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BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang dan Permasalahan
Wanita memiliki peranan yang sangat besar dalam membentuk karakter sebuah bangsa. Maju mundurnya sebuah bangsa tergantung bagaimana dengan kondisi kaum wanitanya. Wanita memancarkan pengaruh yang besar dalam meningkatkan kadar kesusilaan umat manusia, dari kaum wanitalah manusia menerima pendidikan yang pertama, di tangan wanita anak belajar merasa, berfikir dan berbicara. Kartini: Surat-surat Kepada Ny. R. M. Abendanon-Mandri dan Suaminya, terjemahan Sulastin Sutrisno (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 74. Begitulah peranan yang dimainkan serta dipikul oleh kaum wanita. Sebelum kedatangan kolonial Belanda dalam perjalanan sejarah, kaum wanita memainkan peranan yang penting dalam bidang ekonomi dan politik, akan tetapi pada masa kolonial Belanda peranan tersebut tidak terlihat sama sekali. Chusnul Hayati, “Dinamika ‘Aisyiyah Sepanjang Abad XX”, manuskrip yang belum diterbitkan,  hlm. 29. 
Pada masa pemerintahan kolonial Belanda kondisi kaum wanita pada abad XIX menjelang awal abad XX ditempatkan sebagai warga klas dua. Kehidupannya bergantung kepada kaum laki-laki. Wanita tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya, seperti untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini menyebabkan kaum wanita mengalami keterbelakangan dan kebodohan. Kaum wanita di Indonesia terbagi menjadi tiga golongan. Golongan ini dilihat berdasarkan status sosialnya, yakni golongan wanita klas atas, klas menengah dan golongan wanita klas bawah. Ibid., hlm. 33. Ketiga golongan ini pada masa pemerintahan Hindia Belanda berada pada kondisi terbelakang, posisi yang lemah serta kehidupan yang sempit dan tertutup serta kehidupan yang terikat pada aturan-aturan tradisional yang mengikat dan membatasi kebebasannya. Ibid.,  hlm. 36.
Kondisi wanita klas menengah di Jawa hampir sama dengan golongan wanita klas atas. Ketika mereka berumur 12 ½ tahun, mereka harus meninggalkan masa kanak-kanaknya, meninggalkan bangku sekolah, dan  mereka dipandang sudah cukup dewasa untuk tunduk pada adat yang melarang keras gadis ke luar rumah. Kartini: Surat-surat Kepada Ny. R. M. Abendanon-Mandri dan Suaminya, hlm. 13. Mereka ditahan di dalam rumah dan terasing dengan dunia luar. Mereka baru boleh ke luar rumah jika sudah didampingi oleh seorang suami. Ibid., hlm. XV.  
Lain halnya dengan golongan wanita klas bawah, mereka diperbolehkan keluar rumah, mereka mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dengan laki-laki, akan tetapi ini dalam hal ini membantu perekonomian keluarga mereka. Mereka bekerja karena adanya tekanan dan tuntutan ekonomi. Mereka lebih memiliki otonomi dan tidak terganggu pada aktivitas domestik karena sudah terbiasa membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Secara ekonomi kehidupan golongan wanita klas atas dan menengah lebih baik jika di bandingkan dengan golongan wanita klas bawah. Akan tetapi ketiga golongan ini sama-sama berada pada kondisi keterbelakangan, posisi yang lemah serta kehidupan yang sempit, dan tertutup. Chusnul Hayati, op. cit., hlm. 36.
Salah satu jalan ke luar dari permasalahan tersebut adalah dengan memberikan pendidikan. Pendidikan merupakan upaya yang tepat dalam memberdayakan wanita. Pendidikan ini bertujuan untuk menghapuskan kebodohan dan keterbelakangan dan menghindari tindakan kesewenang-wenangan terhadap wanita. Ibid..  
Kemajuan wanita merupakan faktor yang sangat penting dan berperan dalam perkembangan budaya dalam suatu bangsa, dan peningkatan derajat wanita merupakan salah satu pokok dalam masalah kesejahteraan umum. Djoned Poesponegoro, Marwati dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia V (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 240. KH Ahmad Dahlan sangat menyadari akan pentingnya peranan wanita, dunia tidak akan maju dengan sempurna jika kaum wanitanya tertinggal di belakang saja. Beliau pun berinisiatif  memberikan tuntunan sedikit demi sedikit kepada kaum wanita. Tuntunan tersebut direalisasikan ke dalam bentuk kursus bagi kaum ibu dan sekolah-sekolah yang diperuntukkan untuk remaja puteri, sebagai bentuk pengamalan Surat Al-Ma’un tentang kewajiban memberi pertolongan terhadap fakir miskin dan anak-anak yatim. Perkumpulan ini kemudian diberi nama Sapatresna. Majalah Suara ‘Aisyiyah No.10 Tahun XV Oktober 1940, hlm 39.Perkumpulan Sapatresna kemudian berkembang dan menjadi organisasi yang bernama ‘Aisyiyah. Organisasi ini merupakan organisasi wanita Muhammadiyah. Azas dan perjuangan organisasi ini didasarkan pada prinsip Islam. Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan ‘Aisyiyah (Yogyakarta: Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah Seksi Khusus Penerbitan dan Publikasi, tanpa tahun terbit), hlm. 15. 
Kesadaran Nasional yang bangkit pada awal abad XX meluas pada kaum wanita. Organisasi wanita mulai berkembang, perkembangan organisasi ini mempunyai penekanan perjuangan yang berbeda tiap zamannya. Sebelum tahun 1920-an lebih menekankan perjuangan pada perbaikan kedudukan sosial dalam perkawinan dan keluarga, serta peningkatan kecakapan dan keterampilan khusus sebagai ibu. Setelah tahun 1920-an, jumlah organisasi wanita mengalami peningkatan. Kesediaan kaum wanita untuk terlibat dalam kegiatan organisasi lebih meningkat dan kecakapan bertindak dalam organisasi pun bertambah maju. Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1978), hlm. 15-17.  Bersamaan dengan timbulnya organisasi wanita, maka wanita Indonesia menerbitkan majalah dan surat kabar wanita yang berfungsi sebagai penyebar gagasan kemajuan wanita dan sebagai sarana praktis pendidikan dan pengajaran. Ibid., hlm. 18. 
‘Aisyiyah sebagai organisasi yang tidak mencampuri urusan politik, pada tahun 1926 menerbitkan majalah wanita yang bernama Suara ‘Aisyiyah, dan diterbitkan  sebulan sekali. Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah., hlm. 34. Pada mulanya majalah ini terbit dengan menggunakan bahasa Jawa. Majalah ini berisi tentang masalah pendidikan, masalah praktis kewanitaan, psikologi populer, ajaran agama, berita organisasi, pergerakan wanita, pengetahuan umum dan  penyebaran agama Islam, seperti seruan untuk kaum wanita agar menutup auratnya, memakai kerudung, menjauhi pergaulan bebas, mentaati adab sopan santun ke-Islaman dan sebagainya. Majalah yang diterbitkan Muhammadiyah Bagian ‘Aisyiyah ini kemudian dijadikan sebagai salah satu sarana dakwah melalui media massa serta perpanjangan tangan ‘Aisyiyah dalam mewujudkan cita-citanya. Suara ‘Aisyiyah ini juga berfungsi sebagai media  informasi dan komunikasi pimpinan anggota di seluruh Indonesia, yang sangat strategis dalam memberikan perluasan pengetahuan dan penyadaran bagi peran perempuan dalam dunia domestik dan publik. Profil Aisyiya 2006: Teropong Sejarah Pegerakan dan Aktivitas (tanpa penerbit, kota dan tahun terbit), hlm. 10.
Skripsi ini memfokuskan pembahasan mengenai peranan majalah Suara ‘Aisyiyah dalam organisasi ‘Aisyiyah tahun 1926-1952 di Yogyakarta. Periode tahun 1926-1952, Indonesia mengalami berbagai peristiwa pada masa ini yaitu berlangsungnya pergerakan nasional yang ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi di masyarakat. Djoned Poesponegoro, Marwati dan Nugroho Notosusanto, op.cit., hlm. 177-230. Tahun  1952 merupakan tahun ditetapkannya ‘Aisyiyah sebagai badan otonom, dan perubahan status ‘Aisyiyah yang semula bernama Muhammadiyah Bagian ‘Aisyiyah menjadi Pusat Pimpinan ‘Aisyiyah. Periode ini diambil untuk melihat bagaimana majalah Suara ‘Aisyiyah bisa bergerak, bertahan dan berkontribusi dalam organisasi ‘Aisyiyah pada periode tersebut. Selain itu penelitian yang berkenaan dengan obyek tersebut belum banyak yang meneliti. 
Bertolak dari asumsi bahwa banyak peristiwa lokal khususnya di Yogyakarta yang perlu untuk diteliti, salah satunya mengenai majalah organisasi ‘Aisyiyah, maka kajian ini memiliki arti penting dalam rangka memperkaya khazanah historiografi Indonesia khususnya mengenai peran majalah organisasi di Indonesia. Karya sejarah mengenai peranan majalah organisasi sangat berguna, terutama bagi mereka yang berminat meneliti perkembangan dan peranan pers atau majalah organisasi yang tumbuh pada masa pemerintahan Hindia Belanda.
Kajian mengenai peranan ini difokuskan pada permasalahan di bidang komunikasi organisasi. Agar memudahkan dalam pelacakan terhadap peristiwa-peristiwa maka akan dipandu melalui empat pertanyaan utama dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
	Apa yang melatarbelakangi lahirnya majalah Suara ‘Aisyiyah?
	Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan majalah Suara ‘Aisyiyah pada tahun 1926-1952?
	Faktor-faktor apa saja yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan majalah Suara ‘Aisyiyah pada tahun 1926-1952?
	Bagaimana peranan majalah Suara ‘Aisyiyah dalam organisasi ‘Aisyiyah pada tahun 1926-1952?

Ruang Lingkup 
Dalam penulisan sejarah kritis diperlukan suatu acuan kerangka berfikir yang sistematis dengan pembatasan ruang lingkup yang jelas dan tegas. Pembatasan ini diperlukan untuk memudahkan mencari sumber sejarah, menghindari pembahasan yang luas, dan untuk mendapatkan hubungan kausalitas. Penulis berupaya agar skripsi ini dapat mendekati hasil yang seobyektif mungkin, maka dilakukan pembatasan ruang lingkup sebagai berikut:
Ruang Lingkup Spasial
Ruang lingkup spasial mencakup pada kesatuan wilayah geografis atau satuan wilayah administrasi tertentu. Hal ini  dimaksudkan agar penelitian ini tidak terlalu meluas. Pada skripsi ini lingkup spasialnya adalah wilayah kota Yogyakarta. Hal ini  berdasarkan pada tempat dan pusat majalah Suara ‘Aisyiyah berada di kota Yogyakarta. Organisasi ‘Aisyiyah sebagai badan yang melahirkan majalah Suara ‘Aisyiyah juga berpusat di kota Yogyakarta, dalam hal ini organisasi ‘Aisyiyah yang dimaksud adalah ‘Aisyiyah yang berada di tingkat pusat yang berlokasi di kota Yogyakarta.
Ruang Lingkup Temporal
Ruang lingkup temporal adalah batasan waktu yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini batasan waktu yang dipakai adalah periode 1926 sampai 1952. Tahun 1926 merupakan tahun kelahiran majalah Suara ‘Aisyiyah.Majalah Suara ‘Aisyiyah, Tahun XV No. 10, Oktober 1940 (Yogyakarta: Administrasi S.A Kaoeman), hlm. 11. Tahun 1952 ‘Aisyiyah ditetapkan sebagai bagian otonom, hal ini menyebabkan perubahan status ‘Aisyiyah yang semula menjadi bagian dari Muhammadiyah bernama Muhammadiyah Bagian ‘Aisyiyah kemudian menjadi Pusat Pimpinan ‘Aisyiyah. 


Ruang Lingkup Keilmuan
Ruang lingkup keilmuan merupakan batasan aspek-aspek yang di analisis. Ditinjau dari sudut keilmuan, skripsi ini dapat dimasukkan pada kategori  sejarah pers dan sejarah pergerakkan wanita (sejarah organisasi), karena memaparkan sejarah perkembangan majalah organisasi ‘Aisyiyah yang merupakan organisasi wanita Muhammadiyah.
Tinjauan Pustaka 
 Ada tiga referensi yang  relevan dengan penelitian ini. Pertama adalah buku  Abdurrachman Surjomihardjo yang berjudul Kota Yogyakarta Tempo Doeloe Sejarah Sosial 1880-1930. Buku ini memaparkan  kondisi sosial kota Yogyakarta dari tahun  1880 sampai tahun 1930 yang meliputi tentang pembentukan, kehidupan, serta proses penyesuaian kelompok penduduk kota kerajaan dengan kolonialisme Belanda yang mulai menguasai kota Yogyakarta sejak abad XIX. Abdurrachman Surjomihardjo, Kota Yogyakarta Tempo Doeloe Sejarah Sosial 1880-1930 (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 175.
 Buku  Abdurrachman Surjomihardjo relevan dengan  skripsi ini karena mengulas tentang perkembangan pers lokal yang sangat ditentukan oleh keadaan sosial ekonomi masyarakat, kebudayaan, dan politik. Ibid..  Pertumbuhannya pun sangat jelas mencerminkan masyarakat majemuk, dengan adanya golongan-golongan penduduk yang terpisah satu sama lain, yaitu golongan Belanda, Tionghoa, Arab dan India, sedangkan golongan penduduk bumiputra berada dalam batas hidup kesukuan. Surat Kabar bumiputra muncul di tengah-tengah tumbuhnya pers Belanda dan Melayu Tionghoa. Ibid., hlm. 183.   Dari golongan Islam antara lain terbit Nibras, Kemandang Wal Fajri, Roesia Alam, Soeara Moehammadijah, dan Soeara ‘Aisjijah. Bahasa yang digunakan awalnya bahasa daerah, lalu menggunkan bahasa Melayu dan Belanda. Hal ini memberi pengaruh cara berfikir penduduknya. Yogyakarta menjadi maju dan modern  tetapi masyarakatnya tetap mempertahankan tradisinya. 
Buku ke dua  Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan ‘Aisyiyah yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat’Aisyiyah memudahkan penulis untuk melusuri pertumbuhan dan   perkembangan ‘Aisyiyah sejak ‘Aisyiyah menjadi bagian di dalam Muhammadiyah hingga menjadi organisasi otonom Muhammadiyah. Buku ini membantu penulis di 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. Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, op.cit..  Sebagai pelopor pergerakan wanita Indonesia, hingga  saat ini “Aisyiyah aktif dalam kegiatan KOWANI (Konggres Wanita Indonesia). ‘Aisyiyah merupakan salah satu pendiri KOWANI. 
Buku ini sangat bermanfaat bagi penulis karena menjelaskan secara rinci mengenai aspek-aspek keorganisasian ‘Aisyiyah; tokoh-tokoh pencetus, 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 tiga adalah skripsi  Chusnul Hayati  yang berjudul, ”Sejarah Perkembangan ‘Aisyiyah Tahun 1917- 1979: Suatu Studi Terhadap Organisasi Wanita Islam di Indonesia”.  Chusnul Hayati, ”Sejarah Perkembangan ‘Aisyiyah Tahun 1917- 1979: Suatu Studi Terhadap Organisasi Wanita Islam di Indonesia” (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1979).  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 kerja sama ‘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. 
Pendekatan 
Gambaran mengenai suatu peristiwa sangat ditentukan oleh pendekatan, yakni dari segi mana memandangnya, dimensi apa yang diperhatikan dan unsur-unsur apa yang diungkapkan. Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 23. Atas dasar inilah maka perlu dipahami mengenai konsep  peranan dan komunikasi organisasi.
Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1982), hlm. 243-247. Kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.  Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa  yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Ibid..  Pada konteks ini adalah peranan yang dimainkan oleh majalah Suara ‘Aisyiyah dalam organisasi ‘Aisyiyah. Kedudukan majalah Suara ‘Aisyiyah sebagai amal usaha organisasi ‘Aisyiyah tentunya memiliki peranan dalam organisasi.  
Menurut Schein, organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan  sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum  melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui pembagian pekerjaan dan fungsi  melalui hierarki otoritas dan tanggungjawab. Arni Muhammad, op.cit., hlm. 23 Organisasi mempunyai karakteristik tertentu yaitu mempunyai struktur, tujuan, saling berhubungan satu  bagian dengan bagian lain dan tergantung kepada komunikasi manusia untuk mengkoordinasikan aktivitas dalam organisasi tersebut. Dalam sebuah organisasi dibutuhkan komunikasi sebagai penunjang untuk mencapai tujuan organisasi. Komunikasi adalah pertukaran pesan verbal maupun non verbal antara si pengirim dengan si penerima pesan untuk mengubah tingkah laku.
Menurut Goldhaber, komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti dan berubah-ubah. Definisi ini mengandung tujuh konsep kunci yaitu proses, pesan (susunan simbol yang penuh arti tentang orang, objek, kejadian yang dihasilkan oleh interkasi dengan orang), jaringan, saling tergantung, hubungan, lingkungan, dan ketidakpastian. Ibid., hlm. 67.   Komunikasi dalam organisasi dibedakan menjadi dua, yakni, komunikasi organisasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata atau simbol yang dinyatakan dalam bentuk lisan dan tulisan sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata atau simbol dalam pertukaran atau penciptaan pesan, akan tetapi menggunakan gerakan tubuh, sikap tubuh, kontak mata, ekspresi wajah, kedekatan jarak, sentuhan dan lain sebagainya. Komunikasi dalam bentuk lisan atau oral memiliki macam-macam tipe yakni, instruksi, penjelasan, laporan lisan, pembicaraan untuk mendapatkan persetujuan kebijaksanaan, memajukan penjualan dan menghargai orang dalam organisasi, sedangkan bentuk tulisan memiliki prinsip-prinsip komunikasi tulisan yakni, kebenaran cara menulis, keringkasan isi, kelengkapan, kejelasan dan kesopansantunan. Ibid., hlm. 96. Hal yang terpenting dalam komunikasi tulisan adalah penggunaan atau pemakaian kata-kata atau bahasa.
Pendekatan komunikasi organisasi digunakan, dimaksudkan sebagai alat bantu dalam mempertajam analisis. Konsep-konsep atau teori komunikasi dan organisasi sangat diperlukan agar dapat mengetahui fungsi-fungsi media dalam organisasi, sehingga dengan demikian dapat diketahui peranan media komunikasi terhadap organisasi. Dalam konteks ini adalah peranan majalah Suara ‘Aisyiyah dalam organisasi yang melahirkannya yakni, ‘Aisyiyah.
Majalah merupakan salah satu bentuk media komunikasi organisasi yang bersifat verbal dalam bentuk tulisan. Majalah  adalah terbitan berkala yang isinya meliputi berbagai liputan jurnalistik, pandangan  tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca, dan menurut waktu  penerbitannya  dibedakan atas majalah bulanan, tengah bulanan, mingguan dan sebagainya. Menurut pengkhususan isinya dibedakan atas majalah berita, wanita, remaja, olah raga, sastra ilmu pengetahuan tertentu dan lain sebagainya. Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),  hlm. 698. 
Majalah adalah salah satu media, yang merupakan alat atau sarana komunikasi, sedangkan massa seringkali dikaitkan dengan kerumunan atau publik. Denis McQuail, Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar, edisi Kedua, (Jakarta: Erlanggar, 1994), hlm. 33. Media massa merupakan suatu lembaga organisasi yang kompleks, yang terdiri atas manusia, sarana-sarana meterial, dan teknologi yang diarahkan untuk produksi dan penyebaran pesan-pesan komunikasi. Ensiklopedi Indonesia 4 (KOM-OZO), (Jakarta: PT. Ikrar Baru-Van Hoeve, 2001), hlm. 2186.  Media memiliki potensi untuk menginformasikan dan mempengaruhi sesuai dengan harapan si pengirim informasi. Media juga memberikan informasi mengenai lingkungan terdekat dan bahkan lingkungan terjauh. Media juga memiliki kekuatan yang dapat dijadikan sebagai alat propoganda. Hal ini dapat dilihat banyaknya para pengusaha yang menggunakan media dan mengalokasikan dana dalam jumlah yang sangat besar hanya untuk mengiklankan produknya.
Media berfungsi sebagai lokasi atau forum yang berperan dalam menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat baik yang bertaraf nasional maupun internasional, bahkan seringkali berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup, dan norma-norma. Media juga menjadi sumber dominan bagi individu untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif serta menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan. Denis McQuail, op. cit., hlm. 3.
Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah metode sejarah kritis, yaitu seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang di capai dalam bentuk tertulis. Dudung Abdurrahman, op.cit., hlm. 53 Berdasarkan pengertian tersebut ada empat pokok yang harus dilakukan dalam meneliti sejarah, yakni: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983), hlm. 32.
Tahap pertama adalah heuristik, merupakan tahap pencaharian dan pengumpulan sumber baik yang tertulis atau tercetak (dokumen) maupun yang tidak, baik primer maupun sekunder. Sumber yang dicari adalah sumber-sumber yang memiliki relevansi dengan permasalahan. Sumber primer adalah yang utama, karena menyangkut validatas, otentisitas, dan kredibilitas dari informasi di dalamnya, sedangkan sumber sekunder akan memperkuat dan melengkapi kekurangan informasi sumber primer. Sumber primer yang diperoleh adalah majalah Suara ‘Aisyiyah dan dokumen-dokumen Muhammadiyah yang relevan dengan periode penelitian yakni tahun 1926-1952.
 Sumber sekunder yang digunakan untuk melengkapi kekurangan, untuk menambah data yang tidak didapat dari sumber primer. Sumber yang dimaksud adalah literatur-literatur yang berupa buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Buku-buku tersebut diperoleh dari berbagai perpustakaan seperti perpustakaan wilayah Jawa Tengah, perpustakaan Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, Perpustkaan Pusat Universitas Diponegoro dan perpustakaan pusat  Universitas Gajah Mada.
Tahap ke dua adalah kritik sumber, merupakan pengujian  terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh. Kritik sumber dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kritik ekstern dan kritik intern.  Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui otentisitas sumber tersebut dan lebih pada hal-hal yang bersifat materiil seperti jenis kertas, stempel, bentuk huruf, tinta yang digunakan, temporal penulisan, lengkap tidaknya sumber dan sebagainya. Kritik intern  yang dilakukan untuk mengetahui kredibilitas dan keakuratan isi sumber yang diperoleh. Dari segi ekstern otentisitas sumber yang di dapat tidak diragukan karena didapatkan dari tempat-tempat yang berkompeten dalam hal penyimpanan arsip, yakni di Arsip Nasional Republik Indonesia dan pada kantor majalah Suara ‘Aisyiyah di Kauman, Yogyakarta. Melalui kritik intern sumber-sumber yang diperoleh memiliki informasi tentang majalah Suara ‘Aisyiyah. Baik itu sumber tertulis atau sumber lisan yang dianggap relevan dengan penulisan dapat menampilkan fakta-fakta sejarah yang ada. Dalam hal ini membanding-bandingkan informasi satu dengan yang lainnya sehingga dari sini diperoleh fakta sejarah yang benar.
Tahap ke tiga adalah interpretasi. Tahap ini merupakan usaha untuk memahami fakta sejarah, memilah dan menetapkannya sebagai sumber, serta menyusun fakta tersebut berdasarkan kronologi peristiwa yang saling berkaitan. Tahap ini dimaksudkan untuk memahami makna yang sebenarnya dari bukti-bukti sejarah yang telah dinilai secara akurat. Hal ini bertujuan untuk membuat hubungan dan merangkaikan fakta sejarah yang sejenis dan kronologis untuk memperoleh alur cerita. 
Tahap terakhir dalam metode sejarah adalah historiografi. Historiografi merupakan kegiatan merekonstruksi peritiwa sejarah ke dalam bentuk tertulis. Pada tahap ini fakta yang sudah disintesiskan kemudian di paparkan dalam bentuk tulisan sejarah sehingga dapat dipahami oleh pembaca dengan baik.
Sistematika Penulisan
Agar skripsi ini dapat memberikan gambaran yang utuh maka dalam hasil penelitian ini di bagi  menjadi tiga bagian: pengantar, hasil penelitian dan kesimpulan.
Bagian pertama merupakan bab pendahuluan, di dalamnya diuraikan beberapa hal pokok mengenai latar belakang dan permasalahan, ruang lingkup, tinjauan pustaka, kerangka teoritis dan pendekatan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
Hasil penelitian disajikan dalam tiga bab berikutnya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pada bab ke dua dipaparkan pokok bahasan menyangkut Masyarakat Yogyakarta dan Organisasi ‘Aisyiyah pada tahun 1926-1952. Permasalahan penting yang dibahas dalam bab ini di bagi menjadi dua subbab. Subbab pertama membahas Masyarakat Yogyakarta dan  Strukturnya, yang mencakup kondisi sosial dan tradisi masyarakat Yogyakarta pada tahun 1926-1952. Sub bab kedua membahas organisasi ‘Aisyiyah, yang terdiri dari: Latar belakang organisasi ‘Aisyiyah, Berdirinya organisasi ‘Aisyiyah, Perkembangan ‘Aisyiyah di Yogyakarta, dan Peranan ‘Aisyiyah dalam masyarakat.
 Bab ke tiga  memuat pembahasan tentang Perkembangan Majalah Suara ‘Aisyiyah. Pokok yang dibahas dalam bab ini adalah mengenai pertumbuhan dan perkembangan majalah suara ‘Aisyiyah sebagai salah satu amal usaha dari organisasi ‘Aisyiyah. Dalam bab ini juga dibagi ke dalam dua sub bab. Dalam subbab pertama dibahas perkembangan Majalah Suara ‘Aisyiyah dan subab bab ke dua menganalisis faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan ‘Aisyiyah.
Bab ke empat berisi pembahasan peranan majalah suara ‘Aisyiyah  dalam organisasi ‘Aisyiyah pada tahun 1926-1952. Bab ini merupakan inti pembahasan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri atas tiga  sub bab. Sub bab pertama memuat pembahasan mengenai Peranan Majalah Suara ‘Aisyiyah sebagai media komunikasi antara pimpinan pusat dengan cabang dan ranting ‘Aisyiyah, dalam subbab ke dua dibahas peranan majalah Suara ‘Aisyiyah sebagai media dalam menyampaikan tujuan‘Aisyiyah. Sub bab yang ke tiga berisi pembahasan peranan majalah Suara ‘Aisyiyah sebagai tuntunan dan teladan untuk menggerakkan cabang dan ranting ‘Aisyiyah. Pada bagian terakhir skrisi ini merupakan jawaban atas keseluruhan pertanyaan dalam permasalahan skripsi ini. Rumusan kesimpulan ditulis pada bab ke lima dan sekaligus sebagai bab penutup.

