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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Memasuki tahun 2016 menjadi era emas bagi kelompok 

Eurosceptic yang sudah masuk kepada tatanan pemerintahan di 

Inggris. Referendum Inggris pada tahun 2016  menyatakan 

bahwa Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa atas proyek 

yang dilakukan oleh David Cameron dari partai konservatif 

United Kingdom Independence Party. Inggris merupakan 

negara yang cukup memberikan kontribusi banyak bagi Uni 

Eropa. Namun, berbagai macam kasus yang ditimbulkan dari 

Uni Eropa menimpa kestabilan nasional negara tersebut dan 

akhirnya memutuskan untuk keluar dari keanggotaan. 

Fenomena tersebut  mengundang kelompok-kelompok 

Eurosceptic dari negara-negara anggota Uni Eropa 

bermunculan kembali dengan melihat keputusan Inggris untuk 

meninggalkan Uni Eropa. Oleh sebab itu, skripsi ini akan 

membahas dampak Britain Exit terhadap perkembangan 

Euroscepticism di Uni Eropa.  

Euroscepticism merupakan sebuah ideologi yang 

berprinsip pada bentuk penentangan kepada Uni Eropa. 

Euroscepticism memiliki basis masa yang tersebar di setiap 

negara-negara anggota. Kelompok ini hadir di Uni Eropa pada 

tahun 1990-an yang sebelumnya di Inggris dikenal dengan 

sebutan anti-maketeers yang merupakan orang-orang yang 

tidak sepakat dengan keanggotaan Inggris di Uni Eropa pada 

tahun 1960-an. Dengan demikian lahirnya kelompok tersebut 

memberikan tekanan pada kestabilan organisasi Uni Eropa. Hal 

tersebut dapat dibuktikan ketika kelompok Eursoceptic yang 

ada di negara-negara anggota Uni Eropa dengan mudah 

mempengaruhi pemikiran masyarakat dan badan pemerintahan 

untuk melepaskan keanggotaan negaranya dari Uni Eropa. 

(Hansen, 2008) 

Menurut Taggart dan Szczerbiak, Eurosceptic memiliki 

2 ciri yaitu Hard Eurosceptic dan Soft Eurosceptic. Pertama, 

Hard Eurosceptic yang menilai bahwa integrasi eropa 
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merupakan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi negara 

anggota. Kedua, Soft Eurosceptic melihat kebijakan dan proyek 

yang diajukan oleh Uni Eropa tidak dapat diselaraskan dengan 

kepentingan nasional negara anggota. Dapat diidentifikasi dari 

ciri-ciri yang sudah dipaparkan bahwa kelompok Eurosceptic 

yang sudah ada di negara-negara anggota akan bersikap keras 

atau lembut dalam menanggapi keanggotaan negaranya di Uni 

Eropa. (Szczerbiak, 2002)  

Partai konservatif, far-right, dan right-wing disebut 

sebagai partai anti-eropa atau bisa dikatakan kelompok 

Eurosceptic. Kelompok Eurosceptic adalah sekumpulan orang-

orang yang tidak suka dengan Uni Eropa. Pandangan 

Eurosceptic dapat dikatakan selalu bersebrangan dengan 

seluruh proyek Uni Eropa karena proyek serta kebijakan dari 

Uni Eropa itu sendiri merupakan hasil yang buruk jika 

diterapkan kepada negara-negara mereka. Dalam beberapa 

kepustakaan akademik Euroscepticism disebut sebagai 

radikalisme sayap kanan dan nasionalisme. Euroscepticism 

muncul karena adanya integrasi yang akan dibentuk pasca 

perang dunia ke dua. (Poláková, 2016) 

Kelompok Eurosceptic tergolong dari partai politik 

sampai masyarakat dari negara-negara di Uni Eropa. Menurut 

kelompok tersebut, konsep yang ditawarkan oleh Uni Eropa 

akan membawa hasil yang dapat mengintimidasi kedaulatan 

negara anggota. Kelompok ini melakukan intervensi secara 

terbuka pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. 

Kekhawatiran bagi Uni Eropa adalah ketika negara-negara 

anggota dengan mudah terpengaruh dengan pemikiran dari 

kelompok tersebut. (Torreblanca, 2014) 

Melihat fenomena yang terjadi di Inggris, kelompok-

kelompok Eurosceptic dari partai politik dan perseorangan yang 

tersebar di negara-negara anggota Uni Eropa bereaksi. Langkah 

yang diambil oleh David Cameron untuk melaksanakan 

referendum di Inggris dengan berlandaskan permasalahan yang 

timbul dari Uni Eropa dan mengganggu kedaulatan serta 

kestabilan Inggris, membuat kelompok-kelompok di negara 

anggota lainnya membuat ulasan terhadap negaranya. 
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Permasalahan yang sedang dihadapi oleh Inggris kini menjadi 

sebuah permasalahan global bagi negara-negara anggota Uni 

Eropa. Marine Le Pen (Prancis) dan Greets Wilders (Belanda) 

merupakan aktor euro-skeptis yang selalu melakukan 

kampanye menentang kebijakan dan proyek Uni Eropa. Adapun 

dari partai sayap kanan seperti National Front (FN) Prancis, 

Freedom Party of Austria (FPÖ), Austria, Party for Freedom 

(PVV) Belanda, Northern League (LN) Italia, Vlaams Belang 

(VB) Belgia, Alternative for Germany (AfD) Jerman, Congress 

of the New Right (KNP) Polandia, dan Swedish Democrats (SD) 

Swedia. (Hikmawan, 2016). 

Pada awal tahun 2016 total anggota keseluruhan dari Uni 

Eropa sebanyak 28 negara anggota. Sampai pada pertengahan 

tahun tepatnya pada tanggal 23 Juni 2016 melalui referendum 

di Inggris menyatakan bahwa Inggris merupakan negara yang 

sudah tidak lagi tergabung menjadi negara anggota European 

Union. Fenomena ini disebut sebagai Britain Exit ( Brexit ). 

Fenomena ini terjadi dikarenakan latar belakang yang dimiliki 

oleh negara Inggris dengan kebijakan Uni Eropa yang terlihat 

bersimpangan. Faktor-faktor penyebabnya diawali dengan 

masalah kedaulatan dan kestabilan negara yang harus mereka 

korbankan untuk meluruskan dengan kebijakan Uni Eropa. 

(Pammasena, 2017) 

Referendum Inggris yang berlangsung pada akhir Juni 

lalu cukup mengejutkan dunia internasional dan terkhusus bagi 

negara-negara anggota Uni Eropa. Hasil referendum dari 

seluruh total pemilih yang ada di Inggris menunjukan 51,9% 

memilih untuk keluar dan 48,1% memilih untuk tetap berada di 

Uni Eropa.  Ketika melihat kembali pada masa lampau ketika  

Inggris bergabung Uni Eropa pada tahun 1973 berangkat 

dengan tujuan meningkatkan perekonomian negaranya. Pasca 

perang dunia ke dua, negara-negara di kawasan Eropa 

khususnya Inggris mengalami krisis. Integrasi Eropa menjadi 

jawaban dan kebutuhkan untuk membantu pertumbuhan 

kembali negara-negara yang mengalami kerugian pasca perang 

dunia kedua. (Wheeler, 2018) 
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Tanggal 1 Januari 1973, Inggris secara resmi tergabung 

menjadi negara anggota Uni Eropa. Inggris dipercaya 

membawa kontribusi besar bagi perkembangan Uni Eropa. 

Bergabungnya Inggris ke Uni Eropa akan memberikan dampak 

positif pula terhadap perkembangan negara tersebut. Terbukti 

bahwa keuntungan yang didapatkan Inggris adalah kemudahan 

akses hambatan tarif dan hambatan non tarif dalam 

perdagangan internasional Uni Eropa. (Institute For 

Government, 2018) Karena sebagian besar negara-negara 

anggota Uni Eropa merupakan pasar penjualan bagi Inggris. 

Inggris menawarkan produk-produk seperti produk farmasi, 

produk elektronik bahan bakar mineral, kendaraan motor dan 

pesawat terbang. (Workman, 2018) 

Setelah Inggris resmi tergabung menjadi negara anggota 

Uni Eropa, Inggris sepenuhnya tidak mengikuti ideologi dari 

Uni Eropa dalam menerapkan mata uang Euro dan visa 

Schengen. Mata uang Euro hanya digunakan dibeberapa negara 

anggota selain Inggris. Menurut Inggris, perekenomian mereka 

sudah cukup kuat tanpa harus tergabung pada kebijakan 

Eurozone. Dengan tetap menggunakan mata uang 

Poundsterling diyakini mampu membuat perekonomian Inggris 

tetap stabil dari krisis ekonomi. Poundsterling juga menjadi 

simbol nasional bagi negara mereka dan sudah menjadi mata 

uang yang sudah digunakan sekitar 1200 tahun yang lalu. Oleh 

karena itu, mengganti Poundsterling dengan Euro merupakan 

langkah yang berat untuk mereka ambil karena ini sudah 

menjadi kebanggan bagi negara Inggris. (Putri, 2013) 

Selain itu Inggris tidak menerapkan visa Schengen bagi 

negara mereka. Visa Schengen adalah visa yang dapat 

digunakan untuk izin masuk mengelilingi negara-negara di Uni 

Eopa. Visa Schengen merupakan hasil dari perjanjian yang 

dilakukan dikota Schengen,Luxemburg pada tanggal 14 Juni 

1985 dan dihadiri oleh 5 negara anggota European Community, 

Perancis, Jerman, Belanda, Luksemburg, dan Belgia. Pada 

tanggal 19 Juni  1990 lanjutan dari Perjanjian Schengen yaitu 

Schengen Convention  digelar dan menjadikan kerjasama antar 

pihak keamanan negara lintas negara-negara anggota Uni Eropa 
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yang menandatangani perjanjian tersebut dalam menuntaskan 

kejahatan teroris dan kriminal lainnya melalui data-data yang 

ditukar oleh masing-masing negara. Adapun isi perjanjian ini 

juga membahas perkembangan perdagangan di tiap-tiap negara 

anggota tentang perluasan gerak ekonomi dan pembahasan 

aturan-aturan kebijakan masuk mengelilingi negara di Uni 

Eropa. (Djaja, 2012, p. 226) 

Integrasi Eropa atau disebut Uni Eropa merupakan 

organisasi yang mengawali kerjasama negara-negara Eropa 

dalam kegiatan ekonomi dan melakukan metamorfosa menjadi 

kerjasama dalam bidang ekonomi dan politik.  Sebelum 

lahirnya Uni Eropa, organisasi ini bernama European 

Community. Lahirnya organisasi ini bermula pasca perang 

dunia ke II setelah negara-negara di benua eropa merasakan 

penderitaan dari krisis ekonomi yang membuat negara-negara 

di kawasan tersebut tidak dapat berkembang. (Muhammad, 

2017, p. 3 & 4) 

Pembentukan European Community kemudian diperluas 

menjadi European Union membuahkan hasil yang signifikan 

bagi negara-negara anggota Uni Eropa dalam melakukan 

kerjasama ekonomi dan politik. Lambat laun berbagai 

permasalahan timbul kepermukaan dan dirasakan seluruh 

negara anggota pasca krisis ekonomi pada tahun 2008. 

Permasalahan ekonomi seperti penggaguran, penerapan zona 

euro dan devaluasi euro menjadi salah satu faktor permasalahan 

yang sedang dihadapi saat itu. (Suastha, 2017) Faktor lainnya 

ditandai dengan kebijakan Uni Eropa dalam penanganan kasus 

imigran agar seluruh negara-negara anggota dapat 

berpartisipasi dengan menerima para imigran untuk dapat 

ditampung di negaranya.  

Menurut Grahame Lucas, Uni Eropa adalah salah satu 

kawasan dunia yang paling stabil dari segi politik dan paling 

makmur. Negara-negara anggotanya mematuhi prinsip bahwa 

mereka harus menawarkan suaka bagi mereka yang lari akibat 

perang saudara atau tekanan politik. Namun, para pencari suaka 

yang memasuki wilayah Uni Eropa menjadi tantangan berat 

bagi negara anggota Uni Eropa sendiri. Permasalahan ini pun 
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terus mengalami pasang-surut untuk dihadapi bagi negara-

negara anggota Uni Eropa. (Lucas, 2015) 

Sehingga faktor-faktor tersebut menjadi alasan bagi 

Inggris untuk membuat referendum dan akhirnya memutuskan 

untuk meninggalkan Uni Eropa. Referendum Inggris sudah 

dijanjikan akan dibuat semenjak tahun 2013 mengenai 

kebijakan Uni Eropa. Hal ini dapat direalisasikan pada tahun 

2015 saat David Cameron dari Partai Konservatif 

memenangkan kursi parlemen. Isu referendum Inggris 

merupakan janji kampanye yang ditawarkan oleh David 

Cameron ketika menang dalam pemilihan nanti. Referendum 

inggris melakukan jajak pendapat untuk menanggapi isu-isu 

yang sedang dihadapi oleh Inggris terkhusus isu imigran yang 

sudah meresahkan masyarakat Inggris. (Lestari, 2016, p. 1026) 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka saya 

akan membahas mengenai rumusan masalah tentang 

“Bagaimana Britain Exit (Brexit) berdampak terhadap 

perkembangan Eurosceptic di negara-negara anggota Uni 

Eropa?” 

 

C. Kerangka Pemikiran  

Dalam menganalisa suatu permasalahan, diperlukan 

kerangka pemikiran sebagai suatu acuan. Teori adalah bentuk 

penjelasan yang paling umum yang dapat memberitahukan kita 

mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa diduga akan 

terjadi. Dengan demikian, selain digunakan untuk eksplanasi, 

teori juga menjadi dasar bagi prediksi. Dalam karya ilmiah ini, 

penulis menggunakan satu teori, yakni teori Konstruktivisme. 

Teori Konstruktivisme 

Konstruktivisme merupakan karya gabungan dari artikel 

dan buku Alexander Wendt, dan yang memperkenalkan 

kedalam studi Hubungan Internasional adalah Nicholas Onuf 

(1989). Teori Konstruktivisme adalah teori sosial yang 

menekankan bahwa hubungan manusia adalah hubungan 

internasional yang terdapat pemikiran dan ide didalamnya. 
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Menurut kaum konstruktivis dunia sosial bukanlah sesuatu yang 

given (diberikan). Dunia sosial bukanlah sesuatu yang ada di 

“luar sana” yang hukum masyarakat, ekonomi dan politik dapat 

ditemukan melalui proses penelitian ilmiah dan dijelaskan 

melalui teori ilmiah, seperti yang diterangkan oleh kaum 

Behavioralisme dan Positivisme. Dalam dunia sosial terdapat 

kesadaran manusia yang meliputi ide dan konsep, pemikiran 

dan keyakinan, bahasa dan diskursus serta pemahaman antar 

setiap manusia dan kelompok manusia (negara). Demikian 

untuk meneliti hubungan internasional, konstruktivisme 

menganut konsepsi intersubjektif atau pendekatan empiris.  

Konsep Konstruktivisme tentang struktur sosial 

dijelaskan oleh Alxenander Wendt (1992) menjadi 3 (tiga) 

elemen. Pertama, Pemahaman bersama, dalam hal ini 

pentingnya interaksi yang dilakukan oleh para aktor adalah 

pengetahuan intersubjektif dan sifatnya dinamis (kooperatif 

atau konfliktual). Dalam melihat sebuah isu atau tragedi yang 

sedang terjadi, para aktor harus mampu memahami 

permasalahan yang ada dan mencoba untuk mencari jalan 

keluar bersama. Contohnya dalam dilema keamanan negara, 

para aktor memberikan asumsi tidak percaya mengenai tujuan 

bersama dan pada akhirnya asumsi tersebut dapat 

menyelamatkan negaranya. 

Kedua, sumberdaya material, Alexander Wendt 

menyatakan bahwa sumberdaya material merupakan bagian 

elemen yang menyusun struktur sosial. Materialisme menjadi 

bagian dari teori konstruktivisme. Namun ide dan keyakinan 

tetap menjadi suatu entitas terpenting dalam teori ini. 

Contohnya dari sumberdaya material memiliki sistem 

keamanan dan pertahanan internasional yang meliputi senjata, 

teritori serta populasi. Namun untuk menjalankan atau 

mengoperasikan aset fisik tersebut harus dibekali oleh ide dan 

keyakinan untuk dapat menjalin kekuakatan bersenjata, aliansi 

serta kerjasama internasional lainnya. Aset fisik menjadi tidak 

bernilai bila tidak dilengkapi dengan unsur intelektualitas. 

Ketiga, praktik, bermula dari pengetahuan bersama serta materi 

yang ada. Sehingga tingkah laku aktor terpengaruh oleh 
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keadaan dan lingkungan yang mereka bangun sendiri. Aktor-

aktor yang terlibat dalam konsensus yang mereka bangun harus 

mempresentasikan identitas, kepentingan dan tindakan yang 

akan diambil. 

Kaum konstruktivisme menekankan bahwa pandangan 

ideasional yaitu ide-ide merupakan sarana terpenting yang 

harus didahulukan daripada kekuasaan dan kepentingan. Ide-ide 

yang dimiliki oleh seseorang harus dapat dibagikan agar 

menjadi pemahaman bersama dan berguna dalam menyikapi 

sesuatu dan dapat membuat sebuah kebijakan. Nina 

Tannenwald memiliki empat tipe ide. Pertama, keyakinan 

bersama adalah keyakinan yang sistematis atau doktrin 

sehingga membutuhkan partisiapasi dari kelompok masyarakat, 

kelas, budaya dan negara. Kedua, keyakinan normatif yang 

mengkaji benar dan salah. Keyakinan ini tertuju pada suatu 

sikap yang tidak adil dengan standar perilaku. Ketiga, 

keyakinan kausal atau keyakinan sebab-akibat. Keyakinan ini 

mendasari untuk menyusun startegi guna mencapai suatu 

kepentingan. Keempat, resep kebijakan adalah suatu ide yang 

menguraikan kebijakan untuk dapat memecahkan masalah 

kebijakan.  

Alexander Wendt juga mengemukakan pendapat tentang 

budaya anarki dalam hubungan internasional. Setiap negara 

memiliki rasa ingin bertahan hidup dan aman. Menurut kaum 

neorealis, kepentingan suatu negara dan idetitasnya adalah 

bentuk eksistensi yang tercipta sebelum interkasi antar negara 

dilakukan. Berbeda dengan pandangan Wendt yang 

menyebutkan bahwa interkasi adalah unsur penting dan terlebih 

dahulu dilakukan oleh antar negara dan kemudian identitas serta 

kepentingannya akan diketahui selanjutnya.  

Dengan demikian Wendt menambahkan argumen bahwa 

konstruktivisme bukan hanya bersumber dari peran ide 

melainkan kekuatan material dan kepentingan negara ikut 

menjadi tumpuannya, meskipun terbentuk dari hasil ide dan 

interkasi sosial. Sistem anarki mempercayai potensi ancaman 

yang diberikan oleh negara lain dapat dilihat dari potensi 

kekuatan keamanan dan potensi kekuatan lainnya. Oleh sebab 
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itu, demi mengetahui identitas serta kepentingan suatu negara, 

harus diadakannya interkasi sosial. 

Martha Finnemore menambahkan bahwa interkasi sosial 

tidak cukup untuk melihat perilaku negara. Identitas dan 

kepentingan dirumuskan dari kekuatan internasional dengan 

melihat norma-norma yang dilahirkan dari masyarakat 

internasional. Norma-nomra tersebut disampaikan ke negara 

melalui organisasi internasional. Organisasi interasional 

menjadi wadah bagi masyarakat internasional untuk 

membentuk kebijakan internasional dan menyampaikan ke 

negara tentang kepentingan yang akan diambil  olehnya. 

(Sorensen R. J., 2013) 

Dalam peulisan skripsi ini, penulis akan menjabarkan 

teori Konstruktivisme dari Alexander Wendt diatas. Penulis 

akan mencoba mendefinisikan dengan dampak Britain Exit 

terhadap perkembangan euroscepticism di Uni Eropa tahun 

2015-2018. Uni Eropa merupakan kerjasama tingkat 

internasional yang diciptakan oleh negara-negara anggota 

melalui interaksi yang berujung pada sebuah kepentingan suatu 

negara. Dalam hal ini kerjasama yang mereka tujukan untuk 

kesemua negara anggota adalah kerjasama ekonomi, politik dan 

keamanan. Kerjasama yang diciptkan ini merupakan suatu ide 

dan gagasan yang disampaikan oleh aktor-aktor setiap negara 

untuk bertahan hidup dan merasa aman.  

Pasca perang dunia ke dua, krisis perekonomian, politik, 

sosial dan budaya melanda negara-negara yang terletak di 

benua eropa. Dengan merasakan penderitaan yang sama, 

negara-negara berkumpul untuk memutuskan kerjasama dalam 

meningkatkan perekonomian yang hancur pasca perang dunia 

ke dua. Lahirnya European Economic Community menjadi 

sebuah konsensus untuk menyelesaikan krisis yang melanda di 

benua eropa. Krisis yang menimpa benua eropa menjadi sumber 

daya bagi negara-negara anggota untuk berinterkasi yang 

berujung pada sebuah kerjasama internasional. 

Namun memasuki tahun 2000-an, dengan segala putusan 

kebijakan Uni Eropa membuat kedaluatan negara-negara 

anggota merasa terancam. Kedaulatan negara merupakan 
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sebuah kepentingan nasional yang tidak bisa diganggu gugat. 

Kebijakan yang diputuskan oleh Komisi Eropa mengenai 

besaran iuran yang harus dibayarkan tidak memiliki standar 

yang sama. Adapun kebijakan lain yang diputuskan oleh 

Komisi Eropa dan harus dijalankan oleh negara-negara anggota 

adalah menampung migran yang masuk kekawasan Uni Eropa. 

Dampak dari kebijakan ini membuat salah satu negara anggota 

Uni Eropa seperti Inggris harus menampung ribuan imigran 

untuk masuk ke negaranya. Imigran yang masuk ke negara 

Inggris menjadi masalah domestik seperti menambah tingkat 

pengangguran, dilema keamanan, dan persaingan kerja. 

Kebijakan yang diputuskan oleh Komisi Eropa dianggap 

mengancam kedaulatan negara Inggris.  

Oleh sebab itu melihat situasi negara yang tidak 

kondusif, Inggris memutuskan untuk melakukan referendum. 

Pasca referendum yang memutuskan Inggris keluar dari Uni 

Eropa, membuat kelompok-kelompok Eurosceptic dari 

kalangan masyarakat, beserta partai politik dari negara anggota 

lain bereaksi. Sebelumnya kelompok Eurosceptic selalu hadir 

dalam setiap proyeksi Uni Eropa. Interaksi setiap kelompok-

kelompok ini yang tersebar di seluruh negara-anggota menjadi 

ancaman bagi integrasi Eropa. Kelompok Eurosceptic mengkaji 

tentang Britain Exit serta putusan kebijakan Uni Eropa dan 

masalah lainnya yang disebabkan oleh Integrasi ini.  

Keputusan yang diambil oleh Inggris merupakan 

pandangan ideasional dari aktor dan bahkan masyarakat Inggris 

sendiri. Melihat Inggris merupakan negara dengan 

perekonomian yang kuat, aktor-aktor dan masyarakat 

berpadangan bahwa bergabung dengan Uni Eropa semakin 

mempersempit langkah Inggris untuk berkembang. Pembuat 

kebijakan yang ada di Inggris menginterpretasikan sebuah 

ketentuan normatif bahwa kebijakan Uni Eropa membuat 

kedaulatan Inggris terancam. Putusan Inggris untuk melakukan 

referendum merupakan hasil dari pertimbangan kausal atas 

pandangan masyarakat dan melihat krisis yang menimpa negara 

tersebut. Referendum menjadi sebuah kebijakan Inggris untuk 
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menentukan arah kepentingan nasionalnya terhadap kebijakan 

Uni Eropa. 

 

D. Hipotesa 

 Dari pemaparan latar belakang masalah, teori dan 

rumusan masalah sebelumnya, penulis menggunakan hipotesa 

sebagai berikut. 

“Dampak  brexit terhadap perkembangan Euroscepticism 

di Uni Eropa adalah semakin populernya kelompok-kelompok 

Eurosceptic di negara-negara anggota Uni Eropa akibat 

terdorong dengan langkah yang sudah diambil oleh Inggris 

untuk keluar dari anggota Uni Eropa.” 

 

E. Model Penelitian 

1. Metode Pengumpulan Data 

Skripsi ini menggunakan metode pengumpulan 

data yang sifatnya sekunder. Demikian skripsi ini 

menggunakan sumber yang bersifat kepustakaan (library 

research) yang berbentuk data tertulis dan data digital. 

Sumber data tertulis berasal dari literatur, jurnal dan surat 

kabar. Sedangkan sumber data digital berasal dari jurnal 

online, berita dan artikel yang valid serta dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2. Metode Analisis Data 

Skripsi ini menggunakan metode analisis data 

yang sifatnya kualitatif, dimana data diambil dalam 

berbentuk eksplanasi. Dengan teknik kualitatif, analisis 

data akan akurat dengan membuat relasi dan 

mengembangkan data sesuai dengan teori yang relevan.  

 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan skripsi ini yaitu, untuk 

mengetahui dinamika perkembangan euroscepticism pasca 

referendum Inggris tahun 2016. 
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G. Jangkauan Penelitian 

Untuk mengurangi kesulitan peneliti dalam menganalisis 

subjek yang diteliti, peneliti menetapkan batasan waktu 

penelitian dimulai dari saat persiapan referendum di Inggris 

tahun 2016. Serta mengetahui dampak yang terjadi setelah 

referendum di Inggris terhadap perkembangan Euroscepticism 

pada tahun 2016-2018. Aktor yang diteliti terbatas pada negara-

negara di Uni Eropa. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menjabarkan 

menjadi beberapa bab. Skripsi ini terdiri dari 5 bab. Adapun 

sistematika penulisan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

BAB I memaparkan tentang struktur konstruksi skripsi 

secara keseluruhan yaitu; latar belakang masalah, rumusan 

masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, 

tujuan penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II penulis akan memaparkan tentang kelompok 

Eurosceptic di negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. 

BAB III . penulis akan memaparkan tentang kronologi 

terjadinya Britain Exit pada tahun 2016. 

BAB IV memaparkan tentang popularitas Eurosceptic 

yang kian meningkat di negara-negara-negara anggota. 

BAB V memaparkan tentang kesimpulan dari 

pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan penanda sebagai 

akhir penulisan skripsi ini. 

 

 

  


