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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Terjadinya gerakan masyarakat dalam suatu negara, baik gerakan masyarakat 

yang bersifat kedaerahan maupun gerakan masyarakat yang bersifat nasional akan 

secara langsung mempengaruhi kondisi negara, baik dalam aspek sosial maupun 

aspek politiknya bahkan tidak jarang “It is also true in the wider sense that the 

economy and the social base which it engendered were destined for change at the 

most fundamental level” (Shepherd, 2000, hlm. 1). Pernyataan tersebut 

menjelaskan bahwa gerakan masyarakat didalam negara akan memunculkan suatu 

perubahan, perubahan tersebut bukan hanya perubahan yang terlihat seperti 

perubahan birokrasi, perubahan insfrastruktur, melainkan perubahan yang bersifat 

mendasar seperti ideologi negara yang akan mempengaruhi pola hidup dan pola 

pikir masyarakatnya seringkali dialami oleh negara- negara yang telah selesai 

melakukan perubahan atau pasca revolusi.  

Berkaca dari berbagai Revolusi yang pernah terjadi di dunia seperti Revolusi 

Amerika, Revolusi Tiongkok, Revolusi Iran yang bukan hanya berdampak besar 

bagi keberlangsungan negaranya melainkan bagi situasi dan kondisi dunia 

internasional saat ini. Namun dibalik suatu revolusi terdapat traumatik masyarakat 

yang sangat besar dan tidak dengan mudah disembuhkan, terkadang rasa traumatik 

tersebut diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Revolusi- 

revolusi yang diesbutkan diatas merupakan merupakan beberapa revolusi besar 

yang banyak memakan korban jiwa, bahkan bukan hanya warga sipil dan militer 

yang menjadi korban, masyarakat yang tidak mengetahui apa- apa tidak jarang 

menjadi korban dari revolusi tersebut. Jatuhnya korban jiwa memang tidak bisa 

dihindari ketika terjadi suatu revolusi fisik apalagi revolusi yang sudah 

mengerahkan pihak militer, keterlibatan baik dalam penggerak revolusi maupun 

menentang revolusi. Dampak yang ditimbulkan dari kekacauan akibat revolusi fisik 

pun sangat besar, dan dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk memulihkannya 

atau menstabilkan kondisi dalam negerinya.   
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Setiap negara mempunyai caranya masing- masing dalam menanggapi suatu 

perubahan, strategi negara dalam menghadapi perubahan yang terjadi di negaranya 

menjadi salah satu faktor penentu kemajuan dinegaranya. Negara yang mempunyai 

daya penyesesuaian yang baik serta daya adaptasi masyarakatnya yang baik dalam 

menanggapi perubahan, tidak jarang menemukan jalan sukses dalam menanggapi 

perubahan yang dialami. Peran serta pemerintah sangat mendukung dalam 

tercapainya suatu perubahan yang lebih baik, Pemerintah sebagai lembaga resmi 

yang mengeluarkan kebijakan didalam suatu negara mempunyai hak penuh dalam 

mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negaranya, 

namun ketika kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah  tidak sesuai dengan apa 

yang dinginkan serta dibutuhkan masyarakat tidak jarang akan memunculkan suatu 

ketidaksenangan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu pemerintah harus 

bekerja keras dalam menstabilkan atau memulihkan situasi politik dan ekonomi 

negaranya, langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah dalam bidang ekonomi 

adalah mencari perhatian investor asing yang akan sangat membantu dalam 

terselenggaranya pembangunan. Selain harus menangani masalah eksternal negara 

pemerintah harus memperhatikan kondisi internal negara, karena potensi konflik 

disetiap negara akan menjadi masalah yang sangat serius jika tidak ditangani 

dengan benar dan akan mempengaruhi akan mempengaruhi arah gerak atau pola 

hubungan luar negerinya. Berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan oleh setiap 

negara dalam upayanya untuk melakukan pembangunan pasca revolusi sangat 

mengundang perhatian penulis, untuk menelusuri lebih lanjut mengenai strategi 

serta kebijakan apa yang dikeluarkan oleh Cekoslowakia dalam menghadapi dunia 

internasional serta membangun kembali negara setelah terjadinya Revolusi 

Beludru.  

Kemunduran Uni Soviet sebagai Negara adidaya dengan partai tunggalnya 

Partai Komunis Uni Soviet (PKUS), mengawali berbagai gerakan yang dilakukan 

oleh rakyat di sebagian besar wilayah Eropa Timur dan Eropa Tengah, “Eropa 

Timur yang sudah sejak lama menjadi pion dan daerah pertempuran diantara 

Negara- Negara militer yang agresif seperti timur (Rusia) dan barat (Jerman)” 

(Sommer, 1994, hlm. 4). Hal tersebut menjadikan Eropa Timur dan Eropa Tengah 
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sebagai daerah yang kurang beruntung dari pada Eropa Barat. Pecahnya revolusi 

setelah jatuhnya rezim komunis Uni Soviet dibeberapa negara seperti Polandia, 

Hongaria, Rumania, dan Bulgaria dan Cekoslowakia yang berlangsung hampir 

bersamaan, fenomena gerakan massa tersebut sangat direspon negatif oleh 

pemerintah setempat, karena dianggap akan mengancam jalannya pemerintahan 

sentralistik gaya Soviet yang sudah dijalankan serta dipraktikan selama bertahun- 

tahun di Eropa Timur dan Eropa Tengah. Fenomena pergolakan rakyat di Eropa 

Timur dan Eropa Tengah pada tahun 1989 merupakan puncak dari ketidakpuasan 

rakyat terhadap rezim sosialis komunis yang sudah sejak lama mengakar dan 

menguasai hampir seluruh wilayah Eropa Timur dan Eropa Tengah, Pergolakan 

massa yang terjadi di Eropa Timur dan Eropa Tengah tersebut didukung oleh 

kondisi dan situasi dunia internasional  yang sedang  berada pada suatu pertarungan 

ideologi antara kapitalisme Amerika Serikat (USA) dengan Komunisme Uni Soviet 

(USSR).  

Disaat Uni Soviet (USSR) sedang memfokuskan diri untuk menghadapi 

kekuatan Amerika Serikat (USA), hal tersebut  mengakibatkan tidak terkontrolnya 

negara- negara boneka Uni Soviet di Eropa Timur dan Eropa Tengah  sehingga “ 

timbul kekacauan di negara- negara komunis yang berorientasi ke Moskow” 

(Novianti, 2010, hlm. 31).  Kekacauan yang terjadi di beberapa negara tersebut 

mengharuskan Uni Soviet untuk memberikan suatu kebijakan yang tepat untuk 

menghadapi gejolak perlawanan yang sudah terlanjur terjadi di negara- negara 

Eropa Timur dan Eropa Tengah. Fenomena tersebut bisa dikatakan sebagai 

“Revolusi Eropa yang memperlihatkan kemenangan kapitalis atas soialisme yang 

ditandai dengan runtuhnya Tembok Berlin, runtuhnya rezim otoriter, runtuhnya 

rezim komunis, terbentuknya masyarakat politik, dan terbentuknya masyarakat 

terbuka” (Alkatiri, 2016, hlm.10). Selain kemenangan kapitalisme atas sosialisme 

pergolakan yang terjadi di Eropa Timur tersebut merupakan indikasi dari 

“kemenangan barat atas timur, kemenangan libertarian atas otoriterian, 

kemenangan demokrasi kapitalisme atas komunisme” (Dahrendroft, 1992, hlm. 

79). Kebebasan tersebut sangat di tunggu- tunggu dan diharapkan oleh masyarakat 
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Eropa Timur dan Eropa Tengah, Vondra (2015) mengemukakan bahwa kebebasan 

masyarakat Eropa Timur dan Eropa Tengah tersebut ditunjukan oleh:  

The famous Brandenburg Gate in the center of the city was lightened up 

overnight in special colors, former leaders were invited, including Mikhail 

Gorbachev, the former President of the late Soviet Union, and numerous 

speeches were delivered and numerous articles were written (hlm.15).  

(Terjemahan) Gerbang Brandenburg yang terkenal di pusat kota dinyalakan 

semalaman dengan warna-warna khusus, mantan pemimpin diundang, 

termasuk Mikhail Gorbachev, mantan Presiden Uni Soviet, dan banyak pidato 

disampaikan dan banyak artikel ditulis.  

 

Pernyataan tersebut menunjukan bahwa hak masyarakat tentang pers sudah 

mulai dibebaskan, keriangan dan kebahagiaan tersebut merupakan ekspresi yang 

selama beberapa tahun dipendam oleh sebagian masyarakat Eropa Timur dan Eropa 

Tengah. Runtuhnya Tembok Berlin mengawali pergolakan- pergolakan menentang 

dominasi Soviet diberbagai negara, peristiwa tersebut menjadi suatu dorongan 

untuk negara- negara tetangganya untuk melakukan hal yang sama, yaitu berjuang 

secara bersama- sama untuk menentang dominasi Uni Soviet. 

Peristiwa tersebut terjadi juga di Negara Cekoslowakia. Negara 

Cekoslowakia merupakan salah satu negara yang menjadi bagian dari kekuasaan 

partai komunis yang berorientasi ke Moscow (USSR), yang tergabung kedalam 

anggota Pakta Warsawa. Cekoslowakia berusaha memanfaatkan kesempatan 

ditengah pergolakan antara barat dan timur antara kapitalis dengan komunis. 

Cekoslowakia melewati jalan yang sangat panjang untuk memperoleh kebebasan 

karena meskipun kondisi Uni Soviet sedang tidak stabil, namun“ The Soviet Union 

continually pressured the Czechoslovakia to reassert absolute communist 

hegemony ” (Cottrell, 2005, hlm. 100). Tekanan demi tekanan yang dialami 

Cekoslowakia saat itu tidak menggoyahkan pendirian pemimpin Cekoslowakia saat 

itu untuk tetap melanjutkan pembangunan sosial dan ekonomi yang mandiri. 

Setelah berhasil menumbangkan rezim satu partai yaitu Partai Komunis 

Cekoslowakia/ Komunistisca Strana Cekosloveniska (KSC) negara ini pun mulai 

berbenah diri membentuk suatu pemerintahan yang berpihak pada rakyat,. 

Kasus revolusi yang terjadi di Cekoslowakia saat itu berbeda dengan revolusi- 

revolusi yang terjadi diantara kelas Revolusi tahun 1989, Revolusi di Cekoslowakia 



5 
 

 
Kusnandi, 2019 
REVOLUSI BELUDRU: Perubahan Sosial Politik Cekoslowakia (Kajian Historis Tahun 1985-1992) 
Universitas Pendidikan Indonesia|repository.upi.edu |perpustakaan.upi.edu 

 

 

sangat unik, karena jalannya revolusi berlangsung secara damai, berlangsungnya 

revolusi dinegara tersebut sangat menarik perhatian penulis, karena hal tersebut 

merupakan suatu kasus yang sangat jarang ditemui, dan sangat jarang terjadi dalam 

usaha revolusi didalam suatu negara. Konteks damai yang disematkan didalam kata 

revolusi sangat menarik perhatian penulis, rasa penasaran penulis mengantarkan 

penulis untuk lebih mengkaji konteks damai tersebut apakah benar- benar terjadi 

secara damai ataukah ada faktor lain yang menyebabkan revolusi tersebut sehingga 

dikatakan sebagai revolusi damai. 

Selain rasa ketertarikan pribadi terhadap kajian Eropa terutama Negara 

Cekoslowakia, penulis mengangkat topik penelitian tersebut adalah karena belum 

ada satu karya ilmiah berupa skripsi yang membahas mengenai Revolui Beludru di 

Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Pendidikan Indonesia. Oleh karena itu jika 

peneliti sudah berhasil menyelesaikan skripsi ini diharapkan akan menambah 

khazanah karya ilmiah berupa skripsi yang ada di Jurusan Pendidikan Sejarah, 

Universitas Pendidikan Indonesia. 

Berangkat dari ketertarikan penulis yang telah dikemukakan di atas, maka 

penulis memberanikan diri untuk menulis serta menindaklanjuti rasa penasaran 

penulis mengenai revolusi yang terjadi di Negara Cekoslowakia dengan menyusun 

Skripsi berjudul “Revolusi Beludru: Perubahan Sosial Politik Cekoslowakia Tahun 

1985- 1992”, alasan penulis mengangkat periode atau rentang waktu tersebut 

karena berdasarkan sumber- sumber literatur telah dikemukakan bahwa pada tahun 

1985 merupakan tahun penting dimana saat itu Uni Soviet dipimpin oleh presiden 

barunya yaitu Michael Gorbachev, Pemimpin baru Uni Soviet tersebut berbeda 

dengan pemimpin-pemimpin Soviet sebelumnya, naiknya Michael Gorbachev 

bukan hanya membawa angin segar bagi Uni Sovietnya saja, melainkan juga 

membawa angina segar bagi negara- negara satelitnya juga.  

Kebijakan yang lebih bersifat terbuka tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat 

yang berada dibawah kendali Uni Soviet atau negara- negara satelit Soviet untuk 

melepaskan diri dari rezim komunis. Tahun ini juga menjadi tahun dimana mulai 

meredupnya pamor komunisme gaya Soviet yang menjadikan negara tersebut 

menjadi negara adidaya. berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Gorbachev tidak 
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dapat dihindari juga oleh negara-negara satelitnya, yang mau tidak mau harus 

mengikuti kebijakan tersebut secara benar, tak terkecuali Cekoslowakia. 

Masyarakat Cekoslowakia mulai mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh 

Gorbachev sebagaiupaya untuk melepaskan diri dari dominasi Komunisme yang 

sangat kaku.  

Tahun 1992 menjadi akhir dari penulisan skripsi ini karena dari tahun 1992 

kita bisa melihat apakah Revolusi Beludru yang terjadi di Cekoslowakia berhasil 

memberikan perubahan ataukah sebaliknya. Sehingga dengan diadakannya 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif kepada dunia bahwa tidak 

semua perubahan dilakukan dengan cara kekerasan, melainkan terdapat alternatif 

lain dalam penyelesaian masalah atau konflik sekaligus memberikan contoh kepada 

dunia mengenai jenis revolusi yang berbeda, revolusi tanpa kekerasan, serta yang 

lebih utama adalah untuk mengetahui apakah Revolusi Beludru (Velvet Revolution) 

benar- bener revolusi memberikan suatu perubahan bagi Negara Cekoslowakia.  

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan utama yang menjadi 

bagian penting dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Peristiwa Revolusi Beludru 

yang terjadi di Cekoslowakia dan dampaknya hingga tahun 1992?” 

Identifikasi masalah tersebut akan dirinci lagi ke dalam rumusan masalah agar 

permasalahan yang dikaji lebih jelas dan fokus pada satu tema, pertanyaan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran sosial, budaya, politik dan ekonomi Cekoslowakia 

menjelang terjadinya Revolusi Beludru? 

2. Bagaimana proses jalannya Revolusi Beludru yang terjadi di Cekoslowakia? 

3. Bagaimana dampak Revolusi Beludru bagi pemerintahan dan masyarakat  

Cekoslowakia sampai tahun 1992? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini terdiri dari dua aspek yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk memberkan sumbangan 
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terhadap penelitian sejarah Kawasan Eropa. Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu   

memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti, 

yaitu untuk: 

1. Mendeskripsikan gambaran sosial, budaya, politik dan ekonomi 

Cekoslowakia menjelang terjadinya Revolusi Beludru. 

2. Mendeskripsikan proses terjadinya Revolusi Beludru yang terjadi di 

Cekoslowakia. 

3. Mendeskripsikan dampak Revolusi Beludru bagi pemerintahan dan 

masyarakat Cekoslowakia sampai tahun 1992. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

1. Memperkaya wawasan peneliti mengenai peristiwa Revolusi Beludru 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam penelitian sejarah 

Kawasan Eropa yang dapat dijadikan sumber referensi penelitian- penelitian 

lainnya. Khususnya bagi peneliti yang tertarik dengan kajian Kawasan Eropa 

Timur/Eropa Tengah. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi dunia pendidikan 

khususnya menjadi referensi sumber informasi bagi peserta didik ditingkat 

SMA/SMK/MA. 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Pada tahapan ini seluruh sumber yang ditemukan dianalisis dan ditafsirkan 

untuk kemudian dituangkan menjadi suatu tulisan yang selaras dan ilmiah sesuai 

dengan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di lingkungan Universitas 

Pendidikan Indonesia. Adapun struktur organisasi penulisan dalam penelitian ini 

antara lain sebagai berikut. 

1). Bab I Pendahuluan, Pada tahapan ini penulis berusaha untuk menjelaskan 

mengenai latar belakang permasalahan dalam penelitian ini serta menjelaskan 

alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik tersebut. 

Selain itu, pada bab ini terdapat rumusan masalah yang berfungsi untuk 
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memfokuskan masalah penelitian. Dalam bab ini peneliti menentukan 

rumusan masalah dan batasan masalah sehingga topik penelitian yang penulis 

angkat dapat dikaji secara khusus sehingga penulisan skripsi tidak membahas 

permasalahan yang lebih luas atau keluar dari fokus pembahasan penelitian. 

2). Bab II Kajian Pustaka, berisi sumber literatur yang digunakan untuk 

mendukung penulisan terhadap permasalahan yang dikaji oleh penulis. 

Kajian pustaka ini digunakan untuk kerangka dasar berpikir bagi penulis 

untuk menjabarkan hasil-hasil temuan yang peneliti ditemukan di lapangan. 

Dalam kajian pustaka dilengkapi juga dengan penelitian terdahulu baik 

berupa Skripsi, Tesis, maupun artikel penelitian yang dimuat didalam jurnal 

ilmiah. 

3). Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai 

metode penelitian yang dilakukan penulis dimulai dari proses mencari 

sumber-sumber, data-data, pengolahan data, serta tahapan-tahapan yang 

digunakan untuk menyelesaikan penelitian. Metode yang akan digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian historis serta studi 

literatur dan studi dokumentasi dalam teknik penulisannya penulis 

menyesuaikan dengan pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di 

lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2018 dan berdasarkan 

Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. 

4). Bab IV Pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis 

yaitu “Revolusi Beludru: Perubahan Sosial Politik Cekoslowakia Tahun 

1985-1992” Bab ini merupakan isi dari pembahasan mengenai permasalahan 

yang akan dibahas secara menyeluruh agar dapat menjawab pertanyaan 

penelitian yang dirumuskan dalam rumusan masalah yang telah disebutkan 

diatas. Data-data yang didapatkan penulis di lapangan dipaparkan secara 

deskriptif oleh penulis. Pembahasan dalam bab ini disesuaikan dengan 

rumusan masalah yang telah penulis tentukan di awal. 

5). Bab V Simpulan dan Rekomendasi, bab ini berisi mengenai hal yang menjadi 

pembahasan dari hasil temuan penulis pada dasarnya bab ini penulis 

menuangkan hasil interpretasi dari usaha analisis dari hasil penelitian yang 



9 
 

 
Kusnandi, 2019 
REVOLUSI BELUDRU: Perubahan Sosial Politik Cekoslowakia (Kajian Historis Tahun 1985-1992) 
Universitas Pendidikan Indonesia|repository.upi.edu |perpustakaan.upi.edu 

 

 

telah dilakukan penulis di bab sebelumnya isi dari bab ini bukanlah 

rangkungan dari penelitian melainkan hasil dari pemahaman penulis dalam 

usaha memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian.

  

 


