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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangunan sistem politik masa Orde Baru tidak terlepas dari sosok 

Soeharto yang berperan sebagai arsitek. Sepanjang sejarah Orde Baru dapat 

diidentifikasikan adanya dua pola distribusi kekuasaan. Pola pertama terbentuk 

pada masa konsolidasi awal Orde Baru. Pada masa ini Presiden belum muncul 

sebagai kekuatan politik mandiri dan masih terkolektifikasi di dalam kekuatan 

Angkatan Darat atau militer. Pola kedua segera terbentuk setelah Golongan Karya 

(Golkar) memenangkan dua kali Pemilu, sehingga penguasa Orde Baru memiliki 

legitimasi politik yang konkrit dan kokoh. Pada pola kedua, Presiden perlahan 

namun pasti mencuat sebagai kekuatan politik yang mandiri, dan akhirnya 

menjadi sentral kekuasaan.1 

Pada awal perjalanannya, pemerintah Orde Baru menunjukkan langgam 

libertarian yang sebenarnya adalah langgam transisi sambil mencari format baru 

bagi konfigurasi politik. Program pembagunan yang menitikberatkan pada bidang 

sekonomi harus diamankan dengan “stabilitas nasional” yang dianggap sebagai 

prasyarat yang realisasinya ternyata menuntut langgam otoritarian. Sejak 

penemuan format baru politik Indonesia pada tahun 1969/1971, Indonesia mulai 

                                                            
1 Eep Saefullah Fatah, Penghianatan Demokrasi Ala Orde Baru: Masalah 

dan Masa Demokrasi Terpimpin Konstitusional, (Bandung: Rosdakarya, 2000), 
hlm. 46. 
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menampilkan konfigurasi politik yang otoriter birokratis yang diperlukan untuk 

mengamankan jalannya pembangunan.2  

Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, pergolakan politik di 

Indonesia ditandai dengan banyaknya gerakan-gerakan disintegrasi, sehingga 

pembangunan stabilitas nasional akan sulit tanpa didasarkan integrasi nasional 

yang mantap. Integrasi nasional (yang sering dipakai dalam arti sama dengan 

istilah persatuan dan kesatuan bangsa) menjadi sasaran pembangunan yang harus 

dicapai, berapapun biayanya, sebab semakin solid tingkat integrasi suatu bangsa 

akan semakin tinggi kualitas stabilitas nasionalnya.3 

Pada pertengahan 1970-an, Soeharto telah menjadi dalang nasional, 

menggunakan para perwira militer yang setia untuk menghancurkan musuh-

musuhnya, dan membagi-bagikan uang kepada keluarga dan para pendukungnya.4 

Orde Baru sangat berhasil dalam membuat dan menyebarkan cerita versi mereka 

bagi sebagian besar orang Indonesia tentang “kudeta” 30 September dengan 

mengalamatkan semua kesalahan pada Partai Komunis. Para wartawan, 

cendikiawan, seniman, dan pejabat yang dipekerjakan oleh rezim untuk 

menghasilkan laporan dan kisah tentang kudeta sesuai dengan versi Soeharto. 

Publikasi-publikasi yang ada membuktikan bahwa peristiwa itu adalah “Kudeta 

PKI”. Pada tahun 1980 salah satu dramawan terkemuka Indonesia membuat film 

                                                            
2Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 2006), 

hlm. 196.  
 
3 Ibid., hlm. 210. 
 
4 Adrian Vickers, Sejarah Indonesia Modern, terj. Arif Maftuhin, 

(Yogyakarta: Insan Madani, 2005), hlm. 260. 
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yang berjudul “Penghianatan Gestapu-PKI”. Film berdurasi tiga jam ini menjadi 

tontonan wajib siswa sekolah pada setiap tanggal 30 September, didukung dengan 

buku pelajaran yang berperan menceritakan versi pemerintah.5 

Di awal tahun 1970-an para pemimpin agama mengalihkan kritik mereka 

untuk melawan korupsi dan peren militer dalam politik. Ketidaksepakatan politik 

menjadi panas ketika pada tahun 1973 undang-undang perkawinan yang baru 

disepakati melalui parlemen. Meskipun undang-undang ini memenuhi harapan 

kaum nasionalis pra-kemerdekaan dan feminis untuk membatasi poligami dan 

menghapuskan perkawinan anak, para pemimpin Muslim khawatir bahwa undang-

undang ini menjadi bagian upaya negara untuk mengontrol agama. Kontrol seperti 

itu akan menyeret mereka semakin jauh dari tujuan mereka untuk menjadikan 

Islam sebagai agama negara.6 

Bentrokan antara pemimpin agama dan rezim menjadi tampak jelas sekali 

terutama karena semua kendaraan politik Islam diharapkan untuk menggabungkan 

diri ke PPP, dan lebih jauh bahwa partai ini harus menjadikan Pancasila, dan 

bukan Islam, sebagai asas politiknya. Pembatasan ini adalah bagian dari upaya 

yang lebih besar untuk merumuskan kembali Pancasila sehingga ia dapat 

digunakan sebagai simbol politik Orde Baru. Hal ini dilakukan dengan 

menghapus adanya setiap gagasan sosial radikal.7 

                                                            
5 Ibid., hlm. 262. 
 
6 Ibid., hlm. 272. 
 
7 Ibid., 
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Kepala Intelejen Moertopo memanipulasi kelompok yang berdedikasi 

dengan kekerasan atas  nama Islam. Laporan-laporan muncul bahwa tahun 1950-

an gerakan Darul Islam tengah dihidupkan kembali di Jawa dan Sumatra. Bahkan 

Ali Moertopo memberikan dukungan bagi sekelompok mantan pemimpin Darul 

Islam, termasuk anak mesianis Kartosuwiryo, untuk dijadikan sebagai boneka 

umpan. Dia kembangkan mereka sebagai sebuah kelompok yang kemudian 

dikenal sebagai “Komando Jihad”, sebuah ancaman yang dimunculkan untuk 

membenarkan tindakan keamanan.8 

Intinya, pada masa kepemimpinan Soeharto, pelestarian menjaga stabilitas 

politik dan sosial dilakukan secara keras sehingga dirasakan sebagai pemerintahan 

yang poresif dan represif. Siapa yang berani mengritik Orde Baru dianggap musuh 

Pancasila atau pro-komunis dan G-30S, sehingga harus disingkirkan dari 

kehidupan umum. Pada waktu itu, Soeharto sebagai Presiden berhasil menguasai 

semua lembaga pengawas, termasuk MPR, DPR, ABRI, Bepeka, BPKP, 

pengadilan, pers, dan media masa lainnya. Pengawasan hanya diperbolehkan 

terhadap pihak-pihak yang di luar lingkaran kekuasaan Presiden dan hanya kalau 

tidak bertentangan dengan kepentingannya. Semua itu terbuka waktu negara 

Indonesia dipertengahan tahun 1997 diserang oleh krisi moneter dan krisis 

ekonomi yang menggetarkan seluruh masyarakat.9 

                                                            
8 Ibid. 
 
9 Selo Soemarjan, “Pengawasan Sosial Orde Baru dan Reformasi”, dalam 

Henri Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambary (ed.), Panggung Sejarah: 
Persembahan kepada Prof. Dr. Denys Lombard, (Jakarta: Obor, 2011), hlm. 639.  
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Dari paparan di atas dapatlah ditegaskan, bagaimana politik atau 

kebijakan-kebijakan pada masa pemerintah Soeharto yang mengatas namakan 

Orde Baru dijalankan. Pada dasrnya politik yang dilakukan Soeharto tampak 

untuk melanggengkan kekuasaannya. Dengan dalih untuk stabilitas nasional dan 

agar mayarakat dapat mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen, maka 

siapa pun yang menentang kebijakan Soeharto, termasuk organisasi Islam, 

dianggap sebagai pembangkang negara dan berbahaya bagi negara. Di sini tampak 

tidak ada satu pun kekuatan yang dapat mengontrol kebijakan Soeharto. Untuk itu 

dapat dianggap bahwa dalam menjalankan pemerintahan, Soeharto layaknya raja 

yang diktator, tiran, dan korup. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penelitian ini memfokuskan 

objek kajian terhadap kebijakan-kebijakan Soeharto ketika menjabat sebagai 

presiden, khusnya kebijakan terhadap organisasi-organisasi Islam serta kemudian 

respon dan sikap oranisasi tersebut atas kebijakan itu. Untuk itu, dalam penelitian  

ini ada beberapa permasalahan yang akan dikaji, yaitu: 

1. Bagaimana kebijakan Soeharto ketika memegang pemerintahan Orde Baru? 

2. Bagaimana sikap organisasi-organisasi Islam atas kebijakan Soeharto? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Seluruh pembahasan kajian ini diharapkan menghasilkan temuan-temuan 

mengenai gambaran sejarah Islam pada masa Orde Baru yang utuh. Adapun, 
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kajian ini secara khusus bertujuan: pertama, mengetahui politik Soeharto pada 

masa kekuasaannya atas Islam. Kedua,  menjelaskan respon dan sikap organisasi-

organisasi Islam atas kebijakan Soeharto. 

 

D. Historiografi yang Relevan 

Pada dasarnya, dalam kajian sejarah politik Islam Orde Baru ini secara 

mendalam hendak dilakukan analisis tentang faktor-faktor kausal, kondisional, 

kontekstual, serta unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari 

proses sejarah yang dikaji. Untuk itu, langkah yang sangat penting dalam 

membuat analisis sejarah adalah menyediakan suatu kerangka pemikiran atau 

kerangka referensi yang mencakup berbagai konsep dan teori yang akan dipakai 

dalam membuat analisis tersebut. 

Di sinilah pentingnya pendekatan, sementara pendekatan sebagai pokok 

metodologi hanya dapat dioprasionalisasikan dengan bantuan seperangkat konsep 

dan teori. Pendekatan dalam penelitian ini digunakan dalam rangkan mencari 

pemahaman politik Islam Orde Baru yang di dalamnya Soeharto sebagai penguasa 

pada periode ini. Oleh karena itu, konsep-konsep seperti, politik dan kekuasaan, 

serta kekerasan akan digunakan sebagai kerangka teori untuk menganalisis praktik 

pemerintahan Orde Baru.  Kerangka konseptual yang berarti gagasan atau ide10 

dalam konteks ini dapat digunakan untuk menggambarkan secara abstrak 

                                                            
10 Lihat Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Bentang, 1999), 

hlm. 113. 
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fenomena sosial11 yang melingkupi sejarah masa Orde Baru. Kerangka konseptual 

dapat juga digunakan untuk memahami dan mengidentifikasi objek, peristiwa, 

individu, dan ide yang ditemukan.12 Secara rinci beberapa kerangka konseptual 

tersebut dapatlah didefinisikan sebagai berikut: 

 

Politik dan Kekuasaan 

Secara umum pengertian politik dapat dirumuskan berbagai kegiatan dalam 

suatu sistem atau negara yang menyangkut proses untuk menentukan tujuan 

bersama dan melaksanakan tujuan itu. Untuk menentukan dan melaksanakan 

keputusan itu diperlukan pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam 

kebijakan-kebijakan umum yang di dalamnya diatur pembagian dari sumber-

sumber kekuasaan yang ada. Jelas bahwa politik sangat erat kaitannyadengan 

kekuasaan, karena untk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu diperlukan 

kekuasaan (power) dan kewenangan (autority), yang akan dipakai untuk 

membangun kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin 

timbul dalam proses ini.13  

Sementara itu, pengertian kekuasaan pada dasarnya adalah konsep yang 

begitu terbuka sehingga pengertiannya tidaklah tunggal. Misalnya, Hobbes 

                                                            
11  Lihat Sofian Effendi, “Unsur-unsur Penelitian Ilmiah”, dalam Masri 

Singarimbun dan Sofian Effendi (peny.), Metode Penelitian Survai, (Jakarta: 
LP3ES, 1985), hlm. 17-18. 

 
12 Lihat Suhartono, Teori dan Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2010), hlm. 19. 
 
13 Umaruddin masdar dkk, Mengasah Naluri Bublik Memahami Nalar Politik,  

(Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 5. 
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mengartikan kekuasaan bagi seseorang merupakan alat untuk meraih masa depan 

yang bagus. Oleh karena itu, setiap orang akan berusaha memperoleh kekuasaan 

dengan cara mengejar posisi yang memungkinkan bisa meraih kekuasaan dan 

menggunakannya. 14  Demikian pula, kekuasaan setelah dipraktikkan tidak 

menghasilkan format yang tunggal. Sebagian memandang kekuasaan merupakan 

otoritas elite yang diberikan secara legal formal untuk menciptakan kebaikan 

bersama. Namun, ada pula yang memandang kekuasaan sebagai representasi dari 

kepentingan elite yang tidak otomatis dipergunakan untuk kebaikan bersama, atau 

untuk memberdayakan mereka, misalnya, yang lemah dan miskin.15 

Kekuasaan dapat pula berarti konsep yang berhubungan erat dengan 

masalah pengaruh, persuasi, manipulasi, koersi, kekuatan, dan kewenangan. 

Kekuasaan juga bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang atau suatu 

kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lainsedemikian 

rupa sehingga tingkah laku orang atau kelompok lain itu sesuai dengan keinginan 

dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasan itu.16 

Selanjutnya, apabila dilakukan pengamatan, maka kekuasaan pada masa 

Orde Baru sebenarnya telah mewarisi dan menerapkan praktik-praktik politik 

yang hidup dalam tradisi politik Jawa Tradisional. Pada prinsipnya diasumsikan 

bahwa birokrasi masa Orde Baru meskipun telah memperlihatkan ciri-ciri modern, 

tetapi dalam prilakunya memperlihatkan warisan tradisi dan budaya politik  masa 

                                                            
14Zainuddin Maliki, Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan dan Transformasi 

Politik, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 6.  
 
15 Ibid.,hlm. 26. 
 
16 Umaruddin masdar dkk, Mengasah Naluri Bublik…, op.cit., hlm. 5. 
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lampau (tradisi  kaerajaan-kerajaan Jawa kuno). Aparat dalam sistem kerajaan 

tersebut adalah sekedar alat raja untuk mengurus kepentingan pribadi raja dan 

kepentingan kerajaan yang pada prinsipnya terdiri dari rakyat yang terbagi 

menjadi dua golongan, yaitu pejabat yang  yang dinamakan kelompok priyayi atau 

abdi dalem, dan rakyat jelata (wong cilik).17 

Raja melalui aparat yang bernama priyayi memerintah rakyat kecil. Dari 

raja, kekuasaan mengalir ke bawah melalui hirarki pejabat birokrasi abd daelm. 

Oleh raja, para abdi dalem ini diberi hak-hak atas tanah, menarik pajak, dan 

semacamnya dari rakyat, tanpa batas maupun  peraturan yang jelas, untuk 

diserahkan kepada raja sesudah diambil sekedarnya oleh para abdi dalem. Tidak 

ada kontrol atas tindakan raja oleh rakyat, sebagaimana tidak adanya perundangan 

yang memuat prinsip check and balances, karena raja diangap yang patron bagi 

abdi dalem dan rakyat kecil yang berkedudukan sebagai clients. Sementara itu, 

para abdi dalem merupakan parton bagi rakyat kecil.18  

Menurut Selo Soemarjan, sebenarnya Soeharto berasal dari kalangan lapisan 

bawah yang demokratis. Oleh karena itu, pada awalnya, dia menggelar 

kekuasaannya secara demokratis dan untuk mengabdi kepada rakyat kecil. Tetapi 

selama berkuasa, dia dikerumuni atau membiarkan dirinya dikerumuni oleh para 

pejabat tinggi yang menjadi pengantar dalam hubungan antara Presiden dan 

rakyat. Sebagaimana tradisi pada masa lalu, raja dikerumuni oleh para priyayi di 

antara lapisan feodal dan lapisan demokrasi. Para pembantu Presiden inilah yang 

                                                            
17 Akhmad Setiawan, Perilaku Birokrasi dalam Penguasa Paham Kekuasaan 

Jawa, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 68. 
 
18 Ibid. 
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kemudian berkembang seolah-olah menjadi lapisan neo-feodal yang atas nama 

Presiden atau secara tersembunyi atas nama dirinya sendiri menerapkan 

kekuasaan negara kepada masyarakat, termasuk rakyat kecil. Hubungan antara 

Presiden dengan masyarakat tidak lagi dapat dilakukan secara langsung, akan 

tetapi harus melalui lapisan nea-feodal yang mengelilinginya. Maki lama Presiden 

memegang jabatannya, makin besar kekuasaannya, tetapi juga makin jauh 

jaraknya dari masyarakat yang sejati.19 

 

Kekuasaan dan Kekerasan 

Untuk melihat praktik kekuasaan Orde Baru, mungkin tepat apabila dilihat 

dari ungkapan bahwa kekuasaan pada dasarnya merupakan kemampuan orang 

atau kelompok untuk memaksakan kehendaknya pada pihak lain walaupun ada 

penolakan melalui perlawanan, baik dalam bentuk pengurangan pemberian 

ganjaran secara teratur maupun dalam bentuk penghukuman sejauh kedua hal itu 

ada, dengan memperlakukan sanksi negatif. Sisi lain diungkapkan bahwa 

kekuasaan cenderung busuk dan menjadi kekuasaan mutlak.20  

Sementara itu, kekerasan digunakan oleh pemegang kekuasaan untuk 

mempertahankan kekuasaannya, dan acapkali dilakukan melalui kegiatan intelejen 

militer. Biasanya, pemegang kekuasaan sengaja memancing terjadinya kekerasan 

di masyarakat agar pemegang kekuasaan memiliki alasan kuat untuk 

                                                            
19 Selo Soemarjan, “Pengawasan Sosial Orde Baru dan Reformasi”…, op. cit., 

hlm. 641. 
 
20 Thomas Santoso, “Kekuasaan dan Kekerasan”, dalam Thomas Santoso 

(ed.), Teori-Teori  Kekerasan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 171. 
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memberlakukan keadaan darurat. Kekerasan seperti ini bisa juga dengan 

menggunakan aparat penegak hukum terhadap para demonstran, misalnya dengan 

menggunakan pentungan kayu atau disemprot dengan cairan tertentu dari mobil 

tanki air. Kekerasan bisa juga berwujud kekerasan hukum melalui hukuman atau 

pidana mati.21 

Zainuddin mengungkapkan bahwa kekarasan begitu kental berkait dengan 

elite penguasa, sedangkan kekerasan elite terjadi ketika negara dalam keadaan 

kuat. Ketika negara kuat, sorotan kekerasan yang melibatkan elite penguasa 

merupakan sesuatu yang sulit terelakan, karena posisi elite itu sendiri yang begitu 

mengedepan di tengah kehidupan sebuah bangsa. Dengan demikian, dalam sistem 

monolitik, kekuasaan tidak menyebar sehingga menyebabkan negara sangat kuat, 

maka aparatus represif negara sering terjebak dalam praktik kekerasan. Kekerasan 

yang dilakukan bukanlah untuk melindungi kepentingan negara, melainkan 

kepentingan yang boleh dikatakan bukan kepentingan publik, melainkan 

kepentingan “relatif otonom” mereka sendiri.22 

 

E. Metode Penelitian  

Studi ini berusaha melacak sikap organisasi-organisasi Islam atas kebijakan 

pemerintahan masa Orde Baru. Adapun, peristiwa yang relevan dan kontekstual 

dengan permasalahan penelitian ini dikaji dengan pendekatan sejarah. 

Berdasarkan pendekatan ini, penjelasan atas peristiwa  masa lampau politik Islam 

                                                            
21 Ibid. 
 
22 Zainuddin Maliki, Sosiologi Politik:…, op. cit., hlm. 100-101. 
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Orde Baru sebagai objek penelitian ini dikembangkan secara periodisasi (dari 

periode ke periode) terkait dengan penyikapan organisasi-organisasi ke-Islam-an 

atas kebijakan masa Orde Baru. 

Studi ini dikonstruk dengan pendekatan sejarah sosial. Sejarah sosial pada 

dasarnya adalah mengungkap setiap gejala sejarah yang memanifestasikan 

kehidupan sosial suatu komunitas atau kelompok.23 Karakteristik sejarah sosial, 

pada dasarnya mencoba membahas atau memahami pola-pola tingkah laku 

kolektif menurut konsep teoritis dan model-model. Untuk mencapai tujuan itu, 

sedapat mungkin bertolak dengan penyertaan-penyertaan eksplisit mengenai 

asumsi-asumsi, konsep-konsep, dan hipotesis-hipotesis, yang bersandar pada 

bukti-bukti (evidensi) yang dapat dites kebenarannya (verivikasi).24 

Sejarah sosial dapat juga berarti “sejarah tentang masyarakat” dalam 

pengertian yang amat luas, sehingga mengandung implikasi dalam penelitian 

sejarah. Untuk itu, tugas utama para sejarawan adalah mengungkap secara dalam 

kehidupan manusia secara totalitas dalam segala aspeknya. Pengertian inilah yang 

akan dijadikan acuan dalam kajian ini. Hanya saja perlu disadari bahwa untuk 

mengungkap kehidupan manusia dalam segala aspeknya amatlah sulit dalam 

implementasinya. Akan tetapi, hal ini dapat diatasi apabila ada batasan dalam 

kajian.25  

                                                            
23Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam …,  hlm. 50. 
 
24Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 

312.  
 
25Akh. Minhaji, Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi, dan 

Implementasi, (Yogyakarta: Suka Press, 2010), hlm. 40-41.  



13 
 

Ada beberapa langkah yang akan dijalankan dalam penelitian ini, yaitu 

pengumpulan sumber (heuristik), melakukan kritik atas sumber, kemudian 

diinterpretasi yang selanjutnya diperoleh fakta-fakta sejarah. Dari fakta-fakta 

inilah kemudian diadakan perangkaian atas fakta satu dengan fakta lainnya yang 

didukung dengan data-data yang kuat sehingga menghasilkan cerita sejarah.26  

Sumber primer yang dapat digunakan adalah berupa dokumen tertulis dan 

wawancara. Dokumen tertulis dalam hal ini, misalnya, dapat berupa dokumen 

masa Orde baru,  sementara wawancara dilakukan dengan masyarakat pada 

umumnya yang hidup pada masa Orde Baru, termasuk beberapa tokoh intelektual 

yang dianggap dapat mewakili. Beberapa buku, artikel yang ditulis oleh saksi 

sejarah, atau berita di media cetak dengan kritik yang ketat juga dapat digunakan 

sebagai sumber primer. Sementara itu, sumber sekunder dapat berupa berbagai 

kajian terkait dengan sejarah masa Orde Baru yang telah dilakukan. 

Dalam praktiknya, setelah data diperolah dari beberapa sumber yang tersedia, 

maka dilakukanlah analisis terhadap data yang telah terkumpul, diklasifikasikan, 

dicari hubungannya dan kemudian disimpulkan berdasarkan dalil-dalil logika dan 

konstruksi teoritis. Adapun dalam proses analisis ini dilakukanlah reduksi dari 

data yang telah terkumpul, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok difokuskan 

pada hal-hal yang penting sesuai dengan pola kajian ini. Selanjutnya, agar 

mempermudah dalam proses penyimpulan, maka dalam proses analisis 

dilakukanlah display data. Dalam display data yang dilakukan adalah membuat 

kategorisasi, mengelompokkan dalam kategori-kategori tertentu, membuat 

                                                            
26 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah,  op. cit.,  hlm.  94-103. 
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klasisfikasi dan menyusunnya dalam suatu sistem sesuai dengan peta masalah 

penelitian ini.27 

Selanjutnya, metode analisis yang digunakan dalam penelitan ini adalah 

metode interpretasi. Penafsiran atau interpretasi dapat berarti memperantarai 

pesan yang secara eksplisit dan implisit termuat dalam realitas. Makna yang 

terkandung dalam realitas dirumuskan dan berupaya mengubah hal yang 

terselubung dalam bahasa atau simbol lainnya, sehingga makna yang terkandung 

menjadi dapat dipahami. Sementara itu, proses memperantarai dan menyampaikan 

pesan agar dapat dipahami mencakup tiga pengertian yaitu: pengungkapan, 

menerangkan, dan menerjemahkan.28 Interpretasi dapat pula berarti analisis dan 

sintesis. Analisis berarti menguraikan dan sintesis berati menyatukan data-data 

yang diperoleh. 29  Dari analisis inilah diperoleh fakta-fakta sejarah yang akan 

dijadikan sebagai bahan penulisan sejarah (historiografi). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
27 Kaelan, Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner, (Yogyakarta: 

Paradigma, 2010),  hlm.167-170. 
 
28Ibid., hlm. 169-173. 
  
29Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah…, hlm. 100-102.  


