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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pada masa penjajahan di Indonesia, lahirlah sosok-sosok tokoh yang 

revolusioner untuk membangun, membela dan memperjuangkan bangsa 

Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Soekarno (Proklamator), Sutan 

Sjahrir, Tjipto Mangunkusumo, Muhammad Hatta (Bung Hatta), Jenderal 

Sudirman, dan juga para tokoh lainnya yang mana mereka-mereka inilah para 

pejuang sekaligus pendiri bangsa Indonesia, dengan perjuangannya yang tidak 

mengenal lelah, pantang mundur ketika di daerah asalahnya masing-masing 

maupun ketika pada saat di asingkan ke daerah pengasingan. Mereka terus 

mengobarkan api perjuangan kedalam setiap jiwa dan raga rakyat Indonesia untuk 

melawan para penjajah agar kemerdekan negara Indonesia bisa dapat terwujud. 

 

 Begitu juga dengan Bung Hatta beliau merupakan seorang tokoh 

proklamator dan juga pahlawan bangsa Indonesia. Dr. Muhammad Hatta lahir di 

Sumatera Barat (Minangkabau). Beliau merupakan wakil presiden pertama 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dilahirkan pada tanggal 12 Agustus 

1902 di Kampung Aur Tajungkang Bukittinggi dari keluarga pedagang dan guru 

ngaji dari Batu Hampar Sumatera Barat. Ayahnya bernama Haji Muhammad 

Djamil sedangkan Ibu dari Bung Hatta bernama Siti Saleha. Bung Hatta 

merupakan anak kedua dari kakak kandungnya yang bernama Rafi’ah. (Imran, 

1984: 39). Bung Hatta yang dikenal jujur, sabar, cerdas dan memegang teguh 
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prinsip. Keteguhan beliau pada prinsip bukan semata-mata karena untuk 

kepentingan pribadi, akan tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Bung 

Hatta yang juga mempunyai sisi kelembutan dalam hatinya, selalu mencari 

strategi untuk berjuang tanpa kekerasan. Bung Hatta memakai otak dan pena 

sebagai senjata untuk melawan para penjajah. Prinsip ini ada karena rasa hormat 

Bung Hatta kepada sesama manusia, baik kawan maupun lawan. 

 Dengan prinsip itulah Bung Hatta berjuang di bidang Politik, Pendidikan 

dan lainnya di Indonesia. Dalam pergerakan di bidang politik beliau memulainya 

sewaktu bersekolah di Belanda pada tahun 1921-1932. Selama beliau menimba 

ilmu di sana, beliau masuk ke dalam organisasi sosial yang bernama Indische 

Vereniging yang kemudian dijadikan organisasi politik karena dengan adanya 

pengaruh-pengaruh dari tokoh Ki Hadjar Dewantara, Tjipto Mangunkusumo dan 

Douwes Dekker, Setelah tamat sekolah di Belanda beliau kemudian pulang ke 

Indonesia dan melanjutkan perjuangannya dalam berbagai bidang terutama bidang 

pendidikan. 

 Dalam bidang pendidikan ini peran Bung Hatta adalah untuk membawa 

rakyat Indonesia yang buta huruf menjadi rakyat yang terdidik. Pada saat beliau di 

asingkan ke beberapa daerah yang ada di Indonesia, antara lain Digul (Papua) dan 

Banda Naira (Maluku). Semasa menjalani pengasingan di Digul beliau membawa 

semuah buku-bukunya. Sesampainya di sana, beliau di tawarkan dua pilihan oleh 

kepala pemerintahan daerah sana. Pertama, bekerja untuk pemerintahan kolonial 

dengan upah 40 Sen perhari dan harapan nanti akan dikirim pulang ke daerah, 

yang kedua menjadi buangan dengan menerima bahan makanan tidak sehat, 

dengan tidak ada harapan untuk dipulangkan ke daerah asal. Bung Hatta 
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menjawab, bila beliau mau bekerja untuk pemerintah kolonial sewaktu masih di 

Jakarta, pasti telah menjadi orang besar dengan gaji besar pula. Maka beliau tak 

perlu ke tanah Merah untuk menjadi kuli dengan gaji 40 Sen perhari. Pada saat di 

Digul beliau mengatur waktunya sehari-hari. Ketika saat membaca, beliau tidak 

mau diganggu. Sehingga beberapa kawannya menggangap Bung Hatta sombong. 

Ketika berada di tempat pembuangan daerah Digul Bung Hatta selain malakukan 

segala aktivitas yang menyangkut pribadinya, beliau juga melaukan aktivitas 

bercocok tanam dan berbaur dengan para tahanan dan juga selain itu ketika berada 

di sana beliau mengadakan kursus kepada para tahanan yang ada di Digul. Karena 

dalam pembuangan ke Digul Bung Hatta membawa banyak buku-bukunya maka 

pembelajaran yang dilakukan oleh beliau bervariasi antara lain, pembelajaran 

mengenai bahasa Belanda, sosisal dan lainnya.  Seiring berjalannya waktu pada 

suatu saat beliau mendapat kabar bahwa tempat pengasingan beliau dipindahkan 

ke Banda Naira. 

 Pada bulan Februari 1936 beliau di pindahkan ke Banda Naira. Ditempat 

ini perjuangan beliau di bidang pendidikan beliau lakukan dengan cara membuat 

sekolah sore dengan tidak memungut bayaran bagi anak-anak Banda Naira yang 

tidak bersekolah. Murid-murid yang mengikuti sekolah ini adalah cucu Said 

Baadillah, Donald dan Louis anak angkat Tjipto Mangunkusumo, dan juga anak 

Banda Naira yang tidak bisa melanjutkan pendidikan mereka di Ambon, Makassar 

atau Jawa serta anak-anak dari kalangan lain. Mohammad Hatta memberikan 

pembelajaran kepada anak yang agak besar sedangkan Sjahrir kepada anak yang 

kecil. Bung Hatta juga memberikan pelajaran kepada anak-anak yang tidak 
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memperoleh kesempatan untuk memasuki Sekolah Dasar Eropa. Des Alwi 

(2006:257-259). 

 Tepat berada di belakang kediaman Bung Hatta anak-anak Banda Naira 

memperoleh pelajaran tambahan sekolah, orang Banda Naira menyebutnya “ 

sekolah sore ”. Setelah sekian lama Bung Hatta diasingkan di Banda Naira maka 

tibalah saatnya Bung Hatta diharuskan kembali ke (Batavia) Jakarta dengan 

memakai pesawat dari negara Amerika. Dengan tidak adanya lagi sosok Bung 

Hatta di Banda Naira maka semua aktivitas Bung Hatta itu digantikan oleh 

seseorang yang menjadi anak angkat dari Bung Hatta yang juga sekaligus 

merupakan sejarawan Banda Naira yang bernama Des Alwi atau yang lebih akrab 

di panggil Om Des. Aktivitas pembelajaran yang di lanjutkan oleh Des Alwi 

merupakan kelanjutan dari pembelajaran yang dilakukan Bung Hatta. Pada saat 

ini setelah Bung Hatta dan Des Alwi telah tiada atau meninggal maka adakah 

sesosok tokoh yang  melanjutkan aktivitas Bung Hatta di Banda Naira. 

 Dari situlah penulis ingin menggali dan meneliti dari permasalahan 

Persepsi masyarakat terhadap sosok Bung Hatta yang dulunya dikenal baik oleh 

masyarakat Banda Naira. Untuk itu penulis perlu meneliti bagaimanakah 

masyarakat Banda Naira mempersepsikan sosok bung Hatta, bagaimanakah peran 

Bung Hatta terhadap kemajuan pendidikan masyarakat Banda Naira dan apakah 

gagasan-gagasan Bung Hatta tentang pendidikan demokrasi bagi masyarakat 

Banda Naira. Untuk menjawab permasalahan di atas, maka peneliti perlu 

menelaahnya lebih dalam, pada realitas sosial masyarakat Banda Naira saat ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
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 Dalam penelitian ini terdapat tiga point rumusan masalah, adalah: 

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat Banda Naira terhadap ketokohan Bung Hatta? 

2. Bagaimanakah peran Bung Hatta terhadap kemajuan pendidikan masyarakat 

Banda Naira? 

3. Apakah gagasan-gagasan Bung Hatta tentang pendidikan demokrasi bagi 

masyarakat Banda Naira ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan persepsi masyarakat Banda Naira 

terhadap ketokohan Bung Hatta. 

2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan peran Bung Hatta terhadap kemajuan 

pendidikan masyarakat Banda Naira. 

3. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan gagasan-gagasan Bung Hatta tentang 

pendidikan demokrasi bagi masyarakat Banda Naira. 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

 Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang 

dimaksud, dalam skripsi ini penulis mambatasinya dengan ruang lingkup 

penelitian sebagai berikut: 

1. Persepsi masyarakat adalah suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu 

dengan menggunakan panca indera (Drever dalam Sasanti, 2003). Kesan yang 

diterima individu sangat tergantung pada seluruh pengalaman yang telah 
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diperoleh melalui proses berpikir dan belajar, serta dipengaruhi oleh faktor yang 

berasal dari dalam diri individu. 

2. Masyarakat Banda Naira adalah objek penelitian ini, yaitu terdiri dari sejumlah 

individu masyarakat Banda Naira, yang sekaligus menjadi narasumber penelitian 

ini. 

3. Peran Bung Hatta adalah tindakan atau pemikiran-pemikiran Bung Hatta yang              

merupakan warisan bagi masyarakat Banda Naira selama pengasingan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

       Manfaat Teoritis, dalam penelitian ini diharapkan memperoleh hasil yang 

dapat dijadikan bahan penelitian atau bahan acuan dari penelitian sejenisnya. 

Selain itu, penelitian ini dijadikan sebagai sumber dari pembelajaran tentang 

gagasan pendidikan demokrasi Bung Hatta. 

2. Manfaat Praktis. 

Penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek kegunaannya antara lain: 

a. Bagi Mahasiswa 

 Sebagai wawasan ilmu pengetahuan, baik mahasiswa daerah maupun luar daerah. 

 

b. Bagi Jurusan. 

Hasil penelitian ini akan dijadikan koleksi di perpustakan jurusan, sehingga 

dengan mudah dapat dibaca oleh mahasiswa. 

c.  Bagi Masyarakat 
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Mengingat dengan terbelakangnya pendidikan di Banda Naira, diharapkan 

penelitian ini dapat memaparkan gagasan-gagasan Bung Hatta dalam bidang 

pendidikan demokrasi. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

a. Persepsi 

Persepsi dapat diartikan sebagai proses diterimanya rangsangan melalui panca 

indra yang didahului oleh perhatian sehingga mampu mengetahui, mengartikan, 

dan menghayati, tentang hal yang diamati, baik yang ada di luar maupun yang ada 

dalam diri individu. (Sunaryo, 2004:94).  

b. Peran 

Menurut pandangan Soekanto (2009:212-213), peran adalah proses dinamis 

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuia dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara 

kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengatahuan. 

Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan 

sebaliknya. 

c. Bung Hatta 

Bung Hatta merupakan tokoh pejuang kemerdekaan, tokoh proklamator, seorang 

ekonom handal dan bukan itu saja, Beliau merupakan sosok tokoh yang patuh 

dicontohkan oleh generasi sekarang dengan begitu banyaknya kontribusi beliau 

dihampir semua aspek kehidupan. Dan dalam penelitian ini pembahasannya 

cenderung kepada persepsi masyarakat Banda Naira tentang Bung Hatta dan 

ajaran pendidikan demokrasi Bung Hatta di Banda Naira. 
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d. Pendidikan Demokrasi 

Pendidikan demokrasi yang merupakan tuntutan dari terbentuknya masyarakat 

madani Indonesia mengadung unsur, Manusia memerlukan kebebasan politik 

artinya mereka memerlukan pemerintahan dari dan unutk mereka sendiri, 

Kebebasan intelktual, Kesempatan untuk bersaing di dalam perwujudan diri 

sendiri, Pendidikan yang mengembangkan kapatutan moral kepada kepentingan 

bersama dan bukan kepada kepentingan kelompok, Pendidikan yang mengakui 

hak untuk berbeda (The Right To Be Diffrent) Percaya kepada kemampuan 

manusia untuk membina masyarakat dimasa depan.(Tilaar:172-174) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


