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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

 

Tinjauan Pustaka dilakukan untuk menyeleksi masalah-masalah yang akan 

dijadikan topik penelitian, dimana dalam tinjauan pustaka akan dicari teori atau 

konsep-konsep yang akan dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan 

dilakukan. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah : 

 

1. Konsep Tinjauan Historis 

 

Pada dasarnya konsep tinjauan historis terdiri atas dua kata yaitu tinjauan dan 

historis. Kata tinjauan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata tinjau yang 

memiliki arti “menjenguk, melihat, memeriksa, dan meneliti untuk kemudian 

menarik kesimpulan” (Poerwadarminta, 1997:554). Sedangkan “kata Historis 

berasal dari bahasa Yunani istoria yang berarti ilmu biasanya diperuntukan bagi 

penelaahan mengenai gejala-gejala terutama hal-ihwal manusia secara kronologis” 

(H. Rustam E Tamburaka, 1999:2). 

 

Pada perkembangan selanjutnya kata istoria juga diadopsi oleh bahasa Inggris 

dengan perubahan fonem menjadi history atau histories yang dipergunakan 

sebagai istilah untuk menyebut suatu peristiwa yang terjadi dan kejadian yang 

dialami manusia pada masa lampau. Selain itu, dalam bahasa Indonesia kata 



11 
 

histories dikenal dengan istilah sejarah. Adapun beberapa definisi sejarah adalah 

sebagai berikut: 

 

Sejarah yaitu salah satu bidang ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara 

sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan 

dimasa lampau, beserta kejadian-kejadiannya dengan maksud untuk 

kemudian menilai secara kritis seluruh penelitian dan penyelidikan 

tersebut, untuk akhirnya dijadikan perbendaharaan pedoman bagi penilaian 

dan penentuan keadaan sekarang serta arah program masa depan (Roeslan 

Abdulgani dalam H. Rustam Tamburaka 1999:12). 

 

 

Menurut Hugiono dan P.K Poerwantana (1992:10) sejarah adalah gambaran 

tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami oleh manusia, disusun 

secara ilmiah, meliputi urutan waktu, diberi tafsiran dan analisa kritis sehingga 

mudah dimengerti dan dipahami. 

 

Kemudian menurut Sidi Gazalba (1981:13) sejarah adalah gambaran masa lalu 

tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial, yang disusun secara 

ilmiah dan lengkap meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan 

penjelasan yang memberi pengertian tentang apa yang telah berlalu itu. 

 

Menurut pendapat lain, sejarah adalah ilmu mengenai masa lalu. Dalam hal ini, 

sejarah merupakan suatu usaha yang sistematis untuk mempelajari dan melakukan 

verifikasi terhadap berbagai peristiwa pada masa lalu dan membuat hubungan 

diantara peristiwa-peristiwa itu sendiri, dengan masa kini, bahkan sampai masa 

depan (Nini Oktorini, 2009:39). 

 

Selanjutnya Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa sejarah adalah catatan 

tentang masyarakat umat manusia atas peradaban dunia; tentang 

perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu, seperti: 

kelahiran, keramah-tamahan, dan solidaritas golongan, tentang revolusi 

dan pemberontakan oleh segolongan rakyat melawan golongan lain, akibat 
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timbulnya kerajaan-kerajaan dan negara lain dengan tingkat bermacam-

macam kegiatan dan kedudukan orang, baik untuk mencapai 

penghidupannya, berbagai macam cabang ilmu pegetahuan dan 

pertukangan, dan pada umumnya tentang segala macam perubahan yang 

terjadi di dalam masyarakat karena watak masyarakat itu sendiri (Ibnu 

Khaldun dalam H. Rustam E Tamburaka, 1999:10). 

  

 

Sedangkan menurut Wilhelm Buer yang dikutip oleh Hugiono dan Poerwantana 

menjelaskan bahwa: 

Sejarah adalah ilmu yang meneliti gambaran dengan penglihatan yang 

singkat untuk merumuskan fenomena kehidupan, yang berhubungan 

dengan perubahan-perubahan yang terjadi karena hubungan manusia 

dengan masyarakat, memilih fenomena tersebut dengan memperhatikan 

akibat-akibat pada zamannya serta bentuk kualitasya dan memusatkan 

perubahan-perubahan itu sesuai dengan waktunya serta tidak akan terulang 

lagi (irreproducible) (dalam Hugiono dan Poerwantana, 1987:5). 

 

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah ilmu yang 

mempelajari segala peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang 

dialami manusia serta dapat dibuktikan kebenarannya, ditulis secara kritis dan 

sistematis dan hasilnya dijadikan sebagai pedoman hidup untuk kehidupan 

sekarang dan di masa yang akan datang.  

 

Dengan demikian konsep tinjauan historis dapat diartikan sebagai suatu penelitian 

terhadap segala peristiwa-peristiwa yang terjadi pada manusia dimasa lampau, 

kemudian disusun secara sistematis, ilmiah, dan kritis sehingga memiliki 

penjelasan terhadap suatu peristiwa serta dapat  digunakan sebagai pedoman agar 

bijak dalam bertindak baik di masa kini maupun masa yang akan datang. 
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2. Konsep Bentuk Perjuangan 

 

Kata Perjuangan berasal dari kata juang yang berarti berlaga; berlawanan; 

memperebutkan sesuatu dengan mengadu tenaga; berperang; berkelahi; 

berlanggaran (Hoetoma M.A .2005:224). Menurut S. Wojowasito, perjuangan 

adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan, usaha ini dimaksudkan sebagai cara 

dan ikhtiar yang digunakan dalam proses mencari apa yang diinginkannya, 

sedangkan tujuan merupakan akhir darri setiap usaha yang dilaksanakan baik 

oleh individu maupun kelompok (dalam Riwanto Saputro Antonius, 2012:13).  

 

Kemudian Kansil dan Julianto (1988:7) mengemukakan bahwa perjuangan 

merupakan suatu kegiatan yang mengandung unsur keberanian, kekuatan, 

kepahlawanan, kebenaran, keikhlasan dan kemampuan untuk bekerja. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka perjuangan adalah upaya 

sungguh-sungguh yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan 

menggunakan seluruh kemampuannya untuk mencapai tujuan yang ingin 

dicapai. 

 

Selo Soemarjan mengkategorikan perjuangan dalam dua bentuk yaitu 

perjuangan fisik dan perjuangan non fisik.  

 

Perjuangan fisik adalah suatu bentuk usaha perlawanan untuk mencapai 

suatu tujuan menggunakan senjata maupun benda-benda lainnya. 

Sedangkan perjuangan non fisik merupakan perjuangan yang lebih 

mengarah pada usaha yang bersifat damai.  Perjuangan non fisik dapat 

dilakukan dengan cara perundingan atau diplomasi sebagai altenatif 

penyelesaian suatu masalah. Perjuangan ini merupakan usaha yang dapat 

menempatkan diri pada posisi yang menguntungkan, dalam arti 
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mencegah kerugian yang diderita dibandingkan dengan perjuangan fisik 

(dalam Riwanto Saputro Antonius, 2012:15).  

 

Kemudian menurut Susanto Tirtoprojo, perjuangan fisik adalah suatu bentuk 

usaha perlawanan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan senjata, 

perjuangan fisik lebih mengarah pada pertempuran atau peperangan. 

Sedangkan perjuangan non fisik merupakan usaha yang lebih mengarah pada 

politik diplomasi dan bersifat damai (Susanto Tirtoprojo, 1982:7).     

Menurut M.T. Thoyeb, diplomasi adalah mengelola hubungan 

internasional dengan jalan perundingan, bagaimana cara duta besar dan 

utusan-utusan lainnya mengatur dan mengelola hubungan itu. Diplomasi 

bertujuan agar politik pemerintahannya dapat dimengerti dan diterima. 

Diplomasi dapat dilaksanakan dalam suasana damai ataupun perang 

dalam berbagai bentuk pertemuan, perundingan dan sebagainya. 

Hubungan antar bangsa dilakukan oleh utusan-utusan raja atau 

pemerintah. Utusan ini dilengkapi dengan surat-surat kepercayaan (M.T. 

Thoyeb, 2004:16).    

 

Menurut H.M. Nur El Ibrahimy, sejak pertengahan abad ke-16 Aceh telah 

terjun ke dalam dunia diplomasi, baik dengan sesama kerajaan di Kepulauan 

Nusantara maupun mancanegara. Kerajaan Aceh telah mengadakan hubungan 

diplomatik tentu saja sesuai dengan zamannya (H.M. Nur El Ibrahimy, 

1993:14).    

 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk 

perjuangan memiliki dua macam yakni perjuangan fisik dan perjuangan non 

fisik. Perjuangan fisik merupakan bentuk perjuangan yang dilakukan dengan 

cara peperangan dalam mencapai tujuannya sedangkan perjuangan non fisik 

merupakan bentuk perjuangan yang dilakukan dengan cara menjalin hubungan 

kerjasama atau diplomasi dalam memperoleh tujuan yang ingin dicapai. 
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Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh mencapai 

puncak kejayaannya, hal ini tidak terlepas dari adanya perjuangan yang 

dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda pada saat memimpin Kerajaan Aceh. 

Dengan demikian maka perjuangan dalam penelitian ini yaitu upaya sungguh-

sungguh yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda sebagai pemimpin 

Kerajaan Aceh dalam memajukan kerajaannya, baik melalui perjuangan fisik 

maupun perjuangan non fisik. Perjuangan yang dilakukan Sultan Iskandar 

Muda antara lain meningkatkan perdagangan di Aceh, menjalin hubungan 

kerjasama, menentang Portugis, dan meluaskan daerah kekuasaan Aceh. Untuk 

lebih jelasnya maka dapat dilihat pada bab hasil dan pembahasan.   

 

3. Konsep Kejayaan 

  

Kejayaan dalam bahasa Inggris adalah glory. Dalam Kamus Bahasa Indonesia 

Kontemporer kejayaan merupakan kemegahan; kebesaran; kemasyuran; 

keadaan yang mapan dan menguntungkan dalam hal materi dan jiwa (Peter dan 

Yenny Salim, 2002:607). Kemudian menurut Poerwadarminta, kejayaan dapat 

diartikan sebagai kemegahan; kemasyuran; kebahagiaan; kebesaran dan 

kekayaan (Poerwadarminta, 2006:477). 

  

Selanjutnya Yahya Harun mengemukakan bahwa zaman keemasan dan 

kemunduran merupakan dua sisi dari masa berlangsungnya suatu kerajaan yang 

menjadi ajang perbandingan dalam kelancaran dan kesuksesan 

kepemimpinannya, ini bisa dilihat dari berbagai segi seperti : politik, sosial, 

ekonomi maupun budaya (Yahya Harun, 1995: 86). Pada dasanya, masa 

kemasyuran tidak akan lenyap begitu saja sebab walaupun pelaku sejarah telah 
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tiada, akan tetapi kemasyuran pada masa lalunya tidak pernah mati dan akan 

tetap dikenang sepanjang masa.     

 

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tersebut, maka disimpulkan bahwa 

kejayaan dapat diartikan sebagai istilah untuk mengungkapkan suatu keadaan 

yang sangat menguntungkan dan membanggakan disegala bidang kehidupan 

yang keberadaannya dapat dirasakan oleh individu, kelompok maupun suatu 

negara. 

 

4. Konsep Kejayaan Kerajaan di Nusantara 

 

Menurut Alif Braja, (2012:1) tolak ukur kejayaan kerajaan-kerajaan di 

Nusantara adalah Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Kata Nusantara 

pada awalnya merujuk pada wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit yang 

pernah mengalami masa kejayaannya. Di zaman Majapahit, Nusantara 

memiliki arti wilayah di luar Jawadwipa atau wilayah diluar pulau Jawa. Hal 

ini terkait dengan semangat nasionalismenya Gajah Mada unuk menaklukkan 

wilayah-wilayah lain dan mengembangkan kekuasaan Majapahit.   

 

Ernes Francois Eugene Douwes Dekker atau dikenal dengan Dr. Setiabudi 

mengartikan Nusantara sebagai “Nusa diantara dua benua dan dua Samudera”. 

Istilah Nusantara dari Ernes cepat berkembang dan menjadi populer 

penggunaannya sebagai alternatif dari nama Hindia Belanda (Joko Darmawan, 

2011: 7).  

Pengertian Nusantara menurut Tontowi Amsia adalah rangkaian dari 

NUSA dan ANTARA yang diartikan sebagai tanah air Indonesia yaitu 

kesatuan wilayah perairan, persatuan dan gugusan pulau-pulau diantara 

benua. Selain itu, istilah Nusantara dapat dipakai untuk menggambarkan 
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kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak 

diantara samudera Pasifik dan Samudera Hindia (Indonesia) serta 

diantara benua Asia dan Benua Australia, dengan kata lain nusantara 

adalah suatu negara kepulauan yang menduduki posisi silang (Tontowi 

Amsia, 2008:5).  

 

Kata “Nusantara” dipilih unuk menegaskan wilayah Indonesia mulai dari 

Nangroe Aceh Darussalam hinggga Papua. Indonesia adalah sebutan resmi dari 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sementara sebutan Nusantara menjadi 

sebutan keseharian yang bisa disamakan dengan wilayah Indonesia (Joko 

Darmawan, 2011:3).      

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Nusantara merupakan 

istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan Indonesia yang 

membentang dari Sabang sampai Merauke. 

 

Sebelum mengemukakan tentang kejayaan Kerajaan Aceh di Nusantara, maka 

perlu diketahui tentang gambaran kejayaan kerajaan-kerajaan besar yang 

pernah menguasai bumi Nusantara jauh sebelum Kerajaan Aceh berdiri. 

Berikut penjelasan singkat tentang dua Kerajaan besar yang pernah merajai 

Kepulauan Nusantara. 

  

1. Kejayaan Kerajaan Sriwijaya 

 

Menurut Darmawan dan Chaerudin (2011:35) Saat Raja Balaputra Dewa 

berkuasa pada mulai tahun 850 Masehi Sriwijaya mencapai puncak 

kejayaannya, pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai banyak memberikan upeti 

sehingga berdampak bagi kesejahteraan rakyatnya. Selanjutnya M. Toyeb 

(2004:33) mengemukakan bahwa dasar kekuatan Kerajaan Sriwijaya pada 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan
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masa jayanya adalah mampu untuk mengawasi dan menguasai jalur-jalur 

perdagangan laut dan memiliki hubungan dagang yang tidak terbatas pada 

sesama negara kepulauan Nusantara tetapi juga dengan Cina dan India. 

 

2. Kejayaan Kerajaan Majapahit 

 

Menurut Darmawan dan Chaerudin (2011:78) Majapahit mengalami jaman 

keemasan ketika diperintah oleh Hayam Wuruk yang berkuasa pada tahun 

1350-1389 Masehi. Bersama patihnya bernama Gajah Mada, kekuasaan 

Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Bali 

bahkan sebagian Filipina. 

 

Dengan bantuan Gajah Mada raja Hayam Wuruk berhasil membawa 

Kerajaan Majapahit ke puncak kebesarannya, daerah-daerah yang ada 

di bawah pengaruh kekuasaan Majapahit sangat luas. Meliputi hampir 

seluas wilayah Indonesia sekarang, meliputi daerah-daerah Sumatera di 

bagian barat sampai ke daerah-daerah Maluku dan Irian di bagian 

Timur; bahkan pengaruh itu telah diluaskan pula sampai ke beberapa 

Negara tetangga di wilayah Asia Tenggara (Marwati Djoened 

Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1990: 436). 

 

 

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah di kemukakan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa tolak ukur kemajuan atau kejayaan kerajaan di Nusantara 

adalah apabila suatu kerajaan dapat menguasai pelabuhan dagang pada jalur-

jalur perdagangan yang letaknya strategis, memiliki hubungan dagang dengan 

banyak negara dan memiliki wilayah taklukkan yang luas sebagaimana 

tercermin pada Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit pada masa jayanya. 
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B. Kerangka Pikir  

 

Kerangka pikir yang penulis coba kembangkan adalah mengenai bentuk 

perjuangan yang dilakukan Sultan Iskandar Muda pada masa 

kepemimpinannya dalam mencapai kejayaan Kerajaan Aceh. Sultan Iskandar 

Muda adalah  sultan Aceh yang ke-12, pemimpin Aceh yang terkenal dan 

membawa Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. 

 

Kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskadar Muda mulai tahun 1607-1636. 

Ketika Sultan Iskandar Muda naik tahta sebagai raja Aceh menggantikan  

Sultan Ali Riayat Syah, Aceh sedang dalam keadaan yang tidak aman dimana 

terjadi kekacauan dan kemarau panjang yang melanda negeri Aceh. Kondisi 

Aceh yang sedang kacau ini berdampak pada ini banyaknya daerah taklukan 

Aceh yang mulai melepaskan diri. Disamping itu, ada pula bangsa asing yang 

melakukan perdagangan di Aceh yang kemudian ingin menguasai Aceh dan 

daerah-daerah taklukannya. Sehingga, kondisi Aceh yang sedang tidak 

kondusif ini dianggapnya merupakan saat yang tepat untuk menyerang Aceh 

dan menguasainya.  Namun, keinginan mereka untuk menguasai Aceh dapat 

digagalkan oleh Sultan Iskandar Muda dan pasukannya. 

  

Selama Sultan Iskandar Muda menduduki tahta Kerajaan Aceh banyak upaya 

yang telah dilakukannya dalam memimpin, menjaga, dan membesarkan 

Kerajaan Aceh sehingga kerajaan Aceh menjadi satu diantara kerajaan besar 

yang pernah berdiri di bumi Nusantara. Perjuangan yang dilakukan Sultan 

Iskandar Muda dilakukan dalam dua bentuk perjuangan yaitu perjuangan fisik 

dan perjuangan non fisik. 
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Perjuangan fisik yang dilakukan Sultan Iskandar Muda adalah memperkuat 

armada dan angkatan perang Kerajaan Aceh, memperluas wilayah Kerajaan     

Aceh dan penyerangan terhadap Portugis di Malaka. Sedangkan perjuangan 

non fisik yang dilakukan Sultan Iskandar Muda adalah meningkatkan 

perdagangan di Kerajaan Aceh dan menjalin kerjasama dengan kerajaan 

Mancanegara melalui perdagangan ekspor impor. 
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C. Paradigma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 

   : Garis Hubungan 

 

   : Garis Proses 

 

   : Garis Tujuan 

 

Bentuk Perjuangan 

Sultan Iskandar Muda 

 

Perjuangan non fisik 

 

Perjuangan fisik 

1. Memperkuat Armada dan    

    Angkatan  Perang Kerajaan Aceh  

2. Memperluas wilayah Kerajaan 

    Aceh 

3. Penyerangan terhadap Portugis di  

    Malaka 

1. Meningkatkan perdagangan di  

    Kerajaan Aceh   

2. Menjalin Kerjasama dengan   

    Kerajaan Mancanegara melalui  

    perdagangan ekspor impor  

    

 

 

 Kerajaan Aceh Mencapai Kejayaannya  
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