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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pandangan dan perlakuan masyarakat Barat pada abad 18 terhadap 

perempuan yang menilai perempuan sebagai makhluk yang jahat1 

mengakibatkan perempuan mengalami penindasan dalam segala bidang, 

termasuk dilarang untuk berpartisipasi dalam politik, tidak punya hak untuk 

memilih atau ikut serta dalam pemilihan umum maupun mencalonkan diri 

menjadi anggota legislatif. Pelarangan tersebut akhirnya berdampak pada 

munculnya gerakan-gerakan feminisme yang diawali oleh Mother of 

Feminism (Ibunya Feminisme), Mary Wollstonecraft.2 

Mary Wollstonecraft menyerukan tuntutan persamaan hak untuk 

perempuan, baik dalam bidang pendidikan maupun bidang politik dan 

mengecam segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui 

karyanya A Vindication of The Rights of Woman yang diterbitkan pada tahun 

17923. Buku ini memaparkan argumennya bahwa pada dasarnya perempuan 

                                                           
1 Dalam Bibel Katolik, perempuan dikatakan sebagai sebuah kejahatan, “Tidak 

akan ada kejahatan yang datang yang lebih dekat dengan kejahatan yang dimiliki wanita… 
Dosa itu datang bersama wanita dan karena dia pula kita semua akan mati” (Ecclesiasticus 
25:19, 24). Lihat Suherman Rosyidi, Wanita Dalam Doktrin Islam, Yahudi dan Kristen, 
(Surabaya: Target Press, 2000), hlm. 11. 

2 Mary disebut sebagai Ibunya Feminisme karena ia merupakan peletak dasar 
Feminisme pertama dalam dunia Barat. Lihat Jone Johnson Lewis, Mary Wollstonecraft 
Legacy: Overview of Mary Wollstonecraft’s Life and Work, 
http://womenshistory.about.com/od/wollstonecraft/a/wollstonecraft-legacy.htm diakses 03 
Juni 2014. 

3 Syamsuddin Arif, Orientalis dan Diabolisme Pemikiran, (Jakarta: Gema Insani 
Press, 2008), hlm. 106. 
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mempunyai bagian yang sama dalam masyarakat dan politik.4 Oleh karena 

itu, dengan jelas, Mary menyebut penindasan perempuan bersifat budaya 

dengan dibangun dan dijalani dalam berbagai praktik dan teks budaya, sosial 

dengan diafirmasi melalui institusi-institusi sosial, terutama pernikahan dan 

politik dengan ditegakkan melalui perundang-undangan.5 Mary juga disebut 

oleh feminis asal Indonesia, Gadis Arivia, sebagai tokoh feminis liberal 

gelombang pertama.6  

Terkait partisipasi politik, perempuan Barat baru diperbolehkan 

untuk berpartisipasi dalam politik pada akhir abad 18. Salah satu negara 

yang memperbolehkan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik saat itu 

adalah negara Amerika Serikat. Negara ini baru memperbolehkan 

perempuan untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum pada tahun 

1790, hal ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Pemilu yang 

berisi hak memilih untuk semua warga negara, termasuk perempuan.7 

Delapan puluh dua tahun sesudahnya, lahir tokoh wanita pertama 

asal Amerika yang mencalonkan diri menjadi presiden Amerika Serikat 

pada tahun 1872, bernama Victoria Claflin Woodhull8, dan pada tahun 1971 

                                                           
4 Sheila Rowbotham, Women in Movement: Feminism and Social Action, (London: 

Routledge, 1992), hlm. 23. Lihat pula Encyclopedia of Sex and Gender (ed. Fedwa Malti-
Douglas), Vol. 4, (Michigan: Thompson Gale Corp., tanpa tahun), hlm. 1541. 

5 Sue Thornham, Teori Feminis dan Cultural Studies: Tentang Relasi yang Belum 
Terselesaikan (terj. Asma Bey Mahyuddin), (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), hlm. 23. 

6 Gadis Arivia, Pembongkaran Wacana Seksis Filsafat Menuju Filsafat 
Berperspektif Feminis, (Depok: Universitas Indonesia, 2002), hlm. 103. 

7 Alexander Keyssar, The Right to Vote: the Contested History of Democracy in 
the United States, (New York: Basic Books, 2000), hlm. 54. 

8 Mary Gabriel, Notorious Victoria: The Life of Victoria Woodhull, Uncensored, 
(New York: Algonquin Books, 1998), hlm. 4. 
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lahir pula tokoh perempuan Yahudi pertama yang terpilih dalam senat 

Amerika, bernama Bella Savitzky Abzug.9 

Meski demikian partisipasi politik dalam Islam berbeda dengan 

Barat, partisipasi politik perempuan dalam Islam telah ada dan diterapkan 

sejak tahun-tahun pertama kenabian Muhammad Saw., yaitu pada awal-awal 

hijriyah, jauh sebelum Barat membolehkan perempuan untuk ikut 

berpartisipasi dalam politik. Sebagaimana hal ini pernah dipaparkan Asma’ 

Muhammad Ziyadah dalam disertasinya di Cairo University, bahwa 

partisipasi politik perempuan dalam Islam diawali dengan para perempuan 

yang masuk Islam kemudian mereka diwajibkan hijrah dan berbaiat pada 

Nabi Muhammad Saw. Baiat Nabi  Muhammad Saw. terhadap perempuan 

dimulai sejak dini pada tahun-tahun pertama setelah nubuwah (kenabian). 

Hal ini seperti yang ditunjukkan riwayat Abu Salamah bin Abdurrahman, 

dia berkata, “Jika Umar dan Aisyah tiba di Makkah, keduanya biasa singgah 

di rumah putri Tsabit. Dia adalah wanita ketujuh dari mereka yang berbaiat 

kepada Rasulullah Saw. di Makkah”.10  

Partisipasi politik perempuan di Indonesia sudah dimulai dari daerah 

Aceh pada abad 14. Tercatat, perempuan-perempuan Aceh seperti 

Nahrasyiah Ra-Bakhsya Khadiyu, Safiatuddin, Naqiatuddin, Zakiatuddin 

dan Kamalat tercatat menjadi Ratu atau Sultanah Kesultanan Aceh.11 Meski 

                                                           
9 Dinar Dewi Kania, Tokoh Feminis dan Perempuan Yahudi Pertama dalam Senat 

Amerika: Sebuah Refleksi, http://thisisgender.com/tokoh-feminis-dan-perempuan-yahudi-
pertama-dalam-senat-amerika-sebuah-refleksi/, diakses 05 Agustus 2014. 

10 Asma’ Muhammad Ziyadah, Peran Politik Wanita dalam Sejarah Islam (terj. 
Kathur Suhardi), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hlm. 71. 

11 Ibid., hlm. 25. 
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pada saat itu, belum ada aturan khusus yang memperbolehkan atau mengatur 

perempuan berpartisipasi dan terlibat dalam politik seperti halnya di negara-

negara Barat, namun inilah partisipasi politik perempuan pertama di 

Indonesia yang saat itu masih bernama Nusantara. 

Istri Sedar (IS), salah satu perkumpulan perempuan yang awalnya 

berhaluan nasionalis didirikan di Bandung pada tanggal 22 Maret 1930, 

mereka berusaha agar anggotanya sadar akan cita-citanya sebagai anak 

bangsa dan wanita yang sadar, supaya mereka lebih matang untuk berjuang 

di lapangan politik bersama kaum laki-laki. Bahkan, mereka sangat suka jika 

anggotanya masuk dalam partai politik.12  

Pada tahun ini pula (1930) terjadi friksi yang cukup tajam antara 

gerakan perempuan Islam dan gerakan feminis, terutama IS yang berhaluan 

sosialis. Istri Sedar inilah yang nantinya menjadi cikal bakal Gerwis atau 

Gerakan Wanita Sedar yang akhirnya setelah sembilan tahun Indonesia 

merdeka diubah namanya menjadi Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia. 

IS merupakan organisasi yang dianggap paling radikal pada saat itu. Oleh 

sebab itu, banyak organisasi perempuan Islam yang tidak suka dengan garis 

perjuangan IS.13 Pergantian nama IS menjadi Gerwis, tidak mengubah 

ideologi yang mereka miliki. Hikmah Diniah mencatat, meskipun Gerwis 

selalu mengatakan bahwa organisasinya merupakan organisasi yang tidak 

berpihak pada kepentingan salah satu agama, komunis, dan organisasi non-

                                                           
12 A.K. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, (Jakarta: Penerbit 

Pustaka Rakyat, 1960), hlm. 184. 
13 Hikmah Diniah, Gerwani Bukan PKI, (Yogyakarta: Caravasti Books, 2007), 

hlm. 7. 
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politik sehingga tidak memiliki kaitan dengan partai politik manapun, di sini 

terlihat jelas bahwa pengaruh PKI sangat mendalam dan kuat dalam tubuh 

Gerwis.14  

Tidak hanya itu, Women’s International Democratic Federation 

(WIDF) yang menyokong perjuangan pemerintah RI dengan mengadakan 

satu protes tentang pengiriman pasukan-pasukan Belanda ke Indonesia, di 

mana Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) menjadi anggota WIDF tanpa 

mengetahui bahwa federasi itu ternyata berhaluan komunis. Hal inilah yang 

akhirnya menyebabkan Muslimat, GPII Puteri dan Aisyiyah keluar dari 

anggota Kowani karena tidak menyetujui hubungan KOWANI dengan 

WIDF.15 

Radikalnya pergerakan feminis pada masa itu, baik di Barat maupun 

Indonesia, akhirnya melahirkan kritikan Hamka dalam beberapa bukunya, 

salah satunya Tafsir Al-Azhar, saat menafsirkan surat an-Nisa ayat 32. 

“Bagi laki-laki akan ada bagian dari apa yang mereka usahakan”. 
Artinya, kepada semua orang laki-laki telah disediakan Tuhan 
pembagian itu akan didapatnya menurut usahanya. Perempuan-
perempuan pun demikian pula. Untuk masing-masing perempuan 
telah disediakan Allah pembagian, yang akan didapatnya pembagian 
itu asal diusahakannya. Tetapi kalau tidak diusahakan pembagian itu 
tidak akan diberikan. Dengan hanya berangan-angan, pembagian 
akan tetap jauh. 
 
Pembagian yang akan didapat lantaran diusahakan itu ialah dalam 
rangka tugas diri dan pembagian kerja yang telah ditentukan oleh 
Tuhan. Perempuan disuruh berusaha, sebagaimana laki-laki disuruh 
berusaha, masing-masing dalam bidangnya. Kita misalkan seorang 
laki-laki jaya dalam usahanya karena bekerja keras keluar rumah, 
maka kejayaan itu akan sempurna jika perempuan atau istri yang ada 

                                                           
14 Ibid., hlm. 91. 
15 Sujatin Kartowijono, Perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia, (Jakarta: 

Yayasan Idayu, 1977), hlm. 14. 
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dalam rumah tangga yang telah mereka bangunkan berdua, tahu pula 
akan kewajibannya sebagai istri. Suami bertanggung jawab keluar, 
istri bertanggung jawab di garis belakang. 
 
Pekerjaan laki-laki yang kasar-kasar dan berat-berat, sedangkan 
pekerjaan perempuan halus dan rumit. Pekerjaan kasar laki-laki itu 
tidak akan dapat dilaksanakan oleh perempuan dan pekerjaan halus 
perempuan itu tidak akan dilaksanakan oleh laki-laki. Imbangan 
yang berat dan kasar dengan yang ringan halus, itulah keharmonisan 
rumah tangga. Tak usah si perempun mengeluh dan berangan-angan 
supaya dia jadi laki-laki, supaya terlepas dari kewajiban 
mengandung anak, menyusukan dan mengasuh. Seorang laki-laki 
pun tidak usah mengeluh karena berat tugasnya, lalu ingin sebagai 
perempuan. 
 
Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa yang diperintah berusaha 
atau kasab bukanlah laki-laki saja, perempuan-perempuan harus 
berusaha, dan dia akan mendapat bagian dari usahanya. Tetapi 
hendaklah diingat di lapangan mana perempuan hendaknya berusaha 
itu. Jangan sampai sebagaimana bangsa Barat di zaman 
industrialisasi sekarang ini. pekerjaan laki-laki direbut oleh 
perempuan. Sampai menjadi Kapten Kapal, sampai jadi Supir Truk. 
Dan kaum kapitalis memberikan upah yang murah bagi perempuan 
dan kaum laki-laki mulai mengenal pengangguran!.16 

 

Hamka, sebagai seorang ulama multitalenta yang memahami politik, 

tahu benar mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan, termasuk ketika 

berbicara mengenai kedudukan perempuan dalam Islam dan partisipasi 

perempuan dalam politik. Apalagi pada tahun 1925, Hamka telah terjun ke 

dunia politik pada usia yang masih cukup muda, yaitu 17 tahun, di mana 

pada usia tersebut, Hamka sudah menjadi anggota partai politik Syarikat 

Islam (SI).17 Selain itu, feminisme juga masih berlangsung di dunia Barat. 

Kemudian Hamka juga mengeluarkan pemikirannya tentang partisipasi 

politik perempuan Indonesia pada tahun 1949, sebagaimana hal ini terlihat 

                                                           
16 Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz V, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), hlm. 39. 
17 Hamka, Doktrin Islam yang Menimbulkan Kemerdekaan dan Keberanian, 

(Jakarta: Yayasan Idayu, 1980), hlm. 27. 
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pada buku yang pernah ditulisnya yang diterbitkan pertama kali pada tahun 

yang sama, Tjemburu (Ghirah). Walau isi bukunya tersebut tidak membahas 

secara khusus tentang partisipasi politik perempuan Indonesia, namun 

Hamka dalam bukunya juga menyinggung partisipasi politik perempuan 

Indonesia yang saat itu masih berjuang dalam revolusi kemerdekaan, di 

samping menghadapi pemikiran Barat bernama emansipasi. 

Pemikiran Hamka menarik untuk dikaji karena pada tahun 1942-

1945, Hamka pernah menjadi penasehat Jepang dalam hal agama Islam, 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Timur (SyuSangkai) dan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Sumatera (Chou Sangi-In). 

Kemudian pada tahun 1945, Hamka pernah menjadi penasehat Bung Hatta 

di bidang agama Islam.18 Selain itu, konteks sosial – historis – politik yang 

terjadi pada masa Hamka terkait partisipasi politik perempuan seperti adat 

pingitan untuk perempuan, masa penjajahan Belanda – Jepang dan zaman 

revolusi kemerdekaan hingga paska kemerdekaan,  juga turut 

mempengaruhinya untuk menuangkan pemikiran dalam buku-buku antara 

lain Ajahku, Kedudukan Perempuan Dalam Islam, Dari Perbendaharaan 

Lama, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, selain buku Tjemburu 

(Ghirah). Hamka termasuk yang mengkritik feminisme dan sangat 

mendukung perjuangan pergerakan perempuan Indonesia yang berlandaskan 

semangat keagamaan. 

                                                           
18 Ibid., hlm. 28. 
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Oleh karenanya menurut Hamka, Islam dalam ajarannya yang asli 

dari Nabi Muhammad Saw. tidaklah memingit perempuan. Perempuan boleh 

dan bahkan dianjurkan turut mengambil bagian dalam pembangunan 

masyarakat dengan memulainya dari rumah tangga melalui pendidikan 

anak-anak.19 Wanita Islam di Indonesia, kata Hamka, dalam perjuangan 

kemerdekaan Indonesia tidak hanya berdiam di rumah, tapi mereka telah 

tampil ke garis depan. “Kita mempunjai (Muslimat) Masjumi, ‘Aisjijah, 

Nahdatul Muslimat, Muslimat Perti, Muslimat P.S.I.I, Persisteri, Muslimat 

Nahdatul Ulama, dan lain-lain”.20 

Terkait dengan apa yang telah dijelaskan di atas, ada dua tipe yang 

memotivasi dan mempengaruhi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi 

dalam politik, yakni: Pertama, partisipasi yang politik dilakukan atas dasar 

semangat keagamaan dan kebangsaan. Kedua, partisipasi politik yang 

dilakukan atas dasar semangat feminisme dan kebangsaan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat ditarik 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang pemikiran Hamka tentang partisipasi politik 

perempuan di Indonesia? 

2. Bagaimana pemikiran Hamka tentang partisipasi politik perempuan 

Indonesia pada tahun 1949-1963? 

                                                           
19 Hamka, Tjemburu (Ghirah), (Jakarta: Firma Tekad, 1961), hlm. 7. 
20 Ibid., hlm. 7. 
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3. Bagaimana relevansi pemikiran partisipasi politik perempuan Hamka 

pada konteks partisipasi politik perempuan di Indonesia saat ini? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini secara umum yaitu ingin mengetahui pemikiran 

Hamka tentang partisipasi politik perempuan Indonesia pada tahun 1920-

1950. Tujuan secara khusus yaitu mengkonstruk pemikiran Hamka 

kemudian mengetahui sampai sejauh mana relevansi pemikiran Hamka 

dengan partisipasi politik perempuan Indonesia pada saat ini. 

Manfaat akademis penelitian ini yaitu memberikan kontribusi untuk 

dunia pemikiran Islam, terutama bidang politik. Manfaat praktisnya dapat 

digunakan sebagai saran dan kritik bagi mereka yang kontra dengan 

pemikiran Hamka, selain itu bisa memberikan solusi bagi muslimah yang 

ingin terjun ke dunia politik melalui jalur legislatif. 

D. Telaah Pustaka 

Luasnya bidang yang dikuasai Hamka menyebabkan penelitian 

terdahulu mengenai pemikiran Hamka begitu banyak, baik itu berasal dari 

peneliti Muslim maupun bukan muslim, nasional maupun internasional. 

Setidaknya, tinjauan pustaka dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu 

penelitian mengenai pemikiran Hamka dan penelitian mengenai partisipasi 

politik perempuan. 

1. Penelitian Tentang Hamka 

Selama ini, penelitian terdahulu yang telah dilakukan hanya 

meneliti pandangan Hamka terhadap politik, tasauf, tafsir dan 
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pendidikan, antara lain Karel A. Steenbrink dengan judul Hamka: 

Mystical Teacher as Political Leader of the Islam in Indonesia, seperti 

yang ditulis Abdul Harris dalam disertasinya Etika Hamka. Naskah 

penelitiannya ini selesai ditulis pada tahun 1982 dan ia menilai Hamka 

merupakan seorang Sufi yang berkiprah di dunia perpolitikan Indonesia 

sejak zaman Jepang sampai menjelang akhir hayatnya. Pada 

penelitiannya ini, Karel membahas peran Hamka sebagai seorang guru 

mistik dalam kancah perpolitikan Indonesia.21 Perbedaannya dengan 

penelitian ini ialah Karel tidak membahas mengenai pemikiran Hamka 

tentang partisipasi politik perempuan walau ia membahas peran Hamka 

dalam politik. 

Yunan Yusuf, sebagaimana yang dikutip Nur Hadi dalam 

tesisnya berjudul Hamka (1908-1981): A Study of Some Aspects of His 

Sufi Thought, menulis Hamka dan Ajaran Tasaufnya untuk disertasi 

doktoralnya pada tahun 1985 ini mencatat sebuah studi doktrin Hamka 

tentang sufisme merupakan satu-satunya pekerjaan untuk mengekspos 

ide-ide sufistik dan ajaran Hamka dengan cara tertentu. Yunan mencoba 

menunjukkan upaya Hamka untuk memurnikan sufisme dan 

membawanya kembali ke inspirasi aslinya dalam konteks perkembangan 

sufisme di Indonesia.22 Perbedaannya dengan penelitian ini ialah Yunan 

                                                           
21 Abdul Harris, Etika Hamka: Konstruksi Berbasis Rasional Religius, 

(Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 21. 
22 Nur Hadi Ihsan, Hamka (1908-1981): A Study of Some Aspects of His Sufi 

Thought, (Malaysia: International Islamic University of Malaysia, 1997), hlm. 14-15. 
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tidak meneliti pemikiran Hamka tentang partisipasi politik perempuan 

Indonesia. 

Lima tahun kemudian, Yunan Yusuf, kembali menulis tentang 

pemikiran Hamka dengan menulis buku berjudul Corak Pemikiran 

Kalam Tafsir Al-Azhar (Sebuah Telaah Tentang Pemikiran Hamka 

dalam Teologi Islam), dan diterbitkan oleh Pustaka Panjimas pada tahun 

1990. Yunan, sebagaimana yang dikutip Nur Hadi, menyimpulkan 

bahwa kecenderungan teologi Hamka adalah lebih rasional (seperti 

Mu'tazilah dan Maturidi dari Samarkand) daripada tradisional (yang 

didukung oleh Asy'ariyah dan Maturidi dari Bukhara.23 Perbedaannya 

dengan penelitian ini ialah Yunan tidak meneliti tentang pemikiran 

Hamka tentang partisipasi politik perempuan Indonesia, walau sumber 

yang digunakan ialah Tafsir Al-Azhar. 

Kemudian Karel A. Steenbrink dalam artikelnya Hamka (1908-

1981) and the Integration of the Islamic Ummah of Indonesia, yang 

diterbitkan oleh Studi Islamica, pada tahun 1994. Ia mencatat, bahwa 

Hamka mengesampingkan sistem organisasi tarekat, namun, tidak 

memberikan terlalu banyak perhatian. Steenbrink, sebagaimana yang 

dikutip Nur Hadi, juga mengomentari karya Hamka pada Tasauf 

Moderen, ia mengatakan bahwa kecenderungan umum yang ditunjukkan 

oleh buku ini mengungkapkan jenis tasawuf yang diterapkan pada abad-

                                                           
23 Ibid., hlm. 16. 
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abad pertama Islam, dimana ide zuhd ditekankan.24 Perbedaannya 

dengan penelitian ini ialah Karel tidak membahas pemikiran Hamka 

tentang partisipasi politik perempuan Indonesia, walau ia mengambil 

sampel penelitiannya di Indonesia. 

Pembahasan yang hampir sama seperti Karel juga pernah ditulis 

oleh Nur Hadi Ihsan, dalam tesisnya yang berjudul Hamka (1908-1981): 

A Study of Some Aspects of His Sufi Thought, untuk International Islamic 

University of Malaysia, pada tahun 1997. Menurut Nur Hadi, sikap 

Hamka terhadap tasawuf jelas, dia adalah pendukung yang berani, tetapi 

citra tasawuf yang menyajikan Hamka secara signifikan berbeda dari 

yang umumnya diajukan oleh banyak ulama tasawuf lain di negeri ini. 

Hamka berpandangan bahwa tasawuf penting untuk mencapai akses 

langsung ke Allah dan memiliki keridhaan-Nya. Perbedaannya dengan 

penelitian ini ialah pada objek penelitian, Nur Hadi tidak meneliti 

tentang partisipasi politik perempuan Indonesia. 

Sementara itu, Syamsul Nizar, dalam disertasi yang 

diselesaikannya untuk UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2001, pernah 

menulis tentang pemikiran Hamka dengan judul Hamka (1908-1981) 

Kajian Sosial-Intelektual dan Pemikirannya tentang Pendidikan Islam. 

Menurut Nizar, seperti yang dikutip Abdul Harris, pemikiran Hamka 

tentang pendidikan mengacu pada tiga aspek potensi (fitrah) peserta 

didik, yaitu jiwa (al-qalb), jasad (al-jism), dan akal (al-aql). Hamka juga 

                                                           
24Ibid., hlm. 15. 
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lebih menekankan pendidikan akhlak sebagai tujuan pendidikan Islam, 

meski tanpa menyisihkan yang lain.25 Perbedaannya dengan penelitian 

ini ialah Syamsul tidak meneliti tentang partisipasi politik perempuan, 

walau dalam penelitian ini juga ditekankan mengenai akhlak seorang 

perempuan saat ia akan terjun ke dunia politik. 

Milhan Yusuf, dalam penelitiannya berjudul Hamka’s Method in 

Interpreting Legal Verses of the Qur’an, dan diterbitkan oleh Oxford 

University Press, New York, tahun 2005 mencatat, Hamka mampu 

mengkompromikan antara metode penafsiran tafsir bil ma'thur dan tafsir 

bil ra'y sebagai cara untuk mengantisipasi dan menjawab kebutuhan 

yang berkembang dari umat saat menginterpretasikan ayat-ayat hukum 

dalam Al-Qur’an. Perbedaannya dengan penelitian ini ialah Milhan tidak 

membahas mengenai partisipasi politik perempuan Indonesia. 

Tesis Siti Rohaya Sudiro dari Fakultas Pendidikan, Universiti 

Teknologi Malaysia, yang berjudul Wanita Menurut Hamka Di Dalam 

Tafsir Al-Azhar: Kajian Terhadap Surah An-Nisa’. Penelitian tahun 

2008 ini meneliti tentang wanita menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar, 

surat an-Nisa. Aspek-aspek yang dibahas dalam penelitian ini yaitu 

poligami, mahar, talak, perkawinan beda agama, nikah mut’ah, harta 

waris. Perbedaannya dengan penelitian ini ialah tesis Siti Rohaya tidak 

meneliti pemikiran Hamka mengenai partisipasi politik perempuan 

Indonesia, walau dalam penelitian ini juga diungkap peran dan 

                                                           
25 Abdul Harris, Etika, hlm. 20. 
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kedudukan perempuan dalam Islam menurut Hamka yang salah satunya 

tertuang dalam Tafsir Al-Azhar. 

Kemudian Abdul Harris dalam disertasinya yang berjudul Etika 

Hamka: Konstruksi Berbasis Rasional Religius, LKiS, Yogyakarta, pada 

tahun 2010. Ia memaparkan, Hamka mempunyai konsep yang utuh 

tentang etika. Hamka memperkuat bangunan pemikiran etikanya mulai 

dari pandangan bahwa penilaian baik dan buruk harus dibangun atas 

fondasi tauhid. Perbedaannya dengan penelitian ini ialah terletak pada 

objek penelitian, Abdul Harris tidak meneliti pemikiran Hamka tentang 

partisipasi politik perempuan Indonesia. 

Akmal Sjafril, yang pernah meneliti tentang Buya Hamka: 

Antara Kelurusan Aqidah dan Pluralisme, dalam tesisnya untuk 

Universitas Ibnu Khaldun pada tahun 2012. Tesisnya tersebut 

meluruskan kesalahpahaman yang terjadi bahwa Hamka bukanlah 

seorang Pluralis seperti yang diklaim oleh banyak aktivis Liberal. 

Perbedaannya dengan penelitian ini ialah Akmal tidak meneliti 

pemikiran Hamka tentang partisipasi politik perempuan Indonesia. 

2. Penelitian tentang Partisipasi Politik Perempuan 

Muhammad Ali Hasjmy, 59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah 

Pemerintahan Ratu, yang diterbitkan Penerbit Bulan Bintang, pada 

tahun 1977. Hasjmy memaparkan, kewajiban pria dan wanita, dalam 

masalah jihad atau perang, dalam masalah negara, menurut Islam adalah 

sama, artinya sama-sama wajib berjihad untuk menegakkan agama 
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Allah, sama-sama wajib berjihad untuk membela tanah air, sama-sama 

wajib bekerja untuk memimpin dan membangun negara. Perbedaannya 

dengan penelitian ini ialah Hasjmy tidak membahas sejarah partisipasi 

politik pada masa Hamka walau pendekatan penelitian ini adalah 

historis. 

Dwi Windyastuti Budi Hendrarti, dalam tesisnya yang berjudul 

Partisipasi Politik Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Tingkat I Jawa Timur Periode 1987-1992 untuk Universitas 

Indonesia, memberikan beberapa penemuan, di antaranya banyaknya 

pengalaman dan keterlibatan anggota dewan wanita di organisasi sosial, 

politik, sebelum mereka dipilih menjadi anggota DPRD tidak diikuti 

oleh tingginya partisipasi politik setelah mereka menjadi anggota dewan. 

Selain itu, tesis yang selesai ditulisnya pada tahun 1993 ini juga 

memaparkan hipotesis yang menyatakan bahwa banyaknya keikutsertaan 

anggota dewan wanita dalam organisasi mempunyai pengaruh yang 

tinggi terhadap partisipasi politik wanita tidak terbukti. Perbedaannya 

dengan penelitian ini, penelitian Dwi hanya terfokus pada partisipasi 

politik perempuan di Jawa Timur saja, tidak membahas partisipasi 

politik perempuan pada era Presiden Soekarno. 

Asma’ Muhammad Ziyadah, dalam disertasinya yang berjudul 

Peran Politik Wanita Dalam Sejarah Islam, dan diterbitkan pada tahun 

2000, memaparkan, partisipasi politik perempuan dalam Islam telah ada 

dan diterapkan sejak tahun-tahun pertama kenabian Muhammad Saw., 
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yaitu pada awal-awal hijriyah. Menariknya, Asma’ juga menyebutkan 

sahabat-sahabat perempuan Nabi Muhammad Saw. yang berjihad 

langsung di medan perang, seperti Ummu Salamah, Ummu Ammarah 

Nusaibah binti Ka’b, Shafiyah binti Abdul Muththalib, Ummu Hisyam 

binti Haritsah Al-Anshariyah, dan Ummu Amir Al-Asyhaliyah. 

Perbedaannya dengan penelitian ini ialah Asma tidak membahas 

partisipasi politik perempuan di Indonesia. 

Kemudian Perempuan Politik di Parlemen (Sebuah Sketsa 

Perjuangan dan Pemberdayaan 1999-2001), yang ditulis oleh Tari Siwi 

Utami, 2001, dan diterbitkan dalam bentuk buku oleh Gama Media 

Yogyakarta. Kultur dan kesalahpahaman pemahaman agama merupakan 

dua faktor klasik yang dianggap Tari sebagai keterbelakangan 

perempuan dalam segala kehidupan kemasyarakatan. Selain itu, masalah 

kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia dalam bidang politik masih 

menjadi kendala utama partisipasi politik. Perbedaannya dengan 

penelitian ini ialah penelitian Tari lebih memfokuskan dan membatasi 

penelitiannya hanya pada masa reformasi. 

Penelitian lain selain disertasi dan tesis mengenai partisipasi 

politik perempuan pernah ditulis oleh Amatullah Shafiyyah, Haryati 

Soeripno, dengan judul Kiprah Politik Muslimah: Konsep dan 

Implementasinya dan diterbitkan Gema Insani Press pada tahun 2003. 

Seorang ibu, dengan keutuhan kepribadiannya yang islami, menjadi 

bernilai politik serta membawa efek politik. Dia hidup dalam kesadaran 
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bahwa keberadaannya mengusung sebuah misi penegakkan sistem 

Islami, dan itu absolutely political. Perbedaannya dengan penelitian ini 

ialah Amatullah lebih menonjolkan partisipasi politik muslimah secara 

umum dengan menjadikan ikhwanul muslimin sebagai salah satu 

contohnya. 

Tjipto Atmoko, Dede Moriana, Lenny Puspadewi, laporan 

penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran 

Bandung, Partisipasi Politik Perempuan: Studi Kasus Rekruitmen Calon 

Legislatif Perempuan Oleh Partai Politik di Jawa Barat. Pada laporan 

penelitian yang mereka buat pada tahun 2004 ini, mereka menemukan 

sejumlah faktor yang menghambat keterlibatan perempuan dalam 

parlemen, di antaranya kurangnya dukungan secara penuh dari partai 

politik yang bersangkutan, keterbatasan dana kampanye dan besarnya 

daerah pemilihan. Perbedaannya dengan penelitian ini, pada penelitian 

Tjipto et.al., walau membahas partisipasi politik perempuan namun ia 

dan lainnya tidak membahas partisipasi politik perempuan dalam 

pandangan Hamka, selain itu pendekatan penelitian yang dipakai bukan 

pendekatan historis dan lebih terfokus pada daerah Jawa Barat. 

Irma Ervina, tesis tahun 2005, Pengaruh Pemikiran Politik 

Ikhwanul Muslimin Tentang Partisipasi Politik Wanita di Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS), Universitas Indonesia. Pada penelitiannya ini, 

Irma menemukan beberapa alasan yang dikemukakan ikhwanul 

muslimin mengenai dibolehkannya wanita terlibat dalam aktivitas politik 



18 
 

seperti dibolehkannya dengan dasar bahwa wanita telah ikut membaiat 

Rasulullah Saw. dalam baiat aqabah yang pertama dan baiat aqabah yang 

kedua dan di parlemen wanita tidak bertanggung jawab sendiri, akan 

tetapi secara bersama-sama dengan anggota lainnya yang didominasi 

kaum laki-laki. Perbedaannya dengan penelitian ini ialah penelitian Irma 

lebih memfokuskan pada pengaruh pemikiran Ikhwanul Muslimin 

terhadap PKS mengenai partisipasi politik perempuan. 

Aries Setyani, tesis tahun 2005, Universitas Indonesia, Peran 

Partai Politik Dalam Perluasan Partisipasi Politik Perempuan Untuk 

Meningkatkan Ketahanan Nasional. Aries menemukan kedudukan 

perempuan dalam kepengurusan di 7 Dewan Perwakilan Pusat (DPP) 

partai yaitu Partai Gokar, PDI-Perjuangan, PKB, PPP, Partai Demokrat, 

PAN dan PKS masih belum banyak yang menduduki jabatan-jabatan 

yang menentukan dalam pengambilan keputusan di partai politik dan 

sebagian besar ditempatkan pada jabatan yang terkait dengan perempuan 

dan adanya perluasan partisipasi politik mempunya pengaruh terhadap 

ketahanan nasional, dengan adanya keterwakilan perempuan dalam 

lembaga legislatif dan fungsionaris partai dapat memperjuangkan 

kepentingan perempuan yang selama ini terabaikan. Perbedaannya 

dengan penelitian ini ialah Aries lebih menitikberatkan peran partai 

politik dalam perluasan partisipasi politik perempuan dengan mengambil 

contoh tujuh partai politik pada saat itu. 



19 
 

Saira Bano pernah menulis Women in Parliament in Pakistan 

dalam Women’s Studies Journal tahun 2009. Ia menulis, makalah ini, 

dengan fokus pada Asia Selatan, menganalisis faktor-faktor yang 

memiliki kontribusi terhadap meningkatnya jumlah perempuan di 

legislatif di berbagai wilayah dunia, dan menyajikan kasus Pakistan. 

Fokus penelitian ini adalah pada peran perempuan Pakistan dalam arena 

politik. Sepanjang sejarah Pakistan, parlemen 2002 dan sekarang telah 

menunjukkan representasi maksimum perempuan. Studi ini mengamati 

bagaimana kekuatan numerik di parlemen telah memberikan kontribusi 

terhadap Pemberdayaan perempuan Pakistan.26 Perbedaannya dengan 

penelitian ini ialah yang menjadi fokus dalam penelitian, penelitian Bano 

lebih terfokus pada peran perempuan Pakistan dalam arena politik, 

bukan perempuan Indonesia. 

Fitriyasni, tesis tahun 2010, Universitas Indonesia, Peluang dan 

Kendala Politisi Perempuan di Partai Politik Lokal Aceh dan Lembaga 

Legislatif (Studi Kasus Calon Anggote Legislatif (Caleg) Perempuan 

Pada Lima Partai Politik Lokal Aceh). Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan, Fitri menemukan bahwa sebagian besar partai politik lokal di 

Aceh belum memiliki komitmen yang tegas dalam pelaksanaan 

affirmative action, kemudian dukungan dari keluarga menjadi modal 

besar bagi perempuan untuk berani memutuskan ke dunia politik. 

Perbedaannya dengan penelitian ini ialah terletak pada objek dan fokus 

                                                           
26 Saira Bano, Women in Parliament in Pakistan: Problems and Potential Solutions 

dalam Women’s Studies Journal, Vol. 23, No. 1, tahun 2009, hlm. 19. 
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penelitian, objek penelitian fitri ialah politisi perempuan di partai politik 

lokal Aceh dengan memfokuskan pada caleg perempuan pada lima partai 

politik lokal Aceh. 

Sementara, Elizabeth Rhoads dalam Women’s Political 

Participation in Indonesia: Decentralisation, Money Politics and 

Collective Memory in Bali, di Journal of Current Southeast Asian 

Affairs, tahun 2012, berpendapat bahwa faktor budaya, politik dan 

sejarah membuat sebuah lingkungan politik lokal di mana diskriminasi 

de facto terhadap perempuan adalah norma. Tanpa sungguh menangani 

dan mengubah masalah mendasar yang menyebabkan diskriminasi 

terhadap perempuan dalam politik, sistem kuota yang lemah tidak akan 

segera menyebabkan peningkatan partisipasi perempuan di Bali. Rhoads 

berpendapat bahwa faktor utama yang berkontribusi terhadap rendahnya 

tingkat partisipasi perempuan Bali termasuk politik uang yang meluas, 

revitalisasi lembaga adat dan identitas lokal melalui desentralisasi, dan 

ingatan kolektif mengenai pembubaran keras Gerakan Wanita Indonesia 

(Gerwani) di tahun 1965-1966.27 Perbedaannya dengan penelitian ini 

ialah penelitian Rhoads tidak terfokus pada partisipasi politik perempuan 

pada masa Presiden Soekarno, walau ia sempat menyinggung Gerwani 

yang juga dibahas dalam penelitian ini. 

Lain lagi dengan Abdulhalim M. Al-Adwan, yang menulis 

Jordanian Women’s Political Participation: On the Verge of Arab 

                                                           
27 Elizabeth Rhoads, Women’s Political Participation in Indonesia: 

Decentralisation, Money Politics and Collective Memory in Bali, dalam Journal of Current 
Southeast Asian Affairs, 31, 2, 2012, hlm.32. 
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Spring, dalam Journal of International Women’s Studies dan diterbitkan 

pada tahun 2012. Menurutnya, Perempuan mengalami visibilitas nyata 

dalam posisi kepemimpinan yang lebih tinggi dengan 10,8 persen di 

majelis rendah dan 11,7 persen di Senat. Sementara wanita mendapatkan 

tingkat pendidikan yang lebih tinggi, partisipasi mereka dalam pasar 

tenaga kerja relatif rendah, dan mereka yang ingin bergabung dengan 

angkatan kerja memenuhi tingkat yang lebih tinggi dari pengangguran. 

Meskipun perempuan telah membuat kemajuan nyata dalam ruang 

publik, partisipasi mereka masih sederhana dan perlu dibina dan 

ditingkatkan.28 Perbedaannya dengan penelitian ini ialah yang menjadi 

objek dalam penelitian, penelitian Abdulhalim lebih terfokus pada 

partisipasi politik perempuan di Yordania dan bukan Indonesia. 

Makalah yang dibuat oleh Julia Retta dengan judul 

Consequences of the Arab Spring for Women’s Political Participation, 

dalam Journal of Women and Human Rights in the Middle East tahun 

2013 menggunakan studi kasus Tunisia dan Mesir untuk mengeksplorasi 

peran media sosial dalam partisipasi perempuan dalam protes dan 

menjelaskan keuntungan yang tidak merata wanita pasca-revolusi oleh 

faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Pemberontakan menunjukkan bukti 

kesenjangan gender dari Arab menurun dalam bentuk partisipasi politik 

konvensional, tetapi lingkungan paska-revolusi menunjukkan bahwa 

hambatan yang signifikan, seperti ketidaksetaraan dalam tingkat 

                                                           
28 Abdulhalim M. Al-Adwan, Jordanian Women’s Political Participation: On the 

Verge of Arab Spring, dalam Journal of International Women’s Studies, Vol. 13, Issue 5, 
2012, hlm.137. 
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pendidikan dan pekerjaan, serta sikap budaya, dan masih ada 

pembatasan bagi mereka (perempuan) berpartisipasi dalam bentuk-

bentuk tradisional perilaku politik.29 Perbedaannya dengan penelitian ini 

ialah terletak pada objek penelitian, penelitian yang dibuat Retta lebih 

terfokus pada Tunisia dan Mesir, selain itu penelitian Retta mengangkat 

studi kasus pada kedua negara tersebut dengan mengorelasikannya pada 

partisipasi politik perempuan. 

Tulisan Erunke Canice Esidence dan Shuaibu Umar Abdul 

berjudul The role of women in Nigerian Politics: Addressing the Gender 

Question for an Enhanced Political representation in the Fourth 

Republic, dalam International Journal of Gender and Women’s Studies 

tahun 2013 merupakan eksplorasi peran perempuan dalam politik 

Nigeria. Bias gender ini dalam sistem politik Nigeria ditelusuri akibat 

kolonialisme di Nigeria. Dengan demikian, gagasan budaya kolonialisme 

Barat terangkai di sekitar superioritas laki-laki yang terefleksikan dalam 

hubungan mereka dengan Nigeria. Di masa lalu, pengalaman seperti 

yang ditunjukkan dalam penelitian ini, bahwa peran politik perempuan 

telah berkontribusi sangat besar dalam membentuk politik Nigeria tidak 

hanya di pemerintahan yang demokratis; tetapi juga selama era pra-

kolonial.30 Perbedaannya dengan penelitian ini ialah terletak pada objek 

                                                           
29 Julia Retta, Consequences of the Arab Spring for Women’s Political 

Participation, dalam Journal of Women and Human Rights in the Middle East, issue 1, 
2013, hlm.3. 

30 Erunke Canice Esidence, Shuaibu Umar Abdul, The role of women in Nigerian 
Politics: Addressing the Gender Question for an Enhanced Political representation in the 
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penelitian, objek penelitian Erunke dan Shuhaibu adalah partisipasi 

politik perempuan di Nigeria, bukan di Indonesia. 

Melihat dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah 

dipaparkan, selama ini belum pernah ada yang meneliti pemikiran 

Hamka terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia, terlebih 

mengorelasikan partisipasi politik perempuan tersebut dengan 

feminisme. 

E. Kerangka Teoritik 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini akan 

membahas tinjauan pemikiran Hamka terhadap partisipasi politik perempuan 

di Indonesia, maka salah satu teori yang digunakan ialah teori partisipasi 

politik Samuel P. Huntington dan Miriam Budiarjo. Sebelum menguraikan 

teori partisipasi politik, yang harus kita ketahui terlebih dahulu yaitu politik 

merupakan suatu proses yang berjalan terkait dengan penyelenggaraan 

negara atau sistem pemerintahan.31 

Terkait dengan suatu proses itulah, maka dalam politik akan selalu 

ada partisipasi. Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam 

konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaaan warga dalam berbagai 

proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya 

berarti warga mendukung keputusan dan kebijakan yang telah digariskan 

                                                                                                                                                               
Fourth Republic, dalam International Journal of Gender and Women’s Studies No. 1 Vol. 1, 
2013, hlm. 45. 

31 Amatullah Shafiyyah, Haryati Soeripno, Kiprah Politik Muslimah: Konsep dan 
Implementasinya, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 17. 
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oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang 

tepat adalah mobilisasi politik.32  

Milbrath dan Goel (1977), mendefinisikan partisipasi politik sebagai 

berikut, 

Kegiatan-kegiatan dari warga negara dimana mereka berusaha untuk 
mempengaruhi atau mendukung pemerintah dan politik. Hal ini 
dapat dianggap memiliki implikasi yang lebih luas karena tidak 
hanya mencakup peran aktif yang diikuti masyarakat untuk 
mempengaruhi proses politik dan hasilnya yang banyak, tetapi juga 
simbolik dan dukungan kegiatan.33 
 

Secara umum, menurut Huntington dan Nelson, partisipasi politik 

dapat didefinisikan sebagai kegiatan warga negara yang dirancang untuk 

mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi di sini 

dipahami dalam hal pemberdayaan.34 

Menurut Pakar Politik Miriam Budiarjo, 

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok 
orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara 
lain dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung 
atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public 
policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara 
dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan 
hubungan (contacting), atau lobbying dengan pejabat pemerintah 
atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu 
gerakan sosial dengan direct actionnya, dan sebagainya.35  
 

                                                           
32 Fatahullah Jurdi, Studi Ilmu Politik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 217. 
33 Lester W. Milbrath dan Goel M.L., Political Participation : How and Why Do 

People Get Involved in Politics?, (Chicago: Rand McNally, 1977), hlm. 2. 
34 Didier Ruedin, the Role of Social Capital in the Political Participation of 

Evidence from Agent-Based Modelling, (Neuchâtel: Universite de Neuchatel and Swiss 
Forum for Migration and Population Studies, 2011), hlm. 4. 

35 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2010), hlm. 367. 
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Oleh karenanya, partisipasi politik merupakan salah satu aktivitas 

terpenting suatu warga negara yang banyak di terapkan di negara-negara 

Barat dan negara dengan mayoritas penduduk Islam, karenanya ia masuk 

dalam kebijakan negara. 

Meski demikian, melihat dari sejarah yang telah diuraikan 

sebelumnya, ada perbedaan motivasi antara partisipasi politik perempuan 

Barat dan Islam. Partisipasi politik perempuan dalam Barat karena didasari 

atas semangat perlawanan terhadap penindasan terhadap perempuan, bukan 

didasari atas semangat keagamaan, maka melepaskan diri dari nilai-nilai 

agama tidak menjadi masalah untuk mereka, bahkan jika nilai-nilai agama 

tersebut mereka anggap mendiskriminasi maupun mengekang perempuan. 

Kemudian partisipasi politik perempuan dalam Islam semata-mata didasari 

atas semangat dan cinta agama, ia merupakan aktivitas politik yang 

dilakukan muslimah dan harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah syar’i dan 

teladan (uswah) yang telah diberikan oleh para sahabat perempuan yang 

hidup pada masa Muhammad Saw.36 Sehingga, partisipasi politik 

perempuan dalam Islam tidak terlepas dari kerangka syari’at Islam. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian dalam tesis ini termasuk jenis penelitian kualitatif, 

yaitu penelitian yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik 

dan bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

                                                           
36 Amatullah Shafiyyah dan Haryati Soeripno, Kiprah, hlm. 37. 
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oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan lainnya, secara holistik, dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.37 Oleh 

karenanya penelitian ini mengandalkan penelitian kepustakaan 

(library research), yaitu dengan mengkaji, menelusuri, dan 

menganalisa data-data berupa buku-buku, arsip-arsip koran yang 

bersumber dari khazanah kepustakaan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

pendekatan historis dan filosofis. Pada Studi Historiografi diketahui, 

paling tidak, ada lima yang mengendalikan perjalanan sejarah, salah 

satunya yaitu gagasan-gagasan besar yang pernah dilahirkan anak 

manusia dan tokoh-tokoh besar.38 Oleh karenanya, maka pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah pendekatan historis atau lebih 

spesifik lagi, pendekatan sejarah pemikiran. Sejarah pemikiran, 

menurut Kuntowijoyo, dapat didefinisikan sebagai the Study of the 

role of ideas in historical events and process.39  

Pendekatan filosofis yaitu pendekatan yang menggunakan 

metode filsafat untuk memecahkan suatu masalah. Menurut Anton 

                                                           
37 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung, 

Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 6. 
38 Syahrin Harahap, Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam, (Jakarta: Prenada 

Media Grup, 2011), hlm. 4. 
39 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 

189. 
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Bakker dan Achmad Charris Zubair, dalam bukunya Metodologi 

Penelitian Filsafat, filsafat merupakan kegiatan refleksif yang berupa 

perenungan dan suatu tahap lebih lanjut dari kegiatan rasional 

umum. Tujuannya ialah memperoleh kebenaran yang mendasar; 

menemukan makna, dan inti segala inti. Filsafat, dengan jalan 

refleksif tadi, dapat memberikan suatu pandangan hidup.40 

Pendekatan ini juga dilakukan dengan cara meneliti 

pemikiran Hamka terhadap partisipasi politik perempuan Indonesia 

dengan menggunakan analisis isi (content analysis) yaitu 

menganalisis buku-buku atau bahan lainnya yang terkait, dengan 

pembahasan mendalam untuk mengetahui dan mendapatkan 

kesimpulan. 

3. Sumber Data 

Sumber data penelitian berasal dari sumber data primer dan 

sekunder. Sumber data primer yang dipakai terbagi dua: pertama, 

sumber data primer buku-buku Hamka yang membahas perempuan 

dan partisipasi politik perempuan secara umum, dan sumber data 

primer buku-buku Hamka yang khusus membahas partisipasi politik 

perempuan Indonesia, seperti tergambar dalam tabel berikut.  

Sumber Data Primer Umum Sumber Data Primer 

Khusus 

                                                           
40 Anton Bakker, Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, 

(Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990), hlm. 15. 
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Tafsir Al-Azhar Juz II Tjemburu (Ghirah) cet. II 

1961 

Tafsir Al-Azhar Juz IV Ajahku cet. 1967 (cet I 

1950) 

Tafsir Al-Azhar Juz V Dari Perbendaharaan Lama 

cet. II 1982 (cet I 1963) 

Tafsir Al-Azhar Juz X  

Kedudukan Perempuan Dalam Islam  

Adat Minangkabau Menghadapi 

Revolusi 

 

Tabel 1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yang umum digunakan untuk melengkapi 

dan menafsirkan sumber data primer yang khusus, karena satu sama 

lain saling terkait, selain itu kedua sumber primer ini digunakan 

untuk melihat pemikiran Hamka secara utuh tentang perempuan dan 

partisipasi politik perempuan Indonesia. 

Selain dengan sumber data primer umum, digunakan pula 

sumber data sekunder untuk melihat dan menafsirkan pemikiran 

Hamka. Sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini antara 

lain, arsip-arsip koran dan majalah dari tahun 1914 sampai 1951, 

kemudian buku-buku yang membahas pergerakan perempuan 

Indonesia. Tahun judul tesis disesuaikan dengan lahir dan 

berakhirnya pemikiran Hamka, yaitu mengambil rentang waktu 
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tahun 1949 hingga 1963, sedangkan buku, bahan arsip koran dan 

majalah digunakan untuk melihat sejarah partisipasi politik 

perempuan, baik itu Barat, Islam maupun Indonesia. Kemudian 

buku-buku yang menulis tentang Hamka dari penulis lain, buku-

buku, jurnal-jurnal partisipasi politik perempuan, beberapa tafsir 

yang dipakai Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, antara lain Tafsir Al-

Maraghynya Ahmad Musthafa Al-Maraghy dan Tafsir Fi Zhilalil 

Qur’annya Sayyid Quthb, dan lainnya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data-data seperti buku-buku, dokumen, arsip dan lainnya 

dikumpulkan dan diverifikasi. Data-data yang telah dikumpulkan dan 

diverifikasi tersebut kemudian diklasifikasikan. Setelah 

diklasifikasikan, kemudian membuat kerangka pemikiran Hamka 

tentang partisipasi politik perempuan Indonesia dalam buku-buku 

yang sebelumnya telah disebutkan. Kemudian menafsirkan hasil 

kerangka pemikiran tersebut melalui referensi primer dan sekunder. 

Hasil kerangka pemikiran tersebut kemudian dianalisa dan 

disimpulkan.  

5. Analisis Data 

Analisa data menggunakan metode deduktif dan reflektif, 

metode deduktif yaitu suatu metode yang berangkat dari 

pengetahuan bersifat umum dan dengan bertitik tolak pada 

pengetahuan yang umum kita hendak menilai suatu kejadian yang 
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khusus.41 Kemudian analisis reflektif ialah nama lain dari 

fenomenologi,42 yang mencerminkan pengalaman dengan tujuan 

untuk memahami makna dari pengalaman manusia.43 

G. Sistematika Penulisan 

Tesis ini akan ditulis dalam enam bab, diawali dengan Bab I yakni 

berisi latar belakang yang menguraikan pentingnya membahas partisipasi 

politik perempuan dan pentingnya mengangkat pemikiran Hamka, dari latar 

belakang masalah tersebut akan didapat rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, selanjutnya telaah pustaka yang menguraikan tinjauan 

pustaka dari penelitian yang terdahulu dan kerangka teoritik yang akan 

digunakan pada penelitian ini, setelah itu metode penelitian dan diakhiri 

sistematika penulisan. 

Kerangka teoritik diletakkan di Bab II, menguraikan definisi politik, 

partisipasi politik dan partisipasi politik perempuan, sejarah dan 

perkembangan partisipasi politik perempuan Islam, Barat dan Indonesia, 

kemudian pentingnya partisipasi politik perempuan Indonesia, tipe dan 

bentuk-bentuk partisipasi politik perempuan Indonesia termasuk 

memaparkan berbagai pandangan para tokoh terhadap partisipasi politik 

perempuan. 

                                                           
41 Sutrisno Hadi, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 47. 
42 Anonim, What is Reflective Analysis?, 

http://www.reflectiveanalysis.net/uploads/2_-_What_is_Reflective_Analysis.pdf, (diakses 

19 Mei 2015). 
43 Lin, Chi-Shiou, Revealing the Essence of Things: Using Phenomenology in LIS 

Research, dalam Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML) Journal, 
Vol. 4, 2013, hlm. 469. 
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Riwayat hidup Hamka, di antaranya masa kecil, keluarga, peran 

besar istri Hamka, latar belakang pendidikan, pengalaman dakwah, karir 

politik, aktivitas keilmuan, kontribusinya untuk negara dan agama serta 

karya-karya tulisnya akan dijabarkan pada Bab III. Hal ini bertujuan untuk 

mendapatkan gambaran secara umum dan utuh mengenai latar belakang 

sosial maupun historis yang dapat membentuk pemikiran Hamka tentang 

partisipasi politik perempuan Indonesia. 

Pada Bab IV ini tidak hanya mengungkap dan menjelaskan 

pemikiran Hamka tentang partisipasi politik perempuan, namun dari yang 

paling mendasar seperti hak dan kewajiban perempuan, laki-laki adalah 

pemimpin, hingga definisi politik dan partisipasi politik perempuan, tujuan 

dan bentuk-bentuk partisipasi politik perempuan, syarat-syarat perempuan 

yang akan terjun ke dunia politik, tipe partisipasi politik perempuan yang 

terbagi dua yaitu berdasarkan motivasi dan bidang aktivitas, namun juga 

menguraikan kritik Hamka terhadap feminisme. 

Pada bab V, akan diungkap konteks historis pemikirannya yang 

terbagi menjadi tiga yaitu adat pingitan, masa penjajahan dan zaman 

revolusi hingga paska kemerdekaan, analisis pemikiran Hamka kemudian 

yang terakhir ialah relevansi pemikiran Hamka dengan partisipasi politik 

perempuan Indonesia saat ini dan kritik untuk Hamka. 

Terakhir pada Bab IV merupakan akhir dari keseluruhan rangkaian 

pembahasan dari masalah yang diteliti. Pada bab ini, selain memuat 

kesimpulan juga memuat saran atau rekomendasi. 




