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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan 

mengacu pada Bab I serta hasil analisis pada Bab IV. Sesuai dengan rumusan 

masalah pada Bab I, terdapat 4 hal yang penulis simpulkan dalam bab ini 

sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Maka 

kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut: 

Situasi Politik di China sebelum tahun 1927 banyak terjadi 

pemberontakan-pemberontakan, dimulai dari revolusi 1911 yang menjatuhkan 

kekuasaan dinasti Qing di China Selatan, munculnya tokoh Yuan Shih Kai 

yang melakukan kudeta terhadap Puyi, dan adanya periode Warlord yang 

membuat situasi China sebelum tahun 1927 dipenuhi dengan pemberontakan 

dan kudeta. Seringnya pergantian kekuasaan tersebut menyebabkan situasi 

politik China pada saat itu tidak stabil. Situasi tersebut semakin buruk setelah 

rezim Chiang Kai Sek menganggap Partai Komunis China berbahaya. Chiang 

Kai Sek melakukan perburuan terhadap anggota Partai Komunis China yang 

menyebabkan munculnya perang saudara di China pada tahun 1927. 

Latar belakang Mao Tse Tung menjalankan strategi Long March dan desa 

mengepung kota adalah adanya penyerangan yang dilakukan oleh Chiang Kai 

Sek terhadap basis pertahanan Komunis di kota Ruijin. Long March dimulai 

pada bulan Oktober 1934 dan tiba pada bulan Oktober 1935. Mao Tse Tung 

melakukan Long March karena Mao Tse Tung sudah mengetahui kalau pada 

saat itu Partai Komunis China menyerang Chiang Kai Sek maka Komunis 

tidak akan berkembang dan mengalami kegagalan di China.  

Mao Tse Tung mengetahui basis kekuatan Komunis terletak pada 

pedesaan, maka pada saat Partai Komunis China melakukan Long March, 

Mao Tse Tung melewati jalur pedesaan untuk menyebarkan paham Komunis 

ke desa tersebut dan untuk menarik simpatik para petani dengan ajaran 

Komunisme. Berbeda dengan Uni Soviet yang menggunakan basis buruh 
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sebagai kekuatan penggerak utamanya, China menggunakan basis petani 

sebagai pusat kekuatannya. Mao Tse Tung menganggap bahwa rezim 

pemerintahan Nasionalis yang dipimpin oleh Chiang Kai Sek saat itu dapat 

dikalahkan dengan menggunakan kekuatan dari masyarakat golongan bawah 

atau masyarakat pedesaan. 

Pelaksanaan Strategi Long March yang dilakukan oleh Mao Tse Tung 

dimulai dari Kiangshi ke Yenan. Selama Long March Mao Tse Tung melewati 

beberapa pedesaan dan memulai penyebaran paham Komunisme ke desa-desa 

yang dilalui selama Long March berlangsung. Long March yang dilakukan 

oleh Mao Tse Tung memiliki dampak yang besar bagi perkembangan 

Komunisme di China. Strategi Long March berhasil membuat Partai Komunis 

China mendapatkan simpati dari penduduk desa. Dengan adanya simpati dari 

desa-desa yang mendukung Komunisme, membuat Mao Tse Tung 

menjalankan Strategi desa mengepung kota. Dimulai dengan didudukinya 

beberapa desa di China sebelah utara dan mengepung pusat kekuatan Chiang 

Kai Sek yang berada di kota. Strategi ini berjalan dengan baik didukung 

dengan adanya bantuan dari Uni Soviet dan adanya kesalahan yang dilakukan 

oleh Rezim Chiang Kai Sek. Kesalahan korupsi yang dilakukan oleh rezim 

Chiang Kai Sek membuat USA menghentikan bantuannya kepada tentara 

nasionalis, dengan hilangnya bantuan dari USA membuat tentara nasionalis 

semakin lemah. 

Dampak dari Strategi Long March dan Desa Mengepung Kota adalah 

menjadikan Mao Tse Tung sebagai pemimpin dari Partai Komunis China. 

Peristiwa Long March tidak hanya sekedar perjalanan biasa, namun juga 

menjadi titik transformasi terhadap keberlangsungan dan perkembangan Partai 

Komunis China. Partai Komunis China berhasil bangkit dan mulai semakin 

memberikan pengaruh yang kuat. Dengan keberhasilan Long March, Partai 

Komunis China sudah menjadi partai yang besar dan memiliki banyak 

pengikut. Selain itu dengan adanya Long March semakin mempererat 

hubungan dengan Uni Soviet, dan Uni Soviet banyak memberikan bantuan 

kepada partai Komunis China baik secara militer maupun secara ekonomi. 
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Mao Tse Tung berhasil menunjukkan kepemimpinannya dalam mengatur 

serangan-serangan terhadap beberapa daerah yang hendak dikuasai Tentara 

Merah.  

Setelah Long March selesai, dengan jumlah pasukan yang tersisa Tentara 

Merah mulai melanjutkan perjuangannya untuk melawan Chiang Kai Sek. 

Berkat strategi Long March tersebut, Mao Tse Tung menjadi orang yang 

sangat penting bagi Partai Komunis China. Setelah Mao Tse Tung menjadi 

pempimpin Partai Komunis China, ia mulai melakukan strategi Desa 

Mengepung Kota untuk menyerang rezim Chiang Kai Sek. Mao Tse Tung 

menggunakan tenaga kaum petani sebagai basis utama untuk melawan para 

kapitalis dan bankir-bankir rezim Nasionalis. Dengan strategi tersebut, maka 

Mao Tse Tung yang sudah menaklukan beberapa daratan China membuat 

Chiang Kai Sek mundur ke Taiwan. Setelah Chiang Kai Sek menetap di 

Taiwan, pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao Tse Tung memproklamirkan 

kemerdekaan Republik Rakyat China (sekarang menjadi Republik Rakyat 

Tiongkok). 

 

5.2. Saran 

Manfaat skripsi ini yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah 

dapat menjadi salah satu sumber pembelajaran sejarah khususnya pada tingkat 

Sekolah Menengah Atas dan mahasiswa pendidikan sejarah. Diharapkan 

penulisan skripsi ini dapat memberikan perhatian dan minat para mahasiswa 

jurusan pendidikan sejarah dalam mata kuliah Sejarah Kebangkitan Negara-

negara Asia, mengingat China adalah negara yang memiliki pengaruh yang 

cukup besar hingga saat ini. China memiliki jumlah penduduk yang besar dan 

memiliki potensi ekonomi yang baik.  

Tulisan ini diharapkan mampu membuka wawasan bagi para pembaca 

untuk mengetahui Strategi Long March dan desa mengepung kota yang 

dijalankan oleh Mao Tse Tung.  

Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan dorngan bagi 

pihak lain untuk mengkaji lebih jauh mengenai strategi Mao Tse Tung dalam 
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perang saudara di China, dan sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh Mao Tse 

Tung. 

 


