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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran cita-cita moral yang 

meliputi kejiwaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia akan mencapai 

kebahagiaan jika dapat dikembangkan keselarasan dan keseimbangan yang baik 

dalam hidup manusia sebagai jati diri dan jiwa kepribadian bangsa Indonesia. 

Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad XIV, yaitu terdapat 

dalam buku karangan Empu Panca yang berjudul Negara Kertagama dan dalam 

buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila yang terdapat dalam 

buku Sutasoma dan buku Negara Kertagama dimaknai sebagai lima kaidah 

tingkah laku utama bagi pemeluk agama Budha, yaitu tidak boleh membunuh, 

tidak berzina, tidak mencuri, tidak mabuk-mabukan dan tidak berbohong. 

Pengamalan ajaran Pancasila dengan baik dan benar merupakan sebuah kewajiban 

yang harus dilakukan bagi pemeluk agama Budha.
1
 

Eksistensi Pancasila sebagai dasar negara termuat dalam Pasal 1 ayat 2 

UUD 1945 yang menjelaskan hubungan Pancasila tepatnya sila ketiga dengan 

bentuk negara yang dianut oleh Indonesia sebagai negara kesatuan.
2
 Pancasila 

memang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari situasi menjelang lahirnya 

negara Indonesia yang merdeka. Setelah mengalami pergulatan pemikiran, para 
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pendiri bangsa akhirnya sepakat dengan lima pasal yang kemudian dijadikan 

sebagai landasan hidup dalam berbangsa dan bernegara.  

Pancasila dirumuskan dengan pemikiran yang berbeda-beda oleh para 

perumusnya dimasa lalu,
3
 sempat mengalami beberapa perubahan dari waktu ke 

waktu hingga mencapai rumusan yang sah secara konstitusional. Salah satu tokoh 

penting yang berjasa dalam perumusan Pancasila adalah Mohammad Yamin. 

selain merumuskan dasar negara beliau juga berperan penting dalam pembentukan 

Piagam Jakarta sebagai ruh Undang-Undang Dasar 1945. Piagam Jakarta yang 

dibuat lahir dari prakarsa panitia kecil yang berjumlah 9 orang. 
4
 Yamin memberi 

hasil rumusan dalam bentuk rancangan pembukaan hukum dasar yang diberi 

dengan nama Jakarta Chanter atau biasa disebut Piagam Jakarta yang akan 

berkembang menjadi Undang-undang Dasar 1945 yang didalamnya termuat 

mengenai Pancasila.
5
 

 Mohammad Yamin lahir di Sawah Lunto (Sumatra) pada tanggal 22 

Agustus 1903. Beliau merupakan putra dari Utsman Baginda Khatib dan Sa’adah. 

Pendidikan yang ditempuh Muhammad Yamin di sekolah melayu atau sekolah 

dasar Bumi Putra Angka II. Setelah tamat dari sekolah dasar Bumi Putra Angka II 
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beliau melajutkan pembelajaran ke Hollandsch Inlandsche School atau disingkat 

dengan HIS. Pada tahun 1927 Mohammad Yamin menamatkan pelajarannya di 

AMS, selanjutnya beliau memasuki Sekolah Tinggi Hukum Rechts Hooge School 

atau RHS. Sekolah Tinggi Hukum ini Muhammad Yamin menamatkan studinya 

tepat pada waktunya yaitu selama lima tahun. 
6
  Selama mengenyam pendidikan, 

kegiatan Yamin dalam dunia politik mulai terlihat dari keterlibatan beliau menjadi 

anggota PPPI, Kongres Pemuda, Perkumpulan Indonesia Muda dan Partai 

Indonesia. Latar belakang pendidikan inilah yang menjadi dasar untuk lahirnya 

berbagai gagasan-gagasan pemikiran Mohammad Yamin. 

Kondisi sebelum terbentuknya konsep Pancasila berawal pada masa 

kependudukan Jepang, Yamin terpilih menjadi pejabat tinggi bangsa Indonesia 

yang bertugas sebagai penasehat Badan Pemerintahan Militer Jepang. Selanjutnya 

Yamin berperan penting dalam pembentukan dasar Negara, selain itu ada dua 

tokoh lain yaitu Supomo dan Soekarno sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha 

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk oleh pemerintah Jepang.
7
 

Dalam sidang BPUPKI tersebut yamin sebagai pembicara pertama yang 

mengemukakan dasar Negara Indonesia.  

Konsep Pancasila dalam pemikiran Mohammad Yamin meliputi peri 

kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan 

rakyat.
8
 Gagasan tersebut termuat dalam pidato yang diucapkan pada tanggal 29 
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Mei 1945 yang dilengkapi dengan melampirkan suatu rancangan sementara 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang dirumuskannya: 

Habislah pembicaraan tentang azas kemanusiaan, kebangsaan, 

kesejahteraan, dan dasar yang tiga, yang diberkati kerahmatan Tuhan, 

yang semuanya akan menjadi tiang negara keselamatan yang akan 

dibentuk. Dengan ini saja mempersembahkan kepada sidang lampiran 

suatu rancangan sementara berisi perumusan Undang-undang dasar 

Republik Indonesia.
9
 

 

Naskah rancangan Undang-undang dasar yang disampaikan Mohammad 

Yamin berisikan lima dasar negara yakni ketuhanan yang maha esa, kebangsaan 

persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yamin menyatakan bahwa kelima 

sila itu dirumuskan berakar dari sejarah, peradaban, agama dan hidup 

ketatanegaraan yang telah berkembang.
10

 Implementasi konsep Pancasila dalam 

Pemikiran Mohammad Yamin merupakan perwujudan dari setiap sila Pancasila 

yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai ideologi bangsa Indonesia. 

Oleh karena itu proses integrasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat menjadi 

hal yang penting sebagai langkah dalam membangun bangsa Indonesia yang lebik 

baik agar tercipta suasana yang harmonis. 

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk menyusun Skripsi 

mengenai Mohammad Yamin yang berjudul “Konsep Pancasila Dalam 

Pemikiran Mohammad Yamin 1945” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Untuk mengetahui secara jelas dan detail tentang Konsep Pancasila dalam 

Pemikiran Mohammad Yamin 1945, dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana kondisi sebelum terbentuknya konsep Pancasila? 

2. Bagaimana konsep Pancasila dalam pemikiran Mohammad Yamin 1945? 

3. Bagaimana implementasi konsep Pancasila dalam pemikiran Mohammad 

Yamin? 

1.3 Batasan Penelitian 

Batasan dalam penelitian ini terdiri dari batasan spasial dan batasan 

temporal. 

1. Batasan Spasial  

Batasan spasial dalam penulisan sejarah ini adalah wilayah Jambi, wilayah 

Jambi dipilih sebagai batasan spasial karena pada penelitian ini penulis melakukan 

kajian kepustakaan. Adapun penulis mencari sumber tersebut di perpustakaan 

Universitas Jambi dan berbagai perpustakaan yang ada di Jambi serta penulis 

memiliki sumber dokumen pribadi sebagai pendukung dalam penelitian. 

2. Batasan Temporal 

Batasan temporal menekankan pada waktu yang dipilih melalui 

periodesasi. Batasan temporan dalam penelitian ini dibatasi pada tahun 1945 

karena pada saat itu Mohammad Yamin mulai ikut terlibat dalam penyusunan 

dasar negara. Hal ini dapat terlihat dari beberapa usulan yang diberikan 

Mohammad Yamin dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 hingga pada 

tanggal 1 juni 1945 untuk mengetengahkan konsepsi mengenai dasar negara 
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Indonesia merdeka yang akhirnya disepakati menjadi nama Pancasila yang 

kemudian dituangkan dalam naskah persiapan racangan Undang-Undang Dasar 

1945.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini diarahkan untuk menjawab berbagai masalah yang berkaitan 

dengan konsep Pancasila dalam pemikiran Mohammad Yamin 1945. Untuk itu 

penelitian ini memiliki tujuan:  

1. Untuk mengetahui  kondisi sebelum terbentuknya konsep Pancasila 

2. Untuk mengetahui konsep Pancasila dalam pemikiran Mohammad Yamin 

1945 

3. Untuk mengetahui implementasi konsep Pancasila dalam pemikiran 

Mohammad Yamin 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi penelitian dan 

wawasan pengetahuan bagi mahasiswa mengenai konsep Pancasila dalam 

pemikiran Mohammad Yamin 1945. 

2. Bagi Universitas Jambi 

Penelitian ini dilakukan untuk melaksanakan salah satu Tridharma 

perguruan tinggi, Khususnya dibidang ilmu pengetahuan sosial. Penelitian ini juga 

dapat menambah bahan bacaan yang berguna bagi pembaca baik yang berada 

dalam lingkungan Universitas Jambi maupun bagi pembaca yang berada di luar 

Universitas Jambi khususnya mengenai konsep Pancasila dalam pemikiran 
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Mohammad Yamin 1945. Selain itu pula penelitian ini dapat gunakan sebagai 

contoh untuk penulisan skripsi bagi mahasiswa selanjutnya. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat membantu dalam memahami dan menambah 

pengalaman serta pengetahuan dalam menulis karya ilmiah khususnya tentang 

konsep Pancasila dalam pemikiran Mohammad Yamin 1945.  

1.6 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang membahas mengenai Konsep Pancasila dalam Pemikiran 

Mohammad Yamin 1945 belum banyak yang melakukan penulisan. Jika pun ada 

yang melakukan penulisan, tentunya memiliki perbedaan baik dari segi waktu, 

tempat serta karakteristiknya. Dalam mengkaji mengenai penelitian ini penulis 

menggunakan beberapa buku, jurnal skripsi serta tesis yang berkaitan dengan 

judul penelitian. Akan tetapi, beberapa tulisan yang ditemukan seperti buku, 

skripsi dan jurnal ada yang mengungkapkan tema tersebut yang dapat dijadikan 

sebagai perbandingan oleh penulis tentang sejauh mana masalah yang akan 

dibahas dalam tulisan ini, yaitu: 

Pertama, Buku tentang Prof. H. Mohammad Yamin S.H yang ditulis oleh 

Sutrisno Kutoyo. Di dalam buku ini memaparkan tentang kehidupan keluarga, 

pendidikan dan kepribadian Mohammad Yamin. buku ini juga menjelaskan 

tentang perjuangan Mohammad Yamin dalam bidang politik, perjuangan sekitar 

masa proklamasi, dan perjuangan sesudah pengakuan kedaulatan. Adapun kajian 

penulis yakni, selain membahas latar belakang kehidupan keluarga, pendidikan 

dan kepribadian Yamin, penulis juga membahas mengenai perjuangan yang 
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dilakukan Mohammad Yamin dalam membentuk dasar negara Indonesia tahun 

1945. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ulfa Evelin Nailufar yang berjudul 

“Kontribusi Pemikiran Mr. Muhammad Yamin terhadap perkembangan 

pendidikan karakter pemuda di Indonesia. Penelitian ini  bertujuan untuk 

memperoleh data tentang biografi Mr Muhammad Yamin, perkembangan 

pendidikan karakter pemuda di Indonesia dalam kajian Mr. Muhammad Yamin 

dan kontribusi Muhamamad Yamin sebelum merdeka dan sesudah merdeka 

terhadap perkembangan pemuda di Indonesia, seperti mengigat perumusan 

sumpah pemuda dan perumusan dasar negara sedangkan dalam penelitian penulis 

membahas mengenai pemikiran Mohammad Yamin yang lebih terfokus pada 

konsep Pancasila sebagai dasar negara. 

Ketiga, buku yang berjudul sejarah pemikiran tentang Pancasila yang 

ditulis oleh A.M.W Pranarka. Di dalam buku ini menjelaskan tentang proses 

pembentukan pemikiran Pancasila yang dimulai dari sidang BPUPKI hingga 

Pancasila disahkan sebagai dasar negara. Selain itu terdapat pula perkembangan 

pemikiran mengenai mengenai Pancasila. Sedangkan dalam penelitian penulis 

lebih memfokuskan pada proses pembentukan Pancasila yang dikonsepkan oleh 

Mohammad Yamin. 

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Herkulana yang berjudul “Peran 

Muhammad Yamin dalam meraih kemerdekaan Indonesia, seperti perjuangan 

yang dilakukan oleh Muhammad Yamin sebelum kemerdekaan Indonesia, dan 

perjuangan Muhammad Yamin setelah kemerdekaan Indonesia. Sedangkan dalam 
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penelitian penulis membahas mengenai perjuangan Mohammad Yamin dalam 

memberikan Konsep dasar Pancasila yang diberikan Mohammad Yamin sebagai 

gagasan awal pembentukan dasar negara. 

Kelima, Santoso (2010) dalam skripsinya berjudul “Sejarah Lahirnya 

Pancasila”, membahas tentang proses perjalanan Pancasila hingga secara sah 

ditetapkan menjadi dasar negara Indonesia. Dalam skripsi tersebut dikatakan 

bahwa penggali Pancasila adalah Soekarno. Hal ini didasarkan pada tiga fakta, 

yaitu kesaksian para pelaku sejarah (anggota BPUPKI), persamaan prinsip atau 

ideologi dari sila-sila dalam rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno 

dengan sila-sila dalam rumusan Pancasila yang sah. Sedangkan dalam kajian 

penelitian ini, penulis membahas mengenai kondisi sebelum lahirnya Pancasila 

dan juga proses perumusan Pancasila. 

Dari referensi yang peneliti cantumkan dalam penelitian ini, peneliti 

memiliki pandangan bahwa dalam merumuskan dasar negara Indonesia tahun 

1945, diawali dengan gagasan yang diberikan Mohammad Yamin dalam sidang 

BPUPKI 1945. Pemikiran mengenai Pancasila mengalami perkembangan selama 

sidang umum pertama dan kedua dari BPUPKI. Perkembangan itu dipengaruhi 

oleh adanya perbedaan pendapat, hingga akhirnya Pancasila disahkan sebagai 

dasar negara. 

1.7 Kerangka Konseptual 

Penelitian ini mengkaji mengenai Konsep Pancasila dalam Pemikiran 

Mohammad Yamin 1945. Oleh karena itu penelitian ini dapat di analisis dengan 

kerangka konseptual sejarah pemikiran. Sejarah pemikiran adalah suatu yang 
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berkenaan dengan kegiatan fikiran manusia sebagai salah satu kekuatan sentral 

dalam perubahan sejarah dari masa ke masa. Sejarah pemikiran bertujuan untuk 

melakukan penyelidikan tentang artikulasi atau pertalian ide-ide atau gagasan di 

masa lalu berkenaan dengan kajian tentang ekspresi pemikiran yang tertulis dalam 

bentuk buku, esai atau pamplet, khususnya tingkat pemikiran canggih dan 

reflektif. Sejarah pemikiran juga diperluas dengan memasukan pemikiran yang 

tidak tertulis seperti dalam menggali wacana kearifan lokal. Oleh karena itu, 

sejarah pemikiran atau sejarah intelektual mengacu pada data sejarah yang 

berkenaan dengan kegiatan ide atau pikiran manusia sebagai salah satu kekuatan 

penggerak sejarah.
11

  

Sejarah intelektual memiliki hubungan yang erat dengan aliran 

fenomenologi yang merupakan sebuah pendekatan berpusat pada analisis gejala 

yang ada dalam kesadaran manusia.
12

 Kekuatan pemikiran ternyata secara 

langsung ataupun tidak langsung mampu mempengaruhi perbuatan manusia dari 

pada struktur kelembagaan yang bersifat fisik. Objek yang menjadi kajian dari 

sejarah intelektual tidak akan keluar dari masa lalu.
13

 Sebelum lahirnya Pancasila 

tentu terlebih dahulu para pengagas berusaha merumuskannya. Mohammad 

Yamin dengan segala upaya dan pemikirannya memberikan kontribusi mengenai 

gagasan negara dalam membentuk konsep dasar negara Indonesia pada tahun 

1945. Dalam hal ini dapat dilihat dari keterlibatan Mohammad Yamin sebagai 
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anggota badan menyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia 

(BPUPKI).  

Melalui sidang BPUPKI Mohammad Yamin menyumbangkan 

pemikirannya dalam suatu karya renungan dan pemikiran yang berjudul asas dan 

dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutkan beliau menjabarkan beberapa inti 

sari dari pemikirannya yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, 

peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya pada tanggal 1 juni 1945 

untuk mengetengahkan konsepsi mengenai dasar negara Indonesia merdeka, 

akhirnya di sepakati dengan nama Pancasila.
14

 

Mengenai Pancasila dari gagasan Mohammad Yamin, dapat dilihat bahwa 

banyak pikiran-pikirannya yang sinkron dan harmonis dengan kelima sila 

Pancasila. Dengan demikian Mohammad Yamin juga mengemukakan prinsip-

prinsip yang kemudian diterima secara bersama-sama, secara musyarawah dan 

mufakat.
15

 Hingga saat ini Pancasila digunakan sebagai dasar negara Indonesia. 

Pancasila dalam perspektif ideologi bangsa dijadikan sebagai pedoman untuk 

mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan dan mengatur hubungan 

manusia dengan tuhannya.
16

 

Ideologi lahir sebagai respon realita objektif yang lahir di masyarakat. 

Dengan kata lain, Pancasila sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas 
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 Ida Bagus Brata, Ida Bagus Nyoman Wartha. Lahirnya Pancasila sebagai Pemersatu 

Bangsa Indonesia. Bali: Universitas mahasaraswati Denpasar. Jurnl Santiaji Pendidikan, Vol 7. No 

1, Januari 2017, hal 129 
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Bapak Bangsa. Jakarta: PT Mutiara Suber Widya. 2004. Hlm. 127 
16
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hidup di segala bidang. Tingkah laku dan tindakan perbuatan setiap warga negara 

Indonesia harus dilandasi dari semua sila Pancasila, karena Pancasila adalah satu 

kesatuan dan tidak dapat dilepaskan dari satu dengan yang lain.  

Dapat dipahami bahwa bagaimana Mohammad Yamin sebagai seorang 

bapak bangsa yang telah mencetuskan pemikirannya dan gagasannya dalam 

pembentukan Konsep Pancasila tahun 1945. Kita dapat melihat dan mencermati 

berbagai macam gagasan yang telah beliau berikan hingga nama Pancasila 

dikukuhkan. Berdasarkan pemikiran diatas, maka dapat dijelaskan dengan 

kerangka berfikir yang akan mempermasalahkan alur penelitian seperti dibawah 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Paradigma Penelitian 

1.8 Metode Penelitian 

Metode penelitian sejarah yaitu seperangkat cara atau langkah yang 

ditempuh oleh penulis untuk menyelesaikan masalah. Sementara itu yang 
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SOSIAL POLITIK 
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PANCASILA 
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dinamakan metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis 

rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekontruksi yang imajinatif dari masa 

lampau berdasarkan hasil data yang telah dikumpulkan dengan menempuh proses 

yang disebut sebagai Historiografi (penulisan sejarah). Penelitian ini merupakan 

kajian sejarah dengan menggunakan pendekatan historis.
17

 

Jenis penelitian ini digolongkan ke dalam bentuk penelitian kualitatif. 

karena sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterprestasi objek 

sesuai dengan apa adanya. Berdasarkan tujuannya, penelitian kualitatif adalah 

jenis penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan bekerja dengan data non-

numerik dan yang berupa menafsirkan makna dari data. Pendapat lain mengatakan 

bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif 

dengan menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada 

sebagai bahan pendukung serta menghasilkan suatu teori.
18

  

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan sebagai suatu teknik yang 

digunakan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis, sehingga diperoleh data 

yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi. Teknik kepustakaan memanfaatkan 

sumber perpustakaan berupa buku-buku untuk mengkaitkan dengan permasalahan 

yang dikaji, sehingga dapat membantu penulisan dalam menemukan jawaban dari 

permasalahan yang dirumuskan mengenai Konsep Pancasila dalam pemikiran 

Mohammad Yamin 1945. 

                                                           
17

 Historis merupakan nama ilmu yang didalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan 

memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, pelaku dari peristiwa tersebut.  
18

 A. Muri Yusuf. Metode Peneltiian Kuantitatif, Kualitatif dan Peneltiian Gabungan. 

Padang:UNP Press, 2013. Hlm 333. 
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Metode penelitian dalam penelitian ini berusaha mendeskripsikan suatu 

proses, tindakan atau interaksi berdasarkan pandangan para partisipan dalam suatu 

studi.
19

 Dalam rangka penelitian Konsep Pancasila dalam pemikiran Mohammad 

Yamin 1945, peneliti menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah teknik 

dalam mempelajari kejadian atau peristiwa pada masa lampau, yang bertujuan 

untuk membuat suatu rekontruksi kejadian atau peristiwa tersebut secara 

sistematis dan objektif, yang dapat dilakukan dengan empat tahapan kerja, yaitu: 

1.8.1 Heuristik 

Heuristik merupakan langkah awal yang dilakukan dalam metode 

penelitian sejarah ini mengingat bahwa tidak bisa ditukar-balik atau 

mendahulukan kritik, interprestasi, maupun historiografi, karena semua penelitian 

tentang sejarah menempatkan posisi sumber sejarah sebagai syarat mutlak yang 

harus ada. Heuristik adalah pengumpulan data dan kegiatan untuk menghimpun 

informasi yang dapat digunakan sebagai sumber data.
20

 Tanpa adanya sumber 

sejarah, kisah masa lalu tidak akan bisa direkontruksi. Pada tahap ini, penulis 

mengumpulkan data terkait dengan penelitian, dalam bentuk buku, artikel, skripsi, 

dokumen, jurnal dan lain-lain. Penulis mengumpulkan sumber dari perpustakaan 

FKIP Unja, perpustakaan Unja, Badan Arsip Kota Jambi dan perpustakaan daerah 

Kota Jambi.   

Buku yang didapat yaitu buku yang berjudul Prof. H. Mohammad Yamin 

SH. yang ditulis oleh H. Sutrisno Kutoyo, pada bagian pertama buku tersebut 

membahas mengenai kehidupan keluarga, pendidikan dan kepribadian 
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 Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: Rajawali Press, 2012. 

Hlm 23. 
20

 A. Daliman. Metode Penelitian Sejarah. Yogyakarta: Ombak, 2012. Hlm 51. 
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Mohammad Yamin.  Kemudian buku yang berjudul  Prof. H. Mohammad Yamin 

SH. Cita-cita dan perjuangan seorang bapak bangsa. Yang ditulis oleh H. Sutrisno 

Kutoyo, pada bagian ke empat belas buku tersebut membahas mengenai asas dan 

dasar negara Republik Indonesia. Selanjutnya buku yang berjudul Mohammad 

Yamin penggagas Indonesia yang dihujat dan dicela yang ditulis oleh seri buku 

saku tempo: bapak bangsa, pada bagaian kedua buku tersebut membahas 

mengenai kontribusi yang diberikan Mohammad Yamin dalam merumuskan dasar 

negara, dan buku Risalah sidang badan penyidik usaha-usaha persiapan 

kemerdekaan Indonesia, Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 

1945-22 Agustus 1945, buku tersebut membahas mengenai kumpulan pidato 

dalam sidang BPUPKI yang termuat mengenai pembentukan dasar negara 

Indonesia. 

Untuk mendukung dan melengkapi data penelitian terdapat buku lain yang 

membahas mengenai Pancasila yaitu buku yang berjudul lahirnya Pancasila 

kumpulan pidato BPUPKI yang diterbitkan oleh Media Pressindo. Kemudian 

buku yang berjudul sejarah Pemikiran tentang Pancasila yang ditulis oleh A.M.W. 

Pranarka yang diterbitkan oleh yayasan Proklamasi center for strategic and 

internasional studies. Selanjutnya buku yang berjudul Proses Perumusan 

Pancasila Dasar Negara yang ditulis oleh Prof. DR. Nugroho Notosusanto 

diterbitkan oleh PN Balai Pustaka dan buku yang berjudul Lahirnya Pandja-sila. 

Buku Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditulis oleh Moerdiono, dkk 

diterbitkan oleh BP-7 Pusat 1991.  
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Buku yang berjudul Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebuah konsesus 

Nasional tentang dasar negara republik Indonesia (1945-1949) yang ditulis oleh 

H. Endang Saifuddin Anshari, M.A. dan buku yang berjudul negara bukan-bukan 

prisma pemikiran Gusdur tentang negara Pancasila yang ditulis oleh Nur Khalik 

Ridwan yang diterbitkan oleh Ircisod. Serta jurnal yang membahas mengenai 

perjuangan Mohammad Yamin dalam bidang politik, sosial dan budaya dan 

beberapa jurnal tentang proses pembentukan Pancasila. 

1.8.2 Kritik Sumber 

Setelah mengumpulkan sumber, langkah berikutnya adalah kritik sumber, 

langkah ini dilakukan untuk menentukan otentisitas dan kredebilitas sumber 

sejarah. Kritik sumber merupakan kegiatan menilai sumber-sumber sejarah yang 

dibutuhkan dalam penulisan sejarah. Sumber ini yang didapatkan dengan 

kualifikasi atas bentuk, bahan dan jenis dari naskah atau dokumen yang nantinya 

menentukan validitas teks dan isi dari data-data. Verifikasi ini dibagi menjadi dua 

yaitu: 

1) Kritik Ekstern 

Kritik ekstern merupakan penilaian sumber dari aspek fisik sumber 

tersebut.
21

 Kritik sumber digunakan untuk meneliti sumber secara bentuk dengan 

menguji material kertas atu bahan, tanggal dan tanda yang terdapat di dalam teks. 

Kritik ekstern mengarah pada pengujian terhadap aspek luar dari sumber. Hal ini 

dilakukan untuk membuktikan keaslian sumber dan membutuhkan pembuktian 

secara mendetai hingga dinyatakan bahwa sumber tersebut asli. Baik sumber 
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 Wasino, Endah Sri Hartatik. Metode Penelitian Sejarah. Yogyakarta: Magnum Pustaka 

Utama, 2018. Hlm 71 
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primer ataupun sumber sekunder yang peneliti gunakan merupakan sumber yang 

dapat dikatakan asli karena sumber tersebut dari pelaku dan peristiwa itu sendiri. 

2) Kritik Intern 

Kritik intern merupakan tahap kedua dalam kritik sumber. Tujuan dari 

kritik intern ini untuk mengupayakan dalam mendapatkan fakta-fakta yang 

berkaitan dengan fokus penelitian dengan mencocokan sebuah fakta-fakta yang 

lainnya. Jika semua sumber dinyatakan positif tidak ada cara lain mengakui 

bahwa dokumen tersebut credible. Sejarawan tidak dapat mengajukan pertanyaan-

pertanyaan terhadap sebuah sumber sejarah, sekalipun dengan pertanyaan yang 

sederhana jika tidak memiliki pengetahuan dasar tentang latar belakang sejarah 

yang terkait dengan sebuah dokumen.
22

 Penialaian sumber instrinsik sejarah bisa 

ditempuh dengan mencermati sumber dan penulis dokumen. 

1.8.3 Interprestasi 

Interprestasi merupakan suatu tahapan atau kegiatan menafsirkan fakta-

fakta serta menetapkan makna dan saling berhubungan dari fakta-fakta yang 

diperoleh atau dengan perkataan lain berdasarkan informasi. Interprestasi berarti 

proses penggabungan sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah 

yang berkaitan dengan tema penelitian dan sebuah kerangka berfikir yang 

kemudian tersusun berdasarkan fakta tersebut ke dalam suatu penafsiran yang 

menyeluruh. Tanpa adanya penafsiran, data yang dikumpulkan tidak memberikan 

pembuktian sepenuhnya, sejarawan yang jujur akan mencantumkan keterangan 
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secara mendetail tentang asal-usul data yang diperoleh.
23

 Penulisan sejarah 

dengan sumber dan fakta yang cukup akan mengurangi spekulatif yang tinggi. 

Tingkat spekulatif yang rendah dapat diperoleh dengan sumber yang lengkap 

sehingga akan meloloskan fakta sejarah yang lengkap pula dan sejarawan bisa 

bekerja pada ranah sejarah kritis. 

1.8.4 Historiografi 

Historiografi merupakan tahapan akhir yang dilakukan berupa kegiatan 

penulisan hasil dari penafsiran atas fakta-fakta dan usaha merekontruksi kejadian 

di masa lampau untuk memberikan jawaban atas masalah-masalah yang telah 

dirumuskan diatas. Pada tahap historiografi ini, hasil penafsiran atas fakta-fakta 

itu dituliskan menjadi suatu kisah sejarah yang selaras. Penulisan sejarah ini 

merupakan inti dari metode penelitian sejarah. Dalam hal ini historiografi 

dilakukan tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan-pertanyaan elementer seperti 

what, who, when ataupun how, melainkan eksplanasi secara kritis dan mendalam 

mengenai bagaimana dan mengapa atau sebab musabab terjadinya suatu peristiwa. 

1.9 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari bagian muka, bagian isi dan 

bagian akhir. Bagian muka terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman abstraksi, 

halaman kata pengantar, halaman daftar isi dan lampiran. Sedangkan bagian isi 

terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan 

susunannya sebagai berikut: 
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BAB I  : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, ruang lingkung penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian 

dan sistematika penulisan 

BAB II : Pada bab ini penulis menguraikan tentang kondisi sebelum 

terbentuknya konsep Pancasila.  

BAB III : Pada bab ini menjelaskan mengenai konsep Pancasila dalam 

pemikiran Mohammad Yamin 1945. Penulis menguraikan tentang 

gagasan yang diberikan Mohammad Yamin dalam membentuk 

Pancasila sebagai dasar negara 

BAB IV : Pada bab ini menjelaskan tentang implementasi konsep Pancasila 

dalam pemikiran Mohammad Yamin. 

BAB V : Penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian yang terdiri 

dari kesimpulan dan Saran. 

 


