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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Berbicara tentang sosialisme tidak bisa kita lepaskan fase peradaban 

masyarakat di Eropa, karena embrio sosialisme merupakan hasil dari pergolakan 

masyarakat di Eropa secara umum dan khususnya di negara-negara yang 

mengalami fase transisi dari masyarakat feodalisme menuju kapitalisme. Sebut saja 

Prancis dan Inggris, dua negara ini merupakan contoh dari beberapa negara di Eropa 

yang mengalami fase transisi dari masyarakat feodalisme ke kapitalisme. 

Jauh sebelum revolusi Amerika 1776, revolusi Prancis tahun 1789 dan 

revolusi di Rusia tahun 1917, di Inggris sudah terjadi pergolakan antara raja dengan 

rakyat yang menghasilkan piagam Magna Charta tahun 1215. Kisaran abad 16 

kembali terjadi perang saudara di Inggris yang membawa pada kekalahan kerajaan 

dan berakhir pada pemenggalan raja Charles I. Revolusi Inggris merupakan sebuah 

penanda akan adanya kebangkrutan awal feodalisme di Eropa yang kemudian 

berlanjut pada revolusi Prancis 1789 dan revolusi serentak di negeri-negeri Eropa 

pada tahun 1848 dimana perkembangan masyarakat ke arah yang lebih maju ini 

tidak dapat dicapai dengan struktur masyarakat lama. 

Revolusi Inggris, revolusi Prancis, revolusi Amerika, dan revolusi Rusia 

merupakan kristalisasi dari sebuah ideologi politik yang berkembang sampai hari 

ini. Jika revolusi Inggris, Prancis dan Amerika mengajarkan kita semangat tentang 

kapitalisme, liberalisme dan demokrasi, maka revolusi Rusia melahirkan gerakan 



2 
 

sosialisme. Artinya baik sosialisme, liberalism dan kapitalisme merupakan anak 

dari peradaban Eropa yang lahir dari kandungan masyarakat Eropa dengan situasi 

objektif yang mengiringinya. Dalam pembahasan filsafat, kita mengenal zaman 

pertengahan dan zaman pencerahan. Menjelang pertengahan abad kelima belas, 

umumnya disepakati bahwa periode itu berlangsung selama seribu tahun, dari 

jatuhnya Roma 412-1412.1 

Peralihan peradaban masyarakat dari abad pertengahan (darkness) menuju 

era renaisans (enligthment) secara umum ditandai dengan penggunaan mesin 

sebagai alat produksi menggantikan tenaga manusia, inilah yang kemudian 

membidani kelahiran kapitalisme muda. Setidaknya hal ini ditandai oleh beberapa 

faktor, antara lain: 

Pertama, tumbuhnya perdagangan dan kebutuhan akan uang untuk 

perdagangan, menyebabkan tuan tanah menyewakan tanahnya kepada 

petani miskin, dan membolehkan budak-budaknya menebus ganti rugi 

kewajiban pekerjaannya dengan uang atau bunga. Kedua, sebagian tuan 

tanah sendiri mulai mengambil peran dalam perdagangan dikota dan 

hidup dari bunga uang dan keuntungan dari berdagang. Ketiga, dalam 

perkotaan memunculkan golongan elit dan tenaga-tenaga ahli tukang 

yang meninggalkan pekerjaan mereka sama sekali untuk mengurusi 

perdagangan. Golongan ini membetuk organisasi atau perkumpulan 

seprofesi seperti, perkumpulan pengusaha sutra dan wols Mersers, 

perkumpulan kain dan barang tenun Drapers, perkumpulan pengusaha 

makanan Grocers, untuk mendapatkan perjanjian dari Raja guna 

mendapatkan  hak monopoli dalam tiap jenis perdagangan mereka. 

Dalam rangka perdagangan ke luar negeri para pedagang dari berbagai 

kota mengabungkan diri jadi perkumpulan nasional. Keempat, pada 

lapisan bawah masyarakat kota yang tidak memiliki alat, untuk mencari 

kehidupan selain menyewakan tenaga mereka menjadi kenek atau buruh 

harian.2 

 

                                                           
1 Alison Brown. Pent. Saut Pasaribu. 2009. Sejarah Renaisans Eropa. Yogyakarta. Kreasi Wacana. 

Hal. 17 
2 EW Cambel. Peny. Irfan. 2004. Meretas Jalan Pembebasan. Malang. Kijaru School. Hal. 1-2 
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Hal tersebut yang mengubah wajah peradaban feodalisme menuju 

kapitalisme yang nantinya terdeterminasi dengan adanya revolusi industri. 

Lahirnya gagasan tentang sosialisme juga tidak lepas dari naik daunnya kapitalisme 

muda menjadi lebih matang dengan menggantikan tenaga manusia dengan mesin 

atau yang kita kenal dengan revolusi industri, maka tidak heran jika di negara-

negara industri gerakan sosialisme menemukan sambutan yang luar biasa hebat 

bagi pembebasan kaum buruh. 

Sosialisme secara etimologi atau asal usul kata berasal dari bahasa latin 

“socius” yang artinya teman. Tetapi secara terminologi sosialisme tidak secara 

sederhana diartikan sebuah pertemanan atau persahabatan dua orang atau lebih, 

melainkan sebuah gerakan ekonomi politik dimana kepemilikan atas alat-alat 

produksi dikontrol oleh negara.  

Sosialisme menjadi sebuah gerakan kelas buruh sudah ada sebelum Marx 

dan Engels, hanya saja sosialisme pada era sebelum Marx belum mampu 

merangkum kontradiksi pokok dalam masyarakat kapitalis dan masih bersifat 

utopis. Ini yang kemudian menjadi sasaran kritik Marx yang kemudian ditulisnya 

dalam bentuk sebelas tesis Feuerbach “semua filsuf hanya mendefinisikan tentang 

bagaimana dunia, tetapi yang terpenting adalah mengubahnya”. 

Marx menyatakan bahwa sosialime-nya berbeda dengan sosialisme 

sebelumnya, perbedaan ini tidak hanya pada nama dan terminologinya saja, bahkan 

sampai pada tahapan praktek. Sosialisme Marx ialah “sosialisme ilmiah”. Corak 

ilmiahnya dapat dilihat dalam rumusan bahwa sosialisme akan menggantikan 

kapitalisme adalah hasil perkembangan masyarakat dalam sejarah dengan mengacu 
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pada pengaruh dialektik.3 Paling tidak perbedaan ini dapat disimpulkan pada 

beberapa aspek khusus, antara lain: Marx memandang bahwa kelas-kelas dalam 

masyarakat lahir karena konsentrasi alat produksi pada segelintir orang atau 

oligarkhi kapital, terkonsentrasinya alat-alat produksi ini menghasilkan kontradiksi 

antara kelas pemilik (borjuis) dan kelas terhisap (proletar). Kontradiksi dalam 

masyarakat ini memiliki pola hubungan yang eksploitatif-antagonistik, 

penyelesaian hubungan eksploitatif ini hanya mampu dijalankan dengan revolusi 

kekerasan. Pandangan revolusioner sosialisme ilmiah berbanding terbalik dengan 

pandangan kaum “sosialisme utopis” yang lebih menekankan perubahan secara 

evolusioner dan lebih memilih menyesuaikan kondisi perbaikan-perbaikan kelas 

buruh. 

Untuk memahami sosialisme ilmiah Marx dan selanjutnya Lenin, maka kita 

perlu menelaah kembali teori-teori Marx tentang materialisme dialektik dan 

materialisme historis. Filsafat Materialisme Dialektik dan Materialisme Historis 

berakar pada dua tokoh terkemuka saat itu, yaitu George Wilhem Frederick Hegel 

dan Ludwig Andreas Feuerbach. Unsur dialektika berakar pada filsafat Hegel, 

sedangkan unsur Materialisme-nya berakar pada filsafat Feuerbach yang kemudian 

menjadi satu kesatuan dengan bentuk yang baru sebagai landasan filsafat Marx.  

Apa kemudian Marx mengambil dan menggabungkan secara serampangan 

antara dialektika Hegel dan materialisme Feuerbach? Tentu tidak demikian. Marx 

membalikkan dialektika Hegel yang sepenuhnya bersifat idealisme dengan 

                                                           
3 Andi Muawiyah Ramly. 2007. Peta pemikiran Karl Marx. Yogyakarta. LkiS Pelangi Aksara. 

Hal.79 
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menggantikan materi sebagai pondasi filsafatnya. Ringkasnya, bagi Hegel, ide lebih 

substansi daripada materi–yang selanjutnya dinyatakan bahwa materi merupakan 

cerminan daripada ide itu sendiri. Pandangan ini seolah tidak mengalami 

permasalahan yang fundamen, tapi jika kita ambil benang merah pada konteks 

permasalahan dalam masyarakat akan mendapati permasalahan yang tidak bisa 

dikatakan sederhana. 

Implikasi dari pandangan yang idealistik ini membawa pada aspek 

bagaimana memandang realitas yang ada. Sebagai contoh, fenomena kemiskinan 

lebih dimaknai sebagai takdir Tuhan-yang pada akhirnya membawa pada sikap 

pasrah, menerima apa adanya tanpa mencari tahu akar permasalahan yang hakiki. 

Atau pernyataan yang kemudian dipostulatkan dalam masyarakat “hidup ibarat roda 

berputar, kadang dibawah dan kadang diatas”. 

Dari Feuerbach, Marx mengadopsi paham materialisme–sejalan dengan 

adopsi dialektika Hegel, Marx pun mengkritik materialisme Feurbach yang 

sepenuhnya bercorak metafisis. Contoh sederhana yang menggambarkan filsafat 

Feuerbach ialah sebagai berikut: “Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia 

lebih menekankan kekalahan Jepang dalam perang dunia ke II sebagai faktor 

pokok, sedangkan perjuangan rakyat Indonesia melawan kolonialisme-

imperialisme dianggap sebagai faktor sekunder”. Ringkasnya materialism 

Feuerbach beranggapan bahwa gerak, terjadi karena adanya faktor eksternal 

sebagai faktor primer yang mempengaruhi adanya gerak perubahan, sedangkan 

faktor internal sebagai hal yang sekunder. 
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Dari kedua paham tersebutlah Marx kemudian merangkai teori materialisme 

dialektik dan materialisme historis. Marx berangkat dari sesuatu yang nyata, riil dan 

tidak abstrak guna memecahkan kontradiksi pokok dalam masyarakat. 

Materialisme dialektik merupakan pandangan filsafat yang menyatakan 

bahwa perubahan yang terjadi diseluruh alam raya ini dipengaruhi oleh tiga faktor 

pokok yaitu : 1) kontradiksi inhern, 2) perubahan dari kuantitas menjadi kualitas 

dan 3) negasi dari negasi.  

Dari dialektika Hegel, Marx mengambil ‘intinya yang rasional’ dan 

membuang kulitnya yang ‘idealis’, seperti dinyatakan Marx berikut ini: 

“metode dialektika saya, pada dasarnya, tidak hanya berbeda dari 

metode Hegelian, melainkan ia secara langsung berlawanan dengan 

metode Hegel. Bagi Hegel metode berpikir, yang bahkan ditransformasi 

menjadi suatu subyek independen, dengan nama Ide, adalah pencipta 

dari dunia nyata, dan dunia nyata hanyalah penampilan eksternal dari 

Ide itu. Bagi saya sebaliknya, yang ideal itu tidak lain dan tidak bukan 

hanya dunia material yang dicerminkan oleh pikiran manusia, dan 

diterjemahkan kedalam bentuk-bentuk pikiran”.4 

  

 Berpikir dialektik berarti meyakini bahwa materi pasti berkontradiksi, 

bergerak dan berubah kearah yang lebih maju. Untuk menjelaskan hukum 

kontradiksi, gerak dan perubahan ke arah yang lebih maju (perubahan kuantitas 

menentukan kualitas) dapat dicontohkan sebagai berikut: 

 “air yang dipanaskan dengan penambahan suhu tertentu akan berubah 

menjadi uap. Uap adalah bentuk materi baru yang secara kualitas 

berbeda dengan air. Tentu saja hal itu terjadi setelah suhunya ditambah 

dari sedikit menjadi banyak. Dengan suhu sedikit yang tak mencukupi, 

air yang dipanaskan tak akan menjadi uap, tetapi jika panasnya (suhunya 

– suhu yang secara kuantitas bisa diukur) ditambah secara terus menerus, 

dalam kondisi panas yang mencukupi, maka air akan mendidih diatas 

mampan, jika panasnya dilakukan terus –menerus, air akan menjadi 

uap”.5 

                                                           
4 Karl Marx. pent. Oey Hay Djoen. 2004. Kapital buku I; Sebuah Kritik Ekonomi Politik. Hasta 

Mitra. Hal.xxxix  
5 Nurani Soyomukti. 2011. Pengantar Filsafat Umum. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media. Hal. 291 
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Sedangkan materialisme historis merupakan pandangan filsafat yang 

menyatakan bahwa perubahan sejarah masyarakat dilatari oleh dialektika faktor 

ekonomi. Aforisme yang kemudian dikenal dengan ‘basis struktur menentukan 

tatanan supra struktur’. Sebagai pandangan filsafat, Materialisme Historis sebuah 

alat analisa untuk mengurai sejarah perkembangan masyarakat dimana pada 

mulanya fase komunal primitif beralih menuju perbudakan kemudian beralih 

menuju feodalisme beralih ke kapitalisme dan selanjutnya beralih pada sosialisme 

dan terakhir komunisme. Perubahan dari fase peradaban tersebut ke fase peradaban 

masyarakat berikutnya inilah yang bagi Marx disebabkan oleh faktor ekonomi. 

Penafsiran sejarah ini bertentangan dengan para pendahulu dan sezamannya yang 

melihat bahwa faktor penggerak sejarah disebabkan oleh ide, politik, kepahlawanan 

dan agama atau ketuhanan.6 Marx melihat basis stuktur ekonomi sebagai kekuatan 

penggerak sejarah dengan melihat bahwa “dalam masyarakat industri modern dua 

ratus tahun terakhir ini, pemilikan alat-alat produksi industri menjadi kunci 

utama”.7 

Gagasan tentang sosialisme sebagai jalan menuju masyarakat tanpa kelas 

merupakan pandangan yang sepenuhnya revolusioner. Marx melihat bahwa entitas 

negara merupakan instrumen kelas borjuis untuk menindas kelas proletar. Maka 

untuk membebaskan manusia dari keterasingannya, diharuskan melakukan 

perubahan dengan jalan revolusi kekerasan.8 

                                                           
6 Lihat juga karya William Ebenstein. Isme-isme yang mengguncang Dunia. 
7 William Ebenstein-Edwin Fogelman. 1987. Isme-isme Dewasa Ini, ed ke-9. Jakarta. Erlangga. 

Hal.3 
8 Lihat juga karya William Ebenstein. Isme-isme yang mengguncang Dunia. 
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Dari penjelasan tersebut diatas, penulis berkeinginan untuk menjelaskan 

konsep sosialisme menurut pandangan Marx-Lenin yang selama ini di tafsirkan 

berbeda oleh khalayak umum. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Seperti latar belakang yang sudah tertulis diatas, maka rumusan masalah 

dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana konsep Sosialisme dalam pandangan 

Marx dan Lenin? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep Sosialisme 

dalam pandangan Marx dan Lenin. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil pengerjaan skripsi ini mampu menjadi alternativ 

referensi dikalangan akademisi. Secara khusus bagi para peneliti-peneliti 

berikutnya yang memiliki kesamaan jenis dengan penelitian ini. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Semoga penelitian ini mampu membuka cakrawala pengetahuan dan 

sebagai tambahan referensi. Terkhususnya mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik 

yang akan lebih dalam mengkaji tentang negara, perubahan sosial, hukum dalam 



9 
 

sudut pandang Marx serta memberikan inspirasi bagi para pembaca serta mampu 

memajukan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

1.5 Landasan Teoritik dan Definisi Konseptual  

1.5.1 Landasan Teoritis 

Teori adalah satu set proposisi yang menyatakan secara logis saling 

hubungan antara dua atau lebih konsep (variable) untuk tujuan menjelaskan suatu 

fenomena atau hubungan antara fenomena. Jadi bisa dikatakan juga bahwa 

kerangka teoritis adalah satu kumpulan teori dan model dari literature yang 

menjelaskan hubungan dalam maslah tertentu.9 Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teori sebagai berikut: 

1. Teori kelas 

Teori kelas dikenal di Eropa pada kisaran abad 16 untuk membedakan 

antara orang-orang yang bekerja dengan yang tidak bekerja, mulai berkembang dan 

digunakan secara konsisten pasca revolusi industri sekitar abad 18 untuk 

menunjukkan stratifikasi sosial dalam masyarakat Eropa antara golongan 

masyarakat yang memiliki alat produksi (kelas borjuis) dan golongan yang tidak 

memiliki alat produksi (kelas proletar). Sosiolog DR. P. J. Bouman membedakan 

secara signifikan terminologi golongan dan kelas. Menurut peneliti, sebuah 

golongan terdapat di dalamnya kelas-kelas sosial yang mewakili kepentingan kelas 

                                                           
9 Dr. Ulber Silalahi, M.A. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Penerbit PT. Refika Aditama. 

Hal. 91 
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tersebut. Sedangakan istilah kelas sendiri menunjukkan determinasi ekonomi yaitu 

kepemilikan atas alat produksi didalam suatu masyarakat. 10 

Dalam sejarah peradaban masyarakat yang pernah ada, terdapat dimana 

kelas-kelas sosial belum terbentuk, yaitu pada fase masyarakat komunal primitif. 

Pada fase ini, masyarakat masih belum terpisah dari komunitas atau kelompoknya 

dan bekerja secara bersama dengan cara pemenuhan kebutuhan secara ‘subsisten’.11 

Pada fase masyarakat komunal tersebut dapat dibayangkan betapa sederhana pola 

kehidupan sehingga berproduksi yang mula-mula terjadi ialah berburu dan meramu. 

Kelas-kelas sosial baru kemudian muncul pada fase perbudakan yang 

ditandai dengan dimulainya penjinakan hewan – yang selanjutnya semakin 

terdeterminasi dengan ditemukannya teknik pertanian. Dengan adanya penemuan-

penemuan alat produksi yang lebih maju dan terjadinya invansi antar suku tersebut 

perilaku masyarakat fase perbudakan mengalami perubahan dan kemajuan yang 

signifikan, salah satu perubahan mendasar ialah bertambahnya anggota kelompok 

dalam suku-suku atau komunitas masyarakat komunal, hal ini dikarenakan pada 

fase sebelumnya – masyarakat komunal primitive masih memenuhi kebutuhannya 

dengan berburu dan meramu. Karena dengan cara demikian sangat tidak 

memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan anggota kelompok yang besar, maka 

dengan ditemukannya penjinakan hewan dan pertanian hal tersebut menjadi 

mungkin dan sebuah keharusan untuk anggota yang banyak dalam suatu kelompok 

masyarakat. Penemuan tembikar, alat pemanah, besi dan logam merupakan faktor-

                                                           
10 Bandingkan dengan DR. P. J. Bouman. 1976. Penter. Sugito – Sujitno. Sosiologi ; Pengertian dan 

Masalah. Yayasan Kanisius. Yogyakarta. Hal 73-77 
11 Sistem subsisten ialah bekerja atau berproduksi sesuai dengan kebutuhan, dan tidak mengenal 

penimbunan atau sangat tidak memungkinkan terjadinya over produksi. 
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faktor yang juga mempengaruhi lahirnya kelas-kelas sosial tersebut. Fase inilah 

yang kemudian dinamakan fase perbudakan dan sebagai awal dari kontradiksi 

antara tuan budak dan budak. 

Fase peradaban tersebut kemudian mengalami perubahan kearah 

feodalisme, dimana keabsolutan raja dan dibarengi kuasa Gereja semakin 

mentasbihkan aristokrat sebagai penguasa tunggal. Dalam masyarakat feodalisme 

terbagi dalam banyak kelas-kelas sosial yang akhirnya klimaks dari kebobrokan ini 

ditandai dengan piagam Magna Charta di Inggris sebagai sebuah kemenangan atas 

dominasi Raja dan Gereja Katolik. Hanya saja jika kita cermati dari pergolakan 

tersebut, kelas yang diuntungkan ialah golongan aristokrasi dan kelas menengah 

baru yang mulai mengisi posisi penting dalam kehidupan sosial dan politik. 

Kebobrokan feodalisme direspon secara cepat oleh kelas menengah dengan 

starting pointnya revolusi industri sebagai pijakan nyata bagi perkembangan 

kapitalisme. Kebangkitan kapitalisme sebagai corak produksi baru tidak 

menghilangkan kontradiksi yang telah terjadi pada fase feodalisme melainkan 

mengerucutkan kontradiksi itu pada dua kelas yang vulgar yaitu kelas borjuis dan 

kelas proletar. 

Ringkasnya, teori kelas ialah sebuah teori yang menyatakan bahwa dalam 

kehidupan manusia (zaman masyarakat perbudakan sampai dewasa ini) terbagi 

dalam kelas-kelas sosial, perubahan sosial dalam masyarakat terjadi karena adanya 

kontradiksi kelas didalamnya yaitu antara kelas pemilik alat produksi dan kelas 

yang tidak memiliki alat produksi. Untuk menghapuskan kelas itu sendiri 

diperlukan revolusi sebagai perjuangan kelas dan penjungkirbalikkan tatanan 
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masyarakat yang ada dan membentuk suatu tatanan masyarakat baru yaitu 

masyarakat tanpa kelas. 

1.5.2 Definisi Konseptual 

Definisi Konseptual merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian, 

dalam penelitian sebuah konsep perlu diatasi guna memungkinkan pembahasan 

yang terlalu melebar dalam penelitian. Secara sederhana, definisi konseptual atau 

teoritis dapat diartikan sebagai definisi yang menggambarkan konsep dengan 

penggunaan konsep-konsep lain, atau mendefinisikan suatu konstruk dengan 

menggunakan konstruk-konstruk lain.12 

1. Negara 

Marx sama sekali berbeda dalam melihat sebuah entitas Negara, ia tidak 

seperti para filsuf liberalis seperti J.S Mill, atau naturalis ala John Locke, atau 

seperti filsuf idealis ala Hegel. Bagi Marx, jelas bahwa negara merupakan 

instrumen dari kelas penguasa untuk menindas kelas yang lain. Marx 

mengilustrasikan tentang negara sebagai berikut: 

“Lantaran negara adalah lembaga individu-individu kelas penguasa 

(rulling class) dalam mengukuhkan kepentingan bersama mereka 

(common interest), dan lembaga perwujudan masyarakat sipil dari suatu 

zaman, maka semua lembaga umum dibentuk dengan bantuan negara dan 

bingkai politik”.13 

 

Maka dari itu jelas sudah bahwa kebebasan hanya akan bermakna semu jika 

keberadaan kelas didalam negara masih tetap ada. Penghancuran negara borjuasi 

merupakan kewajiban utama bagi kelas proletar. Hanya saja untuk menggantikan 

                                                           
12 Dr. Ulber Silalahi, MA Op.Cit. Hal. 118 
13 Karl Marx dan Frederick Engels. pent. Nasikhul Mutanna. 2013. Ideologi Jerman. Yogyakarta. 

Pustaka Nusantara. Hal.103 
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negara borjuasi dengan konsep negara yang diidealkan Marx tidak semudah wacana 

teoritis belaka, karena pada akhirnya kekuasaan lama akan tetap mengorganisasikan 

diri dengan segenap upaya untuk membendung perlawanan dari massa rakyat. 

Jika kita kontekstualisasikan dengan situasi dewasa ini, maka setidaknya 

sebelum tindakan represif Negara dijalankan, dia (Negara) dapat melakukan secara 

soft power melalui regulasi-regulasi yang dibuat oleh kelas borjuasi melalui aparat 

negara untuk membuat rancangan undang-undang yang pada akhirnya membatasi, 

mengkebiri dan akhirnya merepresi gerakan rakyat. Atau dalam bahasa Gramscian 

dikenal dengan istilah “Hegemoni”. 

2 Revolusi 

Ada kaitan erat antara Jerman, Inggris dan Prancis dalam nuansa kehidupan 

seorang Karl Marx, hal ini biasa diurai demikian karena dari Jerman lah Marx 

mempelajari filsafat, dari Inggris Marx mempelajari ekonomi-politik dan dari 

Prancis Marx mempelajari sosialisme utopis atau perjuangan kelas. Adalah 

kebiasaan dari tokoh-tokoh neo Marxist yang membagi fase kehidupan Marx muda 

dan Marx tua. Sesungguhnya hal ini sangat baik jika dilakukan dengan tepat dengan 

tujuan untuk menunjukkan adanya pergeserean pandangan-pandangan Marx dari 

masa muda ke masa tua – atau biasa disebut Marx muda dan Marx tua. 

Rujukan dari kaum neo Marxist ini ialah risalah Marx yang ditulis pada 

tahun 1844 yang berjudul “Economy and Philosophical Manuscripts” yang 

menggambarkan nuansa yang humanis dalam metode perjuangannya. Baru pada 

karya “The German Ideology” yang ditulisnya bersama Engels tahun 1846, Marx 

mengganti kecenderungan individualistic yang terdapat dalam ‘Manuscript’ secara 
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pasti diganti oleh konsep tentang kelas, hasrat cinta dan persahabatan digantikan 

dengan hasrat perjuangan kelas.14 

Gagasan tentang perjuangan kelas yang dilakukan dengan cara revolusi 

memang baru mengemuka ketika Marx mengunjungi Prancis dan selanjutnya 

pengalaman dari Prancis lah yang membawa Marx memiliki pandangan yang 

revolusioner. Bahwa penegasan tentang pentingnya perjuang kelas baru terangkum 

dalam karya The Manifesto Communist Party yang ditulis bersama Engels pada 

tahun 1848. Dalam karya tersebut pada bagian satu Marx mengawali dengan 

pernyataan “Sejarah seluruh masyarakat dari dulu hingga sekarang adalah sejarah 

perjuangan kelas”. Ini menandaskan bahwa ada kontradiksi yang memiliki pola 

antagonistik yang terjadi didalam masyarakat, baik pada fase perbudakan, fase 

feodal terlebih secara nyata pada fase kapitalisme. Guna membebaskan manusia 

dari keterasingan serta pola hubungan yang eksploitatif ini, maka satu-satunya jalan 

hanya dengan revolusi. 

Terkait revolusi dengan cara kekerasan pernah disampaikan oleh Marx 

dalam pertemuan didepan kongres Internasionale di Amsterdam Belanda tahun 

1872 mengatakan: 

“Kita tahu bahwa kita harus mempertimbangkan lembaga-lembaga adat 

dan kebiasaan dari berbagai daerah, dan kita tidak menyangkal bahwa ada 

negara-negara seperti Amerika, Inggris, dan andai kata saya mengenal 

lembaga-lembaga saudara, saya mungkin lebih baik akan menambahkan 

kalau di Belanda kaum pekerja dapat mencapai tujuan dengan jalan damai. 

Tetapi yang seperti itu tidaklah mungkin terjadi.15 

 

 

                                                           
14 William Ebenstein-Edwin Fogelman. 1987. Isme-isme Dewasa Ini, ed ke-9. Jakarta. Erlangga. 

Hal.13 
15 William Ebenstein. Peny. Floriberta Aning.2006. Isme-isme yang mengguncang Dunia. 

Yogyakarta. Hal.19 
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3 Sosialisme 

Sosialisme merupakan gerakan ekonomi politik dimana penguasaan atas 

alat produksi dikontrol oleh negara. Istilah sosialisme memang bukan hasil original 

dari Marx, kata sosialisme ini sudah ada di Prancis sejak tahun 1830.16 Istilah ini 

sudah ada jauh sebelum Marx yang dipelopori oleh David Ricardo, Robert Owen, 

Ferdinand Lasalle dan tokoh-tokoh lainnya sebagai kritik atas sistem ekonomi 

kapitalisme yang dipelopori oleh ekonom klasik Adam smith. 

Pembeda antara sosialisme Marx dengan sosialisme utopis (sosialisme 

sebelum Marx) terletak pada keobjektifan dalam tahapan peralihan dari masyarakat 

kapitalisme menuju masyarakat sosialisme dengan jalan revolusi. 

Dimasa Marx hidup, sosialisme memiliki berbagai gerakan yang kadang 

kala sering mengaburkan tujuan dari sosialisme ilmiah, hal ini tidak lepas dari 

berbagai macam pijakan antara gerakan sosialisme yang satu dengan sosialisme 

yang lainnya dan bahkan pada akhirnya terjadi pertentangan dalam tubuh gerakan 

pekerja sedunia. Ini terlihat pertentangan antara Marx dengan Pierre Joseph 

Proudhon serta Mikhael Bakunin. Kedua tokoh tersebut terakhir disebut-sebut 

sebagai bapak pendiri ‘anarkhisme’. 

Baik sosialisme ilmiah Marx maupun sosialisme libertarian atau anarkisme 

ala Proudhon dan Bakunin, sama-sama melihat bahwa properti dan negara 

merupakan sumber dari segala kejahatan manusia. Hanya saja ada perbedaan yang 

tajam antara Marx dengan kaum anarkhis tersebut. Hal tersebut sangat kentara 

                                                           
16 Uraian tentang sosialisme utopis dapat dilihat dalam karya Franz Magnis Suseno Pemikiran Karl 

Marx: Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme. Jakarta . PT. Gramedia Pustaka 

Utama, khususnya hal. 13-44 
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ketika keduanya memiliki pandangan yang berbeda dalam menerjemahkan apa itu 

hak milik dan Negara. 

Bagi Proudhon, property/hak milik adalah pencurian. Pada aspek ini Marx 

tidak sependapat, karena bukan hak milik yang menjadi pencurian tetapi pemilikan 

segelintir orang atas alat produksi merupakan sumber dari kejahatan tersebut. 

Sosialis anarkhis yang secara terminologi “tidak menghendaki pemerintahan” 

memandang bahwa negara merupakan sumber malapetaka kedua yang perlu 

dihancurkan. Secara argumentatif pandangan kaum anarkis menyatakan “jika 

negara dihancurkan, maka kapitalisme akan ikut hancur pula”. Marx sependapat 

bahwa entitas negara merupakan intrumen kelas borjuasi tetapi Marx tidak 

sependapat jika  negara harus dihancurkan. Karena negara masih berfungsi sebagai 

pengatur masyarakat guna transisi dari masyarakat liberal ke menuju masyarakat 

sosialis dan kemudian komunis. Karena bagi Marx dengan menggatikan Negara 

borjuis menjadi Negara proletariat (diktaktor proletariat) maka Negara tidak lagi 

berperilaku seperti halnya negara dalam kuasa kelas borjuis. 

4. Hakikat Negara 

1) Negara dalam Pandangan Marx dan Lenin 

Negara dalam pandangan Marx dan Lenin tidak memiliki arti yang positif, 

ini ditunjukkan dengan pandangan kedua tokoh tersebut tentang Negara. Bahwa 

keberadaan Negara merupakan alat bagi kelas borjuis untuk menghisap kelas 

proletar. Lebih jauh Lenin membahas tentang Negara dalam karyanya State and 

Revolution, yang menyatakan bahwa “negara merupakan hasil dari tidak 

terdamaikannya antagonisme kelas dalam masyarakat”. 



17 
 

Artinya bahwa Negara hadir dalam perwujudannya yang paling maju dalam 

bentuk masyarakat modern dengan secara pasti berpihak pada kepentingan kelas-

kelas minoritas. Hal ini sudah tergambar dengan jelas pada sejarah perkembangan 

masyarakat – dimana terdapat kaitan erat antara kekayaan oleh segelintir minoritas 

(modal, kepemilikan alat produksi) dengan kepentingan politik penguasa untuk 

tetap bertahan demi privilese yang telah dinikmatinya. Atau jika kita lihat lebih 

kebelakang pada zaman ‘barbarism tingkat menengah’ dan adanya kebutuhan untuk 

membentuk suatu komunitas politik demi melindungi hasil kerja mereka dari 

komunitas atau suku-suku lainnya. 

Ringkasnya bagi kedua tokoh tersebut, Negara beserta aparatnya 

merupakan alat penindas yang secara khusus melayani kepentingan kelas berkuasa 

(pemilik modal dan alat produksi). Setidaknya bangun piramida Marx telah 

menjelaskan bahwa basis struktur (ekonomi) menentukan supra struktur (hukum, 

politik, budaya, dll). 

2) Negara Manifestasi dari Kepentingan Kelas 

State and Revolution dianggap sebagai manifestasi politik dari Lenin. Bagi 

Lenin, negara hasil dari tak terdamaikannya kontradiksi-kontradiksi kelas dalam 

masyarakat. Seperti halnya Marx yang memandang bahwa negara hanya sebuah 

instrumen kelas untuk menindas kelas yang lain. 

Pandangan Marx-Lenin jelas berbeda dengan teoritisi kontrak sosial seperti 

John Locke atau Thomas Hobbes, yang memandang bahwa negara terbentuk atas 

perjanjian masyarakat. Kedua tokoh tersebut hidup  pada era kekuasaan tunggal 

dipegang oleh raja dan mengalami gejolak antara kaum bangsawan dan rakyat. 
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Kedua tokoh tersebut berpandangan bahwa negara merupakan wujud dari kontrak 

sosial bebas antar masyarakat, dengan dalih bahwa manusia cenderung untuk 

berkonflik dan berlangsung secara terus menerus maka perjanjian antar masyarakat 

dibuat, dan membatasi kekuasaan raja dengan cara membagi kewenangan kedalam 

tiga bentuk otoritas yaitu; eksekutif, legislatif dan yudikatif.  

Kegemilangan para tokoh era renaisans ini berangkat dari analisa mereka 

tentang perilaku negara yang pada saat itu termanifes dalam kekuasaan absolutisme 

seorang raja, pembagian kekuasaan dengan konsep “trias politica” hanya 

merupakan bentuk baru dari penindasan model baru. Adanya pembagian kekuasaan 

tidak mengakhiri penindasan yang terjadi pada manusia, malah semakin suburnya 

kapitalisme dengan perangkat politik baru tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh 

Lord Acton, bahwa kekuasaan yang tak terbatas akan cenderung menggunakan 

kekuasaan itu secara tak terbatas pula. 

Ringkasnya bagi Marx atapun Lenin, tidak ada negara yang berdiri secara 

netral seperti ilustrasi teoritisi kontrak sosial atau liberal. Negara dimanapun dan 

dalam kondisi apapun merupakan manifestasi dari kepentingan kelas. 

3) Melenyapnya Negara 

Terminologi ‘melenyapnya negara’ sering menimbulkan perdebatan 

dikalangan tokoh-tokoh setelah Marx dan Engels meninggal, karena dianggap 

absurd, bahkan banyak yang kemudian salah menafsirkan ‘melenyapnya 

negara’dengan terminologi ‘negara dilenyapkan’. Tentunya ada perbedaan makna 

antara dua pernyataan tersebut. 
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Penulis akan sedikit menyinggung tentang terminologi melenyapnya negara 

dengan maksud menjernikan berbagai ambiguitas. Ketika Marx menyatakan bahwa 

negara akan melenyap dibawah komunisme itu mensyaratkan bahwa didalam 

komunisme sudah tidak terjadi antagonisme kelas, yang artinya bahwa setiap 

kebutuhan manusia sudah terpenuhi. Dalam masyarakat komunis “tiap-tiap orang 

bekerja sesuai kemampuannya, dan setiap orang memperoleh sesuai 

kebutuhannya”. 

5. Hakikat Revolusi 

1) Kesadaran Kelas 

Bukan kesadaran yang menentukan kondisi sosial, melainkan kondisi sosial 

yang menentukan kesadaran. Aforisme tersebut merupakan khas pemikiran 

Marxisme. Kesadaran kelas untuk melakukan perjuangan terkondisikan oleh 

keadaan objektif dimana individu tersebut tinggal. Maka akan terjadi revolusi atau 

perjuangan kelas ketika kelas buruh dan bahkan individu-individu lainnya 

berkesadaran kelas. Artinya bahwa lingkungan dimana manusia tinggal sangat 

menentukan bagaimana kesadaran yang dimilikinya. Ketika manusia hidup dalam 

masa represif, maka ia akan berpikir bagaimana hidup dengan kondisi harmonis 

tanpa ada intimidasi dan represi dari kelas berkuasa atau ketika manusia hidup dalm 

keganasan cuaca alam yang tidak menentu maka hal tersebut mendorong 

bagaimana manusia mampu mengatasi permasalahan tersebut dan tetap hidup demi 

kelangsungan spesies-nya.  

Sangat absurd untuk terjadi revolusi ketika kapitalisme mengorganisir diri 

(melakukan restorasi) dengan senantiasa memodernkan perangkat penindasannya, 
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sedangkan kelas proletar tidak dengan segera menyadari penindasan yang 

berlangsung serta mengorganisir diri dan  masih terlena dengan kenyamanan yang 

semu atau terhegemoni.  Hal inilah yang kemudian menjadi sorotan Antonio 

Gramsci dengan teori Hegemoni-nya. Dimana saat itu kelas buruh Italy lebih 

nyaman untuk menikmati tayangan televisi yang pada akhirnya membawa sikap 

pasif bagi gerakan buruh. 

2) Perjuangan Kelas 

Hakikat sejarah dari dulu hingga sekarang ialah sejarah perjuangan kelas. 

Tuan budak dan hamba sahaya, tuan tanah dan petani, kaum partisan dan plebeian, 

singkatnya antara kelas penindas dan kelas tertindas. Dalam halaman pertama 

manifesto komunis Marx melukiskan bahwa sejarah  masyarakat tidak berjalan 

secara statis, bahwa gerak perubahan masyarakat berjalan secara dialektik. Seperti 

halnya yang sudah dibahas di atas bahwa perkembangan masyarakat dari tiap-tiap 

fase bergerak karena adanya kontradiksi didalam masyarakat tersebut. Di dalam 

masyarakat kontradiksi tersebut terangkum dalam hubungan produksi (basis 

struktur) yang kemudian melahirkan tatanan politik, supremasi hukum, budaya 

(supra struktur). 

Perjuangan penggulingan negara borjuis hanya akan menuai hasil jika 

dilakukan dengan revolusi kekerasan. Jika kita simak dengan seksama, dalam 

manifesto partai komunis, yang ada ialah membawa kelas proletariat menuju 

gerbang kemerdekaan yang sejati, dan membawa kelas proletar berkuasa 

memenangkan perjuangan demokratis. 
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Sekalipun Marx menyadari bahwa kontradiksi tersebut tidak hanya 

bersumber dari hubungan produksi (ekonomi) melainkan terdapat kontradiksi yang 

lebih kompleks seiring dengan perkembangan Negara modern tetapi yang paling 

pokok ialah karena faktor ekonomi tersebut.  

Tentunya hal ini akan menjawab beberapa pertanyaan kritis yang biasanya 

dilontarkan oleh masyarakat intelegensia, apakah perjuangan politik atau ekonomi 

yang lebih dulu dilaksanakan dan apakah terdapat demokrasi dalam sosialisme. 

3) Diktaktor Proletariat 

Marx menggunakan istilah ini secara tepat karena basis utama (tenaga 

pokok) penggerak revolusi adalah kelas proletar. Karena dalam masyarakat 

kapitalis yang terhisap dan tertindas secara penuh ialah kelas proletar. Dalam 

manifesto komunis, Marx sudah menyatakan bahwa “tujuan utama kita ialah 

membawa kelas proletar menuju garis kemenangan dengan menggantikan diktaktor 

borjuis dengan diktaktor proletariat”. Dalam artian bukan sekedar pergantian 

kekuasaan secara vulgar, tapi secara hakikat akan adanya kepastian kehidupan 

manusia bersegi hari depan. 

Hanya saja masyarakat awam dan bahkan masyarakat intelegensia 

terkadang terlalu takut dengan istilah ‘diktaktor’ karena pengistilahan diktaktor 

bermakna negative. Hal tersebut menjadi lumrah ketika kita berkaca pada Jerman 

dibawah kepemimpinan fasis Hitler. Belum lagi propaganda media Negara-negara 

Barat yang selalu memberitakan kekejaman kepemimpinan diktaktor. 

Tetapi apakah kemudian diktaktor proletariat benar adanya seperti 

diberitakan media-media barat? Tentunya kita tidak dapat menjawab hal tersebut 
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secara pasti jika tidak mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Karena tanpa 

adanya elaborasi maka pengetahuan yang kita dapat hanya bersifat spekulatif yang 

rentan akan kebenaran objektifnya. 

6. Sosialisme Ilmiah 

Dari sekian banyak gerakan sosialisme mulai Marx hidup sampai Marx 

meninggal dunia, ada tiga gerakan sosialisme yang bagi penulis patut untuk dibahas 

dalam penelitian ini. Yaitu sosialisme utopis, sosialisme libertarian/anarkisme dan 

sosialisme demokrasi. Sekalipun nanti pada akhirnya terjadi pertentangan antar 

masing-masing kubu sosialis tersebut dan akhirnya terjadi pendistorsian terhadap 

tujuan sosialisme ilmiah itu merupakan soal lain yang akan kita bahas secara khusus 

di bab tiga. 

Kenapa kemudian penulis lebih memilih tiga gerakan sosialisme tersebut, 

karena ketiga ideologi perjuangan itu memiliki basis pengikut yang cukup banyak, 

baik dalam kongres internasional pertama dimana Marx hidup dan kongres 

internasional kedua dimana Lenin menjadi pelopor gerakan revolusioner. 

Sosial demokrasi tumbuh subur di negara Jerman yang dipelopori oleh Karl 

Kautsky dan Eduard Bersntein. Pandangan kedua tokoh ini kemudian dikenal 

dengan gerakan ‘revisionisme’. Salah satu hal yang paling pokok dalam ajaran 

Marx disamping filsafat materialisme dialektik, materialisme historis, dan study 

ekonomi politik, ialah perjuangan revolusioner gerakan massa rakyat. Ada beberapa 

aspek yang kemudian sengaja didistorsikan oleh kedua tokoh tersebut, yaitu : 

pertama, Bernstein dan Kautsky beranggapan bahwa perjuangan revolusioner kelas 

buruh dapat digantikan dengan perjuangan intra parlementer, kedua, mereka 
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beranggapan bahwa kapitalisme tidak akan pernah hancur – seperti halnya ramalan 

Marx, ketiga, tahapan revolusi digantikan dengan tahapan reformasi – yang artinya 

perjuangan kelas hanya selesai sampai reformasi saja tanpa melanjutkan perjuangan 

tersebut ke arah revolusi dan membawa kelas proletar memenangkan perjuangan 

demokrasi. Tentu saja hal ini membawa implikasi terhadap perjuangan serikat 

buruh Inggris dan selanjutnya serikat buruh Jerman yang kemudian lebih 

menjalankan perjuangan dengan cara parlementarian. 

Pandangan tersebut segera dikecam keras oleh Lenin, Rosa Luxemburg dan 

kawan-kawan dalam tubuh gerakan buruh Internasionale II.17 Karena dampak dari 

pandangan tersebut menggantikan pentingnya perjuangan kelas (aksi massa) dalam 

pengambil alihan supremasi politik serta menurunkan kesadaran kelas pekerja 

kederajat yang lebih rendah. Karena pada hakikatnya selama perjuangan 

parlementarian masih terdapat kontradiksi kelas, maka tidak akan terjadi perubahan 

signifikan baik dalam bentuk kebijakan, regulasi maupun pengelolaan sumber daya. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Lihat juga karya George Novack. Sejarah Internasional Pertama dan Kedua. Dalam 

http://come.to/indomarxist, Nov 2002 Marxists Internet Archive. Diakses pada tanggal 15 Februari 

2013 
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Skema 1.1 : Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Metode Penelitian  

Dalam sebuah penelitian, metodologi menjadi penting untuk menjawab 

rumusan-rumusan masalah yang ada agar tepat dan akurat. Metode penelitian sosial 

adalah cara sistematik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yang 

diperlukan dalam proses identifikasi dan penjelasan fenomena sosial yang tengah 

ditelisiknya. Secara dikotomis, dalam ilmu sosial dikenal dua jenis metode 

penelitian yaitu kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian penulisan skripsi ini 

menggunakan pendekatan tekstual, yaitu suatu upaya untuk memahami bagaimana 

pemikiran/ pandangan konsep sosialisme menurut Karl Marx dan Lenin.  

1.6.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif karena penulis 

berusaha untuk mengangkat berbagai fenomena dan realitas sosial. Pembangunan 

dan pengembangan teori sosial dapat dibentuk dari empiris melalui berbagai 

fenomena atau kasus yang diteliti. Dengan demikian teori yang dihasilkan 

Konsep sosialisme 

dalam pandangan 

Marx dan Lenin  

Lokus : 

Teori Kelas  

Fokus :  

Sosialisme Ilmiah 

Marx dan Lenin  

Dalam memandang sosialisme, antara Marx dan 

Lenin tidak ada perbedaan secara substansif 

(filsafat materialisme dialektis dan materialisme 

historis sebagai fondasi teori dan praktek 

revolusioner) kalaupun perbedaan tersebut ada 

hal ini semata hanya pada aspek kondisi objektif 

dan metode 
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mendapatkan pijakan yang kuat pada realitas, bersifat kontekstual dan historis. 

Metode penelitian kualitatif membuka ruang yang cukup bagi dialog ilmu dalam 

konteks yang berbeda, terutama apabila ia difahami secara mendalam dan “tepat”. 

Dalam kaitan ini, serangkaian karakter, jenis dan dimensi dalam metode kualitatif 

memberikan janji kepada ilmuwan sosial di Indonesia, untuk dapat 

mengembangkan ilmu sosial dan metode pada format yang lebih otonom.18 

1.6.2 Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif. 

Peneliti berusaha menggambarkan atau mendeskripsikan dan menginterprestasikan 

secara tepat dan jelas mengenai sifat dan keadaan, situasi dan kondisi, gejala dan 

perkembangannya serta hubungan antara obyek penelitian dengan gejala 

masyarakat lainnya. Penelitian deskritif selain bertujuan menggambarkan secara 

cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti, penelitian 

deskriptif juga fokus pada pertanyaan dasar “bagaimana” dengan berusaha 

mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas, teliti, dan lengkap tanpa 

banyak detail yang tidak penting seperti dalam penelitian eksplorasi.19 

Dari pengertian di atas, maka peneliti beranggapan bahwa penggunaan 

metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan 

pengetahuan dan informasi berdasakan kerangka fakta dan data yang benar serta 

dapat dipercaya tentang pandangan Marx dan Lenin mengenai konsep Sosialisme 

sehingga merupakan hal yang paling tepat untuk menggambarkan permasalahan 

                                                           
18 Gumilar Rusliwa Somantri. Memahami Metode Kualitatif. MAKARA, Sosial Humaniora, Vol.9 

No.2. Desember 2005. Hal.64 
19 Dr. Ulber Silalahi, M.A. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Penerbit Pt. Refika Aditama. 

Hal. 28 
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secara mendalam yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Sehingga 

penulis menggunakan tahapan sebagai berikut: deskriptif, interpretatif dan analisis. 

1.6.3 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek dimana peneliti dapat memperoleh data-

data yang diperlukan. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, 

dapat berupa sesuatu yang diketahui/anggapan atau suatu fakta yang digambarkan 

lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain. Fungsi dari sumber data ialah untuk 

memudahkan bagi peneliti dalam proses pengumpulan data sehingga hasil 

penelitiannya berdaya guna. Dalam sebuah penelitian data-data diperoleh melalui 

dua sumber yaitu: 

1. Data primer 

Adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Dalam 

metode penelitian sosial karya Dr. Ulber Silalahi, MA menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan data primer adalah suatu objek atau dokumen original – material 

mentah dari pelaku yang disebut “first hand information”. Data atau sumber primer 

meliputi dokumen historis dan legal, hasil dari suatu eksperimen, data statistik, 

lembaran-lembaran kreatif, dan objek-objek seni.20 

2. Data sekunder 

Secara sederhana data sekunder ialah data yang telah tersedia dalam hal ini 

data dapat diperoleh dari: dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan 

maupun arsip-arsip resmi catatan, laporan serta arsip yang berhubungan dengan 

fokus penelitian. Bagi peneliti yang membedakan dari keduanya (data primer dan 

                                                           
20 Ibid. Hal. 289 
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sekunder) ialah apakah data tersebut original dari orang pertama atau berupa 

interpretasi atas orang pertama. Data ini biasanya diperoleh dari kepustakaan atau 

dari laporan-laporan peneliti terdahulu. 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data  

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah: 

1. Studi pustaka (library research) 

Data dicari dan dikumpulkan dari berbagai sumber baik primer maupun 

sekunder, antara lain bahan-bahan yang bersifat dokumenter (dokumen tertulis) 

melalui buku, surat kabar, jurnal, artikel, laporan penelitian, e-book, serta data-data dari 

internet. Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dikumpulkan, diolah, 

diidentifikasi, dan dianalisis kemudian digunakan untuk mendukung uraian penelitian 

dalam menjawab rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini. 

1.6.5 Teknik Analisa Data 

Untuk memudahkan dalam menganalisis, proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan dasar. Metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui analisis kualitatif. 

Metode analisis kualitatif yang digunakan dalam suatu penelitian untuk 

memperoleh gambaran atau pendeskripsian data secara kualitatif dan akan 

menghasilkan data secara deskriptif melalui uraian. Data-data yang diperoleh 

digolongkan menurut bidang-bidang tertentu. 

Lebih lanjut, Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan 

jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat diolah, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 
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menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memuruskan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain.21 Menurut Huberman dan Miles (1994); 

“kajian kualitatif pada akhirnya bertujuan menggambarkan dan menerangkan (pada 

tingkat tertentu) pola keterkaitan, yang dapat dilakukan hanya dengan konsep 

kategori analitis khusus (Mishler, 1990). Mengawalinya secara deduktif atau secara 

induktif adalah cara yang sah dan merupakan prosedur berguna”22. 

 

                                                           
21 Op.cit, Hal. 248 
22 Abbas Tashakkori & Charles Teddlie. Pent. Drs. Budi Puspa Priadi, M. Hum. 2010. 

Mengombinasikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 197 


