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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  Bab III adalah bab yang secara khusus memaparkan mengenai metode yang 

digunakan penulis dalam proses penulisan skripsi yang berjudul REVOLUSI 

BELUDRU: Perubahan Sosial Politik Cekoslowakia (Kajian Historis Tahun 

1985-1992). Berdasarkan judul skripsi tersebut terdapat beberapa permasalahan 

yang penulis angkat, oleh karena itu untuk mengkaji permasalahan tersebut 

diperlukan data- data dan informasi yang lengkap berdasarkan fakta serta dapat 

dipertanggung jawabkan. Didalam proses penelitian tersebut penulis menggunakan 

metode historis dan menggunakan pendekatan Interdisipliner dengan teknik 

penelitian berupa studi literatur.  

Teknik penelitian berupa studi literatur sendiri merupakan teknik yang 

digunakan dimana penulis diharuskan menelusuri berbagai sumber kepustakaan, 

baik berupa jurnal ilmiah, karya ilmiah skripsi atau tesis, buku, dan dokumen yang 

berhubungan dengan topik penelitian, disamping teknik penelitian studi literatur, 

penulis juga menggunakan teknik lain yaitu studi wawancara dan studi 

dokumentasi. 

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian historis, 

menurut Gottschalk (2008), metode penelitian historis adalah “suatu proses 

menguji dan menganalisis secara kritis bukti- bukti baik rekaman ataupun 

peninggalan lainnya dan kemudian direkonstruksi secara imajinatif” (hlm. 39). 

Sedangkan tokoh lain mengemukakan bahwa metode penelitian historis merupakan 

salah satu penelitian mengnai pengumpulan dan evaluasi data secara sistematik 

berkaitan dengan penyebab, pengaruh atau perkembangan kejadian yang mungkin 

membantu dengan memberikan informasi pada kejadian sekarang dan 

mengantisipasi kejadian yang akan datang (Ismaun, 2005, hlm. 34).  

Beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti sejarah dalam 

melakukan penelitian historis menurut Sjamsuddin, (2012, hlm. 70) 

mengemukakan bahwa tahapan yang harus ditempuh dalam melakukan penelitian 

sejarah adalah.  

(1).  Memilih suatu topik yang sesuai,  
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(2). Mengusut semua evidensi atau bukti yang relevan dengan topik  

                 penelitian, 

(3). Membuat catatan yang dianggap penting,  

(4). Mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan,  

(5). Menyusun hasil- hasil penelitian,  

(6). Menyajikan dalam cara yang dapat menarik perhatian. 

Beberapa langkah penelitian tersebut tidak semuanya tertuang didalam Bab 

III, melainkan tertuang juga didalam Bab IV dimana peneliti harus menyusun 

secara deskriptif hasil temuan di lapangan menjadi sebuah deskripsi historis. 

Sedangkan menurut Kuntowijoyo (2015), berpendapat bahwa dalam tahapan 

sebuah penelitaian historis adalah sebagai berikut, “(1). Pemilihan Topik, (2). 

Pengumpulan Sumber, (3). Verifikasi, (4). Interpretasi, (5). Penulisan (hlm. 90). 

Berdasarkan beberapa pemamaparan mengenai metode penelitian historis diatas, 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa metode penelitian historis merupakan salah 

satu prosedur atau cara yang digunakan untuk memecahkan permasalahan sejarah 

dengan melakukan berbagai analisis mengenai sumber atau temuan bukti- bukti 

sejarah masa lalu yang dilakukan melalui tahapan- tahapan tertentu yang kemudian 

dikomunikasikan dalam bentuk tulisan.  

3.1 Persiapan Penelitian  

3.1.1 Pemilihan Topik Penelitian  

Pemilihan dan pengajuan topik penelitian merupakan kegaiatan yang paling 

utama dalam sebuah penelitian historis atau penelitian karya ilmiah. Proses 

pemilhan tema penelitian dilakukan ketika peneliti menikuti perkuliahan Seminar 

Penulisan Karya Ilmiah, Karena ketertarikan peneliti terhadap Praha ibukota 

Republik Ceko saat ini , peneliti berusaha mencari tahu mengenai sejarah dari 

Republik Ceko dan setelaha mengeksplorasi mengenai sejarah Republik Ceko 

peneliti menemukan beberapa peristiwa unik dalam perkembangan sejarah 

Republik Ceko, Selama mengikuti proses perkuliahan peneliti mendapatkan 

berbagai referensi yang menguatkan minat peneliti dalam memberanikan diri untuk 

meneliti topik yang diajukan. Selain menemukan berbagai referensi baik berupa 

buku maupun jurnal yang diharapkan akan mendukung topik penelitian, peneliti 
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juga melakukan konsultasi dengan beberapa dosen pengajar di Departemen 

Pendidikan Sejarah mengenai topik atau tema penelitian yang penulis minati. 

Sehingga kemudian pada akhirnya peneliti memilih kajian menegai Revolusi 

Beludru yang terjadi di Cekoslowakia, peneliti awalnya mengalami kebingungan 

dalam mengkaji peristiwa tersebut karena beberapa aspek sudah lebih dahulu dikaji 

oleh beberapa peneliti lainnya, stelah berkonsultasi dengan dosen- dosen serta rekan 

rekan mahasiswa akhirnya peneliti berhasil menemukan celah dimana harus 

memijakan penelitian tersebut, peneliti memfokuskan diri kedalam aspek sosial dan 

politik, dimana aspek tersebut merupakan aspek yang sangat penting didalam suatu 

negara.  

Pada pemilihan topik atau tema mengenai Revolusi Beludru tersebut penulis 

mempertimbangkan beberapa kriteria yang dikemukakan oleh Grey (dalam 

Sjamsuddin, 2012) yang mengemukakan terdapat empat kriteria dalam pemilihan 

topik antara lain, “Nilai (Value), Keaslian (Originality), Kepraktisan (Practicality), 

dan Kesatuan (Unity)” (hlm. 71).  

3.1.1.1 Nilai (Value) 

Fokus kajian dalam topik yang dibahas oleh peneliti adalah bagaimana usaha 

yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat Cekoslowakia dalam menentang 

dominasi pemerintahan komunis di Cekoslowakia. Pemerintahan Komunis yang 

saat itu sudah mengakar selama puluhan tahun dianggap sudah tidak layak lagi 

dipertahankan dan diterapkan di Pemerintahan Cekoslowakia, fokus kajian yang 

telah ditentukan oleh peneliti akan membuat pemaparan dalam skripsi menjadi 

lengkap yang dihubungkan dengan berbagai peristiwa yang terjadi di dunia 

internasional, yang menjadi faktor pendukung keruntuhan komunisme di 

Cekoslowakia. 

3.1.1.2 Keaslian (Originality) 

Keasilian atau Originality dari karya tulis ilmiah yang akan ditulis oleh 

penulis dapat dipertanggungjawabkan dengan dilakukannya pengumpulan sumber 

(Heuristik) dari berbagai sumber yang ada, setelah penulis melakukan pencarian 

dan pengumpulan sumber, sumber yang penulis dapatkan tersebut tidak langsung 

digunakan begitu saja, melainkan dilakukannya tahapan kritik sumber baik secara 

eksternal maupun secara internal sehingga diharapkan akan mendapatkan data 
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berdasarkan fakta seobjektif munfkin, keaslian topik penelitian pun sangat penulis 

perhatikan dimana sampai penulis menusulkan topik tersebut penulis belum 

menemukan kajian ilmiah yang membahas secara rinci mengenai Revolusi Beludru 

(Velvet Revolution) dandampaknya terhadap negara Ceksolowakia. 

 

3.1.1.3 Kepraktisan (Practicality) 

Proses pemilihan sumber rujukan terkait dengan kepraktisan sangat 

diterapkan dalam proses penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis secara 

optimal memanfaatkan berbagai sumber yang ada disekitar lingkungan penulis 

untuk dijadikan bahan kajian, sehingga memberikan kemudahan dalam melakukan 

penelitian mengenai Revolusi Beludru (Velvet Revolution), karena kajian skripsi 

yang sedang dikaji oleh penulis merupakan kajian sejarah kontemporer yang lebih 

memudahkan penulis dalam mecari sumber literatur maupun sumber lainnya seperti 

surat kabar dan dokumen penunjang dengan mudah untuk didapatkan. 

 

3.1.1.4 Kesatuan (Unity) 

Proses pemilihan topik dan bahasan yang disajikan mempuyai kesatuan 

(Unity) atau sesuai dengan apa yang telah dicantumkan dalam topik penelitian. 

Adanya batasan mengenai waktu yang telah ditetapkan membuat kajian ini focus 

pada kurun waktu yang telah ditetapkan tersebut, sehingga dalam proses kajian 

serta pembahasan tidak terlelu meluas dan keluar dari apa yang telah ditetapkan. 

Jika dilihat dari pemilihan sumber yang digunakan, menurut penulis sumber yang 

digunakan sudah sangat relevan dan menunjang dalam proses pengkajian topik. 

Dengan adanya kesatuan dalam hal pemeilihan topik kajian yang ada akan terfokus 

sehingga akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang relevan dengan topik 

penelitian yang yang dikaji. 

3.1.2 Penyusunan Rancangan Penelitian  

Penulis melakukan seminar proposal skripsi pada tanggal 8 Oktober 2018. 

Rancangan penelitian yang diajukan oleh peneliti meliputi: 

1. Judul 

2. Latar Belakang Penelitian 

3. Rumusan Masalah Penelitian 
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4. Tujuan Penelitian 

5. Manfaat Penelitian 

6. Metode Penelitian 

7. Kajian Pustaka 

8. Struktur Organisasi Skripsi 

9. Daftar Pustaka  

Hasil dari seminar proposal tersebut adalah bergantinya kurun waktu dalam 

kajian, yang awalnya (1968-1989) namun judulnya besarnya tidak mengalami 

pergantian, pergantian hanya dilakukan dalam fokus kajian yaitu kurun waktu, 

judul skripsi menjadi REVOLUSI BELUDRU: Perubahan Sosial- Politik 

Cekoslowakia (Kajian Historis Tahun 1977-1992). Setelah disetujui, maka 

pengesahan penelitian ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Ketua Departemen 

Pendidikan Sejarah FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Dalam surat 

keputusan itu, ditentukan pembimbing I, yaitu bapak Prof. Dr. Nana Supriatna, M. 

Ed dan Ibu Yeni Kurniawati Sumantri, S.Pd., M.Pd. sebagai pembimbing II. 

3.1.3 Proses Bimbingan  

Bimbingan merupakan suatu kegiatan konsultasi yang dilakukan oleh penulis 

dengan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II. Proses bimbingan sangat 

diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam menentukan kegiatan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti, proses bimbingan dilakukan untuk lebih mengarahkan 

peneliti untuk mengarahkan penelitian sesuai dengan fokus penelitian yang telah 

ditentukan. Selain itu, proses bimbingan ini membuka jalan penulis untuk 

berdiskusi dengan Bapak Prof. Dr. Nana Supriatna, M. Ed selaku pembimbing I dan 

Ibu Yeni Kurniawati Sumantri, S.Pd., M.Pd selaku pembimbing II mengenai 

permasalahan yang dihadapi oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung. 

Proses bimbingan dilakukan bab demi bab secara intensif sehingga penulis 

dan dosen pembimbing dapat berkomunikasi dengan baik. Kegiatan bimbingan ini 

dilakukan setelah sebelumnya penulis menghubungi pembimbing dan dibuat 

kesepakatan jadwal pertemuan antara penulis dengan pembimbing. Proses 

bimbingan ini sangat berperan dalam penyusunan skripsi karena dengan adanya 

bimbingan tersebut penulis memperoleh banyak memperoleh pengetahuan dan 

masukan yang sering diberikan oleh dosen pembimbing, selain itu dosen pun sering 
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memberi nasihat sehingga penulis dapat mengetahui kekurangan dan kelemahan 

dalam penelitian skripsi ini sehingga penulis dapat memperbaiki kekurangan-

kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. 

3.2 Pelaksanaan Penelitian 

3.2.1 Heuristik  

Tahap awal dari suatu penelitian historis adalah Heuristik atau pencarian 

sumber, data data pendukung penelitian. Heuristik yaitu menemukan jejak-jejak 

atau sumber-sumber dari sejarah suatu peristiwa kemudian dirangkai menjadi satu. 

Usaha peneliti untuk mencari informasi baik informasi tertulis maupun informasi 

tidak tertulis. Pencarian sumber Tertulis menggunakan cara dengan berkunjung dan 

mencari sumber- sumber tertulis yang sesuai dengan topik penelitian. Sumber 

tertulis bisa berupa dokumen tertulis “dokumen tertulis dapat berupa surat- surat, 

notulensi rapat, kontrak kerja, bon- bon dan sebagainya” (Kuntowijoyo, 2005, hlm. 

96). Pencarian sumber tidak tertulis bisa menggunakan metode wawancara dengan 

pihak yang mendukung topik penelitian penulis. 

3.2.1.1 Pencarian melalui penelusuran Internet  

Sejak bulan maret 2018, peneliti banyak melakukan penelusuran di situs- 

situs internet mengenai revolusi beludru yang terjadi di Ceko- Slowakia, peneliti 

juga banyak melakukan pencarian sumber dalam bentuk e- book melalui berbagai 

situs online seperti www.Libgen.Pw, yang banyak menyediakan e- book sumber 

sumber yang beraitan engan topik penelitian, sumber sumber berupa e-book yang 

berhasil penulis kumpulkan melalui situs tersebut antara lain, Czechoslovakia: the 

Velvet Revolution and Beyond (2000) yang ditulis oleh Robin H. E. Shepherd, The 

Czech Republic: The Velvet Revolution (2005) yang ditulis oleh Robert C.Cottrell, 

A History of the Gypsies of Eastern Europe and Russia (1996) karya D. M. Crowe, 

Helsinki Process, Velvet revolution of 1989 and the czech transformation: Lessons 

for Korean Peninsula? (2015) karya stanislav Balík dkk, Central European History 

and the European Union (2017) karya S. J. Kirschbaum, Václav Havel:  Democracy 

with a Human Face (2012) karya Laura Livingston, The Czech Republic a nation 

of Velvet (2015) karya Rick Fawn, Historical Reflections on Central Europe (1999) 

karya S. J. Kirschbaum, War In The Balkans, 1991-2002 (2013) karya R. Craig 

http://www.libgen.pw/
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Nation, On Revolution (1990) karya Hannah Arendt.  The Power of the Powerless 

Revisited (2014) yang ditulis oleh Danuta Glondys, Ph.D. Totalitarianism and the 

Prospects for World Order: Closing the Door on the Twentieth Century (2003) 

karya Shtromas dkk, The Revolutions of 1989." The Socialist Worker “(2009) Maas 

Alan, Postwar: A History of Europe Since 1945 (2005) karya Tony Judt, The Rise 

and Fall of Communism (2009) karya Archie Brown, Czechoslovakia's Lost Fight 

for Freedom, 1967-1969: An American  Embassy Perspective (1999) yang ditulis 

oleh Kenneth N Skoug Jr, The Power of the Powerless: Citizens Against the State 

in Central-Eastern Europe (1985) yang ditulis oleh Vaclav Havel, The Magic 

Lantern: The Revolutions of '89 Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin, and 

Prague (1990) karya Timothy Garton Ash,  

Selain itu peneliti juga menemukan beberapa jurnal yang relevan dengan 

topik penelitian yang peneliti angkat, berbagai Artikel ilmiah yang dimuat didalam 

jurnal peneliti dapatkan secara online melaui https://www.jstor.org/ dan 

https://www.springer.com. Beberapa artikel yang berhasil peneliti akses antara lain 

artikel karya Miroslav Marek yang dipublikasikan pada tahun 1969 dengan judul 

artikel The Economic of the plastic Arts in Czechoslovakia yang dimuat Jurnal MIT 

Press, artikel karya William H Luers yang dipublikasikan pada tahun 1990 dengan 

judul Czechoslovakia: Road to Revolution. Dan dipublikasikan oleh Council on 

Foreign Relations Stable, artikel karya Daniel Just yang dipublikasikan pada tahun 

2012 dengan judul Art and everydayness:  Popular Culture and Daily Life in the 

Communist Czechoslovakia dan dipublikaiskan oleh European Journal of Cultural 

Studies.  Artikel karya Milovan Djilas  &  Maja Samolov. Yang dipublikasikan 

pada tahun 1990 dengan judul A Revolutionary Democratic Vision of Europe dan 

dipublikasikan oleh. International Affairs (Royal Institute of International Affair),  

Selanjutnya artikel karya Timothy W. Ryback yang dipublikasikan pada 

tahun 1990 dengan judul Rock Around the bloc: a History of Rock Music in Eastern 

Europe and the Soviet Union dan dipublikasikan oleh Cambridge University Press. 

Artikel karya Milos Juzl yang dipublikasikan pada tahun 1996 dengan judul Music 

and the Totalitarian Regime in Czechoslovakia dan dipublikasikan oleh 

International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, artikel karya Jan 

Kavan yang dipublikasikan pada tahun 1994 dengan judul Youth Movements and 

https://www.jstor.org/
https://www.springer.com/
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the Velvet Revolution yang dipublikasikan oleh Communist and Post- Communist 

Studies, artikel karya, Petr Oslzly yang dipublikasikan pada tahun 1990 dengan 

judul  On Stage with the Velvet Revolution dan dipublikaiskan oleh  The MIT Press,  

artikel karya Samuel Huntington, (1991) dengan judul Democracy’s Third Wave 

dan dipublikasikan oleh  Journal of Democracy, artikel karya Sutarjo Adisusilo, 

(2014). Revolusi Bolsheviks yang dipublikasikan oleh Jurnal Historia Vitae: Seri 

Pengetahuan dan pengembangan sejarah,  

Selanjutnya artkel karya Ralf Dahrendorf (1992) dengan judul The New 

Europe. Dan dipublikasikan oleh Journal of European Social   Policy, artikel karya 

Lilik Salamah (2008) dengan judul Meninjau Kembali Konflik Perang Dingin 

Liberalisme Vs Komunisme. Yang dipulikasikan oleh Jurnal Global dan Strategis, 

artikel karya Milos Dokulil (1992). Ethnic Unity and Diversity in Czechoslovakia 

yang dipublikaskan oleh International Honor Society in Social Sciences, artikel 

karya Karel Dyba & Jan Svejnar (1991). Czechoslovakia: Recent Economic 

Developments and Prospects yang dipublikasikan oleh American Economic 

Association, artikel karya Michael Folz (1982). Czechoslovakia: Autumn in Prague 

yang dipublikasikan oleh Harvard International Review, artikel karya Lev Manovic 

(2007). After Efeects, or Velvet Revolution. Yang dipublikasikan oleh University of 

California, artikel karya, Friedrich Levcik (1981) Czechoslovakia. Eastern 

European Economics: The Economies of the CMEA Countries and Yugoslavia at 

the End of the Decade (1979-1980), artikel karya Ales Capek & Gerald W. Sazama 

(1993). Czech and Slovak Economic Relations.  Yang dipublikasikan oleh Europe- 

Asia Studies, artikel karya, Kristyna Vltavska & Jaroslav Sixta. (2015) A Historical 

View on The Development of Czech Economy From 1970 yang dipublikasikan oleh 

Prague Economic Papers.  

Selain artikel jurnal peneliti juga menemukan surat kabar digital yang 

berhubungan dengan topik penelitian yang peneliti dapatkan melalui 

archive_feedback@nytimes.com, alamat surel tersebut  merupakan situs resmi yang 

menghimpun arsip surat kabar The New York Times, edisi surat kabar yang peneliti 

dapatkan adalah surat kabar yang terbit pada hari sabtu tanggal 12 Februari 1977 

dengan judul  Czech Hard‐Liners Said to Lose Round in Bid to Stop Drive for Rights 

yang ditulis oleh Paul Hofmann, surat kabar yang terbit pada pada hari senin tanggal 

mailto:archive_feedback@nytimes.com
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9 April 1984 dengan judul Despite The Odds, Czech Rebel Presses Case yang 

ditulis oleh James M. Markham, Surat kabar yang terbit pada hari Jumat tanggal 23 

Januari 1987 dengan judul  Czechs' Rights Movement: 10 Years of Struggle yang 

ditulis oleh Jeri Laber, Surat kabar yang terbit pada hari Jumat 11 November 1988 

dengan judul 14 Detained in Prague Raids tanpa nama penulis.  

3.2.1.2 Pencarian di Perpustakaan  

Pencarian sumber kepustakaan di perpustakaan- perpustakaan yang paling 

pertama dikunjungi oleh penulis adalah perpustakaan Unversitas Pendidikan 

Indonesia (Central Libary), diperpustakaan UPI penulis menemukan beberapa 

buku yang relevan dengan topik penelitian, buku buku tersebut anatar lain, Negara 

dan revolusi Sosial: Suatu Analisis Komparatif tentang Prancis, Rusia, dan China 

(1991) yang ditulis oleh Theda Skocpol, Demokrasi dan masyarakat sipil di dunia 

ketiga: Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir (2000) yang ditulis oleh Jeff  

Haynes, The Socialist City: Spatial Structure and Urban Policy (1979) karya R. A. 

French, Transformation of a continent: Europe in the Twentieth Century (1975) 

karya Gerhard L. Weinberg. Menata negeri dari kehancuran: Pemikiran tentang 

demokrasi, kekuasaan dan kebudayaan (1995) karya Vaclav Havel, Transisi 

Demokrasi di Eropa Timur: baltik, jerman timur, Rumania dan Balkan (2016) karya 

Zeffry Alkatiri.  

Perpustakaan kedua yang peneliti kunjungi adalah perpustakaan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dan perpustakaan Pusat Universitas 

Padjajaran, yang dikunjungi peneliti pada hari rabu, 26 Desember 2018. Didalam 

usaha pencarian sumber di perpustakaan yang kedua peneliti menemukan dua 

sumber yang menjadi penunjang dan pendukung penelitian yang sedang dilakukan 

peneliti, sumber yang pertama adalah buku dengan judul, Menata Negeri dari 

Kehancuran: Pemikiran tentang demokrasi,kekuasaan, dan kebudayaan, yang 

ditulis oleh Vaclav Havel yang dipublikasikan pada tahun 1992, buku tersebut 

merupakan buku yang sudah dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga 

sangat memudahkan peneliti dalam mengeksplorasi isi buku tersebut. Buku kedua 

yang peneliti temukan adalah buku dengan judul, Czechoslovakia, 1918-92: A 

Laboratory for Social Change, yang ditulis oleh Jaroslav Krejcf  dan Pavel 
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Machonin, buku tersebut pertama kali dpublikasikan pada tahun 1996 oleh 

Macmillan Press Ltd.  

Perpustakaan ketiga yang penulis kunjugi adalah perpustakaan Batu Api 

yang terletak di Jl. Raya Jatinangor, yang dikunjungi pada hari Rabu 26 Desember 

2018, diperpustakaan tersebut penulis menemukan dua sumber yang mendukung 

penelitian,buku yang pertama adalah buku karya Samuel P. Huntington yang sudah 

dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Benturan Antar 

Peradaban dan masa depan politik dunia yang pertamakali dipublikasikan pada 

tahun 2002 oleh Penerbit Qallam Yogyakarta. Buku kedua yang penulis temukan 

adalah buku karya Ralf Dahrendorf yang sudah dialih bahasakan kedalam bahasa 

Indonesia dengan judul, Refleksi Atas Revolusi di Eropa dengan judul asli 

Reflection on the Revolution in Europe yang dipublikasikan pada tahun 1992 oleh 

Gramedia Pustaka Utama. 

Perpustakaan ke- empat yang penulis kunjungi adalah Perpustakaan CSIS 

(Centre for Strategic and International Studies), perpustakaan tersebut berlokasi di 

Jl. Tanah Abang 3, No. 23-37, (Gedung Pakarti), Jakarta Pusat. CSIS (Centre for 

Strategic and International Studies) merupakan suatu lembaga riset yang berfokus 

pada isu- isu sosial, politik, ekonomi yang terjadi di dunia internasional, Kunjungan 

peneliti dilakukan pada hari Kamis 7 Februari 2019, di perpustakaan tersebut 

peneliti menemukan beberapa sumber kepustakaan yang menunjang penelitian 

yang sedang peneliti lakukan.  

Sumber- sumber yang berhasil peneliti temukan antara lain: buku karya 

Myant, yang terbit pada tahun 1993 dengan judul Transforming Socialist 

Economies: The Case of Poland and Czechoslovakia. Dan dipublikasikan oleh 

Edward Elgar Publishing Limited, buku karya Gawdiak yang diterbitkan pada tahun 

2013 dengan judul Czechoslovakia: A Country Study. California: Create Space 

Independent Publishing Platform, Skilling, buku karya H.Gordon. (1981). Charter 

77 and Human Rights in Czechoslovakia. London: Allen and Unwin, MacRe, 

Robert Grant. (1997). Resistance and Revolution: Vaclav Havel's Czechoslovakia. 

Canada: Carleton University Press, buku karya Shepherd, R. H. E. (2000). 

Czechoslovakia the Velvet Revolution and Beyond. Basingstoke: Palgrave 
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Macmillan, Le Bon, G. (1989). The Crowd. New York: Dover Publications, Dahl, 

R. (1973). Polyarchy: Participation and Opposition. Yale: University Press,  

Selanjutnya buku karya Richard. (2009). Understanding Post-Communist 

Transformation: A Bottom up Approach. New York: Routledge, buku karya 

Saxonberg, Steven. (2001). The Fall: A Comparativc Study Of Communism In 

Czechoslovakia, East Germany, Hungaryan, and Poland. Sweden: Harwood 

Academic Publishers, buku karya Teich, Miculas, dkk. (2011). Slovakia in History. 

New York: Cambridge University Press, buku karya Vecerník, Jiri, (1996). Markets 

and People: The Czech Reform Experience in Comparative Perspective. Avebury: 

Readable economic overview with substantial statistical detail, buku karya 

Mcdermott, Kevin & Matthew Stibbe. (2013). The 1989 Revolutions in Central and 

Eastern Europe From Communism to Pluralism. Manchester. Manchester 

University Press.  

Perpustakaan ke- lima  yang penulis kunjungi adalah Perpustakaan Nasional 

Republik Indonesia yang terletak di Jl. Medan Merdeka. Kunjungan Perpustakaan 

Nasional Republik Indonesia peneliti lakukan pada hari Kamis, 07 Februari 2019. 

Diperpustakaan tersebut peneliti menemukan beberapa sumber kepustakaan yang 

mendukung penelitian yang sedang peneliti lakukan.  

Buku pertama yang peneliti temukan adalah buku karya Kamanto Soenarto 

yang berjudul Pengantar Sosiologi Edisi ke 2 Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas 

Ekonomi Unversitas Indonesia. Buku kedua adalah buku karya Jurdi, S. (2010). 

Sosiologi Islam & Masyarakat Modern. Jakarta: Prenada Media Group. Buku 

ketika buku karya Haynes, Jeff. (2000). Demokrasi & Masyarakat Sipil di dunia 

Ketiga: GerakanPolitik Baru Kaum Terpinggir. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 

Buku ke empat buku karya Gottschalk, Louis. (2008). Mengerti Sejarah. Jakarta: 

Universitas Indonesia Press. Buku ke lima adalah buku karya, Ahmad Fahrurodji. 

(2005). Rusia Baru Menuju Demokrasi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Buku ke 

enam adalah buku karya Wheaton, Bernard & Zdenek Kavan. (1992). The Velvet 

Revolution: Czechoslovakia 1988-1991. Colorado: Westview Press. Buku ke tujuh 

adalah buku karya Mochtar, Mas’oed. (1994). Negara, Kapital, dan Demokrasi. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar Putra, Buku kedelapan adalah buku karya Fadilla, dkk. 
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(2006). Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan, dan Tantangan 

Gerakan Sosial di Indonesia. Malang: Averroes Press.  

Selain berkunjung ke perpustakaan- perpustakaan, peneliti juga mempunyai 

mempunyai 2 koleksi buku pribadi yang relevan dengan topik penelitian yang 

sedang dilakukan oleh peneliti, koleksi tersebut antara lain buku karya Prof. Nana 

Supriatna yang dipublikasikan pada tahun 2018 dengan judul Prosa dari Praha, 

buku karya Zeffry Alkatiri yang diterbitkan pada tahun 2016 dengan judul buku 

Transisi Demokrasi di Eropa Timur: Baltik, Jerman Timur, Rumania, dan Balkan, 

Buku karya Vaclav Havel yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia 

dengan judul buku Menata Negeri dari Kehancuran: Pemikiran Tentang Demokrasi, 

Kekuasaan, dan Kebudayaan, buku karya Robert C Cottrell yang diterbitkan pada 

tahun 2005 dengan judul buku  The Czech Republic: The Velvet Revolutio, dan buku 

karya Mark Sommer yang sudah dialih bahasakan kedalam bahasa Indonesia 

dengan judul Hidup dalam Kebebasan: Derita dan kebahagiaan Kota Praha. 

 

3.2.1.3 Membuat Catatan- Catatan Penting 

  Setelah beberapa sumber atau bukti- bukti yang relevan dengan topik 

penelitian terkumpul, langkah selanjutnya dalah membuat berbagai catatan- catatan 

penting. Tujuan dari dibuatnya catatan- catatan adalah untuk memudahkan peneliti 

dalam memahami isi dari berbagai sumber atau data- data yang telah berhasil 

peneliti temukan, baik dalam pencarian sumber melalui internet maupun kajian 

kepustakaan melalui kunjungan perpustakaan. Pada tahapan ini peneliti membuat 

beberapa catatan yang dirasa penting mengenai peristiwa Revolusi Beludru yang 

terjadi di Cekoslowakia terutama pada kurun waktu 1977 sampai 1992 yang 

menjadi fokus penelitian penulis. Secara spesifik catatan- catatan penting yang 

dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Gambaran sosial, budaya, ekonomi, dan politik cekoslowakia terutama 

dimulai pada tahun 1977 menjelang terjadinya Revolusi Beludru (Velvet 

Revolution) 

2. Sistem pemerintahan yang dijalankan di Cekoslowakia sebelum Revolusi 

Beludru (Velvet Revolution). 
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3. Gambaran umum mengenai Proses terjadinya Revolusi Beludru (Velvet 

Revolution). 

4. Karakteristik dari Revolusi Beludru (Velvet Revolution). 

5. Dampak bagi masyarakat serta pemerintahan Cekoslowakia setelah 

terjadinya Revolusi Beludru (Velvet Revolution). 

 

3.2.2 Mengevaluasi Bukti- Bukti yang ditemukan (Verifikasi) 

Setelah peneliti melewati langkah tersebut yakni membuat catatan- catatan 

penting, langkah selanjutnya yang dilakukan penulis adalah mengevaluasi sumber 

atau bukti- bukti yang telah ditemukan peneliti di lapangan. Tahapan yang biasa 

disebut sebagai kritik sumber tersebut merupakan tahapan dimana peneliti 

melakukan proses menelaah dan menilai sumber- sumber informasi dengan 

masalah yang dikaji. Kritik sumber menyangkut “Verifikasi yaitu menguji 

mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber itu” (Sjamsuddin, 2012, 

hlm. 103-104). Didalam tahapan kritik sumber (Verifikasi) peneliti melakukannya 

dari dua aspek yaitu aspek internal dan aspek eksternal agar sumber yang dipakai 

oleh peneliti benar- benar sumber yang dapat dipertanggung jawabkan 

kredibelitasnya. 

3.2.2.1 Kritik Eksternal   

Didalam melakukan kritik ekstrenal penulis berusaha untuk mencari tahu atau 

mengeksplorasi asal usul dari sumber yang telah didapatkan peneliti ketika 

melakukan kajian kepustakaan dilapangan, dalam tahapan kritik sumber langkah 

awal yang harus dilakukan adalah kritik eksternal. Karena sebelum sumber atau 

bukti bukti yang ditemukan digunakan dengan aman, Selama proses penelitian 

berlangsung peneliti melakukan kritik eksternal dengan melihat latar belakang 

penulis dan tahun dikeluarkannya atau diterbitkannya buku yang relevan dengan 

topik penelitian, namun sumber yang peneliti gunakan sampai saat ini masih banyak 

berupa sumber skunder seperti buku, jurnal atau tulisan- tulisan lainnya yang tidak 

sejaman atau berhubungan langsung dengan periode yang peneliti kaji. Beberapa 

sumber primer seperti esai- esai dan surat kabar yang penliti temukan pun tidak 

lutut dari proses kritik sumber yaitu kritik eksternal, peneliti melihat berbagai 

konteks luar dari sumber yang telah didapatkan seperti tahun terbitnya atau tahun 
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publikasi suatu surat kabar dan latar belakang penulis artikel jurnal sendiri tidak 

luput menjadi perhatian penulis, karena sumber yang layak dijadikan sebagai bahan 

referensi adalah sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kredibelitasnya. 

3.2.2.2 Kritik Internal  

Kritik internal dilakukan setelah sumber dipastikan keabsahannya melalui 

kritik eksternal, “kritik internal lebh menekankan aspek dalam yaitu isi dari  sumber 

atau kesaksian” (Sjamsuddin, 2012, hlm.112). Tahapan kritik internal dilakukan 

oleh peneliti guna mendapatkan suatu keputusan yang dapat digunakan peneliti 

terhadap sumber- sumber yang telah didapat. Pengunaan sumber harus dilihat 

darisudut pandang yang berbeda hal tersebut dilakukan penelitiuntuk memastikan 

objektifitas dan memeninimalisir subjektivitas dari suatu sumber yang digunakan, 

peneliti melakukan kritik internal terhadap buku The Czech Republic The Velvet 

Revolution  (2005) Karya Robert C. Cottrell dimana dalam penulisan buku tersebut 

Cottrell bekerja sama dengan lembaga suatu universitas ternama yang berada di 

Amerika Serkat, tulisan dalam buku tersebut didasarkan kepada berbagai riset yang 

telah dilakukan oleh Cotrell selama beberapa tahun di Cekoslowakia, karya ini pun 

diakui oleh George J. Mitchell yang merupakan anggota senator Amerika Serikat, 

yang artinya karya tersebut sudah terjamin validitasnya karena ditulis berdasarkan 

berbagai penelitian dan riset.   

Peneliti juga menlakukan kritik internal terhadap beberapa artikel jurnal salah 

satunya artikel yang berjudul Slovakia in the Period of "Normalization" and 

Expectation of Changes (1969 - 1989) yang ditulis oleh Jozef Zatkuliat dan 

dipulikasikan oleh jurnal Casopis Sociologickeho ústavu  pada tahun 1998. Ketua 

Peneliti di Institut Sejarah Akademi Ilmu Pengetahuan Slowakia. MA dalam ilmu 

sejarah dari Fakultas Filsafat, Universitas Comenius Bratislava (1979), PhDr 

(1982), CSc (1984). Penulis dan penulis bersama monograf tentang pengembangan 

badan-badan lokal administrasi negara pada 50-an (1986, 1994) dan sejarah kota 

Ilava dan Dubnica nad Váhom (1991, 1993). Penulis dan editor dokumen seperti 

Federalisasi negara Cekoslowakia-1968 - 1970; Asal usul federasi Cekoslowakia 

pada tahun 1968 (1996). Bidang Kerja: Pengembangan negara Cekoslowaka pada 

periode 1945 - 1992, pengaturan hukum- hukum negara serta hubungan antara 

federasi Ceko dan Slowakia, struktur kekuasaan negara serta berfungsi 
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mekanismenya. Peserta pada berbagai proyek Komisi Pemerintah dan Dewan 

Nasional Republik Slowakia. 

3.2.3 Interpretasi 

Interpretasi merupakan penafsiran terhadap fakta-fakta yang penulis 

dapatkan dari sumber-sumber sehingga tercipta penafsiran yang relevan dengan 

permasalahan yang dikaji oleh penulis. Menurut Gottschalk (1986, hlm. 23-24) 

penafsiran sejarah itu mempunyai tiga aspek penting, yaitu analitis-kritis, historis-

substantif, dan sosial-budaya. Aspek analitis-kritis menganalisis struktur internal, 

pola-pola hubungan antara fakta yang satu dengan fakta lainnya, dan gerak 

dinamika dalam sejarah. Historis-substantif menyajikan suatu uraian dengan 

dukungan fakta yang cukup sebagai ilustrasi suatu perkembangan. Sedangkan yang 

terakhir aspek sosial-budaya lebih memperhatikan menifestasi insani dalam 

interaksi dan hubungan sosial-budaya. 

Penulis menggunakan pemikiran sejarah yang deterministik dalam 

melakukan penafsiran terhadap fakta- fakta sejarah. Pemikiran sejarah yang 

deterministik ini menolak semua penyebab yang berdasarkan kebebasan manusia 

dalam menentukan dan mengambil keputusan sendiri. Pemikiran ini lebih 

berpendapat bahwa sebenarnya manusia ditentukan oleh kekuatan yang berada di 

luar dirinya seperti yang diungkapkan oleh Romein dan Lucey dalam Sjamsuddin 

(2007) bahwa “Tenaga-tenaga atau kekuatan yang berada di luar diri manusia 

berasal dari dunia fisik seperti faktor-faktor geografi, etnologi, faktor-faktor dalam 

lingkungan sosial budaya manusia seperti sistem ekonomi dan sosial” (hlm. 163).  

Dalam bentuk-bentuk pemikiran sejarah deterministik tersebut, penulis 

menggunakan penafsiran sintesis. Penafsiran ini mencoba untuk menggabungkan 

semua faktor yang menjadi penggerak sejarah. Menurut Barnes yang dikutip oleh 

Sjamsuddin (2007, hlm. 170) mengatakan bahwa dalam penafsiran sintesis tidak 

ada satu kategori “sebab-sebab” tunggal yang cukup untuk menjelaskan semua fase 

dan periode perkembangan sejarah. Manusia tetap menjadi peran utama, namun 

perkembangan dan jalannya sejarah digerakkan oleh berbagai faktor dan tenaga 

bersama-sama. Penggunaan pemilihan sintesis dilakukan karena terjadinya 

Revolusi Beludru (Velvet Revolution) yang di Cekoslowakia tidak dapat dilepaskan 

dari faktor-faktor pendorong lain, seperti pengaruh revolusi di berbagai negara 



49 

 

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

tetangganya seperti peristwa revolusi yang terjadi di Polandia dan Negara Pakta 

Warsawa lainnya.  

3.2.3.1 Pendekatan 

Penulis menggunakan pendekatan interdisipliner dalam melakukan 

interpretasi. Pendekatan Interdisipiner sendiri merupakan “pendekatan dengan 

menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau 

tepat guna secara terpadu dalam pemecahan suatu masalah” (Nasution, 2017, hlm. 

19). Pendekatan ini menggunakan bantuan dari berbagai disiplin ilmu yang 

serumpun, yaitu ilmu-ilmu sosial. Penggunaan ilmu bantu ini dimaksudkan untuk 

mempertajam hasil analisis. Dalam pendekatan interdisipliner ini penulis 

menggunakan ilmu bantu, berupa ilmu sosiologi, dan ilmu politik yang penulis 

gunakan antara lain kajian kepustakaan mengenai keruntuhan komunisme yang 

ditinjau dari segi ilmu politik Konsep Revolusi dan dari ilmu sosiologi 

menggunakan Konsep gerakan sosial. 

Ilmu politik misalnya digunakan untuk mengkaji masalah dominasi Partai 

Komunis Cekoslowakia dalam pemerintahan serta mengkaji kebijakan yang 

dikeluarkannya. Revolusi menjadi suatu dampak yang nyata dari bentuk 

ketidaksesuaian masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Konflik 

antara rezim dengan masyarakat menjadi kajian yang sangat unik dari kajian yang 

penulis lakukan, gerakan sosial digunakan untuk menganalisasi faktor faktor apa 

saja yang melatarbelakangi terjadinya Revolusi Beludru (Velvet Revoluton) dan 

menganalisis karakteristknya berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam 

politik. Jenis konflik yang terjadi di Cekoslowakia bukan hanya konflik antar etnis 

melainkan konflik antar elite politik yang saling memperlihatkan eksistensinya 

masing- masing, pergulatan elite politik dalam usahnya mencapai kekuasaan 

tertinggi didalam suatu negara sangat menarik untuk dikaji, kolaborasi antara ilmu 

sejarah yang ditinjau dari segi politik memunculkan suatu kajian baru yang disebut 

sebagai sejarah politik, dimana kajian sejarah tersebut lebih berfokus atau 

menyoroti golongan golongan elite politik yang memegang kekuasaan dalam suatu 

negara, serta kebijakan yang dikeluarkannya yang dapat menjadi suatu indikator 

untuk melihat keberhasilan atau kegagalan suatu kepemimpinan. 
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Ilmu Sosiologi digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis kajian 

yang peneliti angkat, disiplin ilmu sosiologi sangat erat kaitanya dngan interaksi 

masyarakat, baik interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, 

maupun kelompok dengan kelompok yang saling mempunyai keterkaitan satu sama 

lain. Partisipasi sosial masyarakat sangat mempengaruhi arah gerak ilmu sejarah, 

hal tersebut disebabkan karena manusia menjadi subjek utama dalam kajian ilmu 

sejarah, posisiilmu sosiologi dalam kajian yang peneliti angkat adalah sebagai pisau 

analisis dimana kajian yang peneliti angkat sangat erat kaitanya dengan masyarakat, 

dan peristiwa yang peneliti kaji tidak dapat dilepaskan dari antivitas masyarakat 

dalam merespon lingkungannya, sehinggga diharapkan dengan menggunakan ilmu 

sosiologi peneliti mampu menganalisis dengan optimal megenai latar belakang 

masyarakat melakukan suatu gerakan menentang pemerintahan yang sedang 

berkuasa, dan mampu menjawab karakteristik dari gerakan sosial yang terjadi di 

Cekoslowakia secara baik, serta berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai 

alasan sikap masyarat terhadap pemerintah baik sebelum revolusi maupun sesudah 

revolusi berlangsung. Kolaborasi antara ilmu sejarah yang ditinjau dari segi ilmu 

sosiologi memunculkan suatu kajian baru yang dinamakan sejarah sosial. 

3.4 Historiografi  

Setelah peneliti menyelesaikan tahapan evaluasi bukti- bukti yang telah 

ditemukan. Langkah yang kemudian dilakukan peneliti adalah menyusun bukti- 

bukti tersebu sehingga akan menghasilkan sebuah hasil penelitian yang sistematis. 

Tahapan penyusunan bukti-bukti atau sumber kajian yang ditemukan oleh peneliti 

dilakukan setelah peneliti melakukan kritik sumber baik secara eksternal mupun 

secara internal untuk memastikan validitas sumber yang digunakan. Proses 

penyusunan tersebut merupakan langkah awal dari proses historiografi atau 

penulisan sejarah.  

Historiografi adalah pelukisan sejarah, gambaran sejarah tentang peristiwa 

yang terjadi pada waktu yang lalu (Ismaun, 2005, hlm. 28). Tahap ini merupakan 

tahap terakhir dari penelitian yang memaparkan dan melaporkan seluruh hasil 

penelitian dalam bentuk tulis ilmiah. Sjamsuddin (2007, hlm. 156) mengatakan 

bahwa historiografi adalah penulisan yang utuh berupa suatu sintesis hasil 

penelitian atau penemuan sejarah. Bukan hanya keterampilan teknis penggunaan 
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kutipan dan catatan, akan tetapi dengan penggunaan pikiran-pikiran kritis dan 

analisisnya juga. Setelah kerangka penulisan sudah tersuusun sesuai dengan 

kronologi persistiwa secara ststematis, langkah yang peneliti tempuh selanjutnya 

adalah menyajikan hasil penelitian dalam bentuk tulisan, langkah ini disebut 

historiografi, historiografi sendiri merupakan tahap akhir dari suatu penelitian 

sejarah, seluruh hasil penelitian yang diperoleh penulis dituangkan kedalam suatu 

karya tulis ilmiah serupa skripsi 

3.3 Laporan Penelitian 

Langkah ini merupakan tahap akhir dari prosedur penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti. Hal tersebut dilakukan setelah peneliti berhasil menemukan berbagai 

sumber yang relevan dengan topik penelitian, sumber ynag berhasil ditemukan 

tersebut peneliti analisis, ditafsrkan serta dituangkan kedalam bentuk tulisan yang 

sesuai dengan kaidah keilmuan yang berlaku di lingkungan Universitas Pendidikan 

Indonesia. Sistematika laporan penelitian terbagi dalam lima bagian, yaitu: 

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah penelitian. Bab ini disertai 

mengenai ketertarikan penulis dalam memilih permasalahan yang diangkat 

mengenai Revolusi Beludru: Perubahan Sosial- Politik Cekoslowakia (Kajian 

Historis Tahun 1977-1992). Untuk memperinci dan membatasi masalah agar fokus 

maka dicantumkan perumusan masalah dan pembatasan masalah sehingga 

permasalahan dapat dikaji dalam penulisan skripsi. Pada bagian akhir dari bab ini 

akan dimuat mengenai struktur organisasi skripsi yang akan menjadi kerangka 

dasar dan pedoman bagi peneliti dalam penyusunan skripsi. 

Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teori Bab ini berisi tentang pemaparan 

mengenai sumber-sumber buku dan sumber lainnya, seperti jurnal dan publikasi 

departemen, untuk digunakan sebagai referensi yang dianggap relevan dengan 

kajian penulis mengenai Revolusi Beludru: Perubahan Sosial- Politik 

Cekoslowakia (Kajian Historis Tahun 1977-1992). Selain itu karena dalam 

penulisan skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan interdisipliner, bab ini juga 

berisi mengenai konsep yang digunakan penulis untuk mengkaji sesuai topik yang 

diteliti. Penggunaan ilmu bantu lain dari ilmu-ilmu sosial lainnya seperti dari ilmu 

sosiologi dan politik ini digunakan agar analisis yang dilakukan oleh penulis lebih 

tajam. 
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Bab III Metode Penelitian, Pada bab ini diuraikan mengenai kegiatan-

kegiatan dan cara-cara yang dilakukan dalam penelitian skripsi. Metode yang 

digunakan adalah metode penelitian sejarah. Langkah-langkah penelitiannya 

meliputi heuristik atau proses pengumpulan sumber, kritik terhadap sumber yang 

telah dikumpulkan, interpretasi sumber, hingga ke tahap penulisan atau 

historiografi. Setiap langkah-langkah tersebut nantinya akan dijelaskan lebih rinci 

lagi. Metode yang digunakan adalah metode historis dan teknik yang digunakan 

adalah studi literatur. 

Bab IV Pembahasan, Bab ini merupakan pembahasan dari penelitian sebagai 

jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan dan pembatasan 

masalah. Akan dijelaskan pada bab ini menjelaskan mengenai bagaiaman revolusi 

beludru bisaterjadi di Cekoslowakia dan dampaknya terhadap Cekoslowakia pasca 

runtuhnya komunisme. Dasarnya bab IV ini merupakan hasil pengolahan dan 

analisis terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan dan diperoleh selama penelitian 

berlangsung 

Bab V Kesimpulan, bab ini merupakan bab terakhir dari rangkaian penulisan 

skripsi yang peneliti tulis. Bab ini mengemukakan kesimpulan sebagai hasil 

interpretasi peneliti berdasarkan hasil pembahasan atas pertanyaan penelitian. Pada 

bab ini terdapat penafsiran penulis dari hasil analisis dan temuan yang didapatkan. 

Bagian ini juga berisi mengenai rekomendasi peneliti mengenai topik- 

topikpenelitian lainnya yang bisa lebih dieksplorasi dari penelitian yang telah 

peneliti lakukan. 

 


