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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Konteks Penelitian 

Memasuki tahun 2019 kondisi politik Indonesia tentunya sudah jauh 

berkembang1 bila dibandingkan dengan masa lampau. Akan tetapi sejumlah krisis 

moral dalam dinamika politik Indonesia juga tidak dapat dielakkan. Cita-cita Mulia 

Bung Karno sebagai salah satu Founding Father untuk menciptakan bangsa yang 

bermartabat masih jauh dari harapan. Bagaimana tidak, sejumlah kasus Korupsi2, 

Kolusi3 dan Nepotisme4 mulai terkuak layaknya fenomena gunung es yang tak 

kunjung selesai. Perebutan kursi pejabat politik menjadi tradisi lima tahunan yang 

selalu mempertontonkan berbagai macam tindakan kecurangan demi meraih 

kemenangan kelompok dan berbagai masalah politik lainnya yang semakin 

berkembang kearah yang lebih kompleks. Sebagai negara yang demokratis, 

Indonesia menentukan kekuasaan eksekutif dan legislatif melalui rangkaian

                                                           
1 Perkembangan politik di Indonesia mengalami 3 (tiga) periode masa, yaitu masa orde 

lama, orde baru dan reformasi. Ketiga masa ini menyumbang dan saling melengkapi setiap celah 

kekurangan dalam sistem politik di Indonesia. Perkembangan politik juga dapat dinilai dari besarnya 

tingkat partisipasi rakyat dan menguatnnya lembaga yang mewakili rakyat dalam pemerintahan. 

Meskipun pada akhirnya perkembangan ini juga masih turut serta diikuti oleh problem, namun hal 

ini tentunya wajar dialami negara yang sedang berkembang. Suryadi, Budi. “Perkembangan dan 

Kegagalan Sistem Politik di Indonesia”. Jurnal Charta Publika, Vol. 1, Nomor 2 Januari-Juni 2011 

Hal. 89-98 
2 Secara Terminologi kata Korupsi memiliki arti penyelewengan atau penyalahgunaan 

uang negara (perusahaan,organisasi, yayasan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi maupun 

orang lain. (KBBI, 2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online] Available at : http://kbbi.web.id. 

Diakses April 2019  
3Ibid, Kolusi memiliki arti kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji ; 

persekongkolan 
4Ibid, Nepotisme memiliki arti Kecenderungan untuk mengutamakan kerabat atau sanak 

saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat dilingkungan pemerintah. 

http://kbbi.web.id/
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pemilihan umum yang tentunya diikuti oleh segenap masyarakat dari penjuru Indonesia.  

Pemilihan umum serentak tahun 2019 sendiri adalah sebuah momen yang secara tidak 

langsung menjadi ajang kontestasi5 besar berskala nasional. Secara retrospektif6 tampak dua 

fenomena yang saling bertolak belakang, yaitu sisi yang memberikan harapan bagi penguatan dan 

konsolidasi demokrasi. Namun pada saat yang sama juga ada gejala yang yang menimbulkan 

kekhawatiran yang perlu dicermati pemimpin bangsa dan para pejuang demokrasi dalam masa 

depan bangsa Indonesia.7 

Bersamaan dengan kontestasi politik yang terjadi dalam pemilihan umum, polarisasi8 juga 

tampak makin menguat ditengah-tengah masyarakat. Semula polarisasi9 ini hanya berfokus pada 

politik, tapi kemudian terasa sarat nuansa agama10 bahkan etnis. Bahkan Gejala ini masih terbawa 

pasca pencoblosan telah berlangsung, dimana ada kalangan elite politik11, sosial dan agama yang 

mengeluarkan pernyataan tentang perilaku politik pemilih terkait pemilihan umum.12 

                                                           
5 loc. cit. Kontestasi memiliki arti berdebat atau bersaing, yang dalam hal ini kontestasi yang dimaksudkan 

adalah bersaing memperebutkan dukungan rakyat. (KBBI, 2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online] Available 

at : http://kbbi.web.id. Diakses September 2019 
6 loc. cit. Retrospektif memiliki arti kilas balik atau mengenang kembali. (KBBI, 2019. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia. [Online] Available at : http://kbbi.web.id. Diakses September 2019 
7 Azyumardi Azra, “OPINI : Rekonsiliasi”, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kompas, 2 Mei 2019 
8  Kata Polarisasi memiliki arti pembagian atas dua bagian, yang umumnya yang terbagi itu adalah 

kelompok orang yang memiliki kepentingan yang berbeda, bisa saja politik hukum dan sebagainya, yang mana 

perbedaan kepentingan ini saling berlawanan sehingga tak jarang terjadi masalah. ). (KBBI, 2019. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia. [Online] Available at : http://kbbi.web.id. Diakses April 2019 
9 Polarisasi yang semula terkait kontestasi politik kepresidenan, tapi lambat laun mengimbas pada 

kehidupan agama dan sosial. Hal ini diungkapkan oleh Prof. Azyumardi Azra dalam Resonasi berjudul “ Pemilu 2019 

: Lessons Learned” pada harian Republika yang di terbitkan pada tanggal 2 mei 2019 
10 Dialog salah satu calon Presiden dengan tokoh agama yang mengisyaratkan dukungan dan juga harapan 

beliau, yang sebenarnya dapat memicu melebarnya polarisasi dalam kepentingan beragama. Lihat video : Dialog 

Prabowo Subianto-Ustadz Abdul Somad (Online) Available at : https://youtu.be/mVqqvj8m0B4 
11 Keberpihakan oknum elite politik merupakan problem yang muncul dan akhirnya tidak terselesaikan 

dengan fair. Keberpihakan ini tentunya bukanlah sesuatu yang layak diperlihatkan pada forum, baik Nasional maupun 

Internasional. Namun nyatanya kontestasi yang seharusnya berjalan dengan adil ini justru terasa tercederai oleh 

keberpihakan elite politik. Lihat video : Bawaslu Hentikan Laporan Kasus Satu Jari Luhut Binsar Panjaitan dan Sri 

Mulyani. (Online) Available at : https://youtu.be/V4RzUoog4is 
12 Azyumardi Azra,. op.cit. 

http://kbbi.web.id/
http://kbbi.web.id/
http://kbbi.web.id/
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Persaingan kepentingan dan pengaruh tentunya hal yang lazim apabila dikaitkan dengan 

kontestasi politik, namun ketika hal ini telah menyerempet suku  ras , agama, dan antar golongan 

atau yang lebih dikenal dengan SARA, tentunya ini bukanlah hal yang baik. Selain dapat 

mencederai harga diri bangsa yang seharusnya bersatu, hal ini juga dapat memicu konflik yang 

tentunya akan berujung pada perpecahan yang terjadi di masyarakat. Sangat menyedihkan ketika 

mengetahui bahwa konflik semacam ini justru terjadi pada saat ada “hajatan” besar politik di 

negara tercinta, yaitu pemilu serentak yang hanya di adakan 5 tahun sekali. Sudah selayaknya 

sebagai bangsa yang menjunjung adat ketimuran, baik para pelaku politik maupun pendukungnya 

bisa lebih damai dan mengedepankan etika dalam berpolitik. Karena dengan etika seorang manusia 

akan paham mana yang baik dan buruk serta apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai 

warga negara yang baik. 

Etika Politik adalah salah satu sarana yang diharapkan bisa menghasilkan suasana 

harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik, serta antar kelompok kepentingan lainnya. 

Guna mencapai sebesar-besarnya kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan 

bersama dari pada kepentingan pribadi dan golongan. Pokok-pokok etika dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, 

etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta 

martabat diri sebagai warga bangsa. Berbicara mengenai Etika berpolitik dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, kita harus mengakui bahwa saat ini banyak kalangan elite politik 

cenderung berpolitik dengan melalaikan etika kenegarawanan. Kenyataanya mereka berpolitik 

dengan membawa kepentingan kelompok dan ego pribadi, serta tidak mengedepankan 

kepentingan bangsa dan negara. 13 

                                                           
13 Prihatin Dewantoro, “Etika dan Kejujuran Dalam Berpolitik”, Jurnal Politika, Vol 4, NO. 2, Oktober 

2013 Hal 1 
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Etika Politik terdiri dari banyak sekali ragam dan varian, salah satunya adalah Etika Politik 

Islam. Etika Politik Islam pada perkembangan selanjutnya berusaha memberikan aspek dan 

kriteria-kriteria normatif dalam dunia perpolitikan. Tujuannya adalah menawarkan konsep-konsep 

politik santun. Sehingga berbagai macam tindakan Politik yang menyimpang dari kaidah Politik 

santun dapat diminimalisir dengan menegakkan hukum. Konsekuensinya rakyat menjadi sejahtera, 

kehidupan politik berbangsa dan bernegara menjadi stabil disebabkan oleh diminimalisir 

terjadinya pelanggaran dengan menekankan azas keagamaan.14 Indonesia sendiri memiliki banyak 

tokoh agama yang berpengaruh baik dalam perjuangan, maupun dalam memunculkan pemikiran 

yang berdampak besar di masyarakat.  

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa dikenal dengan nama Buya15 Hamka 

adalah merupakan salah satu tokoh pahlawan Nasional yang juga seorang tokoh Intelektual Islam 

besar di Indonesia. Karya serta pemikirannya dapat memberikan dampak baru yang bahkan tak 

jarang menjadi peredebatan sengit bahkan diantara kalangan para pemikir itu sendiri. Baik itu 

pemikirannya tentang Pluralisme16, politik, pendidikan, Teologi17 maupun Modernisme18, selalu 

dapat menjadi topik bahasan dan sumber yang menarik dan Aktual.19 Pada penelitian ini penulis 

akan menspesifikasikan kajiannya dalam ranah pemikiran politik Hamka. 

                                                           
14 Hakim, Ahmad dan M. Thalhah, “Politik Bermoral Agama : Tafsir Politik Hamka” (Yogyakarta : UII 

Press, 2005). 
15 Istilah Buya merupakan istilah yang disematkan dan dijadikan panggilan kepada seorang yang lebih tua, 

dan umumnya dijadikan sebagai gelar bagi ulama di ranah Minang. (KBBI, 2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia). 

[Online] Available at : http://kbbi.web.id. Diakses April 2019 
16 Istilah Pluralisme merujuk pada keadaan masyarakat yang majemuk (bersangkutan dengan  sistem social 

dan politiknya). (KBBI, 2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online] Available at : http://kbbi.web.id. Diakses 

April 2019 
17 Istilah Teologi dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan tentang ketuhanan (mengenai sifat, dasar 

kepercayaan kepada هللا yang terutama berdasar pada kitab suci Al-Qur’an). (KBBI, 2019. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. [Online] Available at : http://kbbi.web.id. Diakses April 2019 
18 Modernisme merupakan suatu gerakan berbasis keagamaan yang bertujuan menafsirkan kembali doktrin 

Tradisional, menyesuaikannya dengan aliran modern dalam Filsafat, Sejarah dan Ilmu Pengetahuan. (KBBI, 2019. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online] Available at : http://kbbi.web.id. Diakses April 2019 
19 Nasruddin, Sejarah Intelektual Islam Indonesia (Studi Kasus Pemikiran Nurchalish Madjid dan Buya 

Hamka). Jurnal Rihlah, Vol. 5 Februari 2016 Hal. 2  

http://kbbi.web.id/
http://kbbi.web.id/
http://kbbi.web.id/
http://kbbi.web.id/
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Sekian banyak tokoh politik yang berpengaruh, khususnya di Indonesia, peneliti tertarik 

untuk mengkaji konsep-konsep etika politik dari sudut pandang pemikiran Hamka. Yang tentunya 

ketika kita berbicara tentang Buya Hamka itu tak akan terlepas dari kiprahnya sebagai ulama 

kondang dan Islamisme yang melekat pada beliau.  Pada masa penjajahan hingga Reformasi, 

pembicaraan masalah agama, politik, sastra tidak lepas dari pengaruh Hamka, baik itu mulai dari 

pemikiran maupun sepak terjangnya. Dalam berbagai karangan dan juga ceramah serta orasi yang 

disampaikan Hamka banyak berbicara terkait bidang-bidang  tersebut. Dalam dunia sastra Hamka 

menulis banyak  novel, diantaranya yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka’bah (1936), 

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937) dan demikian juga dalam bidang Agama dan Politik, 

pemikiran Hamka banyak tertuang dalam tafsirnya yang fenomenal seperti Tafsir Al-Azhar 

kemudian Falsafah Ideologi Islam, Keadilan, dan banyak lagi karya yang tak dapat penulis 

sebutkan satu-persatu. Karir Politik Hamka juga Nampak dalam sepak terjangnya di kala aktif 

sebagai anggota Partai Masyumi dan kemudian sebagai ketua MUI pada 1975 hingga 198120. 

Hamka pernah mengatakan bahwa kalaupun suatu pekerjaan mendatangkan keuntungan 

namun Tuhan melarang, maka mau tidak mau harus ditinggalkan. Demikian halnya tindakan 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang secara nyata merupakan tindakan yang merugikan rakyat. 

Harga dari seseorang adalah pribadinya, seseorang dinilai baik dan buruk dilihat dari konsistensi 

pribadinya. Seorang Muslim yang konsisten dengan keimanannya akan selalu teguh dalam 

melawan kemunkaran  termasuk berbagai tindakan KKN. Problem politik lain yang perlu 

diperhatikan menurut Hamka adalah keterpurukan yang diakibatkan oleh banyak orang yang 

bukan ahlinya memegang tampuk kekuasaan. Dalam pandangan Hamka ada dua syarat dasar yang 

harus ada dalam diri seorang pemimpin, pertama ilmu dan kedua adalah tubuh yang sehat. Hamka 

                                                           
20 Syukur, Yanuardi. “BUYA HAMKA : Memoar Perjalanan Hidup Sang Ulama”, (Solo : Tinta Medina, 

2017) Hal. 99-117 
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tidak mempersoalkan gender bagi kepala negara, karena yang terpenting adalah ilmu dan fisik 

yang memadai.21 

Pemikiran Hamka terkait Etika Politik dalam Islam menarik minat penulis untuk mengkaji 

lebih jauh pemikiran Hamka. Khususnya tentang Etika Politik. Selama ini sejauh pengetahuan 

penulis, masih sedikit Kajian tentang Pemikiran Hamka tentang Etika Politik yang dibahas secara 

sistematis. Kebanyakan adalah kajian-kajian Ilmu Agama, karena Hamka sendiri dikenal sebagai 

ulama sejak masih tinggal di tanah Minang. Penelitian ini berusaha menyingkap dan membahas 

tentang pemikiran Hamka dan Konsepnya dalam Politik yang Sesuai dengan Etika.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk memudahkan pembahasan penulis mengarahkan tulisan ini dengan rumusan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pemikiran Hamka Dalam Etika Politik ? 

2. Bagaimana Relevansi Pemikiran Hamka dengan Etika Politik di  

    Indonesia ? 

  

1.3 Fokus Penelitian 

Berdasarkan pada pargraf Latar Belakang di atas, maka dalam penulisan ini perlu dibuat 

batasan agar tidak terjadi kesimpang-siuran. Adapun batasan itu sendiri ada dua, yaitu Batasan 

Lingkup Wilayah (Spacial Scope) dan Batasan Lingkup Waktu (Temporal Scope).  

Batasan Waktu, yaitu dimulai pada tahun 1950 sampai dengan 2019. Adapun alasan 

penulis memilih batasan waktu tersebut dikarenakan pada tahun 1950 adalah masa awal dimana 

                                                           
21 Hakim, Ahmad dan M. Thalhah, op.cit., Hal. 70-78 



7 
 

Hamka berhijrah membawa keluarganya ke Jakarta dan mulai melebarkan sayapnya, baik sebagai 

penulis kenamaan dan juga mulai dikenal sebagai Ulama. Adapun batasan akhirnya adalah pada 

tahun 2019, masa dimana kondisi perpolitikan di Indonesia mulai terlihat ada gejolak, yang mana 

banyak berhembus kabar ketidak-adilan dalam hukum dan politik serta maraknya muncul isu Sara. 

Hal ini juga tak terlepas dari Pemilu serentak 2019, dimana Polarisasi yang terlihat sangatlah kuat, 

bahkan sebagian pihak sudah tak ragu lagi memunculkan isu Sara kedalam ranah politik sebagai 

bentuk saling serang antar lawan politik yang tentunya hal ini tidaklah dibenarkan. Pemikiran 

Hamka dalam etika politik inilah yang kemudian menarik minat penulis ingin meneliti  

bagaimanakah etika politik yang seharusnya menurut pemikiran Hamka sendiri, dan mengetahui 

apakah sejauh ini ada relevansi antara pemikiran Hamka terkait etika politik dengan etika politik 

di Indonesia. 

Batasan Wilayah dari Penelitian ini adalah Mencakup Indonesia secara Umum dan  Ibukota 

Jakarta secara khusus sebagai pusat dari pemerintahan. Karena politik sendiri sebenarnya tidak 

hanya di kuasai dan memepengaruhi para elit dan pelakunya saja, namun juga mempengaruhi 

seluruh rakyat Indonesia. Jadi meskipun pengambilan keputusan terkait Pemilihan Umum dan 

keputusan kenegaraan penting lainnya dilakukan di Ibukota Jakarta, namun seluruh elemen 

masyarakat yang sudah memiliki hak pilih dan akan memilih tentunya akan merasakan dampak 

dari tiap-tiap keputusan yang diambil. Begitupula halnya dengan polarisasi, yang terpengaruh 

bukan hanya kelompok-kelompok yang berkompetisi, rakyat juga mendapatkan dampak yang 

cukup besar. Dan tentunya pemikiran dan etika yang salah, khususnya dalam hal politik dapat 

menyengsarakan orang banyak. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
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1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Pokok Permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka Tujuan dari 

penelitian ini secara garis besar adalah untuk : 

1. Mengetahui Pemikiran Hamka Dalam Etika Politik 

2. Mendeskripsikan Relevansi Pemikiran Hamka dengan Etika Politik di Indonesia 

 

1.4.2  Manfaat Penelitian 

1. Dari segi Akademis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi semua 

orang yang akan membahas terkait tentang Politik Islam yang secara khusus mengkaji tentang 

Hamka. Selain itu penelitian ini juga menjadi Tugas akhir daripada penulis sendiri dalam 

menyelesaikan perkuliahan jenjang S1 pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Jambi. 

2. Dari segi Praktis hasil Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan 

menambah wawasan terkait etika politik dalam pemikiran salah satu tokoh ulama besar 

Indonesia yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang kerap dipanggil Buya Hamka. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang lebih terfokus pada studi 

pustaka. Dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana konsep pemikiran seorang ulama yang 

berpengaruh di seantero nusantara yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang kerap disapa 

Buya Hamka. Adapun konsep pemikiran yang akan dikaji adalah pemikiran-pemikiran beliau 

terkait etika dalam berpolitik.  
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Menurut Hamka, dalam berpolitik haruslah mengenal yang dinamakan etika. Terutama 

bagi seorang muslim haruslah berpolitik dengan memperhatikan apa yang menjadi perintah dan 

larangan Allah SWT dan apabila dalam berpolitik seseorang ingin melakukan perbuatan, tetapi 

perbuatan itu bertentangan dengan perintah Tuhannya, maka ia harus melepaskan keinginannya 

sendiri dan lebih mengutamakan apa yang menjadi perintah dan larangan yang telah ditetapkan 

dalam Al-Qur’an. Bahkan meskipun apa yang akan dikerjakannya itu kelak akan mendatangkan 

keuntungan sebanyak harta yang ada di langit dan di bumi, tapi bila Allah SWT melarangnya, 

maka ia harus segera meninggalkannya.22 

Sejauh yang diketahui oleh penulis, sampai saat ini ada beberapa buku, literatur, dan 

penelitian berupa skripsi yang mengkaji tentang pemikiran Hamka, sumber inilah yang akan 

dijadikan sebagai perbandingan oleh penulis tentang sejauh mana masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini serta penelitian ini sebagai pelengkap dari penelitian yang telah ada 

sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu yang penulis temukan antara lain : 

Pertama, sebuah buku yang ditulis oleh Ahmad Hakim dan M. Thalhah pada tahun 2005 

yang berjudul “Politik Bermoral Agama Tafsir Politik Agama”, UII Press Yogyakarta. Buku ini 

membahas mengenai pemerintahan Islam dalam perspektif Hamka adalah sistem kekuasaan yang 

menjamin kemaslahatan hakiki umat manusia dunia dan akhirat. Dalam buku ini juga menjelaskan 

konsep Hamka tentang Syura, negara dan kepala negara, agama dan negara serta hubungan 

internasional.  

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Imam Rofiq berjudul “Konsepsi Kebahagiaan Menurut 

Prof Dr. Hamka” menjelaskan bahwa konsep kebahagiaan Hamka bersifat etis religious, artinya 

                                                           
22 Hakim, Ahmad dan M. Thalhah, op.cit., Hal 69-71 
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kebahagiaan manusia tergantung kepada amal perbuatannya baik atau buruk yang selanjutnya akan 

mengarah kepada Tuhan (Tauhid). 

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muji yang berjudul “Politik Menurut Hamka (Kajian 

terhadap Ayat-Ayat yang Berkaitan dengan Politik dalam Tafsir Al-Azhar)” yang menjelaskan 

mengenai pandangan Hamka bahwa kedaulatan itu adalah mutlak milik Tuhan. Sedangkan 

manusia dianugerahi kedaulatan  nisbi atau insani sebagai Khalifatullah dengan menjalankan 

syariat dan ketentuan هللا . 

Beberapa referensi lain yang penulis gunakan diantaranya Tesis oleh Zainuddin Arifin 

yang berjudul “Konsep Etika Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) : Kontribusi Bagi 

Pendidikan Islam di Indonesia” yang menjelaskan bahwa substansi etika yang diusung oleh 

Hamka yaitu : etika religius, etika individual, etika sosial dan etika kebahagiaan yang bernuansa 

Islami. Hamka berjasa besar dalam merekonstruksi pendidikan tradisional Indonesia menjadi 

sistem pendidikan Modern. Selain itu penulis juga menggunakan banyak buku dan jurnal lain yang 

relevan dengan kajian penelitian. 

 

1.6 Kerangka Konsep Penelitian 

Etika Politik Dalam Pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah 1950, dapat dianalisa 

melalui konsep sejarah pemikiran. 

Sejarah pemikiran merupakan penyelidikan tentang artikulasi atau pertalian ide-ide atau 

gagasan di masa lalu. Pada intinya berkenaan dengan kajian tentang ekspresi pemikiran yang 

tertulis dalam bentuk buku, esasi atau pamphlet, khususnya tingkat pemikiran canggih dan 

reflektif. Belakangan ini juga diperluas dengan memasukkan pemikiran yang tidak tertulis seperti 

yang dapat digali dalam wacana kearifan local. Oleh karena itu, sejarah pemikiran atau sejarah 
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intelektual mengacu pada data sejarah yang berkenaan dengan kegiatan ide atau pikiran manusia 

sebagai salah satu kekuatan penggerak sejarah.23 Adapun tugas dari sejarah pemikiran ialah 

membicarakan pemikiran-pemikiran besar besar yang berpengaruh pada kejadian bersejarah, 

melihat konteks sejarahnya tempat ia muncul, tumbuh dan berkembang, serta pengaruh 

pemikirannya yang sampai pada masyarakat.24 

Berdasarkan pemikiran di atas, maka dapat di jelaskan kerangka berfikir yang akan 

mempermudah alur penelitian sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.7 Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Kualitatif yang lebih menekankan pada library 

research yaitu model penelitian historis faktual mengenai tokoh. Model penelitian historis faktual 

                                                           
23 Mestika Zed, artikel Jurnal. “Apakah Sejarah Pemikiran”. (Padang : Universitas Negeri Padang, 2015), 

Hal. 1-2 
24 Kuntowijoyo, “Metodologi Sejarah”, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1994). Hal 191 
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tokoh ini merupakan kajian tentang pemikiran suatu tokoh yang tertuang dalam suatu naskah atau 

buku. Selain itu juga digunakan beberapa tahapan yang terangkum dalam metode penelitian 

sejarah yang nantinya akan digunakan untuk mengkaji sejarah pemikiran dari tokoh yang diteliti. 

Setelah menentukan topik penelitian ini yang mana dapat dikatakan merupakan gabungan 

dari segi pemikiran dan juga politik, maka langkah selanjutnya adalah dengan mencari sumber 

yang relevan sehingga kajian dapat terarah secara sistematis dan komprehensif. Baik itu berupa 

buku karangan tokoh yang akan diteliti, maupun buku karangan orang yang membahas tentang 

beliau, dan tentunya literatur-literatur yang menjelaskan terkait pemikiran, politik, dan sejarah. 

Dalam hal ini penulis sendiri menggunakan beberapa buku sebagai sumber primer, diantaranya 

yaitu buku karya dari Buya Hamka sendiri yang berjudul Islam Revolusi dan Ideologi, Falsafah 

Ideologi Islam, dan juga buku karya penulis Ahmad Hakim dan  M. Thalhah berjudul Politik 

Bemoral Agama Tafsir Politik Hamka yang berisikan tentang penafsiran sang penulis terhadap 

pola pemikiran Buya Hamka terhadap Politik. Penelusuran Sumber ini penulis lakukan dengan 

mencari ke beberapa perpustakaan. Diantaranya perpustakaan Wilayah Provinsi Jambi, 

Perpustakaan Kota Jambi, Perpustakaan Universitas Jambi, Perpustakaan FKIP Universitas Jambi, 

serta beberapa sumber merupakan koleksi pribadi milik penulis. 

Setelah mengumpulkan sumber, maka langkah selanjutnya adalah melakukan kritik 

terhadap sumber yang telah didapat. Pada tahapan ini sumber yang telah didapatkan dilakukan 

penyeleksian dengan mengacu pada prosedur yang ada, pertama yaitu kritik ekstern dengan 

melihat sumber berdasarkan faktual dan orisinilitasnya dan kritik intern yang menilai kredibilitas 

suatu sumber. Verifikasi sumber ini dapat dilakukan dengan menguji kebenaran atau ketepatan 

dari sumber itu, dengan tujuan untuk memastikan keabsahan sumber yang didapat baik lisan 

maupun tulisan. 
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Tahap selanjutnya adalah menganalisa kembali atau yang dikenal dengan Interpretasi pada 

metode penelitian sejarah. Dalam tahapan ini penulis berusaha untuk menguraikan kembali setiap 

informasi yang telah didapat, kemudian menyatukannya kembali menjadi sebuah deskriptif yang 

utuh agar dapat memilah kembali mana kejadian yang terjadi pada waktu yang sama dan 

pembabakan pada kejadian tertentu. 

Tahap akhir dari penelitian ini adalah menuliskan atau memaparkan hasil daripada 

penelitian dan menuangkannya dalam suatu tulisan atau yang biasa disebut dengan Historiografi. 

Dalam menulisnya peneliti akan melakukan kembali analisis yang nantinya akan menentukan 

urutan daripada pembahasan yang akan diungkapkan, yaitu pertama peneliti akan mengungkapkan 

sejarah hidup Hamka dan pemikirannya terkait politik secara sistematis, kemudian memahami 

secara mendalam konsep dari Hamka tentang politik Islam, lalu mengkomparasi antara pemikiran 

politik Hamka  dengan pendapat tokoh politik Islam lainnya. Barulah kemudian dilakukan 

penyuntingan kembali pada hasil tulisan yang telah jadi. Penulisan ini menggunakan panduan 

penulisan skripsi dari FKIP yang tentunya dengan beberapa penyesuaian yang diperlukan, dan juga 

dengan tambahan footnote untuk dapat memperjelas sumber dan pengutipan dari tulisan. 

 

 

 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memberikan gambaran singkat mengenai materi yang akan di bahas terdiri 

atas lima bab dalam penelitian ini, maka dapat dilihat dalam sistematika sebagai berikut : 
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BAB I  Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan tentang : Konteks Penelitian, Rumusan 

Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka 

Konsep Penelitian, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan. 

BAB II  Memaparkan tentang definisi etika politik, urgensi dan ruang lingkup, pendekatan, serta 

etika politik islam. 

BAB III Membahas tentang biografi Hamka, sejarah beliau mulai dari masa kecil, pendidikan, 

kiprah, serta pokok pikiran Hamka 

BAB IV  Membahas tentang Etika Politik Hamka, landasan, moralitas serta relevansinya. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Daftar Pustaka 


