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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejak bangsa Belanda
1
 masuk ke wilayah Indonesia, kehidupan 

masyarakat mulai mengalami perubahan. Perubahan tersebut ditandai dengan 

munculnya kebijakan-kebijakan yang memposisikan pribumi berada dilapisan 

stratifikasi bawah. Johannes van den Bosch mengenalkan sistem tanam paksa 

pada tahun 1830 yang mengakibatkan penderitaan pada rakyat.
2
 Pelaksanaan 

sistem tersebut berjalan sukses meski pada akhirnya muncul penyimpangan-

penyimpangan yang berakibat pada penghapusan. 

Pemerintah Belanda semakin menyadari akan pentingnya arti Hindia 

Belanda
3
 pada saat menjelang pergantian abad. Ratu Belanda dalam 

pidatonya tahun 1901 menegaskan bahwa “negeri Belanda mempunyai 

kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran serta perkembangan sosial dan 

                                                           
1
 Belanda adalah negara kerajaan (negeri) di Eropa Barat yang berbatasan 

dengan Belgia dari Jerman Barat. Sementara bangsa Belanda berarti orang atau 

bangsa yang mendiami negara Belanda atau Nederland. Lihat Departemen 

Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 160. 

 

2
 Sistem tanam paksa (cultuurstelsel) merupakan perpaduan antara sistem 

Priangan (Preangerstelsel) masa VOC dan pengerahan tenaga kerja. Sektor tanah 

yang tidak digarap akan menjadi milik pemerintah kolonial. Penduduk pedesaan atau 

petani diperkenalkan dengan tanaman ekspor dan wajib menanam tebu, kopi dan 

nila. Lihat Marwati Djoened Posponegoro, Sejarah Nasional Indonesia V Zaman 

Kebangkitan Nasional dan Masa Republik Indonesia (+ 1900-1942). (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2010), hlm. 3. 

 

3
 Hindia Belanda (Nederlands-Indie) merupakan istilah nama yang digunakan 

untuk menyebut wilayah Indonesia pada masa pendudukan Belanda. Bangsa Eropa 

menganggap bahwa Asia hanya terdiri dari Arab, Persia, India dan Tiongkok. 

Sementara daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya 

disebut “Hindia”. Lihat Adi Sudirman, Sejarah Lengkap Indonesia. (Yogyakarta: 

Diva Press, 2014), hlm. 15. 
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otonomi dari pendidikan Hindia Belanda”.
4
 Perjuangan untuk melancarkan 

kewajiban tersebut diteruskan oleh van Deventer. Politik yang diperjuangkan 

untuk mengadakan desentralisasi, kesejahteraan rakyat, serta efisiensi, 

dikenal sebagai politik etis
5
. 

Politik etis mengalami kegagalan sejak tahun 1916, seperti adanya 

pandangan yang berbeda dari para gubernur jenderal, lahirnya kaum cerdik 

Indonesia, serta perubahan kebijakan dunia mengenai hubungan negara 

penjajah dengan negara terjajah. Perkembangan di daerah-daerah luar Pulau 

Jawa tidak memperlihatkan dampak kolonialisme yang mendalam kecuali di 

dua tempat, yakni Sumatera Barat
6
 pada etnik Minangkabau dan Sulawesi 

Utara pada etnik Minahasa.
7
 Perubahan sosial deras melanda kehidupan 

masyarakat di dua tempat tersebut melalui pengenalan pendidikan. 

                                                           
4
 Cahyo Budi Utomo, Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari 

Kebangkitan Hingga Kemerdekaan. (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), hlm. 

13. 

 

5
 Haluan politik utama yang disebut Ethische Politik ini banyak dipengaruhi 

oleh ide Van Deventer. Ia dikenal berkat tulisannya yaitu Een eereschuld yang 

berarti kewajiban suci, hutang budi, atau hutang kehormatan yang dimuat dalam 

majalah De Gids tahun 1899. Lihat Suhartono, Sejarah Pergerakan Nasional dari 

Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 

hlm. 15. Lihat juga Slamet Mulyono, Nasionalisme sebagai Modal Perjuangan 

Bangsa Indonesia I. (Jakarta: Balai Pustaka, 1968), hlm. 99. 

 

6
 Cikal bakal nama Sumatera Barat berasal dari zaman Vereenidge Oost 

Indische Compagnie (VOC). Nama ini merupakan sebutan untuk salah satu daerah 

administratifnya, yaitu Hoofdcomptoir van Sumatra’s Westkust. Lihat Gusti Asnan, 

Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat Tahun 1950-an. (Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 2007), hlm. 2. 

 

7
 Marwati Djoened Posponegoro, op.cit., hlm. 9. 
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Masyarakat sangat antusias menyambut pendirian sekolah sehingga 

menghasilkan banyak kelompok terpelajar. 

Politik etis membawa dampak positif di bidang edukasi, yakni telah 

dibukanya gerbang bagi rakyat pribumi untuk memperoleh pendidikan. Potret 

ini diambil dari seorang perempuan pribumi yang berasal dari Jawa. Raden 

Ajeng Kartini
8
, dalam surat-suratnya mengungkapkan kekecewaannya atas 

ketidakadilan terhadap kaum perempuan, langkanya kesempatan bersekolah, 

perjodohan yang diatur, serta poligami. Kesenjangan hak antara laki-laki dan 

perempuan cukup menonjol, terutama hak bersekolah. 

Sebuah pandangan berkembang bahwa seorang perempuan hanya 

dipersiapkan untuk menjadi istri dengan tugasnya yang berada di dapur, 

sumur, kasur. Hal semacam itu ditepis oleh tokoh-tokoh perempuan seperti 

Kartini, Nyi Ageng Serang
9
, dan Dewi Sartika

10
. Situasi yang dihadapi para 

perempuan Jawa tidak jauh berbeda dengan kaum perempuan di Sumatera 

                                                           
8
 Raden Ajeng Kartini (1879-1904) merupakan putri Bupati Jepara dari selirnya, 

Ngasirah. R.A. Kartini ialah perintis gagasan-gagasan dan pejuang emansipasi 

perempuan Indonesia. Lihat Hellwig, Tineke, Citra Kaum Perempuan di Hindia 

Belanda. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 31-32. 

 

9
 Raden Ajeng Kustiyah Wulaningsih Retno Edi atau Nyi Ageng Serang (1752-

1828) lahir di Desa Serang, Purwodadi, Jawa Tengah. Putri dari Bupati Serang ini 

turut berperang melawan Belanda dan bergabung dengan pasukan Diponegoro. Lihat 

Julinar Said dan Triana Wulandari, Ensiklopedi Pahlawan Nasional. (Jakarta: Sub. 

Direktorat Sejarah), hlm. 3. 

 

10
 Dewi Sartika (1884-1947) merupakan pelopor pergerakan kaum wanita di 

Jawa Barat, terutama dalam bidang pendidikan. Lihat Kongres Wanita Indonesia, 

Ibid., hlm. 10. 
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Barat.
11

 Kesempatan untuk mengeyam pendidikan disini masih dipengaruhi 

oleh lingkungan dan hukum adat yang kuat terhadap anak perempuan.  

Seorang perempuan dikatakan beruntung ketika orang tua mereka sadar 

akan pentingnya pendidikan tanpa mendiskriminasikan gender. Hajjah 

Rangkayo Rasuna Said
12

, putri bangsawan Minang yang berjuang untuk 

membela hak-hak perempuan di Sumatera Barat merupakan salah satunya. 

Rasuna Said lahir di Desa Panyinggahan, Maninjau, Kabupaten Agam, 

Sumatera Barat pada tanggal 14 September 1910. Ia merupakan putri dari 

Haji Muhammad Said, seorang saudagar dan aktivis pergerakan di Sumatera 

Barat. 

Jaksa Agung Verheijen mengirim surat dari Medan kepada Gubernur 

Jenderal De Jonge di Jakarta, tanggal 23 Juli 1933, ia mengatakan bersikukuh 

untuk melakukan pelarangan terhadap kegiatan rapat di Sumatera Barat. 

Verheijen memiliki alasan bahwa disana banyak pemimpin yang dibina, salah 

satunya Rasuna Said. Kaum perempuan disana tidak bisa dianggap sepele, 

                                                           
11

 Mengenai penyebutan Sumatera terdapat nama lainnya, antara lain Malaya, 

Java Minor, Al-Râmni, Samara, Sumadra, Shamudra, Shamuthera, Soumatra, 

Andelas, Pulo Pertja, Liman. Lihat Cabaton, Antoine, Jawa, Sumatra, dan 

Kepulauan Lain di Hindia Belanda. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hlm. 321. 

Penulisan selanjutnya akan menggunakan Sumatera. 

 

12
 Hajjah Rangkayo Rasuna Said (1910-1965) merupakan pahlawan nasional 

Indonesia yang berjuang melawan kolonialisme Belanda. Ia perempuan pertama 

yang dijatuhi hukuman Spreekdelict. Lihat Kamajaya, Sembilan Srikandi Pahlawan 

Indonesia. (Yogyakarta: U.P. Indonesia, 1982), hlm. 74. Penulisan Hajjah Rangkayo 

Rasuna Said selanjutnya akan menjadi Rasuna Said. 
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mereka sangat menaruh perhatian terhadap pergerakan serta perkembangan 

politik. Perempuan Minang terkadang lebih hebat daripada kaum laki-laki.
13

 

Pendidikan Rasuna Said dimulai dari Sekolah Desa (Volksschool) di 

Maninjau. Ia memasuki sekolah tersebut pada usia enam tahun dan 

menamatkan pendidikan sampai kelas lima. Rasuna Said melanjutkan ke 

Sekolah Diniyah (Diniyah School)
14

, kemudian ke sekolah rumah tangga 

(Huishoud School) yaitu pendidikan untuk perempuan dalam mempersiapkan 

diri menjadi seorang istri.
15

 Ia terakhir menempuh pendidikan di Sumatera 

Thawalib
16

 dan Islamic College
17

. 

                                                           
13

 Rosihan Anwar, Sejarah Kecil “Petite Histoire” Indonesia Jilid 1. (Jakarta: 

PT Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 98-99. 

 

14
 Sekolah Diniyah (Diniyah School) berdiri tanggal 10 Oktober 1915 di Padang 

Panjang atas ide Zainuddin Labai el-Yunusi. Sekolah ini memperkenalkan 

penggunaan meja, kursi, kurikulum serta sistem kelas. Lihat Murni Djamal, Dr. H. 

Abdul Karim Amrullah Pengaruhnya dalam Gerakan Pembaruan Islam di 

Minangkabau pada Awal Abad ke-20. (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 59-60. 

 

15
 Kamajaya, op.cit., hlm. 75. Huishoud School disebut pula Meisjesschool. 

 

16
 Sumatera Thawalib merupakan penerus perguruan agama tradisional, Surau 

Djembatan Besi. Sekolah ini banyak mendapat pengaruh Haji Abdul Karim 

Amrullah. Perubahan nama tersebut terjadi pada tahun 1918. Lihat Palimo Kajo, 

HMD. Dt., Sedjarah Perguruan Thawalib Padang Pandjang. (Padang Panjang: 

Jajasan Thawalib, 1970), hlm. 5-7. 

 

17
 Islamic College dibuka pada tanggal 1 Mei 1931 di Padang sebagai 

sambungan dari Sekolah Thawalib dan Sekolah Diniyah. Para murid diberikan 

pengetahuan dan pendidikan guru agama Islam. Lihat Tamar Djaja, Poesaka 

Indonesia Orang-orang Besar Tanah Air. (Fort De Kock: Penjiaran Ilmoe, 1941), 

hlm. 115-116. 
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Rasuna Said pertama kali terjun dalam dunia politik ialah dengan 

bergabung dalam Sarekat Rakyat
18

 sebagai sekretaris cabang di Maninjau 

pada tahun 1926. Ia bergabung pula dengan Persatuan Muslimin Indonesia 

(Permi atau PMI)
19

 di Bukittinggi. Azas dan tujuannya ialah kebangsaan 

(nasionalisme) yang berjiwa Islam dan berhaluan non-koperasi untuk 

mencapai Indonesia merdeka. Peraturan Sarekat Rakyat melarang adanya 

anggota yang merangkap organisasi, sehingga Rasuna Said memilih keluar 

dari organisasi tersebut. 

Rasuna Said dikenai hukuman Spreekdelict
20

 atas pidatonya pada acara 

yang diselenggarakan Permi tahun 1932. Ia dipenjara selama satu tahun dua 

bulan di penjara Bulu Semarang, Jawa Tengah.
21

 Pasca keluar dari penjara 

Rasuna Said kembali ke Sumatera Barat, namun keadaan disini telah banyak 

yang berubah. Ia pun memutuskan untuk pindah ke Medan dengan 

mendirikan Perguruan Putri, yaitu sebuah sekolah yang dikhususkan untuk 

anak perempuan. Rasuna Said mengembangkan bakatnya di bidang 

                                                           
18

 Akar dari Sarekat Rakyat ialah Sarekat Dagang Islam (SDI), organisasi 

pergerakan nasionalis anti-Belanda yang didirikan oleh Haji Samanhudi tahun 1912. 

SDI berganti nama menjadi Sarekat Islam. Sarekat Islam terpecah menjadi dua yakni 

Putih dan Merah. Pada tahun 1923 SI Merah berganti nama menjadi Sarekat Rakyat. 

Lihat Mardjani Martamin, dkk, Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatera 

Barat. (tanpa nama kota: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 

1977-78), hlm. 57 serta Rosihan Anwar, op.cit., hlm. 90. 

 

19
 Persatuan Muslimin Indonesia didirikan berdasarkan konferensi tanggal 22-

27 Mei 1930 di Bukittinggi. Lihat Kamajaya, op.cit., hlm. 77-80. Penulisan 

selanjutnya akan menjadi Permi. 

 

20
 Hukuman bagi orang-orang yang berbicara tentang keburukan ataupun 

menentang pemerintahan Belanda dimuka umum. 

 

21
 Kongres Wanita Indonesia, op.cit., hlm. 13. 
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jurnalistik dengan membuat majalah “Menara Poetri”. Majalah ini banyak 

mengulas tentang permasalahan perempuan dan keislaman. 

Perjuangan Rasuna Said semakin diakui dengan keikutsertaannya sebagai 

anggota di berbagai organisasi. Pada zaman Jepang, Rasuna Said bersama 

dengan para pemuda militan mendirikan “Pemuda Nippon Raya” sebagai 

konsolidasi pemuda untuk tujuan kemerdekaan. Rasuna Said juga 

berkontribusi dalam organisasi Giyûgun
22

 (Laskar Rakyat) sebagai Seksi 

Wanita. Tanggal 31 Agustus 1945, ia ikut membentuk Komite Nasional 

Indonesia Sumatera Barat. 

Pasca kemerdekaan Indonesia, Rasuna Said aktif sebagai anggota 

Parlemen. Ia juga bergabung dalam Persatuan Wanita Republik Indonesia 

(PERWARI)
23

. Berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Rasuna Said terpilih 

sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung sampai akhir hayatnya. Berkat 

peran dan perjuangan selama hidup, Rasuna Said dianugerahi gelar pahlawan 

pergerakan nasional serta tanda Kehormatan Satyalancana Peringatan 

                                                           
22

 Giyûgun atau yang lebih populer disebut “Laskar Rakyat” atau “Tentara 

Rakyat Sukarela” ini didirikan pemerintah Jepang awal Oktober 1943. Lihat Mestika 

Zed, Giyûgun Cikal-bakal Tentara Nasional di Sumatera. (Jakarta: LP3ES, 2005), 

hlm. 27 serta Kahin, Audrey, Dari Pemberontakan ke Integrasi Sumatera Barat dan 

Politik Indonesia 1926-1998. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 143-

144. 

 

23
 Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI) didirikan tanggal 17 

Desember 1945 dalam Kongres Wanita Indonesia di Klaten. PERWARI merupakan 

gabungan dari organisasi Wanita Negara Indonesia (WANI) dan Persatuan Wanita 

Negara Indonesia (PERWANI). Lihat Anonim, “Sejarah Perwari“. Artikel dibacakan 

pada acara Ulang Tahun PERWARI ke-69 di Jakarta oleh Tri Andriyastuti pada hari 

Rabu, 17 Desember 2014. 
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Perjuangan Kemerdekaan dan Satyalancana Perintis Pergerakan 

Kemerdekaan.
24

 

Berdasarkan latar belakang masalah, bentuk perjuangan Hajjah 

Rangkayo Rasuna Said diatas sangat menarik untuk diteliti lebih dalam. 

Penelitian ini memfokuskan periodisasi pada tahun 1926 sampai dengan 1965 

dengan alasan, bahwa tahun 1926 menjadi titik awal perjalanan karir Rasuna 

Said dengan bergabung dalam Sarekat Rakyat. Tahun 1965 dipilih sebagai 

batas akhir penelitian, karena ditahun ini Rasuna Said meninggal dunia 

sehingga menandai akhir dari perannya dalam memperjuangkan hak-hak 

perempuan Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana latar belakang kehidupan Hajjah Rangkayo Rasuna Said ? 

2. Bagaimana perjuangan Hajjah Rangkayo Rasuna Said pada masa kolonial 

(1926-1945) ? 

3. Bagaimana perjuangan Hajjah Rangkayo Rasuna Said pasca kemerdekaan 

Indonesia (1946-1965) ? 

C. Tujuan Penelitian 

       Tujuan dari penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 

 

 

                                                           
24

 ANRI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX No. 807, Surat Pengusulan 

Penganugerahan Gelar Pahlawan, hlm. 3. 
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1. Tujuan Umum 

a. Meningkatkan kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis, analitis 

serta objektif sesuai dengan metodologi dalam mengkaji suatu 

peristiwa. 

b. Mengasah kemampuan dalam penerapan metode penelitian sejarah dan 

historiografi yang diperoleh selama proses perkuliahan. 

c. Meningkatkan dan mengembangkan disiplin ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam ilmu sejarah. 

d. Memperluas pengetahuan terhadap kajian sejarah wanita. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui latar belakang kehidupan Hajjah Rangkayo Rasuna Said. 

b. Mengetahui perjuangan Hajjah Rangkayo Rasuna Said pada masa 

kolonial (1926-1945). 

c. Mengetahui perjuangan Hajjah Rangkayo Rasuna Said pasca 

kemerdekaan Indonesia (1946-1965). 

D. Manfaat Penelitian 

       Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

banyak pihak, antara lain: 

1. Bagi Pembaca 

a. Menambah wawasan tentang sosok Hajjah Rangkayo Rasuna Said. 

b. Mengetahui peran dan perjuangan Hajjah Rangkayo Rasuna Said pada 

masa kolonial (1926-1945). 
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c. Mengetahui peran dan perjuangan Hajjah Rangkayo Rasuna Said pasca 

kemerdekaan Indonesia (1946-1965). 

d. Menjadi referensi tambahan mengenai peran Hajjah Rangkayo Rasuna 

Said dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Indonesia. 

2. Bagi Penulis 

a. Sebagai tolak ukur keberhasilan peneliti mulai dari proses perkuliahan, 

penelitian, hingga penyusunan skripsi. 

b. Memperluas pengetahuan tentang peran pahlawan wanita, Hajjah 

Rangkayo Rasuna Said bagi kaum perempuan. 

c. Mengetahui perjuangan para pahlawan khususnya tokoh wanita 

Indonesia seperti Hajjah Rangkayo Rasuna Said. 

E. Kajian Pustaka 

       Kajian pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau literature yang 

menjadi landasan pemikiran dalam penelitian.
25

 Tahapan ini sangat penting 

karena akan mengupas beberapa sumber yang digunakan peneliti guna 

menjawab rumusan masalah. Beberapa sumber yang digunakan sebagai acuan 

antara lain sebagai berikut. 

Rasuna Said merupakan tokoh pejuang dari Sumatera Barat yang 

membela hak-hak perempuan melalui jalur pendidikan, politik, dan 

jurnalistik. Putri dari Haji Muhammad Said ini lahir pada tanggal 14 

September 1910 di Panyinggahan, Maninjau, Agam, Sumatera Barat. 

                                                           
25

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi Program Studi 

Pendidikan Sejarah FIS UNY: Jenis Penelitian Historis, Kualitatif, Kuantitatif, dan 

PTK. (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah, UNY, 2013), hlm. 3. 
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Tumbuh dalam lingkungan keluarga yang cukup terpandang tidak membuat 

pribadinya hanyut menjadi sosok yang dimanja. Ia justru mencoba keluar dari 

kungkungan adat dengan cara memperkaya ilmu pengetahuan dan aktif 

diberbagai organisasi. Pendidikan akademis dan agama telah ia kantongi 

dengan cukup baik bahkan, mampu melebihi kawan-kawannya. Saat menjadi 

guru di Sekolah Diniyah, Rasuna Said mengusulkan untuk memasukkan 

pendidikan politik dalam kurikulum sekolah, namun usulan tersebut ditolak. 

Rasuna Said berpikir bahwa kemajuan kaum wanita tidak hanya didapat 

dengan mendirikan sekolah, tetapi harus disertai pula dengan perjuangan 

politik. 

Pembahasan latar belakang kehidupan keluarga Rasuna Said dapat dikaji 

melalui buku Sembilan Srikandi Pahlawan Indonesia karya Kamajaya 

terbitan tahun 1982. Buku ini membahas profil sembilan tokoh pahlawan 

perempuan termasuk didalamnya ada Rasuna Said. Ditambah bab yang 

berjudul Haji Rangkayo Rasuna Said: Pejuang Politik dan Penulis Pergerakan 

karya Jajang Jahroni, dalam buku Ulama Perempuan Indonesia terbit tahun 

2002. Guna membahas latar belakang pendidikan Rasuna Said, peneliti 

melengkapinya dengan buku karya Mardjani Martamin dengan judul Sejarah 

Pendidikan Daerah Sumatera Barat yang terbit tahun 1997. Serta karya 

Burhanuddin Daya, berjudul Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus 

Sumatera Thawalib terbit tahun 1990. Buku ini membahas tentang 

perkembangan pendidikan di daerah Sumatera Barat sekitar abad ke-20. 
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Pada masa kolonial, Rasuna Said tergabung dalam organisasi Sarekat 

Rakyat, selanjutnya ia ikut dalam Persatuan Muslimin Indonesia (Permi). Ia 

dikenal sebagai orator ulung hingga dikenal luas terlebih akibat hukuman 

Spreekdelict yang diterimanya. Pasca bebas dari penjara ia aktif berpartisipasi 

dalam pendirian Pemuda Nippon Raya dan Giyûgun. Peran Rasuna Said 

selama masa kolonial ini dapat dikaji dalam buku karya Mardjani Martamin 

yang berjudul Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatera Barat terbit 

tahun 1977-1978. Dilengkapi pula dengan buku Giyûgun Cikal-bakal Tentara 

Nasional di Sumatera karya Mestika Zed tahun 2005 serta buku karya 

Audrey Kahin yang terbit tahun 2005 dengan judul Dari Pemberontakan ke 

Integrasi Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998. 

Pasca kemerdekaan Rasuna Said semakin membuktikan posisinya 

sebagai wakil perempuan untuk dapat menyuarakan hak-hak kaumnya. Ia 

mulai menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga 

Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Sebelum masa jabatannya berakhir, 

Rasuna Said meninggal dunia akibat penyakit kanker dalam usia 55 tahun. 

“Srikandi Indonesia” ini akhirnya dianugerahi gelar pahlawan pergerakan 

nasional dan namanya pun diabadikan sebagai nama jalan protokol di 

kawasan Kuningan, Jakarta Selatan serta di Padang, Sumatera Barat. 

Pembahasan untuk bab ini peneliti menggunakan buku karya B.N. Marbun 

yang berjudul DPR-RI: Pertumbuhan dan Cara Kerjanya terbit tahun 1992. 

Dilengkapi pula dengan karya Djanwar yang berjudul Mengungkap 

Penghianatan/Pemberontakan G 30 S/PKI terbit tahun 1986. Didukung 



13 
 

 

dengan karya Sally White yang berjudul Rasuna Said: Lioness of the 

Indonesian Independence Movement yang terbit tahun 2013 dalam buku 

karya Susan Blackburn dan Helen Ting, Women in Southeast Asian 

Nationalist Movements. 

F. Historiografi yang Relevan 

       Historiografi merupakan suatu usaha untuk merekonstruksi suatu 

peristiwa sejarah dengan menggunakan seluruh daya pikiran, keterampilan 

teknis, penggunaan kutipan dan catatan, serta yang paling utama adalah 

penggunaan pikiran kritis dan analitis yang menghasilkan suatu sintesa dari 

seluruh penelitian secara utuh.
26

 Tahap historiografi akan dilakukan proses 

rekonstruksi sejarah melalui pengujian dan analisis secara kritis terhadap 

sumber-sumber sejarah. Peneliti akan menyajikan historiografi yang relevan 

dan telah dikaji sebelumnya. Penelitian kali ini tentu terdapat bentuk 

persamaan dan perbedaan, baik dari objek maupun waktu. 

Historiografi yang relevan dengan penelitian ini adalah skripsi karya 

Fransiska Rani Widyasari mahasiswa program studi Pendidikan Sejarah 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma tahun 

2015. Skripsi yang berjudul Peran Hajjah Rangkayo Rasuna Said dalam 

Perjuangan Perempuan Indonesia Tahun 1945 ini memiliki persamaan yakni 

pada tokoh dan peran yang diperjuangkan. Hal yang membedakan terletak 

pada periodisasi dimana milik Fransiska Rani Widyasari fokus pada tahun 

                                                           
26

 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 

18. 
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1945 sedangkan, skripsi peneliti membahas peran Hajjah Rangkayo Rasuna 

Said pada tahun 1926-1965. 

Skripsi kedua yang relevan berjudul Peran Maria Ullfah dalam 

Memperjuangkan Hak-hak Perempuan Tahun 1935-1988. Ditulis oleh Itama 

Citra Dewi Kurnia Wahyu, mahasiswa Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2014. Skripsi tersebut 

mengkaji tentang perjuangan Maria Ullfah, yang akhirnya dapat dibuktikan 

dengan lahirnya Undang-undang perkawinan. Persamaan skripsi ini yaitu 

sama-sama mengkaji perjuangan untuk memperoleh hak-hak perempuan. Hal 

yang membedakan antara skripsi milik Itama Citra Dewi Kurnia Wahyu 

dengan skripsi peneliti yaitu terletak pada tokoh dan periodisasi yang 

penelitian. 

G. Metode Penelitian 

       Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis. Menurut 

Kuntowijoyo, metode sejarah merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 

teknis tentang bahan, kritik, interpretasi, dan penyajian sejarah. Mengacu 

pada teori Kuntowijoyo bahwa terdapat lima tahap dalam penelitian, antara 

lain: pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. 

1. Pemilihan topik 

       Menurut Kuntowijoyo, dalam memilih topik sebaiknya berdasarkan 

kedekatan emosional atau kedekatan intelektual.
27

 Dua aspek tersebut 

sangat penting dan mempengaruhi proses penelitian ketahap selanjutnya. 
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 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah. (Yogyakarta: Bentang, 2005), hlm. 

91. 
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Selain dikatakan mampu mengolah data, seorang peneliti membutuhkan 

rasa ketertarikan serta kenyamanan tersendiri selama proses mengerjakan 

sehingga akan timbul motivasi disetiap tahap penyusunannya. 

Peneliti memilih penelitian dengan judul Peran Hajjah Rangkayo 

Rasuna Said dalam Memperjuangkan Hak-hak Perempuan Indonesia 

(1926-1965) ini didasarkan pada kedekatan emosional dan intelektual 

peneliti. Peneliti dan Rasuna Said memiliki persamaan yaitu berdasarkan 

gender, seorang perempuan. Peran dan perjuangan yang dilakukannya 

pun menjadi lebih mudah dipahami. Kedekatan intelektual dalam 

penelitian ini didasari oleh program studi peneliti yaitu mahasiswa 

pendidikan sejarah. Peneliti merasa memiliki ketertarikan pada kajian 

sejarah wanita, khususnya tentang peran Rasuna Said. 

2. Pengumpulan data (Heuristik) 

Heuristik berasal dari bahasa Yunani heuriskein yang berarti 

mengumpulkan atau menemukan sumber.
28

 Tahap heuristik bertujuan 

untuk menghimpun sumber-sumber masa lampau yang dikenal sebagai 

data-data sejarah. Peneliti tidak dapat melangkah ke tahap selanjutnya 

jika pengumpulan data tidak lakukan dengan baik dan benar. Beberapa 

sumber yang digunakan peneliti antara lain diperoleh dari Laboratorium 

dan Perpustakaan Sejarah FIS UNY, Perpustakaan FIS UNY, 

Perpustakaan Pusat UNY, Perpustakaan Kolese St. Ignatius Yogyakarta, 

Jogja Library Center (JLC), Perpustakaan Monumen Museum Mandala 
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 Suhartono W. Pranoto, Teori dan Metodologi Sejarah. (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2010), hlm. 30. 
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Bhakti Wanitatama, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, serta 

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta. Sumber yang 

diperoleh selanjutnya diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu sumber 

primer dan sumber sekunder. 

a. Sumber Primer 

Sumber primer (primary source) merupakan kesaksian secara 

langsung dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau dengan 

pancaindera yang lain, atau dengan alat mekanis seperti diktafon, 

yaitu orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakan.
29

 

Berikut sumber primer berupa arsip yang digunakan peneliti: 

ANRI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX No. 807, Surat 

Pengusulan Penganugerahan Gelar Pahlawan. 

ANRI, Delegasi Indonesia No. 18, Interpellasi Anggauta Badan 

Pekerdja KNIP, Rasuna Said, Tentang Perundingan Indonesia 

Belanda. 

ANRI, Kabinet Presiden RIS 1949-1950 No. 173, Penjumpahan 

Anggauta2 Senat dan Dewan Perwakilan Rakjat R.I.S. 

b. Sumber Sekunder 

Suatu penelitian tidak diharuskan menggunakan sumber primer 

apabila dalam penelitian tersebut memang tidak ditemukan sumber 

utamanya. Alternatif lain yaitu dengan menggunakan sumber sekunder 

(secondary source). Sumber ini telah ditulis oleh sejarawan sekarang 
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 Gottschalk, Louis. “Understanding History: A Primary of Historical Method”, 

a.b. Nugroho Notosusanto. Mengerti Sejarah. (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 43. 



17 
 

 

atau sebelumnya berdasarkan sumber-sumber pertama.
30

 Dengan kata 

lain, sumber sekunder berasal dari kesaksian seseorang yang tidak 

hadir pada peristiwa yang dikisahkan. Adapun sumber sekunder 

berupa buku yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

Deliar Noer. (1980). Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942. 

Jakarta: LP3ES. 

Jajang Jahroni. (2002). “Haji Rangkayo Rasuna Said: Pejuang Politik 

dan Penulis Pergerakan”. Dalam Jajat Burhanudin (Ed.). Ulama 

Perempuan Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 

68-99. 

Kahin, Audrey. (2005). Dari Pemberontakan ke Integrasi Sumatera 

Barat dan Politik Indonesia 1926-1998. Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia. 

Kamajaya. (1982). Sembilan Srikandi Pahlawan Nasional. 

Yogyakarta: U.P. Indonesia. 

Kongres Wanita Indonesia. (1978). Sejarah Setengah Abad 

Pergerakan Wanita Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 

Marbun, B.N. (1992). DPR-RI: Pertumbuhan dan Cara Kerjanya. 

Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum. 

Mardjani Martamin, dkk. (1977-1978). Sejarah Kebangkitan Nasional 

Daerah Sumatera Barat. Tanpa nama kota: Proyek Penelitian dan 

Pencatatan Kebudayaan Daerah. 

White, Sally. (2013). “Rasuna Said: Lioness of the Indonesian 

Independence Movement”. Dalam Susan Blackburn dan Helen 

Ting (Ed.). Women in Southeast Asian Nationalist Movements. 

Singapore: NUS Press, hlm. 98-123. 

Berikut sumber sekunder berupa surat kabar dan majalah yang 

digunakan sebagai bahan pendukung penelitian: 

Kedaulatan Rakyat. “Nyi Ageng Serang dan Haji Rasuna Said dapat 

Gelar Pahlawan Nasional”. 26 Desember 1974. 

Aminuddin Rasyad. (1977). “Rahmah El Yunusiyyah: Kartini 

Perguruan Islam”. Prisma. No. 8 Agustus Tahun VI, hlm. 101-

112. 

                                                           
30

 Saefur Rochmat, Ilmu Sejarah dalam Perspektif Ilmu Sosial. (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2009), hlm. 147. 
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Dwi Ratna Nurhajarini. (2016). “Rohana Kudus dan Pendidikan 

Perempuan Pada Awal Abad XX”. Jantra. Volume 11 No. 1 Edisi 

Juni, hlm. 99-109. 

Mudjijono. (2006). “Peran Wanita dalam Berpolitik”. Jantra. Volume 

1, No. 2 Edisi Desember, hlm. 106-111. 

3. Kritik Sumber (verifikasi) 

Kritik sumber merupakan tahapan untuk memperoleh kredibilitas 

dan otentitas sumber. Sumber-sumber yang telah diperoleh harus 

melewati tahap pengujian untuk mengetahui kebenaran atau ketepatan 

dari sumber itu sendiri. Tujuan dari dilakukannya kritik sumber ini 

adalah untuk meminimalisir sumber yang kurang valid. Kritik sumber 

terdiri dari dua macam, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik 

eksternal menitikberatkan pada keaslian sumber serta memastikan apakah 

sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak. Hal ini dapat diamati dari 

jenis kertas, tinta, bahasa maupun ejaan yang digunakan. 

Sejauh pengamatan peneliti terhadap sumber yang diperoleh, 

ditemukan sumber seperti koran Kedaulatan Rakyat terbitan tahun 1974 

yang sebagian edisinya hanya bisa diakses dalam bentuk softfile. Kondisi 

kertas yang rapuh memungkinkan untuk melakukan proses digitalisasi 

guna meminimalisir kerusakan arsip. Selain itu, diperoleh arsip asli 

berupa surat pengusulan penganugerahan gelar pahlawan yang jenis 

kertas, tinta dan ejaan yang digunakan masih relevan dengan tahun 

pembuatannya yaitu 15 November 1974. Arsip ini diperoleh dari Arsip 

Nasional Republik Indonesia (ANRI). 
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Kritik internal cenderung melihat pada isi dokumen guna menguji 

kredibilitas dan realibitas sumber. Cara pengujiannya dapat dilakukan 

dengan membandingkan antara sumber yang satu dengan sumber lain 

yang relevan. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa kritik internal 

seperti penulisan gelar dan tanggal terjadinya peristiwa yang berbeda-

beda. Pertama, penulisan gelar yang mana dalam buku karya Kongres 

Wanita Indoesia yang berjudul Sejarah Setengah Abad Pergerakan 

Wanita Indonesia dan dalam arsip nasional ditulis dengan gelar “Haji”. 

Berbeda dengan buku Sembilan Srikandi Pahlawan Indonesia karya 

Kamajaya yang menuliskan gelar tersebut dengan kata “Hajjah”. Peneliti 

memilih menggunakan gelar “Hajjah” karena berpedoman pada buku 

Sembilan Srikandi Pahlawan Indonesia. Alasan lainnya ialah untuk 

memperjelas informasi atau meluruskan stigma bahwa Rasuna Said 

adalah seorang perempuan, bukan nama seorang laki-laki. 

Kedua, tentang lamanya masa tahanan Rasuna Said. Buku karya 

Kamajaya, Sembilan Srikandi Pahlawan Indonesia dan arsip nasional 

menyebutkan bahwa Rasuna Said dipenjara selama 1 tahun 2 bulan. 

Artikel karya Jajang Jahroni, “Haji Rangkayo Rasuna Said: Pejuang 

Politik dan Penulis Pergerakan” dalam buku karya Jajat Burhanudin yang 

berjudul Ulama Perempuan Indonesia disebutkan masa tahanan selama 1 

tahun 1 bulan. Berbeda lagi dengan artikel karya Sally White yang 

berjudul “Rasuna Said: Lioness of the Indonesian Independence 

Movement” dalam buku Susan Blackburn dan Helen Ting, Women in 
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Southeast Asian Nationalist Movements yang menyebutkan bahwa 

Rasuna Said ditahan selama 1 tahun 3 bulan. 

4. Penafsiran (interpretasi) 

Interpretasi sering disebut juga sebagai penafsiran. Penafsiran berarti 

suatu tahap untuk memberi makna kepada fakta-fakta atau bukti-bukti 

sejarah.
31

 Tahap ini diperlukan untuk mengurangi unsur subjektivitas 

selama proses penafsiran. Interpretasi menurut Kuntowijoyo dibagi 

menjadi dua macam, yaitu analisis dan sintesis. Analisis bertujuan untuk 

menguraikan, sedangkan sintesis untuk menyatukan. 

5. Penulisan sejarah (historiografi) 

Tahap terakhir dalam metode penelitian ini adalah historiografi. 

Setelah keempat tahap diatas terpenuhi maka, dapat dilakukan proses 

penulisan sejarah. Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan 

atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Pemaparan 

dari hasil penelitian tersebut harus mampu menggambarkan proses 

penelitian sejak dari awal hingga akhir penelitian. Adapun bentuk 

penulisan sejarah dapat disusun dalam bentuk artikel, paper, skripsi, 

thesis, disertasi, dan lain sebagainya. 

H. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian yang diambil yaitu “Peran Hajjah Rangkayo 

Rasuna Said dalam Memperjuangkan Hak-hak Perempuan Indonesia (1926-

1965)“, selanjutnya akan dikaji dengan beberapa pendekatan, antara lain 
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 Suhartono, Teori dan Metodologi Sejarah. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 

hlm. 36-37. 
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pendekatan gender, politik, dan sosiologis. Ketiga pendekatan ini saling 

berkaitan satu sama lain. 

1. Pendekatan Gender 

Pendekatan ini sangat diperlukan tatkala mengkaji seputar sejarah 

wanita. Gender sendiri merupakan realitas sosial budaya yang 

menentukan status, kegiatan, peranan, hak dan kewajiban serta sifat dan 

sebagainya, baik yang nyata maupun yang menjadi harapan masyarakat 

menyangkut keberadaan pria dan wanita.
32

 Istilah gender sering disalah 

artikan dengan istilah seks. Padahal kedua kata tersebut memiliki 

pengertian yang berbeda. 

Menurut teori Nurture adanya perbedaan perempuan dan laki-laki 

pada hakekatnya adalah bentukan masyarakat melalui konstruksi sosial 

budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda pula. 

Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki berada pada 

kelas yang berbeda. Laki-laki diidentikkan dengan kelas borjuis, dan 

perempuan sebagai proletar. Pendekatan gender dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui sisi feminim dari Hajjah Rangkayo Rasuna 

Said. Bagaimana seorang perempuan dapat berkiprah dalam dunia 

pendidikan, politik, dan jurnalistik tanpa mengurangi kodratnya sebagai 

seorang perempuan. 
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2. Pendekatan Sosiologis 

Max Weber menyebutkan bahwa pendekatan sosiologi merupakan 

suatu upaya pemahaman interpretative dalam kerangka memberikan 

penjelasan (eksplanasi) kausal terhadap perilaku-perilaku sosial dalam 

sejarah.
33

 Teori sosiologis yang digunakan ialah menurut Emile 

Durkheim, bahwa sesuatu yang berada di luar individu adalah fakta 

sosial. Contohnya kebiasaan, peraturan, adat, norma, dan hukum. Peneliti 

memandang bahwa sebelum, saat dan sesudah Rasuna Said berjuang, 

kehidupan pribadinya serta masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat 

tentu mengalami perubahan. Faktor lingkungan keluarga dan pendidikan 

pesantrennya telah berhasil mencetak sosok perempuan muslimah yang 

tangguh. Karakter khas dari masyarakat Minangkabau yang keras dan 

pantang menyerah turut mempengaruhi kepribadian Rasuna Said. 

3. Pendekatan Politik 

Pendekatan politik merupakan pendekatan yang menyoroti struktur 

kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan dan lain 

sebagainya.
34

 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

valuational yang didasarkan pada moral dan norma politik. Terdiri dari 

filsafat politik, ideologi, dan sistem politik. Digunakan guna membantu 

mengupas peran dan perjuangan Rasuna Said selama aktif dalam 

berbagai organisasi, khususnya di bidang politik. Selain itu, untuk 
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 Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. 
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menganalisis situasi kondisi pergerakan organisasi perempuan yang ada 

di Indonesia pada tahun 1926-1965. Rasuna Said dikenal sebagai orator 

ulung sehingga ia sangat aktif dalam panggung perpolitikan. 

I. Sistematika Pembahasan 

Bab-bab berikut berisi uraian yang dapat memberikan arah bagaimana 

sistematika pembahasan penelitian ini akan dibahas secara terperinci. 

Proposal skripsi dengan judul “Peran Hajjah Rangkayo Rasuna Said dalam 

Memperjuangkan Hak-hak Perempuan Indonesia (1926-1965)” memuat 

sistematika pembahasan sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian pustaka, historiografi yang relevan, metode 

penelitian, pendekatan penelitian dan sistematika pembahasan. Seluruh sub 

bab diatas sangat penting karena menjadi dasar acuan untuk dapat melangkah 

ke bab selanjutnya. 

Bab II Latar Belakang Kehidupan Hajjah Rangkayo Rasuna Said 

Bab ini memuat latar belakang kehidupan Hajjah Rangkayo Rasuna Said. 

Membahas tentang latar belakang keluarga dan riwayat pendidikan Rasuna 

Said.  

 



24 
 

 

Bab II Perjuangan Hajjah Rangkayo Rasuna Said pada Masa Kolonial 

(1926-1945) 

Dalam kurun waktu 1926-1945 perjuangan Rasuna Said mulai terlihat. Ia 

bergabung dalam beberapa organisasi, terjun di bidang pendidikan, dan 

bidang jurnalistik. Pada bab ini akan dibahas pula, salah satu perjalanan 

karirnya yang menjadi catatan penting dalam sejarah pergerakan perempuan. 

Rasuna Said mulai diawasi oleh pemerintah kolonial Belanda yang akhirnya 

membuatnya dipenjara. 

Bab IV Perjuangan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Pasca Kemerdekaan 

Indonesia (1946-1965) 

Pasca kemerdekaan Indonesia Rasuna Said masih terus mengobarkan 

semangat juangnya. Ia mampu menduduki kursi parlemen dari tingkat lokal 

hingga nasional. Rasuna Said meninggal dunia pada tahun 1965 karena 

menderita penyakit kanker payudara. Pengabdiannya berakhir pada usia 55 

tahun dengan jabatan terakhir sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung. 

Bab V Kesimpulan 

Bab terakhir dari penelitian ini akan mengulas kembali jawaban dari hasil 

penelitian sehingga terbentuk suatu kesimpulan. Dilengkapi dengan daftar 

pustaka sebagai referensi yang telah digunakan peneliti selama menyusun 

skripsi ini. Terdapat lampiran yang berisi dokumen-dokumen pendukung 

sebagai sumber penelitian. 


