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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh setiap bangsa 

dimanapun. Suatu bangsa dikatakan merdeka dalam anggapan umum apabila 

bangsa tersebut telah bebas dari penjajahan kolonialisme. Makna umum dari 

bangsa merebut hak kemerdekaannya merupakan suatu momentum dimana suatu 

bangsa berhasil untuk membebaskan diri dari kolonialisme pihak asing. Namun 

secara khusus, makna yang lebih penting dari kemerdekaan adalah bagaimana 

negara dapat mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan damai bagi seluruh 

rakyatnya. Karena rakyat merupakan unsur penting dari sebuah negara, maka 

negara wajib untuk memerdekakannya. Dengan demikian, yang lebih penting dari 

sebuah kemerdekaan adalah negara harus dapat memberikan suatu kemerdekaan 

yang absolut dan hakiki bagi seluruh rakyatnya, sesuai dengan makna tujuan 

kemerdekaan yang sesungguhnya (Budiarjo, 1986: 105). 

Pakistan sebagai sebuah negara Islam, berdiri tidak lepas dari situasi dan 

kondisi yang melatar belakanginya. Misalnya, situasi geografis, sosial keagamaan 

dan politik. Pada awal berdirinya terdiri dari dua wilayah yang dipisahkan oleh 

India kurang lebih seribu mil, dan kemudian terkenal sebagai Pakistan Barat dan 

Pakistan Timur. Pakistan merupakan negara pertama di dunia yang secara formal 

diakui sebagai republik Islam. Dasar konstitusinya adalah The Constitution of The 

Islamic Republik Of Pakistan yaitu negara demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip 

Islam yang berkeadilan sosial (Syam, 2007: 311-312). Konstitusi ini disahkan 

pada tahun 1946. 

Selama dekade pertama, Pakistan menghadapi persoalan identitas dan 

ideologi nasional. Proses nation building yang dipaksakan secara keras menjadi 

realitas praktis bagi umat Muslim, termasuk sejumlah besar pengungsi Muslim 

yang dipaksakan hijrah dari India. Hal ini menimbulkan kerusuhan umum dan 

pertumpahan darah diantara umat Muslim dan Hindu. Peristiwa ini sempat 

mengancam kelanjutan hidup umat Muslim di Pakistan (Yusuf, 1990: 156). 
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Pakistan terletak di antara Afganistan di barat Laut dan India di Tenggara, 

Jam’mu dan Kashmir di Timur Laut meliputi Provinsi Punjab, Sind, Baluchistan, 

dan Provinsi Barat Laut. Berdirinya Pakistan, sebuah negara yang muncul dalam 

peta dunia pada tanggal 14 Agustus 1947, merupakan negara yang lahir dari 

aspirasi umat Islam India untuk mendirikan pemerintahan dimana mereka dapat 

hidup sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam.Pakistan merupakan sebuah negara 

yang secara tegas memasukan syariat Islam kedalam perundang-undangan, dan 

menetapkan Islam sebagai agama negara. Berbeda dengan negara lain yang 

menetapkan beberapa agama untuk dipeluk oleh warga negara. Perjuangan 

gerakan kemerdekaan Pakistan berjalan seiring dengan gerakan kemerdekaan 

India yang disokong oleh Gandhi ketika itu. 

Sebelum merdeka, Pakistan merupakan bagian dari negara India. 

Kemudian memisahkan diri dan membentuk negara nasionalnya sendiri yang 

berdasar pada agama Islam. Pakistan menjadikan Islam sebagai agama 

nasionalnya. Kemerdekaan Pakistan diperoleh dari perjuangan kaum muslim 

minoritas di India. Pakistan bisa menjadi sebuah negara besar karena cita-cita dan 

identitasnya, dan karena pemimpin-pemimpin generasi kemerdekaan Pakistan 

adalah orang-orang yang mampu memanfaatkan situasi internal dan eksternal 

dalam perjuangan kemerdekaannya. Dapat dikatakan salah satu pemicu 

perpecahan India dan Pakistan adalah perbedaan agama. Muhammad Iqbal adalah 

salah satu tokoh yang menggagas bahwa perlunya Pakistan untuk memisahkan 

diri dari India dikarenakan adanya perbedaan agama di India pada saat itu. 

Gagasan Muhammad Iqbal mendapatkan dukungan dari tokoh negarawan yang 

sangat berpengaruh terutama di wilayah Pakistan yaitu Muhammad Ali Jinnah dan 

beberapa tokoh lainnya. Di bawah Muhammad Ali Jinnah, Pakistan memisahkan 

diri dari India karena merasa bahwa aspirasi politik umat Islam saat itu tidak bisa 

disalurkan. 

Muhammad Iqbal merupakan sosok pemikir multidisiplin. Di dalam 

dirinya berhimpun kualitas kaliber internasional sebagai seorang sastrawan, 

negarawan, ahli hukum, pendidik, filosof dan mujtahid. Sebagai pemikir Muslim 

dalam arti yang sesungguhnya, Iqbal telah merintis upaya pemikiran ulang 

terhadap Islam demi kemajuan kaum muslimin. Islam sebagai way of life yang 
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lengkap mengatur kehidupan manusia, ditantang untuk bisa mengantisipasi dan 

mengarahkan gerak dan perubahan tersebut agar sesuai dengan kehendak-Nya. 

Oleh sebab itu, Islam dihadapkan kepada masalah signifikan, yaitu sanggupkah 

Islam memberi jawaban yang cermat dan akurat dalam mengantisipasi gerak dan 

perubahan ini.  

Iqbal tidak menetapkan suatu pandangan praktis dalam filsafatnya, namun 

ia berusaha mengubah cara pandang kaum muslimin yang selama ini terjebak 

dalam cara pandang yang statis dalam memahami situasi dan kondisi pada masa 

itu. Namun karena kehidupan manusia yang cenderung dinamis malah menjadikan 

umat Islam menjadi pembebek terhadap bangsa barat, dengan menanggalkan baju 

keislaman mereka. Dari sinilah Iqbal merekonstruksi paradigma kaum muslimin 

agar mampu hidup dalam dinamika kehidupan yang normal namun tetap dalam 

koridor sebagai seorang muslim yang mengabdi kepada Tuhannya. Ia berusaha 

untuk memajukan peradaban Islam secara ekonomi maupun spiritual dengan cara 

mengikuti gerak perkembangan zaman dan tanpa meninggalkan ciri khas ke-

Islamannya. 

Pembaharuan dalam Islam sudah dimulai sejak 150 tahun yang lalu. 

Beberapa tokoh Islam di Mesir, Turki, India, Pakistan dan dibeberapa tempat 

lainnya sudah menemukan penyebab mundurnya umat Islam berabad-abad. 

Mereka juga sudah menemukan solusi untuk mengadakan perubahan agar umat 

Islam mengalami kejayaan seperti halnya umat Islam pada zaman klasik. Namun 

pendapat penyebab mundurnya umat Islam menurut tokoh-tokoh Islam di Mesir, 

Turki, India, Pakistan dan di beberapa tempat lainnya sangat beragam. Seperti 

pendapatnya Muhammad Iqbal dan Muhammad Ali Jinnah, dua orang tokoh 

pembaharu Islam di Pakistan.Pada pertengahan abad kedua puluh, tepatnya pada 

tahun 1947 di India secara resmi muncul sebuah negara yaitu Pakistan. Jika kita 

mau menelusuri sejarah terbentuknnya negara tersebut maka akan didapatkan 

bahwa umat Islam adalah pendiri dan penggagas terbentuknya negar tersebut, 

dalam artian yang mengkonsep, dan mencita-citakan terbentuknya negara adalah 

adalah umat Islam. Terkait pembahasan mengenai konseptor, maka tidak bisa 

dilepaskan dari pembasan tentang tokoh, oleh karena itu dalam skripsi ini akan 

dibahas tentang tokoh yang berperan besar terkait dengan terbentuknya negara 



4 

 

Adnan Hidayat, 2015 
PEMIKIRAN MUHAMMAD IQBAL DAN DAMPAKNYA  TERHADAP PERJUANGAN KEMERDEKAAN PAKISTAN 
(1930-1938) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Pakistan, yaitu Muhammad Iqbal yang dikenal sebagai salah satu bapak Pakistan 

dan Muhammadi Ali Jinnah yang dikenal sebagai tokoh yang mewujudkan 

terbentuknya Negara Pakistan. 

Suatu hal yang menarik tentang ide pembaharuan Iqbal ialah meskipun ia 

memiliki latar belakang pendidikan Eropa ia tidak berpendapat bahwa Baratlah 

yang harus dijadikan contoh, menurutnya yang harus diambil umat Islam dari 

Barat hanyalah ilmu pengetahuannya. Sementara kapitalisme dan imperialisme 

Barat ditentangnya, karena Barat menurutnya sangat dipengaruhi oleh 

materealisme dan telah meninggalkan agama yang ada di Barat seperti Kristen dan 

Katolik. Pemikiran Iqbal yang dikenal sebagai seorang filosof sekaligus penyair 

perihal kondisi Islam mempunyai pengaruh yang luas terhadap gerakan 

pembaharuan dalam Islam. Sebagaimana para pembaharu lain, Iqbal juga 

beranggapan bahwa kemunduran umat Islam yang berlangsung sangat panjang 

disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya:  

Pertama kebekuan dalam pemikiran umat Islam, hukum dalam Islam telah 

bersifat statis, padahal menurutnya hukum dalam Islam sebenarnya tidak bersifat 

statis, tetapi dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, dan pintu 

ijtihad tidak pernah tertutup. Kedua, angagapan kaum konservatif yang 

menganggap rasionalisme yang dipelopori kaum mu’tazilah membawa kepada 

disintergrasi yang dapat mengganggu kestabilan Islam sebagai kesatuan politik. 

Iqbal mengkritik pendapat ini dengan menyatakan bahwa menurutnya Islam, pada 

hakikatnya mengajarkan dinamisme, dan sangat menganjurkan pemakaian akal. 

Paham dinamisme Islam yang ditonjolkan Iqbal menjadikannya mendapat 

kedudukan penting dalam pembaharuan di India. Ketiga, Iqbal juga menyatakan 

bahwa hancurnya Bagdad sebagai pusat kemajuian pemikiran umat Islam di 

pertengahan abad ke-3 adalah faktor dominan yang menyebabkan kemunduran 

umat Islam (Nasution, 2003: 83). Iqbal juga menyatakan bahwa zuhud yang 

terdapat dalam ajaran tasawuf yang hanya mengharuskan pemusatan perhatian 

kepada Tuhan dan apa yang berada dibalik alam materi menjadikan umat Islam 

kurang mementingkan soal kemasyarakatan dalam Islam. Oleh karena itu, Iqbal 

dalam ceramahnya sering menganjurkan agar ditingkatkan solidaritas sesama 
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umat dan persaudaraan muslim untuk bisa melepaskan dari jajahan asing, ide ini 

didukung oleh sebagian besar rakayat negerinya, baik umat Islam maupun Hindu. 

Akan tetapi, ide Iqbal terkait nasionalisme yang berupa solidaritas antar 

agama mengalami perubahan, nasionalisme India yang mencakup Muslim dan 

Hindu sangat bagus, tetapi sulit sekali untuk dapat diwujudkan, bahkan ia curiga 

akan adanya konsep New-Hinduisme dibalik nasionalisme yang mendapat 

dukungan dari umat Hindu. Menurut Iqbal, di India terdapat dua umat besar, dan 

dalam pelaksanaan demokrasi Barat di India, kenyataan itu harus diperhatikan, 

karena nasionalisme khas Barat ini menurutnya akan melahirkan materialisme dan 

atheisme yang dapat mengancam bagi nilai kemanusiaan (Nasution, 2003: 72). 

Hal itu selain disebabkan penolakan Iqbal terhadap ide-ide Barat, juga 

dikarenakan adanya tuntutan umat Islam untuk membentuk sebuah pemerintahan 

sendiri. Sehingga kemudian terbentuklah pemerintahan Pakistan yang secara 

resmi merdeka pada tahun 1947. 

Terkait dengan berdirinya Pakistan, Iqbal adalah seorang tokoh politik dan 

pembaharu yang memiliki peran besar bahkan disebut sebagai salah satu Bapak 

Pakistan, karena sejak ia menjabat sebagai Presiden Liga Muslimin, ia banyak 

memaparkan tentang perlunya membentuk negara Muslim, bahkan dalam pidato 

kepresidennya ia menyatakan bahwa terbentuknya negara muslim itulah yang 

menjadi tujuan akhir umat Islam. Mukti Ali mengutip pidato kepresidenan 

tersebut sebagai berikut: 

“Saya ingin melihat Punjab, Propinsi Nort-West Frontier, Sindh dan 

Baluchistan, bergabung menjadi satu negara. Berpemerintahan sendiri 

dalam kerajaan inggris atau diluar kerajaan inggris, pembentukan negara 

Muslim Barat laut India tampaknya mejadi tujuan akhir umat muslim, 

paling tidak bagi umat Islam India Barat Laut”. 

Ide tentang Pembentukan negara muslim yang menjadi harapan 

Muhammad Iqbal diteruskan dan diperjuangkan serta diwujudkan oleh 

Muhammad Ali Jinnah dan baru terwujud 9 tahun setelah Iqbal meninggal (1938), 

yaitu pada tahun 1947. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Masalah utama yang penulis angkat  adalah Bagaimana pemikiran Muhammad 

Iqbal berpengaruh terhadap perjuangan kemerdekaan Pakistan? 

Dari masalah utama tersebut penulis membaginya menjadi beberapa poin poin 

masalah, diantaranya sebagai berikut:  

1. Apakah yang melatar belakangi pemikiran Muhammad Iqbal menginginkan  

Pakistan memisahkan diri dari India?  

2. Bagaimana pemikiran Muhammad Iqbal dalam upaya mewujudkan Negara 

Islam Pakistan? 

3. Bagaimana kondisi politik di India dengan adanya pemikiran Muhammad 

Iqbal? 

4. Bagaimana pengaruh pemikiran Muhammad Iqbal terhadap perjuangan 

kemerdekaan Negara Islam Pakistan? 

 

1.3 Tujuan Penelitan 

Berdasarkan pokok pemikiran di atas, untuk menjawab dan memecahkan rumusan 

masalah penelitian merupakan tujuan utama yang hendak dicapai oleh penulis. 

Selain itu, ada beberapa tujuan penelitian yang penulis tetapkan diantaranya: 

1. Mendeskripsikan bentuk perjuangan rakyat Pakistan sebelum mendapat 

pengaruh dari pemikiran Muhammad Iqbal terhadap perjuangan kemerdekaan 

Pakistan 1930-1938. Diantaranya meliputi hubungan pemeluk Agama Islam 

dengan pemeluk agama Hindu, hubungan pemeluk Agama Islam dengan 

penjajahan yang dilakuakan oleh Inggris, serta jumlah pemeluk Agama Islam 

yang pada saat itu dianggap sebagai agama minoritas. 

2. Mendeskripsikan pemikiran Muhammad Iqbal dan pengaruhnya terhadap 

upayamewujudkan Negara Islam Pakistan. 

3. Menjelaskan kondisi politik di India dengan adanya pemikiran Muhammad 

Iqbal. 

4. Menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat adanya pemikiran Muhammad 

Iqbal terhadap perjuangan kemerdekaan Pakistan 1930-1938. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang bisa didapatkan dalam penelitian skripsi ini antara lain: 

1. Bagi peneliti, dapat menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggung 

jawabkan sebagai bentuk aplikasi pengalaman dan teori yang telah didapatkan 

selama mengikuti proses pendidikan di Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS 

UPI. 

2. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih tersendiri bagi pengembangan 

karya tulis ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa, sekaligus menjadi 

tambahan koleksi bagi Perpustakaan Departemen Pendidikan Sejarah dan 

Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia. 

3. Menambah khasanah pengetahuan tentang sejarah kawasan, khususnya di 

Asia Selatan. 

4. Menanamkan nilai-nilai khususnya kepada peserta didik yang bisa diambil 

dari sebuah peristiwa bersejarah. 

5. Sebagai bahan pengembangan materi bagi siswa di tingkat sekolah, terutama 

dalam kajian tentang kondisi dunia dewasa ini. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yang 

lazim digunakan dalam penelitian sejarah, yaitu metode historis. Metode Historis 

adalah suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan 

peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1986: 35). Adapun langkah-langkah 

penelitian ini mengacu pada proses metodologi penelitian dalam penelitian 

sejarah, yang mengandung empat langkah penting, adalah sebagai berikut:  

1. Heuristik, yaitu menemukan jejak-jejak atau sumber-sumber dari sejarah suatu 

peristiwa kemudian dirangkai menjadi satu. Heuristik bisa dikatakan sebagai 

proses pencarian sumber tertulis maupun lisan. Pada tahap heuristik ini 

penulis mengumpulkan data-data dari buku, jurnal serta berbagai artikel yang 

berkaitan dengan tema yang penulis kaji. Dalam proses mencari sumber-

sumber ini, penulis mendatangi berbagai perpustakaan, seperti ke berbagai 

toko buku yang ada di Kota Bandung seperti ke Palasari, Togamas, Dewi 

Sartika. Penulis juga mencari sumber buku yang relevan ke perpustakaan UPI, 
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UNPAD, Batu Api, Perpustakaan Nasional dan perpustakaan UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta. 

2. Kritik, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber sejarah, 

baik isi maupun bentuknya internal dan eksternal. Kritik internal dilakukan 

oleh penulis untuk melihat layak tidaknya isi dari sumber-sumber yang telah 

diperoleh tersebut untuk selanjutnya dijadikan bahan penelitian dan penulisan. 

Kritik eksternal dilakukan oleh penulis untuk melihat bentuk dari sumber 

tersebut. Dalam tahap ini, penulis berusaha melakukan penelitian terhadap 

sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian ini. 

3. Interpretasi, setelah melalui tahapan kritik maka berbagai sumber tersebut 

diberikan komentar dan tanggapan dalam rangka menyusun interpretasi yang 

disesuaikan dengan tujuan penulisan. Dalam hal ini penulis memberikan 

penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan selama penelitian 

berlangsung. Kegiatan penafsiran ini dilakukan dengan jalan menafsirkan 

fakta dan data dengan konsep-konsep dan teori-teori yang telah diteliti oleh 

penulis sebelumnya. Penulis juga melakukan pemberian makna terhadap fakta 

dan data yang kemudian disusun, ditafsirkan, dan dihubungkan satu sama lain. 

Fakta dan data yang telah diseleksi dan ditafsirkan selanjutnya dijadikan 

pokok pikiran sebagai kerangka dasar penyusunan skripsi ini. 

4. Historiografi, tahapan ini merupakan tahapan akhir dalam langkah-langkah 

penulisan dengan cara merangkaikan berbagai interpretasi sebelumnya 

menjadi sebuah karya tulis sejarah. Dalam hal ini penulis menyajikan hasil 

temuannya pada tiga tahap yang dilakukan sebelumnya dengan cara 

menyusunnya dalam suatu tulisan yang jelas dalam bahasa yang sederhana 

dan menggunakan tata bahasa penulisan yang baik dan benar. 

Sistematika penulisan yang digunakan sesuai dengan sistematika 

penulisan skripsi yang termuat dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Sedangkam teknik penulisan dalam 

skripsi ini menggunakan sistem Harvard yaitu sistem yang membahas format 

untuk penulisan dan pengorganisasian kutipan dari materi sumber. Sistem ini juga 
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dikenal dengan sebutan author-date system (system penulis-tanggal) dan 

parenthetical referencing (penulisan referensi dalam kurung). Penulis 

menggunakan teknik penulisan ini karena telah dipergunakan secara luas 

dilingkungan akademis di seluruh dunia dan sesuai dengan pedoman penulisan 

karya ilmiah UPI. 

Hasil penelitian akan disusun ke dalam sebuah laporan dengan 

sistematika yang terdiri dari lima bab yaitu Pendahuluan, Kajian Pustaka, Metode 

Penelitian, Pembahasan, dan Kesimpulan. Pembagian ini bertujuan untuk 

memudahkan dan sistematisasi dalam memahami penulisan. 

 

1.6 Struktur Organisasi Skripsi 

Agar penulisan skripsi ini tersusun secara sistematis, maka penulisan 

skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan, pada bab ini, penulis berusaha untuk memaparkan 

dan menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi alas an penulis 

untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi,  rumusan masalah  yang  

menjadi beberapa permasalahan untuk mendapatkan data-data  temuan  di  

berbagai sumber buku yang berkaitan dengan tema yang penulis kaji, pembatasan 

masalah guna memfokuskan kajian penelitian sesuai dengan permasalahan utama, 

tujuan penelitian dari penelitian yang dilakukan, metode dan tekhnik penelitian 

serta struktur organisasi dalam penyusunan skripsi. 

Bab II Kajian Pustaka, di sini akan dijabarkan mengenai daftar literatur 

yang dipergunakan yang dapat mendukung dalam penulisan terhadap 

permasalahan yang dikaji. Pada bagian bab kedua, berisi mengenai suatu 

pengarahan dan penjelasan mengenai topik permasalahan yang penulis teliti 

dengan mengacu pada suatu tinjauan pustaka melalui suatu metode studi 

kepustakaan, sehingga penulis mengharapkan tinjauan pustaka ini bisa menjadi 

bahan acuan dalam penelitian yang penulis lakukan serta dapat memperjelas isi 

pembahasan yang diuraikan berdasarkan data-data temuan di lapangan. 

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini mengkaji tentang langkah- 

langkah yang dipergunakan dalam penulisan berupa metode penulisan dan teknik 

penelitian yang menjadi titik tolak penulis dalam mencari sumber serta data-data, 
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pengolahan data dan cara penulisan. Dalam bab ini juga, penulis memaparkan 

metode yang digunakan untuk merampungkan rumusan penelitian, metode 

penelitian ini harus mampu menjelaskan langkah-langkah serta tahapan- tahapan 

apa saja yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan.  Semua prosedur serta 

tahapan-tahapan penelitian mulai dari persiapan hingga penelitian berakhir harus 

diuraikan secara rinci dalam bab ini. Hal ini dilakukan untuk memudahkan 

penulis dalam memberikan arahan dalam pemecahan masalah yang akan dikaji. 

Bab IV Membahas mengenai “Pemikiran Muhammad Iqbal dan 

Pengaruhnya Terhadap Perjuangan Pemerdekaan Rakyat Pakistan 1930-1938”. 

Pada bab ini, yaitu bab hasil penelitian dan pembahasan berisi mengenai 

keterangan-keterangan dari data-data temuan di lapangan. Data-data temuan 

tersebut penulis paparkan secara deskriptif untuk memperjelas maksud yang 

terkandung dalam data-data temuan tersebut, khususnya baik bagi saya sebagai 

penulis dan umumnya bagi pembaca. Penulis berusaha mencoba mengkritisi data-

data temuan dilapangan dengan membandingkannya kepada bahan atau sumber 

yang mendukung pada permasalahan yang penulis teliti. Selain itu juga dalam 

bab ini dipaparkan pula mengenai pandangan penulis terhadap permasalahan 

yang menjadi titik fokus dalam penelitian yang penulis lakukan. 

Bab V Simpulan dan Saran, bab terakhir ini berisi suatu kesimpulan dari 

pembahasan pada bab empat dan hasil analisis yang penulis lakukan merupakan 

kesimpulan secara menyeluruh yang menggambarkan mengenai perjuangan 

rakyat Pakistan dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Berdasarkan rumusan 

masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini. 

Daftar Pustaka memuat semua sumber tertulis baik itu berupa buku, 

artikel jurnal, arsip, ataupun sumber-sumber lainnya yang diperolehdari internet, 

atau sumber cetak lainnya berupa foto yang pernah dikutip dan digunakan dalam 

penulisan karya tulis ilmiah. 

 


