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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perempuan memiliki pengaruh besar terhadap sejarah bangsa Indonesia. 

Perkembangan pendidikan, ekonomi, kesehatan reproduksi dan politik merupakan 

beberapa aspek dimana perempuan memiliki peranan. Perkembangan zaman juga 

mempengaruhi dan menambah permasalahan yang dihadapi oleh perempuan, 

semisal  pada tahun 1930-an permasalahan perempuan terfokus dalam dunia 

pendidikan, sedangkan pada tahun 1950-an perempuan memiliki permasalahan 

yang lebih kompleks bukan hanya menangani persoalaan pendidikan. Peran 

lainnya adalah dalam bidang ekonomi. Tesis Soedarmono, Munculnya Kelompok 

Pengusaha Batik di Laweyan Pada Awal Abad XX, merupakan salah satu contoh 

peran perempuan dalam dunia ekonomi1. Dalam sejarah perempuan, faktor 

lingkungan dan pendidikan yang diterimanya pun mempunyai andil yang cukup 

besar dalam pembentukan fisik dan psikis. Oleh sebab itu, pendidikan sangat 

penting untuk perkembangan perempuan.2

Peranan perempuan ini diwujudkan dalam bentuk sebuah organisasi. 

Organisasi yang didirikan untuk mewadahi pemikiran-pemikiran mereka. 

Sebagian besar organisasi perempuan yang telah ada ingin memberikan 

 

                                                           
1 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah (Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya, 

2003),  hlm. 121 
 
2 Tatak Prapti, Wanita dan Perubahan Sosial (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana 

Yogya, 1993), hlm. 67 
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pendidikan kepada kaum perempuan, dengan adanya organisasi merupakan salah 

satu cara untuk memperbaiki kualitas mereka. Dalam organisasi inilah mereka 

dapat berkembang, dengan bertukarpikiran dan mengikuti sejumlah kegiatan yang 

akhirnya berdampak pada kualitas perempuan dalam menangani permasalahan. 

Indonesia memiliki beberapa organisasi perempuan. Organisasi tersebut memiliki 

perbedaan visi dan misi, akan tetapi sekalipun memiliki perbedaan dalam visi dan 

misi, sebenarnya sebagian besar tujuan terbentuknya organisasi ini adalah ingin 

memperbaiki pendidikan Indonesia terutama untuk kaum perempuan. 

Seperti dijelaskan diatas tentang organisasi perempuan. Beberapa 

organisasi perempuan di Indonesia telah melakukan aksi.3 Kita dapat menyebut 

misalnya perempuan Indonesia yang mengorganisir dirinya dalam Putri Merdiko 

di Batavia  (1912) tujuan dari perjuangannya saat itu adalah mendorong 

emansipasi perempuan dengan cara memberikan beasiswa pada anak perempuan 

bumiputra agar mereka bisa melanjutkan sekolah, Pawiyata Wanita di Magelang 

(1915), Wanita Hado di Jepara (1915), Aisyiyah (1917) di Yogyakarta, Wanita 

Soesila di Pemalang (1918), Poetri Sejati di Surabaya, Wanita Pembantu 

Perjuangan di  Yogyakarta (1946), Korps Polisi Wanita (1948) dan Fatayat 

Nahdlatul Ulama (1950).4

                                                           
3  Ani Widyani Soetjipto, Politik Perempuan Bukan Gerhana, (Jakarta:  PT 

Kompas Media Nusantara, 2005),  hlm. Xxi 
 

4 Ibid.,  
 

 Dinamika perkembangan peranan organisasi 

kepemudaan meningkat secara signifikan pada tahun 1950-1960-an. Tujuan 

mereka pun mulai berbagai macam, mulai dari proses pelanggengan ideologi, 
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menjaga stabilitas keamanan dalam tataran desa hingga pada pemenangan 

pemilihan umum 1955.5

Fatayat NU berdiri pada tahun 1950. Organisasi ini merupakan badan 

otonom (banom) dibawah naungan  organisasi terbesar di Indonesia yang bersifat 

tradisionalis yakni Nahdlatul Ulama (NU). Lahirnya Fatayat NU tidak dapat 

dipisahkan dengan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Hal ini dikarenakan 

hubungan Nahdlatul Ulama dengan badan otonomnya (termasuk Fatayat NU) 

bersifat  patriarki.

 Pada awal berdirinya, Fatayat NU merupakan organisasi 

berbasis sosial. Dimana organisasi ini lebih fokus pada persoalan pendidikan 

remaja putri NU. Akan tetapi, pada tahun 1952 situasi politik di Surabaya 

bergejolak Fatayat mau tidak mau terjun ke dunia politik. 

6 Demikian pula dengan peranan Fatayat NU tentu tidak dapat 

terlepas dari peran organisasi induknya yaitu Nahdlatul Ulama.7

Nahdlatul Ulama secara berangsur-angsur melengkapi dan 

menyempurnakan struktur organisasinya sehingga melibatkan banyak anggota. 

Pada tahun 1934, Nahdlatul Ulama mulai membina secara lebih terencana 

kalangan generasi mudanya, ketika para ulama setuju didirikannya Gerakan 

  

                                                           
5  Ria Sovi Revianti, Gerakan Pemuda Ansor Cabang Sidoarjo 1951-1955: 

Peranannya Dalam Pemilihan Umum 1955, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Ilmu 
Budaya, Surabaya, 2013, hlm. 

 
6  Patriarki dapat digambarkan hubungan seperti bapak dan anak. NU berdiri pada 

tanggal 31 Januari 1926. Dalam perkembangannya NU mampu menarik perhatian 
masyarakat sehingga organisasi ini memiliki massa yang banyak. Untuk mengembangkan 
program-programnya, Nahdlatul Ulama mempunyai badan-badan otonom yang memiliki 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sendiri. Salah satu badan otonom tahun 
1950 yang diresmikan oleh Nahdlatul Ulama  adalah Fatayat NU.  

 
7  Tim Kerja Museum NU, Sejarah Fatayat NU, (tidak diterbitkan tanpa tahun), 

hlm. 49 
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Pemuda Anshor Nahdlatul Ulama (yang disingkat menjadi GP Anshor NU). 

Keterlibatan kaum perempuan juga ditingkatkan yang awalnya bernama NUM 

(Nahdlatul Ulama Muslimat) berubah menjadi Muslimat NU. Para pemuda NU 

dan wanitanya telah memiliki wadah sendiri dengan disahkannya organisasi yang 

telah mereka dirikan, akan tetapi organisasi untuk pemudinya masih belum ada. 

Hal inilah yang membuat pemudi-pemudi NU bergerak dan melaksanakan 

programnya agar mereka diakui sebagai organisasi Fatayat NU.8

Organisasi Fatayat NU dapat dikatakan sebagai organisasi pemberdayaan 

perempuan terutama untuk yang masih berusia muda atau remaja. Anggota 

Fatayat NU memang dapat dikatakan masih muda, akan tetapi peranannya untuk 

membantu remaja perempuan perlu diapresiasi. Bukti nyata Fatayat NU ingin 

remaja putri mengalami perkembangan dalam hal pendidikan diwujudkan melalui 

  

Fatayat adalah organisasi pemudi NU yang dibentuk setelah NU 

mendirikan GP Anshar, Muslimat NU baru setelah itu Fatayat. Tujuan berdirinya 

organisasi Fatayat NU bukan hanya ingin memperbaiki pendidikan perempuan 

muda terutama lapisan bawah atau santri, melainkan ingin perempuan memiliki 

kemampuan dalam berbicara di ruang publik. Mereka mewujudkan keinginan 

tersebut dengan cara memberantas buta huruf dan menyelenggarakan kursus 

keterampilan. Pendiri dari organisasi ini adalah 3 perempuan yang sering disebut 

“tiga serangkai”. Mereka bertiga adalah Murthosiyah dari Surabaya, Chuzaimah 

Mansur dari Gresik dan Aminah dari Sidoarjo.  

                                                           
8 Ibid., hlm. 53 
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perkumpulan pengajian dimana dalam beberapa kegiatan tersebut anggotanya 

diberikan keterampilan khusus seperti menjahit, belajar membaca dan menulis 

dsb. 

Awal pendirian organisasi Fatayat NU mengalami beberapa kendala, 

salah satunya pertentangan dari para kyai konservatif,9 Pertentangan tersebut 

datang dari  Kyai Bisri Samsuri. Menurut Kyai Bisri lebih baik tidak mendirikan 

organisasi perempuan lagi, karena NU telah memiliki organisasi perempuan yaitu 

Muslimat NU. Jika pemudi-pemudi NU ingin berorganisasi lebih baik bergabung 

jadi satu dengan Muslimat NU.10

                                                           
9 Konservatif adalah kolot, sikap hendak mempertahankan keadaan, kebiasaan 

dan tradisi lama. Kamus umum Bahasa Indonesia 
 
10  Monika Arnez, Empowering Women Through Islam : Fatayat NU Between 

Tradition and Change, Journal of Islamic volume 21 2010 Number 1 , hlm. 65 

  Akan tetapi, pendiri Fatayat NU menginginkan 

terbentuknya organisasi pemudi sendiri, dikarenakan mereka ingin memiliki 

organisasi mandiri. Keinginan Fatayat di dukung oleh Kiai Ahmad Dahlan. Kiai 

Dahlan merupakan Kiai modernis yang mau menerima pemikiran baru asal untuk 

kebaikan ummat. Dukungan Kiai Dahlan sangat berarti, karena dia mampu 

menjembatani perselisihan antara Fatayat dengan Kiai Bisri. Saat itu dia 

mendekati Kiai Hasyim dan Kiai Wahab. Dia menjelaskan bahwa keinginan tiga 

serangkai merupakan keinginan yang baik. Fatayat ingin memiliki organisasi 

sendiri karena mereka menginginkan pemudi atau remaja putri mampu terlibat 

langsung dalam menangani permasalahan baik pendidikan maupun politik. 

Sebelum Fatayat NU, NU telah memiliki organisasi perempuan yaitu Muslimat, 

akan tetapi Fatayat merasa mereka menginginkan organisasi sendiri agar mereka 
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dapat memiliki pengalaman dan wawasan dalam hal mengelola dan 

mengembangkan organisasi Fatayat sebagai wadah organisasi remaja putri yang 

berguna. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan berpikir perempuan. Kiai Wahab 

dan Kiai Hasyim pun menyetujui dibentuknya Fatayat dengan catatan bahwa 

disetiap kepengurusan Fatayat terdapat perwakilan dari NU dan Muslimat 

setempat. 

Perjuangan Fatayat NU tidak berhenti sampai disitu. Mereka terus 

melakukan upaya agar mendapatkan pengesahan dari Nahdlatul Ulama. 

Organisasi Fatayat NU mengikuti Muktamar NU dan mengungkapkan apa tujuan 

mereka mendirikan organisasi pemudi. Pada Muktamar di Palembang tahun 1952 

itulah Fatayat NU disahkan secara resmi oleh PBNU menjadi organisasi 

tersendiri. Organisasi Fatayat NU didukung oleh KH. Muhammad Dahlan. Dia  

adalah ketua umum PBNU pada saat itu. Fatayat NU akhirnya membuat dan 

melakukan program-program sosial untuk meningkatkan kualitas perempuan 

muslim NU di Surabaya. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran Fatayat NU terhadap pendidikan muslimat NU di 

Surabaya 1959-1967 ? 

2. Bagaimana dampak organisasi Fatayat NU terhadap muslimat NU 

di Surabaya pada tahun 1959? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk  

1. Menjelaskan peran Fatayat NU dalam bidang pendidikan. 

2.  Menjelaskan dampak pendidikan yang diselenggalarakan 

oleh Fatayat NU terhadap perubahan sosial muslimat NU di 

Surabaya. 

Manfaat dari penulisan ini adalah  

1. Membuka wacana baru tentang sejarah Fatayat NU di Surabaya 

tahun 1959-1967 yang pada saat itu berperan besar dalam 

bidang sosial terutama pendidikan. 

2. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

perkembangan Ilmu Sejarah terutama mengenai peranan 

perempuan dalam sejarah bangsa Indonesia. 

D. Ruang Lingkup  

Dalam penulisan sejarah diperlukan beberapa batasan agar tulisan 

tersebut tidak terlalu melebar permasalahannya. Batasan spasial dan periodisasi 

merupakan batasan penting yang ada dalam penulisan sejarah. Adanya dua 

batasan ini diharapkan dapat menspesifikan apa yang hendak ditulis. 

Batasan spasial dalam penelitian ini adalah Surabaya. Surabaya 

merupakan kota yang masyarakatnya masih menerapkan kultur tradisonal seperti 

NU.  Tahun 1959 merupakan tahun dimana Fatayat NU cabang Surabaya berdiri. 
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Diresmikannya organisasi pemudi ini menandakan bahwa organisasi pemudi-

pemudi islam di Surabaya harus mulai berjuang memikirkan bagaimana caranya 

untuk memperbaiki kualitas pemudi Islam pada era itu. Batasan akhir penulis 

mengambil tahun 1967. Pada tahun 1967 merupakan babak baru dalam 

pemerintahan Indonesia yaitu Orde Baru, dalam masa ini organisasi perempuan 

mengalami perubahan dalam beberapa aspek. Organisasi Islam sedikit demi 

sedikit mengalami tekanan politik dari pemerintah. Hal ini berdampak pada 

organisasi Fatayat NU di Surabaya. Organisasi ini mengalami kevakuman dalam 

kegiatannya. 

Topik ini menarik untuk dikaji, karena organisasi Fatayat NU merupakan 

organisasi yang terdiri dari perempuan-perempuan muda mulai dari usia 9-20 

tahun. Bagaimana perempuan muda yang berusia 20 tahun memiliki kepedulian 

dan berkeinginan untuk berkontribusi dalam perkembangan bangsa. Ini 

menunjukkan organisasi Fatayat NU memiliki kepedulian bukan hanya dalam 

persoalan perempuan, melainkan peduli terhadap perkembangan Indonesia 

terutama dalam masalah politik. 

E. Tinjauan Pustaka 

Kajian tentang organisasi perempuan Islam merupakan salah satu topik 

yang menarik untuk dikaji. Berbicara tentang organisasi Fatayat NU, sudah 

seharusnya akan membahas tentang peranan sebagai salah satu ciri sebuah 

organisasi. Topik bahasan ini tidak bosan untuk dikaji. Hal ini diperkuat dengan 

banyaknya karya-karya berupa buku, artikel, skripsi, baik yang diterbitkan 

ataupun tidak diterbitkan telah dihasilkan dalam kajian ini.  

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI FATAYAT NU DALAM ASPEK KEMASYARAKATAN.... NAILIN NAZIYAH



9 
 

Buku pertama berjudul Menapak Jejak Fatayat Sejarah Gerakan, 

Pengalaman dan Pemikiran. Buku yang dikeluarkan oleh PP Fatayat NU 

merupakan buku penting yang menjadi rujukan penulis dalam mencari informasi. 

Buku ini menjelaskan tentang tokoh-tokoh Fatayat NU dari tahun 1950-2000an. 

Buku ini juga menjelaskan tentang tokoh-tokoh penting Fatayat di berbagai 

wilayah. Perbedaan buku ini dengan tulisan penulisan terletak dalam skup 

pembahasan dimana penulis hanya meneliti tentang peran Fatayat NU dalam 

politik dan pendidikan di Surabaya. Periodisasinya pun penulis hanya meniliti dari 

tahun 1950-1967.  

Buku selanjutnya berjudul Sejarah Fatayat NU. Buku ini menjelaskan 

perjalanan NU dan juga Fatayat NU. Dalam buku yang disusun oleh tim kerja 

museum NU juga menjelaskan tentang organisasi Fatayat dari mulai berdiri 

sampai menjadi badan otonom NU. Buku ini juga menjelaskan tentang organisasi-

organisasi yang menjadi badan otonom NU seperti GP Anshor, Muslimat, IPPNU 

dan lain-lain. Buku ini memiliki beberapa perbedaan dengan tulisan penulis. 

Perbedaan pertama adalah dalam buku ini tidak menjelaskan tentang organisasi 

Fatayat NU secara umum dan juga menjelaskan tentang sejarah NU dan GP 

Anshor. Perbedaan kedua di dalam buku ini tidak dijelaskan secara spesifik 

peranan Fatayat NU Surabaya. Dalam buku sejarah Fatayat NU lebih menjelaskan 

mengenai Fatayat secara umum. 

Literatur kedua berjudul Kerangka Acuan “Pengembangan Qoryah 

Thoyyibah Fatayat NU 1985-1986”. Buku yang disusun oleh PP Fatayat NU  

menjelaskan tentang struktur organisasi Fatayat NU dan gambaran umum tentang 
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organisasi Fatayat pada tahun 1980-an. Dalam buku ini menjelaskan bahwa 

Fatayat NU tidak hanya bergerak dalam bidang agama, tetapi meliputi bidang 

sosial kemasyarakatan, pendidikan dan kebudayaan. Buku ini juga menjelaskan 

tentang struktur organisasi Fatayat NU. Buku ini tidak membahas peranan Fatayat 

NU Surabaya dalam politik dan pendidikan pada tahun 1950-an. Sementara 

tulisan penulis membahas tentang keikutsertaan Fatayat NU Surabaya saat 

menghadapi situasi politik yang sedang memanas saat itu dan membahas 

mengenai pendidikan yang dilakukan Fatayat. 

Selanjutnya adalah tulisan Monika Arnez yang berjudul Empowering 

Women Through Islam : Fatayat NU Between Tradition and Change di muat 

dalam Journal of Islamic studies volume 21 number 1 January 2010. Artikel ini 

menjelaskan tentang Fatayat NU yang mengalami pertentangan dalam awal-awal 

pembentukannya. Dalam artikel ini Monika Arnez menjelaskan tentang peran 

Fatayat NU dalam pemberdayaan perempuan. Monika tidak menjelaskan secara 

spesifik tentang peranan Fatayat NU dalam bidang sosial di Surabaya. Dia hanya 

menjelaskan Fatayat secara umum. Sedangkan tulisan penulis lebih spesifik 

membahas tentang pertentangan apa saja yang terjadi ketika Fatayat telah 

disahkan oleh PBNU. 

Berdasarkan tinjauan buku diatas, menunjukkan bahwa penulisan 

mengenai peran organisasi Fatayat NU dalam bidang politik dan pendidikan 

masih sangat kurang, terutama di Surabaya. Kebanyakan buku-buku dan artikel 

tersebut membahas mengenai perjalanan berdirinya Fatayat NU dan peranannya 

secara umum, dalam ruang lingkup nasional. Skripsi ini berusaha mengkaji 
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mengenai peran organisasi perempuan muda yakni Fatayat NU dalam bidang 

pendidikan di Surabaya pasca proklamasi. Serta apa dampaknya bagi perempuan 

muslim NU di Surabaya. 

F. Kerangka Konseptual 

Penelitian mengenai peran Fatayat NU dalam pendidikan di Surabaya 

tahun 1950-1967 termasuk dalam sejarah sosial. Sejarah sosial menurut 

Kuntowijoyo mempunyai garapan yang sangat luas dan beraneka-ragam, seperti 

sejarah sosial-ekonomi, perubahan sosial, sebuah kelas sosial dan peristiwa-

peristiwa sosial. Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep pendidikan 

dan perubahan sosial.  

Pendidikan menurut Fuad Hassan memiliki arti yang luas dan terjadi dalam 

tiga upaya utama, yaitu pembiasaan, pembelajaraan dan peneladanan. Sehingga 

suatu pendidikan bukan hanya memiliki arti sempit seperti penyekolahaan saja, 

tetapi lebih kepada membentuk karakter seseorang atau dapat juga dikatakan 

sebagai pembudayaan anak bangsa. Tidak jauh berbeda dengan Fuad Hassan, 

John Dewey juga berpendapat bahwa pendidikan merupakan suatu proses 

pengalaman yang tanpa dibatasi oleh usia.11

Organisasi Fatayat NU merupakan organisasi pemudi-pemudi Islam yang 

lebih mengedepankan pendidikan dan pemberdayaan untuk perempuan muslim di 

Surabaya agar dapat membaca, menulis dan menguasai bahasa Indonesia dengan 

  

                                                           
11 Audi Marcellina, Lembaga Pendidikan Swasta Tionghoa di Surabaya: Yayasan 

Pendidikan dan Pengajaran Indonesia (YPPI) Tahun 1947-1967, Skripsi tidak diterbitkan 
Fakultas Ilmu Budaya,  Surabaya, 2011, hlm 11 
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baik, karena ketika organisasi Fatayat NU mengadakan kongres dengan cabang-

cabang Fatayat lain, mereka mengalami kesulitan dalam bahasa. Anggota Fatayat 

NU yang berasal dari daerah sebagian besar mereka hanya menguasai bahasa 

daerah masing-masing. Konsep pendidikan yang digunakan Fatayat adalah 

memberikan wawasan kepada anggota Fatayat baik berupa wawasan agama 

berupa pengajian dan mengadakan kursus keterampilan, membaca dan lain 

sebagainya. Dalam kursus tersebut tidak dari usia 13-20 tahun bersama mebikuti 

kursus yang diadakan Fatayat NU. Hal ini memiliki pengaruh besar terhadap 

keadaan perempuan muslim NU di Surabaya. Perempuan-perempuan muda 

memiliki wawasan yang semakin luas. Mereka juga mulai aktif mengikuti 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Fatayat NU. 

Seperti yang dikemukakan oleh Fuad Hassan sebelumnya bahwa 

pendidikan juga dapat membentuk karakter seseorang dan sebagai pembudayaan 

anak bangsa atau bisa juga dikatakan bahwa pendidikan dapat membentuk 

kesadaran politik bagi perempuan. Hal ini diwujudkan oleh anggota Fatayat NU 

yang duduk di kursi politik. Anggota Fatayat NU ada yang  menjadi DPRDS kota 

gresik (ibu Asnawiyah), menjadi kepala desa dan hakim.12

                                                           
12  Maya S Masykuriah, et al.; Menapak Jejak Fatayat NU Sejarah Gerakan, 

Pengalaman dan Pemikiran (Jakarta, 2005), hlm. 39  
 

 Kesadaran politik 

bukan hanya dengan menjadi anggota DPRD, kepala desa atau hakim, kesadaran 

politik juga dapat dilihat dengan aktifnya anggota Fatayat NU dalam menanggapi 

permasalahan politik di Indonesia. Contohnya Fatayat NU mendesak kepada 

pemerintah agar melakukan penyelidikan yang seksama terhadap adanya isu-isu 
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anti dan adu domba agama dan agar segera mewujudkan hubungan diplomatik 

dengan Malaysia dan membuka perwakilannya dikedua ibukota negara masing-

masing.13

Keadaan tersebut dapat dikatakan sebagai perubahan sosial. Pendidikan 

dapat menjadi suatu sarana yang mempengaruhi perubahan sosial sehingga dalam 

perkembangannya pendidikan dijadikan sebagai sarana atau media untuk 

membentuk karakter masyarakat.

  

Aktivitas organisasi Fatayat NU memiliki dampak yang positif bagi 

perempuan muda NU. Mereka mulai dapat berfikir terbuka, dapat berkontribusi 

terhadap permasalahan bangsa. Kedudukan perempuan di Indonesia, khususnya di 

Surabaya mulai mendapat tempat. Mereka mulai diperbolehkan ikut dalam bidang 

pemerintahan. 

14

G. Metode Penelitian 

 Dengan adanya pendidikan perempuan 

Indonesia terutama organisasi Fatayat NU dapat memahami dunia politik.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari 

empat tahapan yaitu tahapan heuristik (pengumpulan sumber), tahapan verifikasi 

(pengklasifikasian sumber), tahapan interpretasi (analisis sumber) dan terakhir 

historiografi (penulisan sejarah). Terkait dengan keterbatasan data lisan, maka 

penelitian ini lebih banyak menggunakan data tertulis. 

                                                           
13 Pernyataan Kongres ke IX Muslimat NU dan Kongres ke VII Fatayat NU tahun 

1967 
 

14 Arief Wicaksono Soegiharto, Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Baperki 
1956-1965 , Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Ilmu Budaya,  Surabaya, 2013, hlm. 15-16. 
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 Tahapan pertama yaitu heuristik. Tahapan ini merupakan proses pencarian 

dan pengumpulan data. Data yang diperlukan merupakan data primer yang 

meliputi bukti foto kegiatan organisasi Fatayat NU, verslag kongres Fatayat NU 

Surabaya tahun 1950-an sampai 1960-an yang berisi tentang hasil rapat, Majalah 

Melati yang berfungsi sebagai media Fatayat NU,  surat pengesahan organisasi 

Fatayat NU oleh Nahdlatul Ulama, Pencarian sumber primer ini dilakukan di 

beberapa tempat, seperti Museum NU Surabaya, Kantor Pengurus Pusat Fatayat 

NU Surabaya sebelum pindah ke Jakarta (1950-1959), Rumah Ketua Fatayat NU 

Surabaya di Keputih, rumah mantan ketua Fatayat NU Jawa Timur, kantor PWNU 

Surabaya, kantor PBNU yang berada di Jakarta, kantor Pengurus Pusat (PP) 

Fatayat NU di Jakarta, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan 

Perpustakaan Nasional di Jakarta, rumah salah satu pelaku sejarah Fatayat NU. 

Sementara pencarian sumber-sumber skunder atau sumber pendukung berupa 

buku-buku literatur, artikel di jurnal dilakukan di Museum NU, Perpustakaan 

Pusat Kampus B Unair, Perpustakaan Ignatius Yogyakarta, Perpustakaan Jurusan 

Ilmu Sejarah. 

Tahapan kedua setelah pencarian dan pengumpulan data adalah kritik 

sumber yang berupa verifikasi. Kritik sumber sendiri meliputi kritik intern dan 

Data lisan didapatkan dari wawancara dengan narasumber primer dan 

skunder. Dalam hal ini penulis mewawancarai Bapak kyai Khisni (putra dari alm 

kyai Umar Burhan), K.H Soleh Qosim, Ibu Fatmah Abbas, Ibu Faridatul Hanum, 

Ibu Yeny Luthfiana, Ibu Yayuk Istikhana dan Ibu Syafiyah. 
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kritik ekstren. Kritik intern berupa mengelompokkan sumber yang memiliki 

keterkaitan topik penulis. Penulis memilah sumber yang diperoleh seperti foto dan 

verslag sesuai tahun dan tempat. Setelah dikelompokkan, sumber yang ada 

diperiksa dan diuji, ini disebut dengan penyeleksian data. Penyeleksian data 

dimaksudkan apakah data yang diperoleh layak dan memiliki relevansi terhadap 

pokok pembahasan penulis. Usaha penyeleksian ini diharapkan tidak adanya data 

yang menyimpang atau tidak sesuai dengan topik. Selanjutnya kritik ekstern 

dilakukan dengan cara pengecekan terhadap sumber. Dalam tahapan ini juga 

melakukan pengecekan informasi umur, lingkungan sosial budaya, sifat informan 

dll.  Intinya membandingkan apa yang tertulis dalam arsip dengan hasil 

wawancara narasumber primer maupun skunder. Tahapan ini diharapkan untuk 

menentukan kredibilitas suatu sumber.  

Tahapan selanjutnya adalah interpretasi dan analisis data. Pada tahapan ini 

adalah proses menafsirkan antara temuan data dengan fakta-fakta yang ada 

mengenai organisasi Fatayat NU di Surabaya. Hasil dari interpretasi tersebut 

dianalisis dan dicocokkan dengan peristiwa yang terjadi. Analalisis data dilakukan 

dengan tujuan mencari keterkaitan berita yang satu dengan yang lainnya sesuai 

tahun yang ditetapkan dengan topik yang akan ditulis. Kongkritnya, dapat 

memahami sifat informan agar dapat memilah keterangan yang telah disampaikan 

dan membandingkan informasi dari narasumber satu dengan narasumber yang 

lain. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI FATAYAT NU DALAM ASPEK KEMASYARAKATAN.... NAILIN NAZIYAH



16 
 

Tahapan terakhir adalah akhir dari penyelesaian yaitu melakukan 

penulisan. Setelah data disusun dan dikelompokkan kemudian tahapan selanjutnya 

melakukan penulisan sesuai dengan kerangka penulisan yang telah di buat. 

Penulisan ini diharapkan kronologis agar mudah dipahami bagi pembaca. 

Penulisan sejarah ini menggunakan model penulisan deskriptif analitis dengan 

menyajikan secara jelas, peranan Fatayat NU.  

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan ide-ide pokok yang dibagi kedalam 

beberapa bab. Bab-bab tersebut akan lebih diperinci lagi kedalam sub-bab. Hal ini 

dimaksudkan agar penulisan sejarah ini bersifat terstruktur dan pembahasan 

diharapkan lebih fokus. Untuk mempermudah memahami skripsi yang berjudul 

”Peran Fatayat NU dalam Pendidikan di Surabaya tahun 1950-1967”. Maka di 

bawah ini dijelaskan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu : 

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang meliputi latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, tinjauan pustaka, 

metode penulisan, kerangka konseptual dan sistematika penulisan 

Bab kedua membahas tentang sejarah berdirinya Fatayat NU di 

Surabaya. Dalam bab kedua ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Sub bab 

pertama menjelaskan tentang sejarah berdirinya NU Surabaya. Sub bab kedua 

menjelaskan sejarah Muslimat NU Surabaya. Sub bab ketiga menjelaskan tentang 

kondisi pendidikan di Surabaya tahun 1950. Dan sub bab keempat menjelaskan  
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Fatayat NU Surabaya Tahun 1959. Sub bab kelima keterkaitan organisasi NU, 

Muslimat  dan Fatayat NU.  

Bab ketiga membahas tentang peranan organisasi Fatayat NU dalam 

bidang pendidikan di Surabaya tahun 1950. Penjelasan dalam bab kedua ini dibagi 

menjadi beberapa sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang peranan yang 

dilakukan oleh Fatayat NU Surabaya. Dalam sub bab pertama dibagi menjadi sub 

bab lagi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Fatayat NU. Sub bab kedua adalah 

dampak adanya Fatayat NU di Surabaya dan sub bab ketiga adalah Fatayat NU 

Surabaya dalam panggung politik. Sub bab keempat konflik antara Fatayat NU 

Surabaya dengan NU. Sub bab kelima Fatayat NU pada masa orde baru. 

Bab keempat berisi tentang kesimpulan dan penjelasan tentang penelitian 

ini dan merupakan jawaban atas permaslahan yang telah diajukan. Dalam bab 

terkahir ini juga menampilkan temuan baru yang belum pernah ada dalam tulisan 

sebelumnya. 
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