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Republik Rakyat China merupakan negara terbesar ketiga di dunia serta China
juga merupakan sebuah negara yang berpenduduk paling padat di dunia. Sekitar
85% penduduknya tinggal di wilayah pedesaan dan 90% menempati seperenam
wilayah China. Dari seluruh luas wilayah China, hanya 15% tanahnya yang cocok
untuk pertanian. Kebutuhan-kebutuhan pangan yang semakin meningkat
menimbulkan masalah-masalah ekonomi. Ketika Mao Zedong memproklamirkan
Negara Republik Rakyat China pada tanggal 1 Oktober 1949, perekonomian
China berada pada keadaan yang buruk. Perang China-Jepang dan perang saudara
menimbulkan inflasi mencapai 85.000%. Dalam perkembangan ekonomi negara
China tidak terlepas dari peran Mao Zedong dalam meningkatkan stabilitas
ekonomi untuk mewujutkan kemakmuran  disektor pertanian dan sektor industri.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apasajakah peranan Mao Zedong
dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Negara Republik Rakyat China
tahun 1949- 1976?. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian
historis. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu peranan Mao
Zedong dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Negara Republik Rakyat
China tahun 1949- 1976. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tehnik
kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah
analisis data kualitatif.

Berdasarkan data-data yang diuraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan ada
beberapa kesimpulan yaitu dalam upaya meningkatkan ekonomi China, Mao
melakukan beberapa kebijakan terutama di sektor pertanian dan industri.
Kebijakan ini ada yang memberatkan rakyat khususnya petani namun ada pula
yang mampu berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan perekonomian di
China. Pada sektor pertanian Mao menerapkan reformasi agraria dengan
menerapkan kebijakan land reform, kemudian dilanjutkan dengan menetapkan
komune rakyat dimana sistem pertanian di kelompokkan menjadi bagian-bagian
besar dan dikerjakan secara bersama-sama. Selain itu peraturan tentang pajak
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pertanian, pajak komoditi dan berbagai macam pajak industri dan komersial harus
diserahkan kepada pusat. Pada sektor industri Mao Zedong membuat kebijaan
gerakan tiga anti dan gerakan lima anti, sentralisasi pajak, kemudian dilanjutkan
pada pelaksanaan program rencana pembangunan lima tahun 1 (repelita),
nasionalisasi perusahaan dan berlanjut dengan pelaksanaan gerakan lompatan
besar ke depan.

Kesimpulan penelitian ini adalah dalam meningkatkan perekonomian China tahun
1949-1976 Mao Zedong menerapkan berbagai kebijakan yang dipusatkan pada
sektor pertanian dan industri. Sejumlah kebijakan berjalan dengan baik dan
mampu membuat perubahan yang berarti pada perekonomian China saat itu.
Namun  diawal tahun 1961, kematian puluhan juta rakyat akhirnya memaksa Mao
menghentikan kebijakan-kebijakan ekonominya. Mao melepaskan jabatannya
sebagai presiden RRC dan memberikan kekuasaan lebih besar atas China pada
Presiden Liu yang pragmatis dan sekjen partai Deng Xiaoping.

Vivi Handayani



iv

PERANAN MAO ZEDONG DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
EKONOMI DI NEGARA REPUBLIK RAKYAT CHINA

TAHUN 1949- 1976

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2016

Oleh
Vivi Handayani







 



viii

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kotabumi pada 24 Oktober 1987,

merupakan anak ke tujuh dari sembilan bersaudara dan

anak pasangan Bapak Agustar Sutan Kayo dan Ibu

Suhartini (Alm).

Penulis memulai pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Teladan

Kotabumi, yang selesai tahun 2000. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ma’had Al Zaytun Indramayu, selesai tahun

2003 dan kemudian ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Ma’had Al Zaytun

Indramayu selesai tahun 2006.

Pada tahun 2006, penulis terdaftar sebagai sebagai Mahasiswa di Program Studi

Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur Ujian Mandiri

(UM).

Pada Tahun 2008 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan

Program Kegiatan Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 20 Untung

Suropati, Bandar lampung.



ix

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT,

karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan baik. Dengan kerendahan hati penulis

persembahkan karya tulis ini kepada :

1. Bapak dan ibuku tercinta yang menjadi motivasi terbesarku

dimana telah setia mendoakan keberhasilanku, memberikan

curahan cinta, materi beserta kasih sayang yang tak pernah

terhenti sedetik pun dan dengan sabar menanti keberhasilanku.

2. Kakak- kakakku serta adik- adikku, terima kasih telah

memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan, dan kesetiaan

serta sabar menanti keberhasilanku.

3. Para pendidikku dan almamater tercinta



x

Motto

Orang yang bahagia itu akan selalu menyediakan
waktu untuk membaca, karena membaca itu sumber hikmah,

menyediakan waktu untuk tertawa karena tertawa itu musiknya jiwa,
menyediakan waktu untuk berfikir karena berfikir itu pokok kemajuan,

menyediakan waktu untuk beramal
karena beramal itu pangkal kejayaan,

menyediakan waktu untuk bersenda karena bersenda itu akan membuat muda
dan menyediakan waktu untuk beribadah karena beribadah itu

adalah ibu dari segala ketenangan jiwa
(Napoleon Bonaparte)



xi

SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang Maha Berkehendak

Atas Segala Sesuatu atas rahmat dan karunia yang senantiasa tercurah sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Mao Zedong dalam

pelaksanaan pembangunan ekonomi di Negara Republik Rakyat China Tahun

1949- 1976” dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas segala

bantuan dan bimbingan berbagai pihak, terutama kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fuad, M.Hum., Dekan Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Lampung;

3. Bapak Drs. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum

Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas

Lampung;



xii

4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd, selaku Wakil Dekan Bidang

Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Universitas Lampung;

5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu

Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Universitas Lampung;

6. Bapak Drs. Syaiful M, M.Si. selaku Ketua Program Studi Pendidikan

Sejarah sekaligus Pembimbing ke I dan dosen Pembimbing Akademik

yang telah meluangkan waktu untuk bimbingan dan memberikan

arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

ini.

7. Bapak Drs. Maskun, M.H selaku Pembahas Utama yang telah banyak

memberikan masukan, bimbingan, ilmu, saran-saran, dan motivasi

kepada penulis.

8. Suparman Arif, S.Pd, M.Pd. Pembimbing ke II yang telah memberikan

bimbingan, saran, dan masukan dalam upaya penyelesaian skripsi ini.

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Drs. Hi. Maskun, M.H., Drs.

Syaiful M,M.Si, Drs. Hi. Ali Imran, M.Hum., Drs. Wakidi, M.Hum.,

Drs. Hi. Iskandar Syah, M.H., Drs. Tontowi Amsia, M.Si., Dr. Risma

M. Sinaga, M.Hum., M. Basri, S.Pd. M.Pd., Yustina Sri ImanITAS,

Ekwandari, S. Pd., M.Hum, Suparman Arif, S.Pd. M.Pd dan Myristica

Imanita, S.Pd, M.Pd.



xiii

10. Teman-teman di Pendidikan Sejarah, Neng, Uti, Tet, Ajo, Mbak Nie,

Heni, Neti, Umar Ching dan semua teman-teman yang tidak mungkin

penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat dan

kebersamaannya selama menuntut ilmu di program studi pendidikan

sejarah dan terimakasih atas dukungan-dukungannya selama ini.

11. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat. Penulis menyadari bahwa skripsi

ini jauh dari sempurna, karena itu saran yang membangun senantiasa penulis

harapkan.

Wassalamualaikum wr. wb.

Bandar Lampung, 2 Juni 2016
Penulis

Vivi Handayani
NPM 0643033041



xiv

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI Halaman

I.   PENDAHULUAN ........................................................................... 1
A. Latar Belakang ............................................................................. 1
B. Analisi Masalah ............................................................................ 5

B.1. Identifikasi Masalah ............................................................. 5
B.2. Pembatasan Masalah ............................................................. 5
B.3. Rumusan Masalah ................................................................ 5

C. Tujuan, Kegunaan dan Ruang Lingkup Penelitian........................ 5
C.1. Tujuan Penelitian .................................................................. 5
C.2. Kegunaan Penelitian ............................................................. 6
C.3. Ruang Lingkup Penelitian .................................................... 6

II. TINJAUAN PUSTAKA .................................................................. 9
A. Tinjauan Pustaka ......................................................................... 9

A.1. Konsep Peranan ................................................................... 9
A.2. Konsep Pemikiran Mao Zedong .......................................... 10
A.3. Konsep Pelaksanaan............................................................. 11
A.4. Konsep Pembangunan Ekonomi ......................................... 12
A.5. Konsep Pembangunan Sektor Pertanian .............................. 13
A.6. Konsep Pembangunan Sektor Industri ................................. 14

B. Kerangka Pikir ............................................................................ 16
C. Paradigma ................................................................................... 17

III.  METODE PENELITIAN ............................................................ 19
A. Metode Yang Digunakan .......................................................... 19
B. Variabel Penelitian .................................................................... 22
C. Teknik Pengumpulan Data ........................................................ 23

C.1. Teknik Kepustakaan .......................................................... 23
C.2. Teknik Dokumentasi ......................................................... 24

D. Teknik Analisis Data ................................................................. 24

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ..................................................... 27
A. Hasil .......................................................................................... 27

A.1. Sejarah Berdirinya Republik Rakyat China ...................... 27
A.2. Sekilas Tentang Mao Zedong ............................................ 34

A.2.1. Riwayat Hidup Mao Zedong ................................. 34



xv

A.3. Peranan Mao Zedong dalam Pelaksanaan Pembangunan
Bidang Ekonomi di Negara Republik Rakyat China
Tahun 1949-1976 ............................................................... 38
A.3.1. Peranan Mao Zedong dalam Pembangunan

di Sektor Pertanian ................................................... 39
A.3.1.1. Menerapkan Reformasi Agraria ................. 40
A.3.1.2. Membentuk Komune Rakyat ..................... 44

A.3.2. Peranan Mao Zedong dalam Pembangunan
di Sektor Industri....................................................... 46
A.3.2.1. Menerapkan Gerakan 3 Anti dan

5 Anti ........................................................... 47
A.3.2.2. Menetapkan Kebijakan

Sentralisasi Pajak ......................................... 48
A.3.2.3. Melaksanakan Program Repelita

Pertama (1953-1957) ................................... 48
A.3.2.4. Melakukan Nasionalisasi Perusahaan .......... 50
A.3.2.5. Menjalankan Gerakan Lompatan Besar

ke Depan ....................................................... 51
B. Pembahasan ................................................................................ 55

B.1. Peranan Mao Zedong dalam Pelaksanaan Pembangunan
Bidang Ekonomi di Negara Republik Rakyat China
Tahun 1949-1976.................................................................. 55
B.1.1. Peranan Mao Zedong Dalam Pembangunan

di Sektor Pertanian..................................................... 55
B.1.1.1. Menerapkan Reformasi Agraria .................. 55
B.1.1.2. Membentuk Komune Rakyat....................... 55

B.1.2. Peranan Mao Zedong dalam Pembangunan
di Sektor Industri........................................................ 56
B.1.2.1. Menerapkan Gerakan 3 Anti dan

5 Anti ............................................................ 56
B.1.2.2. Menetapkan Kebijakan

Sentralisasi Pajak ......................................... 57
B.1.2.3. Melaksanakan Program Repelita

Pertama (1953-1957) ................................... 58
B.1.2.4. Melakukan Nasionalisasi Perusahaan............ 59
B.1.2.5. Menjalankan Gerakan Lompatan Besar

ke Depan ....................................................... 59

V.    SIMPULAN DAN SARAN .......................................................... 62
A. Kesimpulan .............................................................................. 62
B. Saran ........................................................................................ 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



xvi

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1 : Peta Negara Republik Rakyat China

Gambar 2 : Foto Mao Zedong

Gambar 3 : Foto Mao Zedong Muda (Tahun 1936)

Gambar 4.A : Mao Zedong Saat Memproklamasikan Republik Rakyat
Tiongkok pada tanggal 1 Oktober 1949

Gambar 4.B : Mao Zedong di Sambut Rakyatnya pada sebuah acara
di tahun 1947

Gambar 5 : Grafik Perekonomian China Masa Pemerintahan Mao Zedong

Gambar 6 : Patung Emas Replika Mao Zedong

Gambar 7 : Jenazah Mao Zedong di awetkan dan disemayamkan di sebuah
Museum di Shanghai China



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

China adalah salah satu negara dengan sejarah kebudayaan tertua di dunia. China

merupakan negara yang memiliki sejarah yang panjang dan sangat mempengaruhi

sejarah negara-negara lainnya.China merupakan negara yang diperintah oleh para

Kaisar selama 2000 tahun dengan sebuah pemerintahan pusat yang kuat dengan

pengaruh Kong Hu Cu. Ketidakpuasan bangsa China terhadap pemerintahan

Dinasti Qing terus memuncak sejak kekalahan China dalam perang candu tahun

1842. Sejak itu banyak wilayah China yang menjadi wilayah pengaruh kekuasaan

asing baik bangsa Eropa, Amerika maupun Jepang. Keadaan tersebut

menimbulkan sistem negara dalam negara karena pengaruh asing yang ada di

wilayah-wilayah China masing-masing memiliki hak konsesi dan hak

ekstrateritorial.

Bangsa China telah mengenal birokrasi pemerintahan yang kompleks sejak
masa kekaisaran dan jauh sejak masa Sebelum Masehi (SM) yakni pada
masa pemerintahan Dinasti Qin (221-270 SM) di mana ketika dinasti yang
terakhir yakni Dinasti Qing (1644-1911) jatuh, birokrasi China telah
mencapai kerumitan yang tinggi (I Wibowo. 2000: 96).

Secara politik dan ekonomi kehidupan bangsa China menjadi semakin

terpinggirkan akibat ketidakmampuan pemerintah Manchu mengatasi masalah-

masalah yang ada di China. Akibatnya banyak bermunculan berbagai macam
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gerakan yang pada intinya ingin menumbangkan kekuasaan Manchu dan

menggantikannya dengan kekuasaan dari bangsa China sendiri, di antara berbagai

gerakan yang bermunculan di China, salah satu gerakan yang dipimpinoleh Sun

Yat Sen.Beliaumendirikan organisasi Dongmenghui yang bertujuan untuk

menggusir bangsa Manchu dan merebut kembali China bagi bangsa Tionghoa,

dan mendirikan suatu negara yang berbentuk republik yang merupakan

berakhirnya sistem kekaisaran di China.

Pasca terjadinya Revolusi Rusia tahun 1917, komunisme tumbuh sebagai idiologi

yang cocok dengan kondisi masyarakat petani dan dapat menumbangkan sebuah

rezim yang tidak berpihak pada rakyat. Akhirnya pada tahun 1921 Partai Komunis

China (PKC) berdiri atas desakan Uni Soviet. Pada awal berdirinya antara

Kuomintang dengan Partai Komunis China berjalan beriringan bahkan anggota

kuomintang juga anggota dari Partai Komunis China .

Pasca Perang Dunia II, wilayah yang tadinya diduduki oleh Jepang menjadi

rebutan antara Kuomintang dengan Partai Komunis China . Partai Komunis China

berusaha menduduki China utara dan tidak merebut kota-kota besar, sedangkan

Kuomintang berusaha menduduki kota-kota besar. Akan tetapi, wilayah

Manchuria kedua partai sama-sama bersikeras ingin menduduki wilayah tersebut.

Ketegangan pun semakin meningkat danakhirnya pada tahun 1947 terjadi kontak

senjata antara Nasionalis dengan Komunis.

Selama satu tahun terjadi peperangan akhirnya kota Manchuria berhasil diduduki

oleh Komunisme dibawah pimpinan Mao Zedong dan secara tidak langsung kota

Shantung, Tientsin, Peking juga berhasil diduduki. Dengan jatuhnya kota-kota
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tersebut Chiang Kai Sek dengan partai Kuomintang sadar bahwa tidak akan dapat

bertahan lagi di China. “Perang Saudara China antara Partai Komunis China dan

Kuomintang mengakibatkan pihak komunis menguasai China Daratan dan

Kuomintang menguasai Taiwan dan beberapa pulau-pulau lepas pantai di Fujian

“(Sukisman, 1992: 172).

Pada 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamasikan Republik Rakyat
China dan mendirikan sebuah negara komunis. Tugas berat yang masih
harus dilakukan Mao Zedongadalah membangun kembali China yang
hancur akibat penjajahan Jepang serta perang saudara. Pemerintah
mengupayakan menjaga kestabilan politik, budaya dan ekonomi. Dalam
segi ekonomi pemerintahan China memegang peranan penting untuk
menerapkan sistem ekonomi terencana secara terpusat (Priyanto Wibowo,
2003: 46).

Mao Zedong berupaya memberikan lebih banyak kekuasaan pada petani dan

buruh dan sebaliknya memangkas kekuasaan kaum pemilik modal, tuan tanah,

kapitalis, intelektual dan orang asing. Kemudian dilakukan juga modernisasi

terhadap peralatan indistri, kereta api, sekolah, rumah sakit, bendungan, serta

fasilitas umum lainnya. Mao Zedong bersama partai komunis berjuang melakukan

perubahan drastis pada tata cara kehidupan masyarakat.

Pemerintah menyatakan bahwa sektor pertanian perlu dijadikan basis untuk

menggerakan program industrialisasi di masa yang akan datang. Sedangkan sektor

industri diarahkan secara umum untuk membantu pembangunan sektor pertanian.

Perencanaan disusun atas dasar tahunan, dimana terdapat desentralisasi

administrasi perekonomian yang cukup besar pada tingkat propinsi dan lokal.

Sementara kegiatan swasta kecil sebagai cerminan dari daya kreatifitas anggota

masyarakat yang dalam Pelita I telah memperlihatkan perkembangan positif

dalam pertumbuhan ekonomi negara akan diperkenankan kembali.
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Pada Desember 1957, Mao mendeklarasikan program pembangunan ekonomi.

Melalui program-program yang tak ada justifikasi ilmiah dan bukti historis, Mao

telah memaksa para pemimpin partai di tingkat provinsi dan lokal untuk

memenuhi target produksi besar-besaran yang tidak realistis kepada para petani.

Tidak adanya komunikasi yang efektif dan desentralisasi yang tidak masuk akal

telah menyebabkan aktivitas ekonomi nasional mengalami kekacauan dan terjadi

misalokasi sumberdaya yang luar biasa. Sementara itu rangsangan kepada petani

untuk berproduksi semakin menurun akibat penentuan level pendapatan secara

besar-besaran melalui sistem komune.

Hal-hal ini kemudian menyumbang pada gagalnya hasil produksi pertanian pada

1959 hingga 1962. Situasi gagal panen ini makin memburuk ketika pemerintah

pusat mengambil alih produk pertanian kacang-kacangan dari daerah pedesaan,

guna memenuhi kekurangan produksi kacang-kacangan secara nasional dari

perkiraaan semula. Akibat paling buruk dari gagalnya program Lompatan Jauh ke

Depan ini, terjadi kemiskinan dan kelaparan massal yang luar biasa di seluruh

Cina. Kemiskinan dan kelaparan ini adalah sesuatu yang terbesar dalam sejarah

Cina, bahkan diklaim terbesar dalam sejarah umat manusia. Dan ini bukan

kemiskinan biasa, melainkan kemiskinan yang mematikan dengan jumlah korban

yang mendirikan buluroma.

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih

terkait mengenai peranan Mao Zedong dalam pelaksanaan pembangunan

Ekonomi di Negara Republik Rakyat China, kebijakan-kebijakan apasaja yang

diterapkan dalam meningkatkan sektor pertanian dan industri.



5

B. Analisis Masalah

B.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Peranan Mao Zedong dalam pelaksanaan pembangunan Ekonomi di

Negara Republik Rakyat Chinatahun 1949- 1976.

B.2. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan ini tidak terlalu meluas, maka peneliti membatasi masalah

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah ” Peranan Mao Zedong dalam

pelaksanaan pembangunan Ekonomi di Negara Republik Rakyat China tahun

1949- 1976”.

B.3. Rumusan Masalah

Sesuai dengan batasan masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah “Apasajakah Peranan Mao Zedong dalam pelaksanaan pembangunan

Ekonomi di Negara Republik Rakyat China tahun 1949- 1976?

C. Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian

C.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan

penelitian ini adalahUntuk mengetahui Peranan Mao Zedong dalam pelaksanaan

pembangunan Ekonomi di Negara Republik Rakyat China tahun 1949-1976.
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C.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka kegunaan dari

penelitian ini :

1. Menambah wawasan peneliti tentang Menambah wawasan bagi para

pembaca mengenai Peranan Mao Zedong dalam pelaksanaan

pembangunan Ekonomi di Negara Republik Rakyat China tahun 1949-

1976.

2. Sebagai sumbangan referensi bagi mahasiswa dan masyarakat umum

agar mengetahuiPeranan Mao Zedong dalam pelaksanaan pembangunan

Ekonomi di Negara Republik Rakyat China tahun 1949-1976.

C.3. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat masalah di atas cukup umum dalam penelitian untuk menghindari

kesalah pahaman, maka dalam hal ini peneliti memberikan kejelasan tentang

sasaran dan tujuan penelitian mencakup:

1. Objek  penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan (attributes) dari sesuatu benda,

Orang, atau keadaan, yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian.

Sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas (benda,

orang, dan lembaga), bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan

penilaian, sikap pro-kontra atau simpati-antipati, keadaan batin, disebut

(orang), bisa pula berupa proses disebut (lembaga). Dalam penelitian ini,

Peneliti membatasi ruang lingkup objek dalam penelitian ini Peranan Mao
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Zedong dalam pelaksanaan pembangunan Ekonomi di Negara Republik

Rakyat China tahun 1949-1976.

2. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang di dalam dirinya melekat atau

terkandung objek penelitian. Maka dalam penelitian ini yang menjadi

subjek penelitian adalah Pembangunan Ekonomi di Negara Republik

Rakyat China.

3. Wilayah / Tempat Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di perpustakaan umum dan

perpustakaan daerah. disebabkan, karena dalam bidang ilmu sejarah di

butuhkan resensi buku guna menunjang penyelesaian penelitian ini.

Wilayah/tempat penelitian dalam penelitian ini adalah Perpustakaan Unila

dan Perpustakaan Daerah Lampung.

4. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah tahun 2013-2016.

5. Bidang Ilmu

Ilmu atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki,

menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi

kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan

rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan

membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari

keterbatasannya. dalam penelitian ini, peneliti mengambil bidang ilmu

sejarah. Karena disesuaikan dengan bidang ilmu peneliti yaitu pendidikan

sejarah.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

A.1. Konsep Peranan

Peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau

memegang pimpinan yang terutama. Konsep tentang peran (role) menurut

Komarudin dalam buku ensiklopedi manajemen mengungkapkan sebagai berikut:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan dalam manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam suatu kelompok atau pranata.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang

ada padanya.
5. Fungsi setiap variable dalam hubungan sebab akibat.

(Komarudin, 1983 : 243)

Peranan menurut Levinson sebagai mana dikutip olehSoerjono Soekanto dalam

bukunya yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar, sebagai berikut:

Peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapatdilakukan individu
yang penting bagi struktur social masyarakat, peranan meliputi norma-
norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam
masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-
peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan
(Soerjono Soekanto. 1989: 283).

Dari berbagai pendapat para ahli diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa peranan

merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang

usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan untuk mengenai hubungan dua variabel
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yang memiliki hubungan sebab akibat. Dengan demikian konsep tentang peranan

dipandang perlu untuk menjadi landasan dasar dalam mengetahui sejauhmana

peranan Mao Zedong dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Republik

Rakyat China dalam mewujudkan kesetabilan pembangunan ekonomi.

A.2. Konsep Pemikiran Mao Zedong

Mao Zedong merupakan seorang pemikir China yang paling berpengaruh pada

abad ke-20 dan Pemikirannya sering disebut dengan Maoisme. Mao Zedong

bukan seorang pemikir yang orisinil, hal ini dikarenakan gagasan-gagasannya

berdasarkan pemikir-pemikir sosialisme lain seperti Karl Marx, Friederich Engels,

Lenin dan Stalinyang disesuaikannya dengan situasi objektif negara China dan

dipadukan dengan pengetahuan intelektual dan pengalaman-pengalaman

perjuangan revolusinya sehingga menjadi suatu konsep pemikiran yang sangat

pragmatis dan berlaku luwes di China (Maurice Meisner. 1999:45).

Menurut Mao zedong dalam pemikirannya berpendapat bahwa konsep falsafah

yang pertama adalah konflik.

Menurutnya konflik bersifat semesta dan absolut, hal ini ada dalam proses
perkembangan semua barang dan merasuki semua proses dari mula sampai
akhir yang akan membawa pada sebuah keseimbangan yang stabil dan
harmonis. Kemudian menurut Mao Zedong bahwa konflik bersifat abadi
dimana proses revolusioner keseluruhan sampai realisasi komunisme
dicirikan oleh serangkaian kontradiksi sosial tak berujung dan perjuangan
yang dapat diselesaikan hanya dengan revolusi radikal dengan realitas
yang ada. Konsep Mao Zedong yang kedua adalah tentang pengetahuan
yang berangkat dari teori pengetahuan Marx. Menurutnya pengetahuan
merupakan lanjutan dari pengalaman di alam fisik dan bahwa pengalaman
itu sama dengan keterlibatan. Setelah seseorang mendapatkan pengalaman,
maka ia baru bisa melompat ke depan. Setelah itu pengetahuan
dipraktekkan kembali yang membuat seseorang mendapatkan pengalaman
lagi dan seterusnya (Maurice Meisner. 1999:55).
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Menurut Mao Zedong mengatakan bahwa semua konflik merupakan konflik kelas

antar kelompok sosial. Pada masa sosialis konflik tersebut adalah konflik antara

kaum petani dengan tuan tanah, selanjutnya konflik antara kaum proletar dengan

borjuis. Gagasan bahwa konflik dan perubahan merupakan hal yang biasa dalam

suatu revolusi dijadikan bahan pertimbangan inti dari pemikiran Mao Zedong

tentang kontradiksi. Selanjutnya pemikiran politik Mao Zedong dalam pandangannya

tentang garis massa (mass line) dengan semboyan dari massa, untuk massa.

“Garis massa mempunyai fungsi untuk pengendalian atas tingkah laku
kaum birokrat dan intelektual dengan menegaskan bahwa para pejabat
harus berinteraksi dengan massa. Partai Komunis China ini bertujuan
meniadakan penyelewengan-penyelewengan dan menciptakan jenis
birokrat baru, dengan mempercayakan tugas-tugas administratif kepada
kelompok-kelompok rakyat, maka diharapkan bisa mengurangi atau
melemahkan struktur birokrasi” (J.R. Townsend,1997:178).

Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Mao berpendapat garis massa dengan

anjuran-anjuran makan, hidup, bekerja, dan berkonsultasi dengan massa adalah

ungkapan dari rasa senasib dengan rakyat dan keterikatan dengan kesejahteraan

rakyat. Garis massa tersebut mengarahkan perjuangan yang berorientasi kepada

petani, karena golongan komunis China tidak dapat berbicara tentang dukungan

atau kewajiban rakyat tanpa berbicara tentang golongan petani.

A.3. Konsep Pelaksanaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa: pelaksanaan

memiliki kata dasar “laksana” mendapat awalah Pe sisipa A dan akhiran An.

Laksana sendiri memiliki pengertian tanda yang baik, sifat, laku dan perbuatan.

Kemudian untuk kata Pelaksanaan memiliki makna proses, cara, perbuatan

melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb) (Depdiknas. 2008:903).
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Menurut Westra pelaksanaan adalah “usaha-usaha yang dilakukan untuk
melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan
dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang
diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat
pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya”. Lembaga Administrasi
Negara RI merumuskan pengertian pelaksanaan adalah “upaya agar tiap
pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai
tujuan yang telah direncanakan”(http://pusatbahasa.diknas.go
.id/kbbi//pelaksanaan menurut ahli//22-12-2015).

Jadi dapat disimpulkan bahwa makna kata pelaksanaan dalam penelitian ini

adalah sebuah kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan

melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan

melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya, yang

berkaitan erat dengan sejumlah kebijakan yang digunakan Mao Zedong dalam

meningkatkan keadaan ekonomi di RRC.

A.4. Konsep Pembangunan Ekonomi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi adalah pengetahuan mengenai

asas-asas penghasilan produksi, distribusi, pemasaran, dan pemakaian barangatau

jasa serta kekayaan. Menurut Michael P. Tadaro mengatakan bahwa :

ekonomi adalah ilmu sosial yang berhubungan dengan orang dan sistem
sosial, dengan sistem itu ekonomi mengatur segala kegiatan untuk
mengetahui kebutuhan pokok (makan, pakaian, dan perumahan) dan
kebutuhan-kebutuhan  yang non-materi (pendidikan, pengetahuan, dan
kebutuhan-kebutuhan lain) (M.P. Tadaro dalam M.Saubari 1983:38)

Selanjutnya N. Gregory Mankiw berpendapat bahwa ekonomi adalah pihak yang

mengelola rumah tangga, artinya setiap rumah tangga harus mengalokasikan

sumber-sumber dayanya yang langka segenap anggotanya dengan

memperhitungkan kemampuan daya, upaya dan keinginan dari setiap anggota

tersebut (N. Gregory Mankiw, 2000:2). Berdasarkan pendapat diatas maka dapat
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disimpulkan, ekonomi adalah suatu usaha tindakan manusia yag dilakukan untuk

mengetahui segala kebtuhan hidup manusia dalam rangka mewujudkan

kesejahtraan, dan pada halnya dalam pemikiran Mao dalam pembangunan

ekonomi untuk pada esensinya untuk mewujudkan kesejahteraan.

Pembangunan ekonomi bukanlah konsep baru. Selama berpuluhan tahun silam

para ahli ilmu sosial telah bergulat dengan masalah pembangunan ekonomi ini,

tetapi mereka belum berhasil mengembangan suatu teori pertumbuhan ekonomi

yang tersusun secara sistematik. Pembangunan ekonomi menurut Matthus

sebagaimana dikutip oleh M.L. Jhingan dalam bukunya yang berjudul Ekonomi

Pembangunan dan perencanaan dijelaskan:

Konsep pembangunan menurut Malthus, berpendapat bahwa Ia tidak
menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya.
Malahan proses pembangunan ekonomi memerlukan berbagai usaha yang
konsisten di pihak rakyat. Dia tidak memberikan gambaran adanya
gerakan menuju keadaan stasioner tetapi menekankan bahwa
perekonomian mengalami kemerosotan  beberapa kali sebelum mencapai
tingkat tertinggi  dari pembengunan (M.L. Jhingan 1975 : 97).

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat diatas  mengenai pembangunan

ekonomi disuatu negara pada umumnya, bahwasanya sektor pembangunan dalam

perekonomian tidak terlepas dari peran  industri dan pertanian yang dikelola

langsung oleh masyarakat atau pemeritah untuk kesejahteraan masyarakat

setempat atau rakyatnya sendiri.

A.5. Konsep Pembangunan Sektor Pertanian

Banyak teori pertanian maupun tentang petani yang diungkapkan oleh para ahli.

Menurut AT. Mosher (1966), definisi pertanian adalah suatu bentuk proses

produksi yang sudah khas yang didasarkan pada proses pertumbuhan daripada
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hewan dan tumbuhan. Menurut Sri Setyati Harjadi (1975) pertanian adalah usaha

untuk mencapai hasil yang maksimum dengan mengelola faktor tanaman dan

lingkungan. Menurut Anwas (1992) petani adalah:

orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau
memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari
kegiatan itu, sedangkan pertanian adalah kegiatan manusia mengusahakan
terus dengan maksud memperoleh hasil-hasil tanaman ataupun hasil
hewan, tanpa mengakibatkan kerusakan alam (http://www.anneahira.com/
pengertian-industri.7/08/2016//html).

Petani menurut Slamet (2000), disebut petani ‘asli’ apabila memiliki tanah sendiri,

bukan sekedar penggarap maupun penyewa. Dalam Wikipedia, pengertian

pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan

pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikroba) untuk

kepentingan manusia. Dalam arti sempit, pertanian diartikan sebagai kegiatan

budidaya tanaman. Jadi dalam penelitian ini pembangunan sektor pertanian yang

dimaksud adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan segala sesuatu yang

melibatkan alam baik berbentuk pengolahan lahan, tanaman ataupun lainnya yang

bersumber dari alam. Dalam hal ini pembangunan sektor pertanian yang

dilakukan oleh Mao Zedong dalam upaya memuwujutkan negera China yang

makmur dan sejahtera.

A.6. Konsep Pembangunan Sektor Industri

Pengertian industri secara umum adalah suatu kegiatan mengolah bahan mentah

atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk

mendapatkan keuntungan. Istilah “industri” berasal dari bahasa Latin industria

yang berarti “tenaga kerja”. Negara maju identik dengan kegiatan perindustrian
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yang maju pula. Ada beberapa pengertian industri yang dikemukakan oleh para

ahli antara lain yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984

tentang Perindustrian. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan

mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang

dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang

bangun dan perekayasaan industri. Selain itu dijelaskan oleh Bambang Utoyo

bahwa industri dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang yaitu:

industri secara sempit adalah semua kegiatan ekonomi yang dilakukan
oleh manusia untuk mengolah bahan mentah yang ada menjadi bahan
setengah jadi atau mengolah barang setengah jadi tersebut menjadi barang
yang sudah benar-benar jadi sehingga memiliki berbagai kegunaan yang
lebih bagi kepentingan manusia. Pengertian industri secara luas adalah
setiap kegiatan manusia yang bergerak dalam bidang ekonomi yang
memiliki sifat produktif dan komersial dalam rangka untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya (http://www.lepank.com/2016/08/pengertian-industri-
menurut-beberapa ahli.html).

Jadi dapat disimpulkan bahwa industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah

bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi

barang dengan nilai yang lebih tinggi lagi penggunaannya, termasuk kegiatan

rancang bangun industri dan perekayasaan industri.

Dalam penelitian ini pembangunan sektor industri yang dimaksud adalah segala

hal yang di lakukan Mao Zedong dalam  mengelola atau mengupayakan untuk

memproduksi barang jadi dengan bahan baku atau bahan mentah melalui proses

produksi penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat

diperoleh dengan harga serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi-tingginya

dalam usahanya untuk membawa kejayaan bagi negaranya saat itu.
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B. Kerangka Pikir

Republik Rakyat China merupakan negara terbesar ketiga di dunia dengan luas

wilayah sekitar 3,7 juta mil persegi. China juga merupakan sebuah negara yang

berpenduduk paling padat di dunia. Ketika Mao Zedong memproklamirkan negara

Republik Rakyat China pada tanggal 1 Oktober 1949, perekonomian China berada

pada keadaan yang buruk dimana kebutuhan-kebutuhan pangan yang semakin

meningkat menimbulkan masalah-masalah ekonomi pasca Perang China-Jepang.

Perang Saudara menimbulkan inflasi mencapai 85.000%.Dalam pemerintahan,

Mao Zedong tidak memegang peranan seorang diri seperti dilakukan Stalin di Uni

Soviet, akan tetapi Partai Komunis China yang menentukan garis politik

pemerintah. Atas dasar itu, kemudian Mao Zedong mengadakan pembaharuan

secara besar-besaran dalam sistem ekonomi China dari sistem kapitalis ke sistem

sosialis demi mengupayakan pembenahan pada bidang ekonomi yang dipusatkan

pada sektor Pertanian dan sektor Indutri .

Melalui propaganda yang intensif Mao Zedong berhasil menggerakkan revolusi

ekonomi demi pembangunan ekonomi di China. Dalam upaya meningkatkan

ekonomi China, Mao melakukan beberapa kebijakan terutama di sektor pertanian

dan industri. Kebijakan ini ada yang memberatkan rakyat khususnya petani

namun ada pula yang mampu berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan

perekonomian di China. Lalu apasajakah Peranan Mao Zedong dalam pelaksanaan

pembangunan Ekonomi di Negara Republik Rakyat China tahun 1949- 1976,

kiranya itulah yang menjadi tujuan dari penulisan penelitian ini.
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C. Paradigma

Peranan Mao Zedong

Keterangan:

: Garis Usaha

: Garis Tujuan

: Garis Hubungan

Pembangunan
Ekonomi

Sektor IndustriSektor Pertanian
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III. METODE PENELITIAN

A. Metode Yang Digunakan

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh pengetahuan atau

untuk memecahkan masalah atau permasalahan yang harus dihadapi, dan memang

peran yang sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah, karena selain

menjalankan garis-garis cermat juga menentukan hasil suatu penelitian yang

sistematis.

“Metode adalah cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan,

misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis dengan menggunakan teknik serta

alat tertentu (Winarno Surakhmad, 1982: 121).Sedangkan menurut Husin Sayuti,

menegaskan bahwa “metode merupakan cara kerja untuk dapat memahami objek

yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Husin Sayuti. 1989:32)

Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapat peneliti menyimpulkan bahwa metode

penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh pemecahan terhadap

suatu permasalahan. Oleh karenanya, metode penelitian sangat dibutuhkan dalam

memecahkan suatu masalah yang turut menentukan keberhasilan suatu penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis,

karena penelitian ini mengambil objek dari peristiwa- peristiwa yang terjadi pada
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masa lalu. Menurut Louis Gottschalk, metode historis adalah proses menguji dan

menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu (Louis Gottschalk.

1986: 32).

Sedangkan pendapat lain mengatakan metode penelitian historis adalah
prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau
peninggalan-peninggalan, baik untuk memahami kejadian atau suatu
keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas dari keadaan masa
sekarang maupun untuk memahami kejadian atau keadaan masa lalu,
selanjutnya kerap kali juga hasilnya dapat dipergunakan untuk
meramalkan kejadian atau keadaan masa yang akan datang(Hadari
Nawawi. 2001: 79).

Berdasarkan pendapat kedua ahli di atas, metode historis adalah suatu cara dalam

proses mengumpulkan, menganalisa, dan memahami data-data perisriwa, serta

diinterprestasikan secara kritis untuk dijadikan bahan dalam penulisan sejarah

kemudian merekontruksi fakta dan menarik kesimpulan secara akurat. Langkah-

langkah yang digunakan dalam pelaksanaan metode historis adalah:

1. Heuristik, yakni kegiatan menyusun jejak-jejak masa lampau.
2. Kritik sejarah, yakni menyelidiki apakah jejak-jejak itu sejati, baik

bentuk maupun isi.
3. Inteprestasi, yakni menetapkan makna yang saling berhubungan dari

fakta-fakta yang diperoleh.
4. Historiografi, menyimpulkan sintesa yang diperoleh dalam bentuk

suatu kisah (Nugroho Notosusanto. 1984: 84).

Berdasarkan langkah-langkah penelitian historis seperti di atas, maka langkah-

langkah kegiatan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah :

1. Heuristik

Peneliti mencoba mencari serta mengumpulkan data-data yang diperlukan dan

berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kegiatan heuristik akan

difokuskan pada literatur-literatur yang berkaitan dengan Reformasi China.
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2. Kritik

Setelah data terkumpul, kegiatan penelitian selanjutnya adalah melakukan kritik

terhadap sumber-sumber yang telah didapat untuk menguji apakah data tersebut

valid atau tidak serta layak menunjang kegiatan penelitian yang dilakukkan. Jenis

kritik yang dilakukan dengan kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern adalah

mengkritik dengan melihat apakah data yang didapat itu asli atau palsu. Kritik

intern adalah mengkritik yang bertujuan untuk meneliti kebenaran isi data dari

sumber data yang sudah didapat.

3. Interpretasi

Peneliti melakukan penafsiran terhadap data-data yang telah didapatkannya dan

selanjutnya berusaha untuk melakukan analisis data atau peneliti mulai melakukan

pembentukan konsep dan generalisasi sejarah.

4. Historiografi

Langkah terakhir yang dilakukan peneliti adalah melakukan penyusunan atau

penulisan dalam bentuk laporan hingga menjadi sebuah konsep sejarah yang

sistematis.

Bersadarkan pendapat kedua ahli di atas, maka metode historis adalah suatu cara

dalam mengumpulkan data, menganalisa, dan memahami data-data suatu

peristiwa revolusi kebudayaan pada bangsa China, serta diinterpretasikan secara

kritis untuk dijadikan bahan dalam penulisan sejarah untuk merekonstruksi fakta

dan menarik kesimpulan secara tepat.
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B. Variabel Penelitian

Variabel adalah suatu konsep yang diberinilai, sedangkan variable dalam suatu

penelitian merupakan hal yang paling utama karena variable merupakan suatu

konsep dalam suatu penelitian.Variabel adalah suatu konsep yang mempunyai

bermacam- macam nilai (mohammad nazir. 1988. 149). Sedangkan Sumadi

Suryabrata mengemukakan, bahwa variabel adalah sebagai gejala sesuatu yang

menjadi objek pengamatan dalam penelitian (Sumadi Suryabrata. 2000. 72).

Menurut Hadari Nawawi, variabel adalah himpunan sejumlah gejala yang

memiliki beberapa aspek atau unsur di dalamnya yang dapat bersumber dari

kondisi objek penelitian, tetapi dapat pula berada di luar dan berpengaruh pada

objek penelitian (Hadari Nawawi. 2001: 55). Lebih lanjut Sugiyono mengatakan

bahwa variabel adalah obyek penelitian/atribut, atau apa yang menjadi variasi

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik. (Sugiyono.

2009: 60).

Dapat peneliti simpulkan dari pendapat-pendapat di atas yang dimaksud dengan

variabel penelitian adalah sebuah himpunan atau objek yang mempunyai nilai dan

menjadi pusat perhatian dalam sebuah penelitian. dalam penelitian ini variabel

yang digunakan adalah variabel tunggal dengan fokus penelitian pada Peranan

Mao Zedong dalam pembangunan Ekonomi di negara republik rakyat China tahun

1949- 1976.
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C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu teknik

kepustakaan dan dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang

diinginkan lebih akurat. Teknik pendukung dalam pengumpulan data yang

dilakukan dalam penelitian ini adalah :

C.1. Teknik Kepustakaan

Untuk memproleh data yang relevan dalam penelitian penulis teknik

pengumpulan data yaitu teknik perpustakaan. Teknik ini di pergunakan untuk

mendapatkan informasi tentang objek-objek yang diamati secara terperinci

melalaui buku-buku yang sesuai masalah yang akan penulis teliti sehingga

memperluas pengetahuan dan menganalisis pengetahuan.

Menurut Koentjaraningrat bahwa studi pustaka adalah suatu cara pengumpulan

data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat

diruangan perpustakaan, misalnya koran, catatan-catatan, kisah-kisah sejarah,

dokumen, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat.

1997: 8).”

Menurut pendapat lain bahwa teknik studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara

mendapatkan sumber-sumber data yang diperoleh dari perpustakaan yaitu dengan

mempelajari buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

(Nawawi. 1993: 133).
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Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari buku–buku

dalam usaha untuk memperoleh beberapa teori maupun argumen yang

dikemukakan oleh para ahli terkait dengan masalah yang diteliti.

C.2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui sumber tertulis

terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku, teori, dalil-dalil atau

hukum-hukum dan lain-lain, yang berhubungan dengan masalah yang akan di

teliti (Nawawi, 1993: 134). Menurut Suharsimi Arikunto, Dokumentasi adalah

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip,

majalah, surat kabar, agenda, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto. 2002: 78).

Dapat disimpulkan bahwa seorang peneliti dalam mengumpulkan data tidak hanya

terbatas pada literatur tetapi juga melalui pembuktian atau mencari data lain yang

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,

lengger, agenda, gambar arkeologi dan sebagainya.

D. Teknik Analisis Data

Data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan demikian

teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis

data kualitatif yaitu data yang berupa fenomena-fenomena yang terjadi yang

dikumpulkan dalam bentuk laporan dan karangan para sejarawan sehingga

memerlukan pemikiran dalam menyelesaikan masalah penelitian.
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Langkah-langkah teknik analisis data kualitatif dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan kemudian dituangkan dalam bentuk laporan,

selanjutnya adalah proses mengubah rekaman data kedalam pola, kategori dan

disusun secara sistematis. Proses pemilihan, pemusatan perhatian,

pengabstrakan dan transpormasi data dari lapangan. Proses ini berlangsung

selama penelitian berlangsung. Fungsi dari reduksi data ini adalah untuk

menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir

sehingga interpretasi bisa ditarik. Data yang direduksi akan memberikan

gambaran mengenai hasil pengamatan yang mempermudah peneliti dalam

mencari kembali data yang diperoleh jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah penampilan sekumpulan data yang memberi

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dari pengambilan tindakan.  Bentuk

penyajiannya antara lain dengan cara memasukkan data ke dalam sejumlah

matrik, grafik, dan bagan yang diinginkan atau bisa juga hanya dalam bentuk

naratif saja.

3. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi

Setelah data direduksi, dimasukan ke dalam bentuk bagan, matrik, dan grafik,

maka tindak lanjut peneliti adalah mencari konfigurasi yang mungkin

menjelaskan alur sebab akibat dan sebagainya. Kesimpulan harus senantiasa

diuji selama penelitian berlangsung.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang diuraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan

maka penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu :

1) Dalam upaya meningkatkan ekonomi China, Mao melakukan beberapa

kebijakan terutama di sektor pertanian dan industri. Kebijakan ini ada

yang memberatkan rakyat khusunya petani namun ada pula yang mampu

berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan perekonomian di China.

2) Pada sektor pertanian Mao menerapkan reformasi agraria dengan

menerapkan kebijakan land reform, kemudian dilanjutkan dengan

menetapkan komune rakyat dimana sistem pertanian di kelompokkan

menjadi bagian-bagian besar dan dikerjakan secara bersama-sama. Selain

itu peraturan tentang pajak pertanian, pajak komoditi dan berbagai macam

pajak industri dan komersial harus diserahkan kepada pusat.

3) Pada sektor industri Mao Zedong membuat kebijaan gerakan tiga anti dan

gerakan lima anti, sentralisasi pajak, kemudian dilanjutkan pada

pelaksanaan program rencana pembangunan lima tahun 1 (repelita),

nasionalisasi perusahaan dan berlanjut dengan pelaksanaan gerakan

lompatan besar ke depan.
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4) Pada awal tahun 1961, kematian puluhan juta rakyat akhirnya memaksa

Mao menghentikan kebijakan-kebijakan ekonominya. Mao melepaskan

jabatannya sebagai presiden RRC dan memberikan kekuasaan lebih besar

atas China pada Presiden Liu yang pragmatis dan sekjen partai Deng

Xiaoping

B. Saran

Peranan Mao Zedong dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Negara

Republik Rakyat China merupakan usaha dan pengorbanan serta pengabdian yang

membutuhkan waktu yang panjang. Oleh karena itu penulis memberikan saran

sebagai berikut :

1. Guru sejarah hendaknya mampu menyajikan materi sejarah tentang

Negara Republik Rakyat China, khususnya tentang peranan Mao Zedong

dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di China dari segi Pertanian

dan Industri.

2. Kepada generasi muda penerus bangsa untuk lebih giat mempelajari

sejarah negara Republik Rakyat China sehingga dapat mewarisi sifat-sifat

kepahlawanan dan cinta tanah air.
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