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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Banyak yang tidak merngenal sosok Tan Malaka, tokoh ini sebenarnya 

mempunyai peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 

Ia merupakan salah satu dari empat orang yang berperan, dan Presiden 

Soekarno merupakan salah satu dari keempat orang itu yang menghendaki 

untuk melanjutkan tugas kepemimpinan Republik.
1
 

Peran penting sosok Tan Malaka, tidak tercantum dalam salah satu 

gelar pahlawan Republik Indonesia. Tidak selamanya, pengangkatan Gelar 

Pahlawan Nasional ditentukan oleh seberapa kontribusinya terhadap bangsa. 

RA Kartini, misalnya, ia diangkat sebagai pahlawan dan hari kelahirannya 

diperingati sebagai salah satu hari Nasional, meski peran dan aktivitasnya 

sama sekali tidak ditujukan bagi kemerdekaan Indonesia. Ia hanya melakukan 

surat menyurat terhadap koleganya dari keluarga Belanda. Korespondensi 

Kartini dengan keluarga dan istri pejabat Belanda sangat dimungkinkan 

karena ia sendiri berasal dari kalangan bangsawan Jawa, yang memungkinkan 

untuk berinteraksi secara setara dengan keluarga kolonial. Namanya hanya 

dikenal melalui kumpulan surat yang dilakukan oleh Ny. Abendanon.
2
 

Tidak sebagaimana RA Kartini, Tan Malaka memperjuangkan 

kemerdekaan Republik Indonesia dengan maksud membentuk suatu negara 

                                                           
1
 Harry A. Poeze, Tan Malaka, gerakan kiri, dan revolusi Indonesia: Agustus 1945-Maret 

1946, (Jakarta: Yayasan Obor, 2008), hlm. 60 
2
 Denys Lombard, Nusa Jawa: Batas-batas pembaratan I, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2000), hlm., 114 



2 

 

Republik yang mandiri dan lepas dari penjajahan. Bahkan ia menulis buku 

Naar de ‘Republiek Indonesia’  (Menuju Republik Indonesia) sejak tahun 

1924. Padahal istilah “Indonesia” belumlah dikenal secara luas. Nama 

pemberian Belanda sendiri adalah Hindia Belanda.
3
 Sosok ini juga sempat 

diburu oleh agen-agen Belanda dan Jepang, karena aktivitasnya yang 

dianggap radikal. 

Tan Malaka merupakan orang yang sangat berbakat, mempunyai 

wawasan sangat luas, berpengalaman dalam masalah politik, dan mempunyai 

karakter kepemimpinan yang kuat. Soekarno pun menyebut tokoh ini sebagai 

“seorang yang mahir dalam revolusi”.
4
 Karena karakter demikian, banyak 

pemuda dan mahasiswa kiri yang mengidolakan sosok ini.  

Tan Malaka dikenal sebagai tokoh berhaluan komunis, tetapi di 

organisasi Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia sendiri, ia bukan 

orang yang disukai. Ia dituduh sebagai seorang pengkhianat dan berperan 

besar dalam gagalnya pemberontakan PKI yang dilakukan pada tahun 1926-

1927. Tan Malaka dianggap pengkhianat karena ia tidak hanya setuju dengan 

rencana pemberontakan PKI, melainkan juga berusaha mencegah rencana 

pemberontakan.
5
 Sebuah pemberontakan besar yang dirancang di Prambanan, 

Klaten. Namun dalam realisasi Pemberontakan itu, segala rencana PKI gagal 

total. Belanda berhasil melumpuhkan dan menangkap sebagian besar 

pemimpin pemberontakan. Pemberontakan ini tidak hanya berhasil 
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dipatahkan oleh penjajah Belanda, melainkan juga berdampak sangat negatif 

terhadap PKI. Pada masa ini lah PKI semakin terpecah belah.
6
 Selain itu, 

peristiwa ini berakibat pada tindakan represif Belanda terhadap segala 

pergerakan nasional. Sehingga sejak masa itu, setiap anasir pemberontakan 

akan dilibas dan organisasi massa yang tidak mau bekerjasama dengan 

pemerintahan Belanda akan dibubarkan. Sejak masa itu, Tan Malaka sering 

disebut sebagai kaum revisionis, atau Trotsky-nya Indonesia`
7
 

Tan Malaka bukan lah orang bawahan dalam Partai Komunis Indonesia. 

Ia dikenal sebagai pimpinan PKI pada tahun 1921, sebelum diusir dari Hindia 

Belanda pada tahun 1922. Keaktifannya di PKI ketika itu dengan 

mengumpulkan banyak pemuda, melakukan diskusi tentang arah perjuangan 

PKI, seta membahas isu di seputar revolusi dan menggagas berdirinya sebuah 

negara setelah keberhasilan revolusi. Dalam bidang pemberdayaan, ia 

melakukan pengorganisasian bagi anggota PKI dan Sarekat Islam dalam 

melakukan aksi sosial. Oleh karena itu, buku-buku yang ditulisnya pada 

masa-masa ini (yaitu pada 1920-1927), tak jauh dari keaktifannya di 

organisasi Politik SI dan PKI. Seperti judul-judul buku berikut ini; 

a) Parlemen Atau Soviet (1920) 

b) SI Semarang dan Onderwij (1921) 

c) Naar de Republieke Indonesia (1924) 

d) Semangat Muda (1925) 
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e) Massa Actie (1926)
8
 

Masa itu merupakan masa-masa penuh gejolak. Sebuah masa yang 

dikenal dengan ciri pergerakan nasional, sebuah masa dimana Tan Malaka 

mencapai usia memasuki dewasa matang. Tetapi pada masa ini pula, 

semangat revolusionernya mulai dipertanyakan. Selain karena kasus gagalnya 

revolusi PKI pada tahun 1926-1927, juga wacananya tentang penggalangan 

afiliasi antara Komunisme dengan gerakan Pan Islamisme, serta menolak 

komintern di Moskow yang terkesan memusuhi gerakan yang dipelopori oleh 

Jamaludin al Afghani tersebut.
9
  

Penggalangan afiliasi dengan Komunisme menurut Tan Malaka, 

didasarkan atas pengalaman pribadinya. Sebelumnya ia sempat bergabung 

dengan gerakan Sarekat Islam, sebelum terjadinya perpecahan diantara 

mereka pada tahun 1921. Menurut Tan Malaka, pengalamannya bergabung 

dengan SI, menunjukkan betapa gerakan komunisme dan gerakan islamisme, 

mempunyai peran dan aktivitas yang hampir sama dengan komunisme. 

Mereka berkecimpung langsung di tengah masyarakat, membangkitkan 

kesadaran di antara kelompok petani dan proletar untuk bangkit melawan 

Imperialisme. Pecahnya gerakan Islam dan komunisme di Indonesia, menurut 

Tan, dipengaruhi oleh upaya memecah belah gerakan kebangkitan nasional 

oleh pemerintah kolonial.
10

 

Terlepas dari apa yang menjadi argumentasi Tan Malaka, sebenarnya 

usaha  penyatuan antara Komunisme dan Pan Islamisme, mendapatkan 
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penolakan. Baik dari tokoh Islam sendiri, maupun dari tokoh Komunis 

Internasional. Bahkan Lenin sendiri memerintahkan komunisme untuk 

menjaga idealisme ideologi, karena penggabungannya dengan kekuatan Islam 

akan mengganggu independensi karakter perjuangan kaum proletariat. Sikap 

komunisme internasional ini lah sebagai salah satu penyebab, kenapa tokoh-

tokoh komunisme keluar dari Sarekat Islam dan mendirikan perhimpunan 

yang independen dari gerakan Sarekat Islam.
11

 Kendati demikian Tan Malaka 

tetap ingin menyatukan faksi-faksi revolusioner, termasuk dengan gerakan 

Islam, dan ia usulkan ketika sidang komunisme di Soviet pada tahun 1922. 

Usulan dari Tan Malaka ini ditolak mentah-mentah oleh peserta sidang, 

meski mendapat apresiatif dari para peserta sidang komunisme Internasional 

(Internationale) di Soviet. Tan Malaka memang mempunyai sisi perbedaan 

dengan persepsi kaum liberalis-sosialis pada masa sekarang. Sosok Tan 

Malaka mempunyai kemiripan dengan sosok liberalis Hassan Hanafi, sebagai 

orang yang tidak phobia terhadap pergerakan Islam. Bahkan keduanya 

menanggapi pergerakan Islam secara positif, bukan negatif. Keduanya sama-

sama mencitakan sebuah pergerakan rakyat yang progressif. Perbedaannya, 

pemikiran Hanafi diarahkan kepada kaum muslimin, sedangkan Tan Malaka, 

pemikirannya diarahkan untuk semua orang. 

Pada satu sisi sebagai seorang tokoh pergerakan nasional ia semestinya 

mendapatkan apresiasi. Tetapi, penulis tentang tema sosialisme ternama, 

Frans Magnis Soeseno, tidak begitu menyukai sosok ini. Salah satu tulisan 

                                                           
11

 Ibid. 59 



6 

 

Tan Malaka yang membikin Frans Magnis Soeseno agak meradang adalah 

tulisannya tentang doktrin Trinitas. Bahkan Frans Magnis mengkritik buku 

Madilog, tidak mempunyai peran apa-apa.
12

 Tan Malaka memang dikenal 

sebagai salah seorang komunis, tetapi terlalu sering mengkritik agama 

minoritas Kristen. Dalam tulisannya, yaitu “Agama Nasrani dan Yahudi 

dalam Tinjauan Madilog”, Tan Malaka menulis; 

Di tengah masyarakat Islam, tuan Pendeta, walaupun dibelakangnya ada 

meriam dan tank dan di atas kepalanya ada payung pelindung ialah garuda 

“Imperialisme”, tiada bisa mengembangkan sayapnya atau kukunya.
13

 

 

Intelektual Kristen lebih menyukai sosok muslim sekular yang melawan 

kepentingan golongan agamanya sendiri, serta menghormati minoritas bahkan 

membela kepentingan minoritas. Tokoh-tokoh seperti itulah yang pada 

umumnya dipuji di media massa milik orang Kristen. Sosok Tan Malaka, 

bukan orang sekular yang dicintai oleh mereka, karena ia juga mempunyai 

sikap tegas terhadap kelompok minoritas Kristen. Selain menghubungkannya 

dengan agama kaum imperialisme (dimana penyebarannya juga ditentukan 

oleh kedatangan mereka), juga mengkritik ajaran-ajaran agamanya. Meski ia 

secara pribadi menghormati sosok  Isa al Masih, tanpa harus mempercayainya 

sebagai tuhan. Bahkan menurutnya penetapan dogmatika ketuhanan Yesus 

oleh Romawi dan menjadikannya agama resmi, menghilangkan sifatnya 

sebagai agama proletar. 

Sebagai pribadi, ia bukan lah tidak sepenuhnya dapat dianggap sebagai 

seorang muslim. Dalam berbagai tulisannya, ia lebih mengutamakan dasarnya 
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pada “Madilog” daripada ketetapan Allah sebagaimana dalam al-Qur’an 

maupun As-Sunnah. Ia mengkaji segala sesuatu menurut teori Karl Marx 

tentang hukum perkembangan sosial dan alam (Dialektika Materialisme). 

Bahkan ia mengkaji agama Islam menurut persesuaiannya dengan prinsip 

Dialektika Materialisme, bukan sebaliknya. Dalam tulisan-tulisannya ia lebih 

banyak menukil pendapat Karl Marx, bahkan tanpa melakukan evaluasi kritis 

terhadapnya, sebagaimana ia melakukan kritikan terhadap tradisi Islam 

maupun tradisi jawa. Tetapi menurut beberapa pihak, Tan Malaka sudah 

dianggap keluar dari jalur komunisme atau Marxisme serta dicap berubah 

haluan dari Komunisme ke Nasionalisme.
14

 

Dibesarkan dalam sekolah di Negeri Belanda, maka Logika dan prinsip 

Materialisme yang dianutnya. Sedangkan keikutsertaannya dengan gerakan 

komunisme, menjadikannya memegang prinsip materialisme historis sebagai 

cara pandangnya. Sebagai salah seorang penganut evolusionis, ia mendalilkan 

argumentasi perubahan dan perbedaan (dialektika), sebagai asas berfikirnya. 

Sehingga, pola pikirnya tak jauh berbeda dengan pola berfikirnya orang 

berhaluan humanisme-sekular di Barat. 

Semua prinsip yang dianut oleh Tan Malaka ini dituangkan dalam 

Madilog (Materialisme, Dialektika dan Logika). Prinsip ini sangat penting 

untuk dikaji lebih mendalam dan diulas dengan analisa mendalam secara 

kritis, terutama dalam paham dialektika dan materialisme. Dua paham ini 

banyak mengandung kelemahan mendasar. Pola pikir dialektika sendiri sudah 
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tidak dipakai oleh rakyat Rusia sejak kejatuhan Komunisme. Bahkan pola 

pikir Dialektika-Materialisme menyebabkan banyak kerugian, baik secara 

material dan spiritual bagi negara-negara komunis.  Negeri China sendiri, 

meski berhaluan komunisme, tetapi dalam praktek kesehariannya, hukum 

China memberikan peluang bagi bangkitnya usaha-usaha yang dimiliki oleh 

sektor swasta (kapitalisme) atau lebih dikenal dengan kebijakan liberalisasi 

ekonomi.
15

  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Melihat latar belakang di atas, maka Rumusan Masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah; 

1. Bagaimana Tan Malaka merumuskan asas berfikir materialisme dan 

dialektika dalam buku Madilognya? 

2. Apa pengaruh konsep materialisme dan dialektika dalam Buku Madilog 

terhadap pemikiran tentang Islam di Indonesia? 

 

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Tujuan penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pokok masalah seperti 

yang dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Dengan kata lain, 

penelitian ini ingin mengetahui: 

a. Mendeskripsikan pemikiran materialisme dan dialektika dalam buku 

Madilog. 
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b. Mendeskripsikan pengaruh dan sejarah materialisme dan dialektika 

dalam sejarah pergerakan dan organisasi pergerakan dan pemikiran 

tentang Islam di Indonesia. 

2. Manfaat Penelitian   

1) Manfaat Akademis  

a. Untuk menambah khazanah keilmuan tentang urgensi dampak 

pemahaman tentang Islam melalui Materialisme, Dialektika dan 

Logika (MADILOG). 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi 

tambahan atau pembanding bagi peneliti lain dengan masalah 

sejenis.  

2) Manfaat  Praktis  

a. Membuka wawasan peneliti mengenai  Konsep Materialisme 

dan Dialektika serta Logika sebagai mata pisau untuk 

memahami tentang Islam yang dilakukan oleh Tan Malaka 

b. Kontribusi  terhadap  pemikiran Islam serta menghadirkan Islam 

secara lebih komprehensif. 

 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

Kajian pustaka adalah kajian hasil penelitian yang relevan dengan 

permasalahan yang diteliti. Berdasarkan judul penelitian tentang Tan Malaka, 

maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang berkaitan tentang 

Tan Malaka. Beberapa tulisan  ataupun  penelitian yang relevan untuk 

mendukung penelitian tersebut antara lain: 
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Pergulatan Menuju Republik 1897-1925 dan Pergulatan Menuju 

Republik 1825-1945, merupakan desertasi dari Harry A. Poeze yang sudah 

diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang terbit pertama kali tahun 1988, 

kemudian diterbitkan kembali oleh Pustaka Utama Grafiti pada tahun 2010. 

Dalam disertasi itu memuat lengkap perjalanan hidup Tan Malaka. Berbeda 

dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Poeze, tesis ini akan melakukan 

tinjauan terhadap konsep dan ideologi Tan Malaka, terutama dalam buku 

Madilog. Hal ini belum disentuh oleh Poeze dalam penelitian yang telah 

dilakukannya.  

Selanjutnya, oleh Ihsanudin dalam penelitannya yang berjudul 

“Revolusi Proletariat : Kajian Kritis Filsafat Politik Tan Malaka”, mahasiswa 

dari Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2010. 

Dalam penelitiannya tersebut, ia menyatakan bahwa Tan Malaka berusaha 

membentuk kesadaran politik dengan upaya membentuk gagasan-gagasan 

yang mengarahkan pada pembebasan dan kemerdekaan seratus persen dari 

kapitalisme dan kolonialisme. Penelitian yang dilakukan oleh Ihsanudin ini 

tidak melakukan kritik ideologis, terutama pada kritik materialisme dan 

dialektika. Kekurangan dalam penelitian ini akan dieksplorasi dalam peneliti.  

Selanjutnya, Sayyidah Aslamah dengan penelitiannya yang berjudul 

“Geneologi Pemikiran Politik Tan Malaka”, dari penelitian tingkat tesis 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2011. Dalam 

tesis tersebut, dihubungkan Paham Materialisme, Dialektika dan Logika, 

dengan apa-apa yang dilakukan oleh Tan Malaka. Misalnya, menghubungkan 
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dialektika dengan pemikiran kritisme, sepertihalnya Tan Malaka melakukan 

kritik terhadap negara dimana ia tinggal. Begitu juga dengan logika, ia 

hubungkan konsepsinya itu dengan cara berfikir politisnya Tan Malaka. Maka 

diambil kesimpulan bahwa pemikiran Tan Malaka dipengaruhi oleh karakter 

Minangkabau. Penelitian ini banyak kekurangannya, yaitu cepat dalam 

mengambil kesimpulan antara apa yang tertera dalam buku, dengan 

menghubungkan dengan apa yang terjadi. Penelitian ini juga tidak membahas 

bagaimana konsep dialektika dan materialisme, serta hubungan apa antara 

keduanya, dengan konsep lainnya, serta melakukan kritik terhadapnya.  

Dari pemaparan tersebut di atas judul yang berkaitan dengan 

penguraian berbagai inkoherensi dan ketidaksesuaian antara ide dan fakta dari 

wacana yang didengungkan oleh Tan Malaka, terutama pada gagasannya 

yang bertumpu pada Materialisme dan Dialektika sejauh ini belum diteliti 

lebih dalam. 

Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena 

tesis yang akan diangkat ini, akan menelaah lebih dalam lagi dengan fokus 

pada analisis kritis. Selain tidak pernah diteliti oleh para peneliti sebelumnya, 

analisis ideologis merupakan tema yang sangat penting. Peneliti tidak hanya 

mengungkapkan berbagai bentuk kejanggalan, melainkan juga bagaimana dua 

bentuk pemikiran, materialisme dan dialektika, diasalkan dari sejarah 

kebudayaan barat yang sangat berbeda dengan kebudayaan Islam. Penelitian 

ini juga akan meneliti seberapa ambiguitas pemikiran Tan Malaka, terutama 
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pada idenya yang berusaha untuk menyelaraskan antara komunisme dan Pan 

Islamisme.   

 

E. KERANGKA TEORI 

Penulis menggunakan kerangka teori di dalam pembahasan ini guna 

mencapai pada pendekatan tertentu dan tidak melenceng dari tujuannya. 

Penulis dalam penulisan pembahasan ini mencoba untuk menggunakan 

metode pendekatan sosiologi yaitu pendekatan atas manusia dan sistemnya 

dalam arti bahwa keberadaannya dan asal mulanya adalah pembahasan 

tanggung jawab komponen sosial dan sesungguhnya seseorang belum 

menjadi diatasnya suatu kemanusiaan kecuali membiarkan ia masuk dalam 

masyarkat serta peranannya dalam arus kehidupan sosial.
16

 Pendekatan 

dipusatkan pada pembahasan tentang Tan Malaka yang merupakan salah 

seorang anggota komunis, meski di sisi lain ia menampakkan keislamannya. 

Padahal pandangan hidup antara Islam dan Komunisme bertentangan antara 

satu dengan yang lainnya. Islam merupakan worldview yang lahir dari 

wahyu, sedangkan Materialisme lahir dari rasionalisme Barat.  

Rasionalisme Barat dan Islam mempunyai ciri khas masing-masing 

yang tidak dapat dipertemukan. Meski demikian, Rasionalisme Barat 

melahirkan Kapitalisme dan Sosialisme. Dalam sejarahnya, keduanya dapat 

dipertemukan dalam konsep evolusionisme dan materialisme. Dalam Konsep 

Materialisme, memandang semua semesta terdiri dari materi, tak ada hal yang 
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ghaib sebagai penyusun dasar semesta. Makhluk hidup pun berkembang 

secara alami, yaitu melalui proses evolusi bukan proses penciptaan langsung 

sebagaimana yang diyakini oleh agama Islam. Maka di sini lah letak 

persesuaian antara materialisme dan evolusionisme. 

Pemikiran Marx juga berpijak pada Evolusionisme. Karl Marx menulis 

bahwa buku The Origin Of Species, merupakan landasan berpijak sejarahnya. 

Sehingga, kaum Marxis merupakan barisan terdepan dalam membela teori 

tersebut.
17

 Pemikiran dialektis (pertentangan) ini diambil Marx dan Engels, 

dengan cara yang sama. Menurut metode dialektika yang dikembangkan oleh 

keduanya, hukum pertentangan merupakan dasar bagi semesta, termasuk 

dalam hukum perkembangan manusia (sejarah).
18

 

Sejarah Indonesia menjelaskan komunisme tumbuh subur sejak awal 

abad ke XX. Selain komunis, terdapat aliran lain yang berpahamkan pada 

asas atheistik, yaitu aliran Masonik. Aliran ini sudah ada sejak abad ke 18, 

dengan berdirinya puluhan loge yang berkembang di berbagai kota besar di 

Indonesia. Sama seperti aliran Masonik, komunisme dalam perkembangan 

sejarahnya mengambil bentuk perlawanan terhadap Islam. Pemikiran 

komunisme sedikit banyak berpengaruh dalam sendi kehidupan bangsa 

Indonesia. Selain berkembang di lingkungan mahasiswa muda, aliran 

sosialisme bahkan berkembang dalam pemikiran Islam. Mereka 

mengembangkan humanisme liberal. Sehingga, dari sini dapat dilihat letak 

persamaan ideologi maupun kepentingan, antara sosialisme dan humanisme 
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liberal, yaitu sama-sama ideologi yang berkembang atas dasar rasionalisme 

dan humanisme. Humanisme merupakan paham yang berlandaskan bahwa 

nilai kemanusiaan, termasuk dalam hal ini adalah kebebasannya, sebagai hal 

yang utama dibandingkan dengan nilai keagamaan. Sehingga mereka 

mengajak pada nilai kemanusiaan dan memalingkan diri dari nilai-nilai 

ketuhanan
19

  

Berbeda dengan ideologi yang berasaskan atheistik lainnya, 

Komunisme mengklaim bahwa ideologinya bersifat praksis, atau tidak hanya 

berkutat pada basis teoritis semata, melainkan bergerak dalam praktek 

pembebasan. Sehingga, kader komunisme tidak hanya aktif mempelajari teori 

sosialisme semata, melainkan juga dituntut untuk bergerak membangkitkan 

perubahan sosial. Hal ini, tampaknya sama dengan apa yang dialami oleh Tan 

Malaka, yang mendirikan sekolah-sekolah, dan memberikan pencerahan 

terhadap rakyat kecil, bahwa apa yang tengah mereka alami, adalah bentuk 

eksploitasi kelas. Tan Malaka, juga berjuang melalui mesin propaganda, serta 

memimpin pengumpulan buruh dan melakukan aksi-aksi pemogokan.
20

 Hal 

ini dalam sejarahnya juga dilakukan oleh Sarekat Islam. Berbeda dengan 

komunisme, Sarekat Islam berlandaskan pada keyakinan Islam, sehingga 

secara misi sama, tetapi secara visi jelas berbeda. Pada perkembangan 

selanjutnya, Sarekat Islam pecah dikarenakan adanya infiltrasi komunisme 
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dalam tubuh Sarekat. Mereka mendirikan sebuah organisasi baru yang 

dinamakan dengan Sarekat Rakyat.
21

  

Malaka meneguhkan cara berfikirnya dalam Madilog, yaitu 

Materialisme, Dialektika dan Logika. Materialisme merupakan bagian dari 

realisme, yaitu paham yang menganggap bahwa benda yang dilihat oleh indra 

adalah benda obyektif, sedang materialisme sendiri menyatakan bahwa pada 

intinya adalah benda itu sendiri yang nyata, bukan ruh atau ide, sebagaimana 

pemikiran yang dikembangkan oleh kelompok idealisme. Sedangkan 

dialektika adalah hukum perubahan, baik berlaku dalam alam semesta 

maupun dalam sosial. Sedangkan logika adalah alat mencerna, yang berupa 

rumusan baku yang dipakai untuk menganalisis kebenaran.  

Sedangkan Islam adalah ajaran Allah untuk manusia, dan dengan 

karakteristik manusia yang ia miliki disetiap waktu, dan Islam yang datang 

dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan pandangan/orentasi 

pragmatisme di Makah dan menghentikan kesewenang-wenangan 

pragmatisme.
22

 

Terlintas di benak para pendengar kalimat agama Islam diantara orang-

orang muslim beberapa prinsip-prinsip, kebenaran dan ketetapan-ketetapan 

yang turun dari langit atas Rasulullah SAW dan termaktub dalam al-Qur’an 

dan sunnah nabi.
23
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 Slamet Muljana, Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan, 

Volume I, (Yogyakarta: LkiS, 2008), hlm. 128 
22

 Muhammad Al-Bahy,  al-Islam Fii Hal Masyaakil al-Mujtami’at al-Islamiyah al-

mu’ashiroh, (Maktabah Wahibah, Kairo, 1981) hal:7 
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Sesungguhnya Islam memerintahkan kita untuk memperhatikan 

kemaslahatan dasar yang suci atas individu dan yang berhubungan dengan 

Tuhan serta lingkungan. Serta hubungan kita dengan manusia – baik secara 

individu atau komunitas – adalah merupakan tonggak penting bagi 

lingkungan kita. Maka Islam adalah agama sosial yang tidak memisahkan 

keyakinan antara fisik dan metafisik.
24

 

Sehingga nampak pemahaman yang sesungguhnya berseberangan 

antara islam dengan penjelasan Tan Malaka dalam bukunya “Islam dalam 

tinjauan Madilog” yang menyatakan bahwa tiap-tiap manusia bebas 

menentukan kepercayaannya masing-masing dalam kalbu dan hati 

sanubarinya sendiri. Bahkan dalam hal ini Tan Malaka mengakui kebebasan 

berpikir orang lain sebagaimana ia menuntut pula orang lain menghargai 

kebebasannya untuk memilih paham yang diterapkan.
25

 

 

F. METODE PENELITIAN 

Sebuah penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Oleh karena itu diperlukan metode-metode yang dapat digunakan selama 

penelitian berlangsung, sehingga dapat memperoleh data yang valid. Metode 

penelitian adalah langkah- langkah yang berkaitan dengan apa yang akan 

dibahas. Uraian mengenai pertanggungjawaban akan membahas mengenai:  
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1. Jenis Penelitian  

Penilitian ini termasuk jenis penelitian  bibliografis
26

 dan 

kualitiatif, karena itu sepenuhnya bersifat  library research  (penelitian 

kepustakaan) dengan menggunakan data-data yang berupa naskah-naskah 

dan tulisan dari buku yang bersumber dari khazanah kepustakaan. Dalam 

penelitian ini yang diteliti adalah karya pemikiran Tan Malaka.  

2. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini berupaya menyelidiki pemikiran Tan Malaka. Oleh 

karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan  sosiologi serta 

historis-filosofis.
27

 Pendekatan historis berarti penelitian yang digunakan 

adalah penyelidikan kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan 

serta pengalaman di masa lampau dan menimbang secara cukup teliti dan 

hati-hati terhadap bukti validitas dari sumber sejarah serta interpretasi 

dari sumber keterangan tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk 

menggambarkan kenyataan-kenyataan sejarah yang berkaitan dengan 

pemikiran Tan Malaka, sehingga dapat dipelajari faktor lingkungan yang 

mempengaruhi pemikirannya.  

Pendekatan  filosofis  digunakan  untuk mengkaji dan menganalisis 

keseluruhan data yang diperoleh dari pendekatan historis. Sebagai contoh 

pendekatan ini yang kemudian digunakan untuk mengetahui lahirnya 

pernyataan MADILOG yang dipaparkan oleh Tan Malaka dalam karya-

                                                           
26
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Masyarakat , (red. Koentjaraningrat), (Jakarta: Gramedia, 1989)  hal:45. 
27

 Arikunto, Suharsini,  Prosedur Penelitian,  Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1992) , hal:25. 
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karyanya, serta mengetahui proses Tan Malaka yang banyak 

menenggelamkan diri dalam bidang perpolitikan, bahkan menjadi salah 

satu motor penggerak komunisme di Indonesia. 

3. Sumber Data 

Sumber Data merupakan obyek asal muasal dari informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu; 

a. Sumber Primer: sumber kajian dari penelitian ini, yaitu Buku 

Madilog Karangan Tan Malaka. Selain itu juga ditambah dengan 

Karangan-karangan Tan Malaka yang ditulis selain dari buku 

Madilog yang menyediakan penjelasan lebih luas tentang konsep 

Materialisme dan Dialektika. 

b. Sumber Sekunder : yaitu kajian tentang pemikiran Tan Malaka dan 

tentang Dialektika dan Materialisme, yang ditulis oleh orang lain, 

dan digunakan sebagai bahan analisa kritis. Seperti Buku, Tan 

Malaka: Bapak Republik Yang Terlupakan 

4. Metode Analisis  

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikan ke dalam suatu rumusan pada kategori dan uraian 

dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja yang disarankan untuk menganalisis data.
28

 Untuk menganalisis 

data yang terkumpul, peneliti menggunakan analisis data yaitu dengan 

analisis deskriptif kualitatif, artinya, data yang muncul berupa kata-kata 
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tertulis atau lisan dari orang atau prilaku yang diamati yaitu melalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi yang diproses melalui pencatatan 

dan lain- lain kemudian disusun dalam teks  yang diperluas. Data yang 

diperoleh akan dianalisis secara berututan dan interaksionis yang terdiri 

dari tiga tahap yaitu: 1) Reduksi data, 2) Penyajian data, 3) Penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. 

Pertama, setelah pengumpulan data selesai dilakukan, langkah 

selanjutnya adalah reduksi data yaitu menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu dan pengorganisasian sehingga data terpilah-

pilah. Kedua, data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk 

narasi. Ketiga, penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan pada 

tahap ke dua dengan mengambil kesimpulan.  

Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir induktif 

dan deduktif. Metode deduktif adalah suatu penarikan kesimpulan yang 

dimulai dari pernyataan khusus menuju pada pernyataan yang sifatnya 

umum.
29

 Adapun metode induktif adalah cara penarikan kesimpulan yang 

dimulai dari pernyataan umum menuju pada pernyataan yang sifatnya 

khusus.
30

 

 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika Pembahasan sangat penting untuk menyusun laporan 

Penelitian. Karena dengan sistematika, maka laporan dapat dibaca secara 
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tersusun dan terarah. Untuk itu, maka dalam laporan penelitian ini akan 

dibagi menjadi lima bab, yang masing -masing bab  mempunyai sub-bab 

tersendiri. Bab satu berisi pendahuluan yang di dalamnya membicarakan 

tentang pokok persoalan dan rancangan organisasi penelitian.  

Bab dua membahas Kajian Teoritik tentang MADILOG. Bab ini 

mencoba untuk mempetakan persoalan yang terkait  dengan  Materialisme, 

Dialektika serta Logika yang dianggap ideal. Dari sini bisa dijadikan sebagai 

dasar pijak untuk membahas berbagai persoalan pokok yang terkait dengan 

pandangan  Tan Malaka  tentang Islam dalam Madilog.   

Biografi singkat Tan Malaka dan era hidupnya dituangkan dalam bab  

tiga. Dari sini diketahui perjalanan aktivitas, karir serta karya-karya Tan 

Malaka yang memberikan kontribusi dalam merumuskan pandangannya 

tentang  Islam dalam Madilog yang dianggap olehnya ideal. 

Sedangkan bab empat sebagai inti dari penelitian ini menguraikan 

tentang pandangan Tan Malaka tentang Islam dalam Madilog. Serta 

menyertakan keunggulan dan kelemahan gagasannya. Bab kelima Penutup, 

berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran untuk rekomendasi penelitian-

penelitian mendatang. 


