya orang yang 

mengikuti pengajian ini tidak dalam keterpaksaan, namun karena suka atau cinta. Yusuf Abdullah, 

Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah (Jakarta: Pustaka Antara, 1989), hlm. 6 
11 Aisyiyah berasal dari kata Aisyah, yaitu nama salah satu istri nabi Muhammad yang 

kemudian ditambah ya’ nisbiyah yang berarti pengikut atau pengiring. Muhammadiyah 

menamakan gerakan wanitanya dengan Aisyiyah bermaksud agar kaum ibu dalam 

Muhammadiyah ikut berjuang berasama-sama dalam menyampaikan ajaran Islam ke tengah-

tengah masyarakat serta dapat meneladani peri kehidupan dan perjuangan ibu kaum muslimin, 

yaitu Aisyiyah. Suratmin, Nyai Ahmad Dahlan (Jakarta, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi 

Sejarah Nasional, 1981), hlm. 62-63 
12 Bisyron Ahmadi Ranadirdja, Cikal Bakal Sekolah Muhammadiyah (Yogyakarta: 

Badan Pembantu Pelaksana Pembantu Pendidikan  Pawiyatan Wanita Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Kauman Yogyakarta, 1980), hlm. 8 
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perempuan sekaligus. Maka berdirilah Kweekschool Muhammadiyah 
Perempuan.13 

Dalam kaitannya dengan kehidupan sosial, peran Nyai Ahmad Dahlan 
sangat kelihatan. Tanggungjawab sebagai ibu bagi anak-anak, istri dari tokoh 
pergerakan Islam, pelindung dari organisasi perempuan,  serta berkiprah dalam 
dunia pendidikan dan keagamaan, semuanya dia lakukan dalam waktu 
bersamaan.  

Hasil usaha dari Nyai Ahmad  Dahlan semakin lama semakin 
berkembang. Jika dibandingkan dengan tokoh perempuan sebelumnya, seperti 
Kartini, maka Nyai Ahmad Dahlan terhitung paling akhir dalam memulai 
gerakan. Namun arah gerak Nyai Ahmad Dahlan paling jelas dan nyata. Jika 
tokoh gerakan perempuan sebelum dia melakukan penyadaran dengan slogan 
dan ceramah, maka Nyai Ahmad Dahlan lebih dari itu. Dia mendirikan sekolah 
Ini lebih riil sebagai usaha untuk membangkitkan dan memberdayakan kaum 
perempuan.  

Dia sengaja memilih dunia pendidikan sebagai wahana penyadaran. 
Menurut dia  pendidikan adalah investasi masa depan yang paling berharga. Dia 
memilih ‘Aisyiyah untuk dijadikan lahan dakwah pendidikannya. Dia 
berkeyakinan bahwa jika perempuan semakin terdidik maka mereka semakin 
mudah untuk diajak maju.14 

Dalam usaha menyebarluaskan ajaran dan tujuan ‘Aisyiyah, Nyai Ahmad 
Dahlan dibantu oleh beberapa muridnya. Dia senang mengedepankan para 
muridnya. Bahkan, ketua umum ‘Aisyiyah pada periode pertama bukanlah Nyai 
Dahlan sendiri. ‘Aisyiyah pertama kali dipimpin oleh Siti Bariyah. Siti Bariyah 
memimpin ‘Aisyiyah selama tujuh periode, yaitu tahun 1917, 1918, 1919, 1920, 
1927, 1928 dan 1929. Sedangkan Nyai Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan 
memimpin ‘Aisyiyah pada periode 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, dan 
1930. Selanjutnya terpilih ibu Aisyah Hilal memimpin ‘Aisyiyah selama 7 periode 
(1931, 1937, 1939, 1940, 1941, 1944 & 1950). Periodesasi kepemimpinan 
‘Aisyiyah, sejak berdirinya sampai 1940, adalah satu tahun. Mulai tahun 1941, 
periodesasi kepemimpinan ‘Aisyiyah menjadi tiga tahun. Ibu ‘Aisyah adalah 
pemimpin ‘Aisyiyah berikutnya yaitu periode kepemimpinan yang ke-6 dan ke-
7. Pada  era ini periodeisasinya adalah  3 tahun. Jadi dia memimpin ‘Aisyiyah 
selama 10 tahun. 

Tokoh lain yang sempat menjadi pimpinan puncak PP ‘Aisyiyah adalah 
Siti Munjiyah. Dia terpilih menjadi Ketua ‘Aisyiyah pada periode 1932, 1934, 
1935 dan 1936. Dialah yang menjadi tokoh Konggres Perempuan Indonesia I, 

                                                
13 Kweekschool Muhammadiyah Perempuan merupakan sekolah guru perempuan. 

Berdiri di Yogyakarta pada tanggal 1 Januari 1932. Selanjutnya berganti nama menjadi Madrasah 

Muallimat Muhammadiyah. Lihat Suratmin¸ Nyai Ahmad Dahlan, hlm. 96 
14 Burhanuddin Jajat, Ulama Perempuan Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 57 
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tahun 1928. Pada saat itu dia berpidato menyampaikan gagasannya tentang 
“Derajat Perempuan” dengan berapi-api. Seorang perempuan yang terpilih 
menjadi Ketua PP ‘Aisyiyah pada tahun 1938 adalah Siti Badilah. Dia Membawa 
‘Aisyiyah kembali  ke Konggres Wanita Indonesia pada tahun 1938 di Bandung. 
Konggres ini menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. 

‘Aisyiyah sebagai komponen perempuan Persyarikatan Muhammadiyah 
dalam usia jelang satu abad sekarang ini  tetap eksis dan konsisten sebagai 
gerakan dakwah Islam Amar Makruf Nahi Munkar. ‘Aisyiyah telah menunjukkan 
kiprahnya untuk pencerahan, pemberdayaan, dan kemajuan. “Aisyiyah juga 
telah  memberikan kemaslahatan bagi kehidupan umat, masyarakat, bangsa 
dan dunia kemanusiaan. ‘Aisyiyah juga merupakan satu-satunya organisasi 
pergerakan perempuan nasional yang masih eksis hingga saat ini.Organisasi-
organisasi  lain yang lahir sezamannya seperti; Poeteri Mardika, Wanito Utomo, 
Wanito Taman Siswo, Wanita Katholik, Jong Islameten Bond Dames Afdeeling, 
Serikat Kaoem Iboe Soematra, Poeteri Indonesia telah redup bahkan ada yang 
sebagian telah tidak eksis. 

Untuk itu perlu diungkap corak pemikiran para tokoh ‘Aisyiyah periode 
awal yang menjadi fondasi gerakan dakwahnya sehingga mampu melawan 
tantangan zamannya. Demikian pula wujud gerakan dakwah  yang telah ditoreh 
kannya dalam perjuangan  menegakkan dan menyiarkan nilai-nilai agama Islam 
di bumi Indonesia sebelum negeri ini lahir. 

 
B. Batasan Dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin membahas 
tentang corak pemikiran dan gerakan dakwah ‘Aisyiyah pada periode Awal. 
Batasan tahunnya adalah 1917 di mana pada saat itu ‘Aisyiyah mulai berdiri 
secara resmi dan tahun 1945, untuk menandai masa peran dakwah ‘Aisyiyah 
sebelum Republik Indonesia merdeka. 

Untuk memperjelas pembahasan dan penjabaran, maka rumusan 
masalah dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Faktor apa yang menyebabkan lahirnya ‘Aisyiyah? 
2. Seperti apa Corak Pemikiran Tokoh ‘Aisyiyah pada Periode Awal (1917-

1945) ? 
3. Seperti apa Kiprah dan Capaian Dakwah ‘Aisyiyah sebagai Gerakan  

Perempuannya Muhammadiyah dalam kurun waktu 1917–1945. 
 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pokok masalah seperti 
yang dirumuskan dalam rumusan masalah di atas, yakni ingin 
mengeksplorasi :  
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a. Faktor yang menyebabkan lahirnya ‘Aisyiyah 
b. Corak  Pemikiran Tokoh ‘Aisyiyah dan Gerakan Dakwah ‘Aisyiyah  pada 

Periode awal (1917-1945) 
c. Kiprah dan Capaian Dakwah ‘Aisyiyah sebagai Gerakan Perempuannya 

Muhammadiyah dalam kurun waktu 1917–1945. 
2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan 
dan pemahaman tentang corak pemikiran para tokoh ‘Aisyiyah saat itu dan 
perjuangan dakwah  ‘Aisyiyah pada periode awal untuk dijadikan ibrah dan 
uswah khasanah  bagi para pimpinan dan anggota ‘Aisyiyah saat ini.  

 
D. Tinjauan Pustaka 

Kajian pustaka ini mengacu pada judul penelitian ini yaitu Corak 
Pemikiran dan Gerakan Dakwah ‘Aisyiyah pada Periode Awal (1917-1945). 
Untuk ini penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang berkaitan tentang 
Corak Pemikiran dan Gerakan Dakwah ‘Aisyiyah. Beberapa tulisan ataupun 
penelitian yang relevan untuk mendukung penelitian tersebut antara lain 
adalah sebagai berikut.  

HM Yunus Anis  menulis dengan judul Riwayat Hidup Nyai Ahmad 
Dahlan. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Mercusuar Yogyakarta pada tahun 
1968. Pokok bahasannya adalah biografi dan catatan ringkas aktivitas Nyai 
Ahmad Dahlan di ‘Aisyiyah semasa hidup. 

Suratmin menulis buku dengan judul Nyai Ahmad Dahlan Pahlawan 
Nasiona. Buku ini diterbitkan di Jakarta oleh Depdikbud pada tahun 1947. Buku 
ini memberikan penguatan sejarah dengan berbagai data bahwa Nyai Ahmad 
Dahlan memang layak menjadi pahlawan nasional. Secara gobal, karya 
Suratmin juga menerangkan aktivitas Nyai Dahlan di ‘Aisyiyah semasa hidup 
dan lebih rinci daripada buku yang ditulis HM Yunus Anis. 

Buku selanjutnya adalah  Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan 
‘Aisyiyah  yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat’Aisyiyah. Buku tersebut 
memudahkan penulis  menelusuri pertumbuhan  dan   perkembangan ‘Aisyiyah 
sejak ‘Aisyiyah menjadi bagian di dalam Muhammadiyah hingga menjadi 
organisasi otonom Muhammadiyah. Buku ini juga membantu penulis dalam 
memahami tentang struktur organisasi ‘Aisyiyah, aktivitas ‘Aisyiyah yang 
berbentuk amal usaha untuk mencapai tujuan ‘Aisyiyah, serta kedudukan 
‘Aisyiyah di dalam Muhammadiyah.  Salah satu bentuk amal usaha ‘Aisyiyah 
adalah majalah Suara ‘Aisyiyah.15  Buku ini juga bercerita tentang ‘Aisyiyah 
sebagai pelopor pergerakan wanita Indonesia. Hingga  saat ini ‘Aisyiyah aktif 
dalam kegiatan KOWANI (Konggres Wanita Indonesia) dan ‘Aisyiyah memang 
merupakan salah satu pendiri KOWANI.  

Buku ini juga sangat bermanfaat bagi penulis karena menjelaskan secara 
rinci mengenai aspek-aspek keorganisasian ‘Aisyiyah, tokoh-tokoh pencetus, 

                                                
15 Pimpinan Pusat Aisyiyah, ibid.. 
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pendiri,  pelopor, dan pemimpin ‘Aisyiyah, kebijakan organisasi dari periode ke 
periode, kelembagaan di dalam ‘Aisyiyah, aspek-aspek lain yang melukiskan 
karakteristik ‘Aisyiyah, serta hubungan ‘Aisyiyah dengan berbagai lembaga, 
organisasi, dan instansi di dalam negeri serta berbagai pihak dari luar negeri.    

Referensi ke empat adalah skripsi  Chusnul Hayati  yang berjudul Sejarah 
Perkembangan ‘Aisyiyah Tahun 1917-1979: Suatu Studi Terhadap Organisasi 
Wanita Islam di Indonesia.16  Skripsi ini sangat relevan dengan topik penelitian, 
tidak hanya pada lingkup temporal tetapi juga fokus pembahasannya tentang 
‘Aisyiyah di tingkat pusat. Skripsi  ini membahas tentang proses berdirinya 
‘Aisyiyah hingga perkembangannya dari tahun 1917 sampai 1970, kegiatan 
‘Aisyiyah dalam bidang agama, sosial, dan pendikan, serta kegiatan ‘Aisyiyah 
dalam pergerakan wanita di Indonesia.  

Aspek-aspek yang diuraikan dalam bahasan tentang perkembangan 
‘Aisyiyah  hampir sama dengan uraian dalam buku  Sejarah Pertumbuhan dan 
Perkembangan ‘Aisyiyah terbitan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah. Namun terdapat 
perbedaan karena pada skripsi ini lebih banyak ditampilkan detail-detail 
perkembangan yang disertai dengan sumber primer. Skripsi ini membahas 
secara luas tentang kegiatan ‘Aisyiyah di Konggres Wanita Indonesia, Kesatuan 
Aksi Wanita Indonesia, Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia, 
Konperensi Asia Afrika, dan kerjasama ‘Aisyiyah dengan berbagai lembaga dan 
organisasi di luar negeri.   

Skripsi  ini sangat membantu penulis dalam memahami  gerak langkah 
dan aktivitas ‘Aisyiyah sebagai salah satu organisasi wanita Islam Indonesia, 
hasil-hasil yang telah dicapai ‘Aisyiyah, serta usaha-usaha ‘Aisyiyah dalam 
meningkatkan kedudukan dan peranan wanita Islam. Skripsi ini menjelaskan 
bahwa majalah Suara ‘Aisyiyah yang terbit sejak tahun 1926 menjadi alat 
dakwah yang sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan ‘Aisyiyah.  

Berdasarkan penelusuran atas berbagai buku dan artikel, termasuk yang 
penulis sebutkan di atas, ternyata sudah banyak tulisan yang membahas secara 
global tentang sejarah ‘Aisyiyah. Namun ternyata penulis belum menemukan 
buku yang secara khusus menyebut sejarah Aisyiyah dengan batasan tahun 
1917-1945. Oleh karena itu, berbeda dengan beberapa studi di atas, penulisan 
dalam hal ini lebih fokus membahas ‘Aisyiyah sejak masa awal berdirinya 
hingga penjajahan Jepang. Secara lebihy khusus penulis akan menggali 
bagaimana corak pemikiran para tokoh dan gerakan dakwahnya serta 
perkembangan persebaran ‘Aisyiyah secara institusi dan kelembagaan 
organisasi. 

 
E. Metode Penelitian 

Kajian ini adalah kajian sejarah yang tentunya metode yang dipakai 
adalah metode yang menggunakan teknik-teknik penulisan sejarah. Dalam 

                                                
16 Chusnul Hayati, ”Sejarah Perkembangan Aisyiyah Tahun 1917- 1979: Suatu Studi 

Terhadap Organisasi Wanita Islam di Indonesia” (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1979). 
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pengumpulan data, penulis menggabungkan antara penelitian literer dengan 
penelitian lapangan. Urut-urutan untuk mendapatkan bahan penulisan 
mengenai pemikiran dan gerakan ‘Aisyiyah dalam rentang 1917-1945 ini adalah 
Pengumpulan Data, Kritik Sumber, Analisis dan Sintesis, Historiografi.17 
Penjabarannya sebagai berikut: 
1. Pengumpulan Data 

Kuntowijoyo membuat spesifikasi tekhnik pengumpulan data, yaitu 
data yang diperoleh dari dokumen tertulis, artefak, sumber lisan dan sumber 
kuantitatif.18 

Pengumpulan data dari dokumen tertulis dan artefak dapat diperoleh 
dari dua sumber yaitu arsip Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah tahun 1917 
sampai tahun 1945 dan koran atau majalah yang terbit waktu itu yang 
pernah mengulas tentang ‘Aisyiyah. Beberapa sumber lisan sudah tidak 
dapat dijumpai, kecuali sumber sekunder, karena sumber primernya telah 
meninggal dunia. Maka dari itu, penulis akan mengandalkan penelitian 
literatur daripada interview.  

2. Kritik Sumber 
Tahap ini dilakukan untuk memperoleh otentisitas dan kredibilitas 

sumber. Data yang diperoleh harus dianalisis dahulu apakah layak untuk 
menjadi sumber agar  tidak menyebabkan terjadinya manipulasi data. Untuk 
mendapatkan obyektivitas, sebuah data memerlukan perbandingan dengan 
data yang lain. 

3. Analisis dan Sintesis 
Data mengenai gerakan ‘Aisyiyah pada masa awal berdirinya tentu 

tidak semuanya eksplisit dan secara jelas menyebut secara terurai, namun 
mengandung berbagai kemungkinan yang memerlukan penafsiran. Karena itu 
diperlukan sintesa antara data satu dengan yang lain.  

4. Historiografi 
Penyajian dalam bentuk tulisan merupakan langkah terakhir dalam 

metode sejarah. Untuk mendapatkan penulisan yang koheren, penyajian 
dilakukan secara berurutan menurut waktu kejadian. Menurut Dudung 
Abdurrahman, penyajian hendaknya didasarkan pada tema-tema penting dari 
setiap perkembangan obyek penelitian. Maka penyajian penulisan ini 
ditekankan pada beberapa aktivitas organisasi yang menunjukkan eksistensi 
‘Aisyiyah dan pengaruh aktor utama dalam warna gerak organisasi. 

 
F. Sistematika Penulisan 

Tulisan ini memuat tiga bagian besar yaitu  pendahuluan, isi, dan 
penutup. BAB I merupakan pendahuluan yang memuat Latar Lelakang, Batasan 

                                                
17 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Yayasan bentang Budaya, 

1995), hlm. 94-103 
18 Kuntowijoyo,  Ibid., hlm. 95 
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dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, 
Landasan Teori, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan. 

Bagian isi dari penulisan ini memuat BAB II, BAB III, BAB IV, BAB V dan 
BAB VI. BAB II  merupakan kajian teoritik tentang  Corak Pemikiran dan Peran 
Perempuan dalam dakwah. BAB III menguraikan Sejarah Lahirnya 
Muhammadiyah Sebagai Induk Organisasi ‘Aisyiyah. BAB IV menguraikan 
Sejarah Lahirnnya ‘Aisyiyah dan Perkembangannya. BAB V  menguraikan 
tentang Biografi dan Corak Pemikiran Tokoh ‘Aisyiyah  pada Periode Awal.  BAB 
VI  menguraikan tentang Kiprah dan Capaian Dakwah ‘Aisyiyah sebagai Gerakan 
Perempuan Muhammadiyah  pada Periode 1917-1945. 

BAB VII  adalah bab terakhir, yang terdiri dari dua bagian. Bagian 
pertama adalah Kesimpulan dan bagian kedua adalah Saran atau Rekomendasi.  


