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KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah berkenan melimpahkan
rahmat dan hidayatNya kepada kita semua. Shalawat dan salam untuk junjungan
kita Nabi Muhammad SAW hingga di akhir jaman.

Setelah dipersiapkan sejak lama maka Buku Ajar Filsafat Sejarah telah dapat
diselesaikan. Buku ajar ini disusun terkait mata kuliah Filsafat Sejarah yang terdapat pada
kurikulum Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Lambung Mangkurat. Penyusunan buku ajar ini dimaksudkan untuk membantu
mahasiswa mendapatkan referensi yang memadai terkait matakuliah Filsafat Sejarah.
Buku ajar ini disusun secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami.

Buku Ajar Filsafat Sejarah ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama
merupakan pendahuluan.  Bagian ini membahas deskripsi mata kuliah, rencana
pembelajaran, petunjuk penggunaan buku ajar, dan bentuk evaluasi. Bagian kedua
merupakan isi. Bagian ini membahas tentang filsafat,  sejarah, sejarah filsafat, filsafat
sejarah, filsafat sejarah spekulatif, filsafat sejarah kritis, dan beberapa pokok pikiran
dari tokoh-tokoh filsafat sejarah. Pada masing-masing bagian ini telah dilengkapi
dengan deskripsi singkat dari materi yang disajikan, sajian materi secara lebih detail,
rangkuman, evaluasi, dan tindak lanjut.

Atas selesainya penyusunan Buku Ajar Filsafat Sejarah ini, perkenankan
penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1.   Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah memberikan  dukungan
dana sehingga buku ajar ini bisa sampai di tangan mahasiswa.

2.   Drs. H. Amat Asnawi (alm.) yang banyak memberikan inspirasi dan bahan masukan
untuk mewujudkan buku ajar ini. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-
dosanya, dan almarhum mendapatkan tempat yang layak di sisiNya.

3.  Prof. Dr. Bambang Subiyakto, M.Hum. yang pernah tergabung dalam satu team
teaching bersama penyusun untuk mengampu mata kuliah Filsafat Sejarah. Terima
kasih atas kontribusi materi yang telah memperkaya buku ajar ini.

4.  Dr. Tunjung yang pernah tergabung dalam satu team teaching bersama penyusun
untuk mengampu mata kuliah Filsafat Sejarah. Terima kasih juga atas kontribusi
materi yang telah diberikan sehingga makin memperkaya buku ajar ini.

5.   Sriwati, S.Pd., M.Pd selaku dosen junior di Prodi Pendidikan Sejarah FKIP ULM yang
telah menjadi partner baru untuk mengampu mata kuliah ini.

6.   Helmi Akmal, S.Pd., Fathurrahman, S.Pd., dan Jamaludin, S.Pd., yang telah membantu
dalam proses editing, layout, dan cover.
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7. Kepada pihak-pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak
langsung, hanya ucapan terima kasih yang bisa disampaikan.

Kami menyadari bahwa Buku Ajar Filsafat Sejarah ini masih banyak
kekurangan. Oleh karena itu kritik yang konstruktif sangat kami harapkan.  Semoga
buku ajar ini dapat memberikan manfaat.

Banjarmasin, April 2022
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PENDAHULUAN

A.  Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah Filsafat Sejarah merupakan bagian dari rumpun mata kuliah
metode penelitian pada kurikulum pendidikan di Program Studi Pendidikan
Sejarah. Selesai mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu
menggunakan berbagai sumber sejarah dalam membahas konsep-konsep Filsafat
dan Filsafat Sejarah; menafsirkan prinsip berpikir historis dalam Filsafat Sejarah
Spekulatif, dan Filsafat Sejarah Kritis; dan merekonstruksi cerita sejarah berdasarkan
pokok-pokok pikiran para f ilsuf dalam berbagai cabang Filsafat Sejarah.
Pembahasan dalam perkuliahan meliputi konsep filsafat, sejarah, sejarah filsafat,
filsafat sejarah, filsafat sejarah spekulatif, filsafat sejarah kritis, dan pokok-pokok
pikiran filsuf sejarah. Metode yang digunakan dalam perkuliahan meliputi studi
literatur untuk mencari berbagai sumber sejarah yang relevan dengan konsep
dalam filsafat sejarah; resitasi untuk menafsirkan prinsip-prinsip berpikir historis
yang ada dalam cabang-cabang filsafat sejarah; dan penugasan untuk menyusun
kembali (merekonstruksi) cerita sejarah berdasarkan pokok-pokok pikiran filsuf.

B.  Rencana Pembelajaran

1. Capaian Pembelajaran Lulusan

a. Mampu membuktikan kemampuan berpikir historis dalam mengkaji fakta sejarah.

b. Mampu merekonstruksi peristiwa sejarah lokal, nasional maupun regional
menggunakan konsep dan teori sosial, budaya, ekonomi, serta politik.

c. Mampu menggunakan sumber sejarah untuk pengembangan kajian sejarah.

2. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

a. Menggunakan berbagai sumber sejarah dalam membahas konsep-konsep
filsafat dan filsafat sejarah.

b. Menafsirkan prinsip berpikir historis dalam filsafat sejarah spekulatif, dan
filsafat sejarah kritis.

c. Merekonstruksi cerita sejarah berdasarkan pokok-pokok pikiran para filsuf
dalam berbagai cabang filsafat sejarah.

3. Bahan Kajian

a. Filsafat, ilmu, pengetahuan, obyek, lingkungan, dan permasalahan filsafat.

b. Definisi, sumber, dan kesalahan dalam penulisan Sejarah.

c. Sejarah filsafat, filsafat Barat, filsafat Timur, dan filsafat Islam.

d. Pengertian, unsur-unsur, manfaat, dan cabang filsafat sejarah
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e. Filsafat sejarah spekulatif

f. Filsafat sejarah kritis

g. Obyektivitas dan subyektivitas dalam sejarah

h. Pokok-pokok pikiran filsuf: Hegel, Herder, Kant.

4. Metode Pembelajaran

a. Studi literatur untuk mencari berbagai sumber sejarah yang relevan dengan
konsep dalam filsafat sejarah.

b. Resitasi untuk menafsirkan prinsip-prinsip berpikir historis yang ada dalam
cabang-cabang filsafat sejarah.

c. Penugasan untuk menyusun kembali (merekonstruksi) cerita sejarah
berdasarkan pokok-pokok pikiran filsuf.

5. Pengalaman Belajar

Pemberian tugas bertujuan agar mahasiswa mampu menggunakan
berbagai sumber sejarah, menafsirkan prinsip berpikir historis, dan
merekonstruksi cerita sejarah dengan uraian sebaai berikut:

a. Membuat ringkasan yang memuat berbagai pendapat para ahli tentang konsep
filsafat dan filsafat sejarah, dengan menyertakan sumber yang digunakan.

b. Melakukan telaah kritis terhadap prinsip-prinsip berpikir historis yang
terdapat dalam filsafat sejarah spekulatif dan filsafat sejarah kritis dalam
bentuk peta konsep.

c. Menyusun makalah dengan mengedepankan penggunaan prinsip-prinsip
berpikir historis tentang topik-topik dalam filsafat sejarah.

6. Kriteria, Indikator, dan Bobot Penilaian

Kriteria ketuntasan ditentukan berdasarkan kemampuan menggunakan
sumber yang relevan, ketepatan menafsirkan prinsip-prinsip berpikir historis,
dan ketepatan dalam merekonstruksi cerita sejarah. Indikator kelulusan
ditentukan sebagai berikut:

a.Kehadiran minimal 80% dari total pertemuan dengan mempertimbangkan
keaktifan dan keseriusan dalam mengikuti perkuliahan.

b. Kelengkapan tugas yang diberikan dengan mempertimbangkan aspek
originalitas, kejujuran, ketepatan langkah kerja, kerapian, dan relevansi
dengan disiplin ilmu.

c. Keikutsertaan dalam ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan
skor ujian minimal 60.
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Bobot penilaian ditentukan sebagai berikut:

a. Bobot tugas sebesar 30%

b. Bobot ujian tengah semester sebesar 30%

c. Bobot ujian akhir semester sebesar 40%

7. Daftar Referensi

a. Adib, M. (2011). Filsafat Ilmu (Ontologi, Epistemologi, dan Logika Ilmu
Pengetahuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

b. Daliman, A. (2012). Pengantar Filsafat Sejarah. Yogyakarta: Ombak.

c. Hamersma, H. (1983). Tokoh-tokoh Filsafat Barat Modern. Jakarta: Gramedia.

d. Hegel, G. W. F. (2014). Filsafat Sejarah. Yogyakarta: Panta Rhei Books.

e. Kuntowijoyo. (1999). Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarya: Yayasan Bentang Budaya.

f. Kuntowijoyo. (2008). Penjelasan Sejarah (Historical Explanation). Yogyakarta:
Tiara Wacana.

g. Muchsin, M. A. (2002). Filsafat Sejarah dalam Islam. Yogyakarta: Ar-Ruzz Press.

h. Muntazir, R & Munir, M. (2013). Filsafat Ilmu. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

i. Suriasumantri, J. S. (1986). Filsafat Ilmu: Pengantar Populer. Jakarta: Sinar Harapan.

j. Tamburaka, R. E. (1999). Pengantar Ilmu Sejarah Teori Filsafat Sejarah, Sejarah
Filsafat dan IPTEK. Jakarta: Rineka Cipta.

C.  Petunjuk Penggunaan Buku Ajar

1. Penjelasan bagi Mahasiswa

Buku ini digunakan sebagai pedoman aktivitas pembelajaran untuk
memudahkan mahasiswa dalam menguasai capaian pembelajaran. Buku ini
juga digunakan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas dalam pembelajaran
dimana isinya dilengkapi dengan petunjuk dan latihan bagi mahasiswa untuk
mewujudkan pembelajaran kontekstual. Melalui buku ini, mahasiswa diarahkan
agar lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran meliputi penggalian
informasi, penugasan serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi baik
antar-mahasiswa maupun dosen.

Dalam menggunakan buku ajar ini, mahasiswa harus beracuan pada
capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk
mencapai keduanya, mahasiswa diharuskan sekurang-kurangnya mengikuti
pengalaman belajar yang telah direncanakan ditunjang dengan penggalian
informasi dari referensi terkait.
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2. Peran Dosen dalam Pembelajaran

Pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan pendekatan student
centered learning. Dengan demikian, dosen berperan sebagai fasilitator, meliputi:

a. Diagnotician (mendiagnose kemampuan mahasiswa)

Pada fase ini, seorang dosen mengidentifikasi atau mengkaji kemampuan mahasiswa.

b. Challenger (membuat tantangan)

Mahasiswa tidak selalu mampu mendorong dirinya untuk belajar dan berpikir
aktif. Tutor harus bisa membuat tantangan agar mahasiswa mau mencoba
strategi berpikir yang baru.

c. Aktivator (mengaktifkan mahasiswa)

Terkadang mahasiswa sudah memiliki pengetahuan, strategi pembelajaran,
dan alur berpikir, tapi tidak mampu menggunakannya secara optimal. Tugas
seorang tutor adalah membuat mahasiswa aktif menggunakan hal tersebut
secara efektif melalui metode seperti brain-stroming atau curah pendapat.

d. Monitoring (memonitor perkembangan mahasiswa)

Setiap mahasiswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam
menerima dan mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena itu, seorang tutor
harus bisa melihat progres dari tutorial secara keseluruhan, dan individu-
individu mahasiswa untuk dapat menentukan tindakan.

e. Evaluating (mengevaluasi pembelajaran)

Evaluasi terhadap pembelajaran dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap
proses pembelajaran dan hasil belajar dengan memperhatikan aspek-aspek
kognitif, afektif, dan psikomotorik.

D.  Bentuk Evaluasi

Bentuk evaluasi pembelajaran dalam mata kuliah ini, yaitu penilaian proses
pembelajaran dan hasil belajar melalui: penilaian kehadiran, penilaian tugas,
penilaian ujian tengah semester, dan penilaian ujian akhir semester. Indikator yang
digunakan dalam penilaian adalah:

1.  Kesesuaian penggunaan acuan

2.  Ketepatan sumber

3.  Kejelasan informasi

4.  Kerealistisan

5.  Teknik penulisan

6.  Kualitas presentasi
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BAB I
FILSAFAT

A.  DESKRIPSI SINGKAT

Bab ini berisi penjelasan tentang pengertian filsafat, ilmu dan pengetahuan,
filsafat dan ilmu pengetahuan, obyek filsafat, ruang lingkup dan permasalahan
filsafat, dan aliran-aliran dalam filsafat. Mempelajari bab ini akan membantu
anda untuk memahami konsep dasar filsafat. Bab ini juga dilengkapi dengan
latihan dan penugasan untuk memperdalam pemahaman mahasiswa. Kriteria
pengetahuan yang disajikan dalam bab ini merupakan pengetahuan faktual dan
konseptual.

B.  SAJIAN MATERI

1. Pengertian Sejarah

Menurut arti katanya, filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari
kata philo dan shopia. Philo berarti cinta, sedangkan shopia berarti kebijaksanaan
atau wisdom. Jadi, secara etimologis f ilsafat mempunyai arti cinta pada
kebijaksanaan (Surajiyo, 2005:4). Cinta yang dimaksudkan adalah hasrat yang
besar atau yang sungguh-sungguh, dan kebijaksanaan yang dimaksudkan
adalah merupakan kebenaran sejati atau kebenaran yang sungguh-sungguh.
Secara singkat dapat dikatakan bahwa filsafat berarti hasrat atau keinginan
yang sungguh-sungguh akan kebenaran yang sejati.

Keinginan keras dalam mencari kebenaran yang sejati itu satu-satunya
hanyalah dapat dilakukan oleh manusia, yaitu dengan menggunakan akalnya.
Oleh karena itu, pekerjaan berfilsafat adalah pekerjaan berpikir. Namun tidak
semua orang yang berpikir itu berfilsafat, karena berfilsafat itu adalah berpikir
dengan insaf. Berfilsafat berarti pula berpikir menurut aturan yang pasti,
memikirkan segala yang masuk akal tentang seluruh alam ke dalam pikirannya,
baik yang berada di luar maupun di dalam dirinya.

Filsafat hanyalah didapat didalam dan diantara manusia yang berfikir.
Hal ini disebabkan karena jika manusia bertindak maka ia mengetahui bahwa
ia bertindak, dan jika manusia berfikir maka ia mengetahui pula bahwa ia
berpikir. Filsafat sendiri dipandang sebagai perbuatan yang paling radikal
dalam menggunakan kesanggupan berpikir. Artinya para filsuf adalah para
ahli pikir yang berusaha mencapai radix (akar) dari dunia wujud semesta yang
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universal agar dapat dipahamkan. Manusia yang berfilsafat akan berusaha
untuk:

a. Menerangkan segala sesuatu dengan rasio;

b. Mengetahui sedalam-dalamnya tentang obyek yang diselidikinya, yakni
mencari dan memperoleh keterangan yang hakiki;

c.  Mencari sebab sedalam-dalamnya dan keterangan yang selengkap-
lengkapnya tentang segala sesuatu (Adib, 2011:37-39).

Manusia yang berf ilsafat dapat diumpamakan sebagai orang yang
melihat hutan dari udara. Dia ingin melihat segala yang hadir sejauh dia dapat
melihatnya. Oleh karena itu, menurut Susanto (2011) dalam berfilsafat terdapat
3 (tiga) karakteristik, yaitu:

a. Sifat menyeluruh

Maksudnya adalah para filsuf ingin melihat hakikat satu hal dalam kaitannya
dengan hal lain.

b. Sifat mendasar

Maksdunya adalah para filsuf tidak percaya begitu saja bahwa sesuatu hal
itu benar. Ia ingin mengetahui mengapa sesuatu hal itu benar, bagaimana
proses penilaiannya berdasarkan kriteria yang dilakukakn, dan apakah kriteria
itu sendiri benar. Seperti misalnya sebuah lingkaran, maka kita harus
mengetahui bagaimana proses penilaiannya berdasarkan kriteria yang
dilakukan, dan apakah kriteria itu sendiri benar. Seperti misalnya sebuah
lingkaran, maka kita harus mengetahui bagaimana titik awal dan akhir yang
benar.

c. Sifat spekulatif

Di sini harus diakui bahwa suatu pengetahuan tidak mungkin diterima secara
keseluruhan, sebagaimana kita tidak yakin akan titik awal yang ditentukan
dalam suatu lingkaran. Oleh karena itu, yang dapat kita lakukan hanyalah
memperkirakan atau berspekulasi saja.

Para ahli pikir  (filsuf) dalam mewujudkan filsafatnya akan menggunakan
cara yang berlainan, tetapi mereka itu senantiasa dalam lingkungan keradikalan,
kesisteman, dan kesemestaan. Secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut: 

a. Keradikalan

Berpikir radikal adalah berpikir habis-habisan, yaitu berpikir dari bawah ke
atas atau berpikir dari  awal sampai ke konsep akhir.
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b. Kesisteman

Berpikir menurut sistem bila konsep disusun menurut aturan yang berlaku,
terdapat saling hubungan secara bertanggung jawab, dapat dibuktikan
dengan akal dan dapat diterima oleh akal orang banyak.

c. Kesemestaan

Berpikir dalam konteks kesemestaan, tidak hanya terkungkung pada satu
bagian yang kecil saja. Jadi, selalu memikirkan apa saja dan kemudian
dihubungkan dengan apa saja.

Dari  penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada
dasarnya filsafat adalah:

a. Filsafat pada dasarnya menerangkan dengan rasional segala sesuatu,
kemudian mencari prinsip-prinsip umum yang hakiki, dan dengan prinsip-
prinsip umum tersebut kenyataan diterangkan.

b. Filsafat adalah bangunan pemikiran yang berusaha mengetahui sedalam-
dalamnya tentang objek yang diselidiki. Jadi, filsafat berusaha mencari dan
memperoleh keterangan yang tertinggi dari sesuatu sepanjang dapat
dicapai oleh pemikiran manusia.

c. Filsafat berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya dan keterangan
yang selengkap-lengkapnya mengenai segala sesuatu menurut akal
manusia.

2. Ilmu dan Pengetahuan

Orang yang tahu disebut mempunyai pengetahuan. Kebanyakan
pengetahuan ini bisa dicapai karena pengalaman, yaitu persentuhan dengan
indranya. Melalui indranya manusia mengenal hal-hal yang berada di sekitarnya,
misalnya mengetahui tentang musim hujan dan musim kemarau, pasang-surut,
siang-malam, dan sebagainya. 

Disamping pengetahuannya tentang hal-hal yang berubah-ubah, beralih,
dan bermacam-macam lainnya, manusia juga mengetahui adanya hukum atau
aturan yang tetap, yang umum, dan daripadanya berlaku bagi satu dan
semuanya. Misalnya saja, manusia tahu kalau benda akan mengembang jika
dipanasi dan akan menyusut jika didinginkan.

Pengetahuan itu walaupun tidak sadar dan kerapkali juga tidak
dirumuskan dengan kata-kata yang jitu dan tepat, tetapi ternyata diakui
kebenarannya serta dipergunakan dalam hubungannya dengan kehidupan
sehari-hari. Misalnya saja dalam bercocok tanam maka akan diperhitungkan
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kapankah waktunya yang tepat  untuk menebarkan benih, memupuk dan
sebagainya.

Menurut Adib (2011:47), ilmu memiliki makna ganda, artinya
mengandung lebih dari satu arti. Seringkali ilmu diartikan sebagai pengetahuan,
tetapi tidak semua pengetahuan dapat dinamakan sebagai ilmu, melainkan
pengetahuan yang diperoleh dengan cara-cara tertentu berdasarkan
kesepakatan para ilmuan. Pengetahuan tentang hal-hal yang berlaku umum
dan tetap serta pasti, dan yang terutama dipergunakan untuk keperluan sehari-
hari itulah yang disebut dengan pengetahuan biasa atau biasa disebut dengan
istilah pengetahuan saja.

Disamping pengetahuan tersebut di atas, ada juga pengetahuan yang
dengan sadar ingin diketahui isinya sesuai dengan hal yang diketahui. Dengan
demikian, pengetahuan ini dengan sadar mengejar kebenaran (obyektivitas).
Untuk mencapai tujuannya, manusia tidak puas dengan cara yang serba
kebetulan, tetapi mereka bekerja menurut jalan tertentu. Oleh karena itu,
pengetahuan tersebut dikatakan mempunyai metodos atau metode. Istilah
metodos ini berasal dari kata Yunani “hodos” yang berarti jalan.

Supaya pengetahuan tersebut sesuai dengan obyeknya maka hasil-
hasilnya dikumpulkan dengan susunan tertentu sehingga kesemuanya itu
merupakan keseluruhan yang tersusun dengan teratur. Hal inilah yang disebut
dengan sistem dan dikatakan bahwa pengetahuan mempunyai sistem.
Kemudian putusan-putusan yang diambil dan diharapkan kebenarannya itu
tidak hanya terbatas pada tempat dan waktu tertentu, tetapi diharapkan bisa
berlaku secara umum atau universal. Pengetahuan yang sadar menuntut
kebenaran yang bermetodos, bersistem, dan berlaku universal inilah yang
disebut sebagai ilmu yang artinya pengetahuan yang tinggi. Akan tetapi, dalam
kehidupan sehari-hari orang  sering menggunakan istilah ilmu pengetahuan
untuk menyebut kata ilmu.

Liang Gie (1996:88) mengemukakan bahwa ilmu sebagai pengetahuan,
aktivitas atau metode merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Ilmu
adalah rangkaian aktivitas manusia yang dilaksanakan dengan metode tertentu,
yang akhirnya aktivitas metodos itu menghasilkan pengetahuan ilmiah.

3. Filsafat dan Ilmu Pengetahuan

Berdasarkan sejarah kelahirannya filsafat merupakan induk atau ibu ilmu
pengetahuan (mother of sciences). Pada waktu itu belum ada ilmu pengetahuan
lain, sehingga filsafat harus menjawab segala macam hal atau persoalan.
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Filsafat harus menjawab dan membicarakan masalah manusia, soal masyarakat,
soal ekonomi, soal negara, dan sebagainya.

Kemudian karena perkembangan keadaan dan masyarakat, maka
semakin banyak pula problema yang tidak dapat dijawab lagi oleh filsafat.
Oleh karena itu, lahirlah berbagai macam ilmu pengetahuan yang sanggup
memberikan jawaban terhadap problema-problema tersebut, misalnya ilmu
pengetahuan alam, ilmu pengetahuan kemasyarakatan, ilmu pengetahuan
manusia, dan sebagainya. Ilmu pengetahuan tersebut kemudian terpecah-
pecah lagi menjadi lebih khusus, sehingga lahirlah berbagai disiplin ilmu yang
sangat banyak dengan kekhususannya masing-masing.

Ilmu memang menyelidiki obyeknya amat dalam tetapi tidak sedalam-
dalamnya. Ia membatasi diri dan batasnya adalah pengalaman, sedangkan
obyek diluar pengalaman itu bukan lagi masuk ke dalam obyeknya. Akan tetapi,
filsafat tidak membatasi diri, ia hendak mencari keterangan yang sedalam-
dalamnya.

Baik f ilsafat maupun ilmu pengetahuan kedua-duanya mencari
kebenaran. Adapun kebenaran yang dicari adalah kebenaran yang bersumber
dari akal. Meskipun demikian hasil yang dicapai oleh filsafat maupun ilmu
pengetahuan itu sangat bermacam-macam. Hal itu dapat dilihat pada aliran
yang berbeda-beda baik dalam bidang filsafat maupun dalam bidang ilmu
pengetahuan.

Hubungan antara filsafat dan ilmu pengetahuan ini oleh Will Durant
(1933:1-4) diibaratkan sebagai berikut: filsafat diibaratkan sebagai pasukan
marinir yang merebut pantai untuk pendaratan, Sedangkan ilmu pengetahuan
diibaratkan sebagai pasukan infanteri. Filsafatlah yang bertugas untuk mencari
tempat berpijak bagi kegiatan ilmu, setelah itu maka ilmulah yang bertugas
untuk membelah gunung dan merambah hutan. Setelah penyerahan dilakukan
maka filsafat pun pergi, kembali menjelajah laut lepas sambil berspekulasi.
Filsafat menyerahkan daerah yang sudah dimenangkannya  pada pengetahuan-
pengetahuan termasuk ilmu. Semua ilmu, baik ilmu alam maupun ilmu sosial
bertolak pengembangannya adalah bermula sebagai filsafat.

4. Objek Filsafat

Telah kita ketahui bahwa di dunia ini terdapat bermacam-macam ilmu.
Apakah yang membedakan suatu ilmu dari lainnya? Semua ilmu itu mengejar
kebenaran, artinya mencoba untuk mencapai persesuaian antara pengetahuan
dengan obyeknya. Semua ilmu memiliki obyek yang menjadi lapangan
penyelidikannya. Misalnya antara ilmu hayat (biologi) dan ilmu jiwa (psikologi),
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keduanya sama-sama menyelidiki kehidupan manusia. Bedanya bahwa biologi
menyelidiki manusia dari segi fisiknya saja, maka psikologi menyelidiki perilaku
manusia baik perilaku yang sadar maupun perilaku yang dilakukan secara tidak
sadar. Jadi, dalam psikologi ini diselidiki pula pendorong dari tindakan-tindakan
manusia.

Dari contoh tersebut di atas nampaklah bahwa kedua ilmu tersebut
mempunyai obyek yang satu (sama). Adanya dua macam ilmu itu dimungkinkan
karena adanya dua sudut pandangan yang berbeda. Jadi, yang menentukan
macam ilmu itu bukan hanya bahan atau lapangan penyelidikannya saja,
melainkan juga ditentukan oleh sudut atau pandangan tertentu dalam
penyelidikan itu. Adapun lapangan atau bahan penyelidikan suatu ilmu disebut
obyek materia. Jika obyek materianya sama maka sudut tertentu yang
menentukan macam ilmu itu disebut objek forma. Atau dengan kata lain
sebagaimana dikemukakan Daliman (2012:9), sebagai berikut:

a. Objek Materia

Adalah bahan atau lapangan yang diselidiki, yaitu kesemestaan atau
segala yang ada dan bahkan yang mungkin ada. Dengan kata lain,
keseluruhan sejarah dalam pengertian yang seluas-luasnya, yaitu sejarah
sebagai peristiwa (re gestae), sejarah sebagai kisah (rerum gestarum), sejarah
sebagai ilmu (scientia rerum gestarum), dan sejarah sebagai nilai (value).

b. Objek Forma

Adalah sudut atau dimensi tertentu yang menentukan macam ilmu
itu, yaitu keterangan sedalam-dalamnya dari suatu ilmu. Dengan kata lain,
aspek-aspek dari sejarah yang secara khusus dan langsung menjadi obyek
penelitiannya, agar diperoleh pengertian yang sedalam-dalamnya mengenai
hakikat sejarah.

Dalam hal ini, filsafat dan keseluruhan ilmu bertemu pada objek materia
(segala yang ada dan yang mungkin ada), akan tetapi ilmu dan filsafat tetap
berbeda karena berbeda objek formanya.

5. Lingkungan Permasalahan Filsafat

Menurut Adib (2011:67), filsafat ingin menjawab beberapa pertanyaan
(apa, bagaimana, dan untuk apa) mengenai hakikat dari sesuatu, yaitu:

a. Objek apa yang ditelaah, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut,
dan bagaimana hubungan antara objek tersebut dengan daya tangkap
manusia.
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b. Bagaimana prosesnya (prosedurnya), hal-hal apa yang harus diperhatikan,
bagaimana caranya.

c. Untuk apa sesuatu (ilmu) dipergunakan, bagaimanakah kaitan antara cara
penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral.

Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kelompok pertanyaan
pertama disebut landasan ontologis, kelompok yang kedua adalah
epistemologis, dan kelompok ketiga adalah aksiologis. Adapun penjelasan
dari masing-masing tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ontologi

Ontologi berasal dari kata on yang berarti ada, dan logos yang berarti
teori. Jadi secara etimologis, ontologi berarti teori tentang yang ada. Dalam
ontologi termasuk metafisika (berasal dari kata meta yang berarti di
belakang atau sesudah dan fisika yang berarti hal pada). Jadi, metafisika
berarti teori tentang benda-benda yang berada di luar fisika, atau ilmu
yang mempelajari hal ada sebagai hal ada. Menurut pengertian sekarang
metafisika dimaksudkan sebagai studi tentang pokok-pokok masalah atau
bagian dari ilmu pengetahuan manusia yang menyelidiki masalah-masalah
yang yang bertalian dengan hakikat daripada yang ada yang termasuk dalam
metafisika adalah transdendental dan supernatural (Adib, 2011:69).

b. Epistemologi

Epistemologi berasal dari kata episteme yang berarti pengetahuan dan
logos yang berarti teori. Jadi, epistemologi adalah ilmu yang membahas
tentang pengetahuan dan cara memperolehnya (Adib, 2011:74). Lebih lanjut,
Muntazir & Munir (2013:16) mengemukakan bahwa epistemologi adalah
teori tentang pengetahuan atau cabang filsafat yang membahas asal mula,
struktur, metode, dan sahnya pengetahuan.

c. Aksiologi

Aksiologi berasal dari kata axios yang berarti nilai atau value dan logos
yang berarti teori. Jadi, aksiologi ini merupakan bagian dari filsafat yang
membahas tentang nilai, atau teori tentang nilai (Muntazir & Munir, 2013:26).
Termasuk didalamnya adalah etika (membicarakan tentang hal yang baik
dan yang buruk),  dan estetika (membicarakan tentang keindahan).

Menurut Adib (2011:78-79), aksiologi adalah cabang filsafat yang
membicarakan orientasi atau nilai suatu kehidupan. Terutama berhubungan
dengan penggunaan ilmu tersebut dalam memenuhi kebutuhan dan
meningkatkan kualitas hidup manusia.
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Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa yang menjadi objek
(materia) dari filsafat adalah segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada.
Jika kita buat sebuah ikhtisar maka akan nampak sebagai berikut:

6. Aliran-aliran dalam Filsafat

Dirangkum dari Tamburaka (1999: 130-136) terdapat berbagai aliran
dalam filsafat, yaitu:

1. Aliran Rasionalisme

Aliran ini berpendapat bahwa semua pengetahuan bersumber pada akal
pikiran atau rasio. Berikut tokoh-tokoh yang mendukung aliran ini.

1) Rene Descartes (1596 – 1650)

Membedakan adanya 3 (tiga) ide, yaitu: innate ideas (ide bawaan sejak
manusia lahir), adventitious ideas (ide yang berasal dari luar manusia),
dan factitious ideas (ide yang dihasilkan oleh pikiran itu sendiri).

2) Spinoza (1632 – 1677)

3) Leibniz (1646 – 1716

Mengemukakan hal yang penting dalam filsafat, yakni dinamisme yang
merupakan energi, kehendak, dan kekuatan.

2. Aliran Empirisme

Aliran ini berpendapat bahwa semua pengetahuan manusia diperoleh
melalui pengalaman indra. Indra memperoleh pengalaman (kesan-kesan)
dari alam empiris, selanjutnya menjadi pengalaman bagi manusia. Berikut
tokoh-tokoh yang mendukung aliran ini.
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1) John Locke (1632 – 1704)

Ia mengemukakan bahwa ada dua sumber ide: pertama, kita memeroleh
ide dari pengalaman lahiriah, dan kedua, kita memeroleh ide dari
pengalaman batiniah. Kedua pengalaman ini saling berkaitan satu sama
lain. Pengalaman lahiriah menghasilkan gejala-gejala psikis yang harus
ditanggapi oleh pengalaman batiniah. Objek pengalaman lahiriah mula-
mula menjadi isi pengalaman, akan tetapi karena diserap oleh
pengalaman batiniah objek itu tampil dalam kesadaran (Hadiwijono,
1980:36).

2) David Hume (1711 – 1776)

Menurutnya ide-ide yang sederhana adalah salinan (copy) dan sensasi-
sensasi sederhana atau ide-ide yang kompleks dari kombinasi ide ide
sederhana dari kesan kesan yang kompleks.

3. Aliran Kritisisme

Aliran ini menyatakan bahwa akal menerima bahan-bahan pengetahuan
dari empiris (yang meliputi indra dan pengalaman). Kemudian akal
menempatkan, mengatur dan menertibkan dalam bentuk-bentuk
pengamatan, yakni ruang dan waktu. Pengamatan merupakan permulaan
pengetahuan, sedangkan pengolahan akal merupakan pembentukannya.
Berikut tokoh-tokoh yang mendukung aliran ini.

1) Immanuel Kant (1724-1804)

Kant tampaknya mensintesiskan antara rasionalisme dan empirisme. Kant
telah melakukan kritik atas:

a) Rasio murni, untuk menjawab pertanyaan “apa yang dapat saya
ketahui?” dalam hal ini, Kant membedakan tiga macam pengetahuan,
yaitu: pengetahuan analitis, pengetahuan sintetis aposteriori, dan
pengetahuan sintetis apriori. 

b) Rasio praktis, untuk menjawab pertanyaan “apa yang harus saya buat?”

c) Daya pertimbangan, berbicara mengenai peranan perasaan dan
fantasi. Dimaksudkan sebagai jembatan antara kedua kritik lain.

Ketiga kritik dari Kant memperlihatkan tiga parallel, yaitu: (1) kritik pertama,
sintesis pengalaman indrawi + akal, (2) kritik kedua, sintesis tindakan pribadi
+ kaidah-kaidah umum, dan (3) kritik ketiga, sintesis kesan-kesan dari luar
+ penilaian subjektif.
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2) August Comte (1798-1857)

Filsafat Comte adalah anti-metafisis, dan hanya menerima fakta-fakta
yang ditemukan secara positif-ilmiah. Filsafat Comte disebut positivisme,
dimana hanya mau berbicara tentang fenomena-fenomena. Manusia
harus menyelidiki gejala-gejala dan hubungan-hubungan antara gejala
gejala ini supaya ia dapat meramalkan apa yang akan terjadi. Hubungan-
hubungan antara gejala-gejala itu disebut konsep-konsep dan hukum-
hukum yang bersifat positif atau yang berguna untuk diketahui. Salah
satu hukum positif adalah fakta bahwa pikiran manusia melewati tiga
tahap, yaitu:

a) Tahap teologi, dibedakan dalam tiga tahap yaitu animisme, politeisme,
dan monoteisme.

b) Tahap metafisis, sebagai suatu variasi dari cara berpikir teologis.

c) Tahap positif-ilmiah, apabila manusia tidak lagi mencari asal dan tujuan
segala sesuatu dan hakikat benda-benda maka ia memasuki tahap
positif (Hamburaka, 1999:131-134).

4. Aliran Skeptisisme

Aliran ini menyatakan bahwa penserapan indra adalah bersifat menipu atau
menyesatkan. Pada zaman modern, aliran ini mensyaratkan adanya bukti
sebelum sesuatu pengetahuan diakui benar. Tokoh yang mendukung aliran
ini adalah Rene Descartes (1596-1650), ia mengatakan “kalau saya ragu-
ragu akan segala sesuatu, saya masih mempunyai kepastian tentang
kesangsian saya. Maka saya sedang berpikir, kalau saya berpikir saya ada”.
Cogito ergo sum.

5. Aliran Idealisme

Aliran ini adalah suatu aliran filsafat metafisika yang berpendapat bahwa
hakikat dunia atau kenyataan itu ialah ide yang sifatnya rohani atau
intelegensi. Dunia yang tampak sekarang ini hanya maya atau bayangan/
impian belaka. Apa yang tampak sebagai dunia nyata itu sebenarnya adalah
ekspresi dari roh dalam bentuk yang berwujud, yang dapat diamati oleh
indra. Tokoh yang mendukung aliran ini adalah Plato. Ia berpendapat bahwa
dunia hakiki ialah dunia ide, dan dunia gejala itu hanya bayangan saja dari
dunia hakiki itu. Aliran idealisme dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Idealisme subjektif

Aliran ini berpendapat bahwa yang kita lihat sebenarnya adalah dunia
yang kita konstruksikan sendiri karena sifat kerohanian atau pikiran kita.
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Menurut George Berkeley (1685-1753) bahwa segala yang kita lihat dari
benda-benda itu selamanya bukanlah sifat-sifat dari benda itu sendiri,
tetapi sifat yang berasal dari pikiran kita sendiri yang kita berikan pada
benda-benda itu.

2) Idealisme objektif

Plato dianggap sebagai pencetus idealisme objektif, yang menganggap
dunia yang hakiki sebagai keadaan di luar kita. Dunia hakiki yang objektif
ialah realita yang sebenarnya tetapi berada “diluar dunia pengalaman”
yaitu dunia transendental. Dunia hakiki adalah dunia yang abadi dan
hanya dikenal oleh manusia melalui mata batinnya. Dunia yang kita kenal
melalui alat panca indra hanyalah dunia gejala, dunia bayangan yg maya
dan sifatnya tidak hakiki.

3) Idealisme personalisme

Aliran ini menyatakan bahwa yang pokok pada manusia itu ialah
kepribadiannya sendiri sebagai realita standar. Ciri diri pribadi itu adalah
kesadaran yang mempersatukan segala yang ada menjadi satu
keseluruhan tuhan adalah pencipta segala sesuatu yang ada.

C.  RANGKUMAN

Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran
yang sejati. Oleh sebab itu, f ilsafat mengandung tiga karakteristik , yaitu
menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Perbedaan mendasar antara ilmu dan
filsafat adalah ilmu menyelidiki obyeknya amat dalam tetapi tidak sedalam-
dalamnya, ia memiliki batasan yaitu pengalaman, sedangkan f ilsafat tidak
membatasi diri, ia hendak mencari keterangan yang sedalam-dalamnya. Filsafat
ingin menjawab beberapa pertanyaan, yaitu apa (ontologi), bagaimana
(epistemologi), dan untuk apa (aksiologi). Aliran-aliran dalam filsafat meliputi
rasionalisme, empirisme, kritisisme, skeptisisme, dan idealisme.

D.  EVALUASI

Agar dapat menerapkan konsep-konsep yang telah anda pelajari pada bab
ini, selesaikanlah evaluasi dalam bentuk resitasi dan tes formatif berikut.

1. Resitasi

Buatlah ringkasan yang memuat berbagai pendapat para ahli tentang konsep
filsafat dengan menyertakan sumber yang digunakan.
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2. Tes formatif

a. Jelaskan mengapa filsafat dipandang sebagai perbuatan yang paling radikal
dalam menggunakan kesanggupan berpikir?

b. Jelaskan dengan contoh perbedaan filsafat dan ilmu pengetahuan?

c. Jelaskan dengan contoh perbedaan objek materia dan objek forma?

d.Jelaskan hakikat pertanyaan dalam filsafat tentang “apa”, “bagaimana”, dan
“untuk apa”?

e. Jelaskan pemikiran-pemikiran yang terkandung dalam aliran-aliran filsafat?

E.  TINDAK LANJUT

Untuk lebih memahami materi pada bab ini, diperlukan penggalian
mendalam mengenai lingkungan permasalahan filsafat. Kegiatan tindak lanjut
dapat dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa pertanyaan yang berkaitan
dengan ontologi, epistemologi dan aksiologi mengenai hakikat dari sesuatu dari
lingkungan sekitar anda.
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BAB II
SEJARAH

A.  DESKRIPSI SINGKAT

Bab ini berisi penjelasan tentang peristilahan sejarah, arti sejarah, definisi
sejarah, sumber sejarah, kesalahan penulisan sejarah, dan keterkaitan sejarah dan
filsafat. Mempelajari bab ini akan membantu anda untuk memahami konsep dasar
sejarah dan hubungannya dengan filsafat. Bab ini juga dilengkapi dengan latihan
dan penugasan untuk memperdalam pemahaman mahasiswa. Kriteria
pengetahuan yang disajikan dalam bab ini merupakan pengetahuan faktual dan
konseptual.

B.  SAJIAN MATERI

1. Peristilahan

Menurut Wasino & Hartatik (2018:2), pengertian yang terkandung dalam
sejarah sesungguhnya diadopsi dari kata bahasa Yunani “istoria”, yang
merupakan kata asal dari bahasa Latin “Historia”, bahasa Perancis “histoire”
dan bahasa Inggris “history” yang mulanya berarti: pencarian, penyelidikan,
penelitian (inquiry, investigation, research). Lebih rinci Gottschalk (1975:27)
mengemukakan bahwa dalam penggunaannya, oleh filsuf Yunani, Aristoteles,
istoria diartikan sebagai suatu pertelaahan sistematis mengenai seperangkat
gejala alam. Akan tetapi, arti tersebut jarang dipergunakan, tetapi tetap hidup
dalam bahasa Inggris sebagai  natural history.

Dalam perkembangannya kemudian muncul istilah-istilah lain untuk
menunjukkan telaah yang berbeda yaitu: 

a. Scientia, lebih sering dipergunakan untuk menyebutkan pertelaahan
sistematis  nonkronologis mengenai gejala alam.

b. Istoria, biasanya dipergunakan untuk menyebutkan  pertelaahan  mengenai
gejala-gejala  (terutama hal ihwal manusia) dalam urutan kronologis
(Tamburaka, 1999:2).

Secara harfiah, “Sejarah” berasal dari kata Arab “syajarah” yang berarti
pohon. Terkait dengan ini muncul istilah “syajarah an-nasab” yang berarti pohon
silsilah (Kuntowijoyo,1999:1; Moh. Ali, 2005). Dalam bahasa Indonesia, sejarah
berarti silsilah, yaitu daftar asal-usul atau keturunan. Adapun kata lain yang
dipergunakan untuk menyatakan suatu kajian tentang masa lampau adalah:
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a. Silsilah, menunjuk pada keluarga atau nenek moyang.

b. Riwayat dan hikayat, dikaitkan dengan cerita yang diambil dari kehidupan,
dan lebih mengenai perseorangan daripada keluarga.

c. Tarikh dan babat, lebih diarahkan pada waktu dan kejadian-kejadian. 

d. Kisah/cerita, dipergunakan dalam bahasa sehari-hari untuk menunjuk ke masa
lampau (Tamburaka, 1999:3).

Beberapa arti tersebut di atas tak satu pun yang mendekati arti kata sejarah
dewasa ini, sebab artian sejarah sangat tergantung pada pemikiran Barat.
Istilah-istilah lain yang menunjukkan cerita masa lampau adalah: 

a. Chronicle  (kronika)

b. Annals (tarikh)

c. Genealogy (keturunan)

d. Epic (syair kepahlawanan)

Menurut definisi yang paling umum, kata history kini berarti “masa lampau
umat manusia”. Kata sejarah dalam bahasa Jerman adalah geschichte, yang
berasal dari kata geschechen yang berarti terjadi. Geschichte adalah sesuatu
yang telah terjadi. Arti tersebut sering dijumpai dalam ucapan-ucapan, misalnya:
semua sejarah mengajarkan sesuatu, pelajaran pelajaran sejarah, dan
sebagainya (Romein, 1951).

2. Arti Sejarah

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1985:646)
dapat ditemukan bahwa istilah sejarah mempunyai beberapa arti, yaitu:

a. Kesusastraan lama, silsilah, asal-usul.

b. Kejadian dan peristiwa yang benar-benar telah terjadi di masa lampau.

c. Ilmu, pengetahuan, cerita, pelajaran tentang kejadian dan peristiwa yang
benar-benar telah terjadi pada masa lampau, riwayat.

Jika ada orang mengatakan: “saya baru mempelajari sejarah pergerakan
rakyat Indonesia”, hal ini berarti bahwa orang tersebut baru mempelajari kisah
tentang masa lampau pergerakan rakyat Indonesia. Akan tetapi, jika ada kata
atau ungkapan “sejarah berulang”, hal ini bukan berarti bahwa peristiwa tentang
masa lampau berulang tetapi pola-pola dari peristiwa-peristiwa pada masa
lampau itu sendiri yang berulang. Dengan demikian kata atau istilah sejarah
menunjuk pada dua arti yaitu:
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a. Keseluruhan kejadian atau peristiwa yang berhubungan dengan manusia di
masa lampau (original event).

b. Uraian atau cerita  yang disusun masa kini tentang kejadian-kejadian itu
(historical narrative).

Sehubungan dengan arti pertama, maka muncullah istilah sejarah sebagai
peristiwa/kejadian atau sejarah dalam arti objektif (Kartodirdjo, 2017:17).
Sejarah sebagai peristiwa ini sudah tidak ada lagi atau tidak mungkin disaksikan.
Namun demikian, orang tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi peristiwa-
peristiwa itu dipikirkan lebih jauh dan lebih dalam lagi. Orang memikirkan dan
mencari makna dari rangkaian peristiwa ini.

Orang berpikir secara metaf isik , merenungkan sedalam-dalamnya
mengapa semua peristiwa itu terjadi, ke arah mana peristiwa itu berjalan, dan
apa sebenarnya sebab pokok serta arti hakiki dari peristiwa-peristiwa itu. Kalau
sudah sampai yang demikian ini, maka orang mulai memasuki pembicaraan
dalam filsafat sejarah yang spekulatif.

Sehubungan dengan arti yang kedua, maka muncullah istilah sejarah
sebagai kisah/cerita atau sejarah dalam arti subjektif (Kartodirdjo, 2017:16).
Orang pun juga memikirkan dan membahas bentuk atau alur pemikiran yang
digunakan dalam menyusun cerita sejarah ini. Pemikiran dan pembahasan yang
sedalam-dalamnya mengenai alur pemikiran yang digunakan dalam menyusun
cerita sejarah ini membawa orang masuk ke dalam filsafat sejarah yang kritis.

3. Definisi Sejarah

Mengenai definisi sejarah ini ini terdapat banyak pendapat, tetapi dalam
buku ini hanya dikutipkan beberapa saja, yaitu itu pendapat dari:

a. W. H. Walsh

“History is a signifikan narrative of human actions and experiences in the
past … is a study with it’s own recognize methods, which must be mastered by
anyone who hopes to be proficients at it” (Walsh, 1977). Artinya, sejarah adalah
narasi signifikan dari tindakan dan pengalaman manusia di masa lalu. Sebuah
studi dengan metode yang diakuinya sendiri, yang harus dikuasai oleh siapa
saja yang berharap untuk mahir dalam hal itu.

b. Patrick Gardiner

“History is the study of what human being have done. History, it is the
study of what people have down in the past, is necessarily intimately concerned
with giving explanation of this kind” (Gardiner, 1968). Artinya, sejarah adalah
studi tentang apa yang telah dilakukan manusia. Sejarah, itu adalah studi
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tentang apa yang orang miliki di masa lalu, tentu berkaitan erat dengan
memberikan penjelasan semacam ini.

c. J. Huizinga

“History is the intellectual form in which a civilization renders account
to itself of its past”. Artinya, sejarah adalah bentuk intelektual di mana sebuah
peradaban menjelaskan masa lalunya sendiri. Menurut Huizinga (dalam
Tamburaka, 1999:11), peristiwa masa lampau adalah manifestasi dalam
bentuk kejiwaan di mana tiap-tiap bentuk kebudayaan ditempatkan ke dalam
proses perubahan, pembaharuan, dan pembentukan.

d. E. H. Carr

“History is a continuous process of interaction between the historian
andchis facts, an unending dialogue between the present and the past” (Carr,
1982:30).

Artinya, sejarah ialah suatu proses interaksi serba terus antara sejarawan
dengan fakta-fakta yang ada padanya; suatu dialog tiada henti-hentinya
antara masa sekarang dengan masa silam).

4. Sumber Sejarah dan Kesalahan Penulisan Sejarah

Sejarah sebagai kisah (cerita) adalah hasil karya/hasil cipta orang yang
menuliskannya yaitu para sejarawan (historian, historicus), yang merupakan “The
Man Behind the Gun”. Mereka dapat mengetahui peristiwa-peristiwa masa lampau
dan menyusun kisah dari masa lampau tersebut, karena peristiwa-peristiwa masa
lampau itu meninggalkan jejak. Berdasarkan jejak-jejak itulah sejarawan
menyusun kisahnya (merupakan proses penyimpulan) jejak-jejak sejarah sebagai
peristiwa itulah yang menjadi sumber sejarah sebagai kisah.

Sumber sejarah adalah semua hal atau benda sebagai peninggalan sejarah
yang dapat menunjukkan kejadian-kejadian masa lampau. Namun, sumber
sejarah yang sampai pada kita terbatas, maka orang pun tidak mampu
mengetahui dengan selengkap-lengkapnya seluruh kejadian yang pernah terjadi
itu. Dengan demikian, masa lampau manusia untuk sebagian besar tidak dapat
ditampilkan kembali (direkonstruksi). Bahkan mereka yang dikaruniai ingatan
yang tajam sekali pun tidak akan dapat menyusun kembali masa lalunya. 

Dengan demikian, sejarah seperti yang kita ketahui memang menunjukkan
arti sebagai peristiwa-peristiwa tentang kehidupan manusia yang terjadi di masa
lampau, dan  cerita yang disusun pada masa kini tentang peristiwa-peristiwa
masa lampau yang telah kita ketahui. Adapun kelengkapan isi cerita sejarah
ataupun mungkin perubahan isi cerita sejarah tidak hanya berhubungan dengan
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bertambahnya penemuan kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, tetapi
disebabkan juga oleh perubahan dan pengayaan pandangan penulisnya.

Menurut Ibnu Khaldun (Maarif, 1996:25), semua sumber bisa mengandung
kesalahan, bahkan sumber itu sendiri mengandung faktor-faktor yang
menyebabkan kesalahan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

a. Semangat tergolong (partisanship) kepada suatu pendapat atau
kepercayaan.

Apabila pikiran dalam keadaan netral dan normal maka suatu keterangan
yang diterima itu akan diselidiki dan dipertimbangkan kebenarannya. Akan
tetapi, apabila pikiran cenderung memihak pada salah satu pendapat atau
kepercayaan, maka hanya keterangan-keterangan yang menguntungkan bagi
kepercayaannya itulah yang akan diterima. Oleh karena itu, semangat
tergolong merupakan penutup pikiran sehingga menyebabkan suatu
penyelidikan atau pertimbangan condong pada penerimaan kesalahan.

b. Terlalu percaya kepada sumber-sumber seseorang.

Sumber-sumber yang demikian itu seharusnya diterima hanya setelah
diselidiki sedalam-dalamnya, termasuk mempertimbangkan kebohongan-
kebohongan dan membetulkan keterangan yang diputarbalikkan.

c. Tidak sanggup memahami apa yang sebenarnya dimaksudkan.

Hal ini seringkali menyebabkan sejarawan melakukan kesalahan karena
mereka tidak sanggup memahami arti yang sebenarnya tentang apa yang
dilihat  atau didengarnya, dan mereka menghubungkan kejadian itu menurut
apa yang dipikirkan atau dugaannya saja.

d. Kepercayaan yang salah kepada kebenaran.

Hal ini sering terjadi dalam bentuk terlalu percaya pada kebenaran sumber-
sumber seseorang.

e. Tidak sanggup mendapatkan secara tepat suatu kejadian dalam hubungan
atau rentetan peristiwa yang sebenarnya.

Hal ini disebabkan karena kabur atau ruwetnya keadaan. Sejarawan disini
telah merasa puas dengan menerangkan kejadian sebagaimana dilihatnya
saja, sehingga dapat memutar balikkan pentingnya kejadian itu.

f. Keinginan yang umum untuk mengambil hati orang-orang yang
berkedudukan tinggi.

Hal ini dilakukan dengan cara memuji-muji, menyiarkan kemasyuran,
membujuk-bujuk, menganggap baik semua perbuatan mereka, dan
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memberikan tafsiran yang selalu menguntungkan terhadap semua tindakan
dan mereka. Hal tersebut akan mengakibatkan munculnya gambaran yang
terbalik atau salah terhadap kejadian-kejadian sejarah.

g. Tidak mengetahui tentang hukum-hukum mengenai perubahan masyarakat
umat manusia.

Hal ini disebabkan karena segala sesuatu, baik berupa benda ataupun
perbuatan, tunduk kepada hukum yang mengenai wataknya dan mengenai
perubahan dan apa saja yang mungkin terjadi pada sesuatu itu. Oleh karena
itu, apabila ahli sejarah memahami watak-watak kejadian dan perubahan-
perubahan yang terjadi di dunia ini serta keadaan-keadaan yang meliputi
kejadian-kejadian itu, maka pengetahuan yang demikian itu akan sangat
membantunya dalam menjelaskan setiap catatan atau dokumen dan untuk
membedakan kebenaran atau keaslian dan kepalsuan yang terkandung
dalam catatan atau dokumen tersebut.

h. Melebih-lebihkan fakta.

Seringkali kita temukan bahwa sebagian besar penulis sejarah telah
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada khayal mereka. Hal
ini disebabkan karena pikiran manusia itu senang kepada segala sesuatu
yang aneh dan luar biasa, sehingga mereka tidak lagi mencoba menyelidiki
keterangan-keterangan yang diperolehnya dengan pertimbangan yang adil
dan kritis.

i. Mengabaikan perubahan yang terjadi pada keadaan zaman dan manusia
dengan berjalannya masa dan perubahan waktu.

Perubahan-perubahan tersebut seringkali terjadi secara tidak kentara
(perlahan-lahan) dan lama sekali baru dapat dirasakan, sehingga perubahan-
perubahan itu sukar sekali dilihat dan hanya diketahui oleh beberapa orang
saja.

Faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan dalam penulisan sejarah, tentu
sebisa mungkin harus dihindari. Sebagaimana yang diungkapkan Kuntowijoyo
(2008: 28), sejarah adalah ilmu yang terbuka. Maka sejarawan harus jujur, tidak
menyembunyikan data, dan bertanggung jawab terhadap keabsahan data-
datanya.

5. Keterkaitan Sejarah dan Filsafat

Ibnu Khaldun (1332-1406) melihat dua sisi sejarah, yaitu sisi luar dan sisi
dalam. Sisi luar melihat sejarah tidak lebih daripada perputaran kekuasaan
yang silih berganti di masa lampau. Sisi dalam melihat sejarah sebagai suatu
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penalaran kritis (nazar) dan kerja yang cermat untuk mencari kebenaran; suatu
penjelasan yang cerdas tentang sebab-sebab dan asal-usul segala sesuatu, suatu
pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana dan mengapa peristiwa-
peristiwa itu terjadi.

 Fungsi sejarah adalah dapat mengajar man of action (manusia pelaku)
tentang bagaimana orang lain yang bertindak dalam keadaan-keadaan khusus,
pilihan-pilihan yang dibuatnya, dan tentang keberhasilan dan kegagalan mereka.
Sebagaimana yang diungkapkan Allan Nevins, sejarah sebagai jembatan
penghubung masa silam dan masa kini, dan sebagai penunjuk arah ke masa
depan.

Hubungan antara sejarah dan filsafat, menurut Ibnu Khaldun, sejarah
berakar dalam dan dipandang menjadi bagian dari f ilsafat. Sejarah tidak
mungkin tanpa unsur logika, dan unsur logika itu adalah f ilsafat yang
mengkondisikan sejarah, tetapi filsafat juga tidak mungkin tanpa unsur intuitif,
dan unsur intuitif itu adalah sejarah yang mengkondisikan filsafat.

Menurut Benedetto Croce (1866-1952), sejarah dalam bentuk historical
judgment (pertimbangan sejarah) adalah bentuk tertinggi dari filsafat dan
bahkan identik dengannya, “the whole of one is the whole of other (keseluruhan
yang satu adalah keseluruhan yang lain). Demikianlah, filsafat memberikan
kekuatan logika kepada sejarah, sedangkan sejarah memberikan kekuatan intuisi
kepada filsafat.

Baginya semua fakta adalah historical, semua interpretasi adalah
filosofikal. Artinya hubungan fakta dan interpretasi adalah hubungan sejarah
dan filsafat. Semua masalah sejarah tidak mungkin dipahami tanpa merujuk
pada konsep-konsep rancangan filsafat. Begitu pula masalah filsafat tidak
mungkin dipecahkan kecuali melalui keterkaitannya dengan fakta (Maarif,
1996:2-4).

C.  RANGKUMAN

Pengertian yang terkandung dalam sejarah diadopsi dari berbagai bahasa
antara lain: istoria (Yunani), historia (Latin), histoire (Perancis), history (Inggris),
syajarah (Arab), dan geschichte (Jerman). Sejarah menunjuk pada dua arti yaitu
keseluruhan kejadian atau peristiwa yang berhubungan dengan manusia di masa
lampau (original event), dan uraian atau cerita yang disusun masa kini tentang
kejadian-kejadian itu (historical narrative). Sejarah berakar dalam dan dipandang
menjadi bagian dari filsafat. Oleh sebab itu, sejarah tidak mungkin tanpa unsur
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logika, dan unsur logika itu adalah filsafat yang mengkondisikan sejarah, tetapi
filsafat juga tidak mungkin tanpa unsur intuitif, dan unsur intuitif itu adalah sejarah
yang mengkondisikan filsafat.

D.  EVALUASI

Agar dapat menerapkan konsep-konsep yang telah anda pelajari pada bab
ini, selesaikanlah evaluasi dalam bentuk resitasi dan tes formatif berikut.

1. Resitasi

Identifikasi konsep-konsep penting tentang sejarah, kemudian ilustrasikan
konsep-konsep tersebut dalam bentuk mind map sehingga mudah untuk diingat
dan dipahami.

2. Tes formatif

a. Ada banyak ahli yang memberikan definisi tentang sejarah, menurut anda
mana yang lebih tepat, berikan alasannya?

b. Sehubungan dengan arti sejarah, jelaskan apa yang dimaksud sejarah dalam
arti objektif dan sejarah dalam arti subjektif?

c. Jelaskan peran sumber sejarah dalam penulisan sejarah, serta faktor-faktor
yang menyebabkan kesalahan dalam penulisan sejarah?

d. Jelaskan keterkaitan sejarah dan filsafat, serta hubungan saling mendukung
diantara keduanya?

C.  TINDAK LANJUT

Untuk lebih memahami materi pada bab ini, diperlukan penggalian
mendalam mengenai sumber sejarah. Kegiatan tindak lanjut dapat dilakukan
dengan menggali lebih dalam tentang jejak-jejak atau peninggalan peristiwa
pada masa lalu yang ada di sekitar (kota) anda tinggal. Lakukan identifikasi
terhadap peninggalan tersebut, kemudian klasifikasikan peninggalan tersebut:
(1) berdasarkan sifat sumber sejarah (sumber primer dan sumber sekunder), dan
(2) berdasarkan bentuk sumber sejarah (sumber lisan, sumber tulisan, dan sumber benda).
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BAB II
SEJARAH FILSAFAT

A.  DESKRIPSI SINGKAT

Bab ini berisi penjelasan tentang pengertian sejarah filsafat, sejarah filsafat
Barat, sejarah filsafat Timur, dan sejarah filsafat Islam. Mempelajari bab ini akan
membantu anda untuk memahami sejarah filsafat di dunia secara kronologis.
Bab ini juga dilengkapi dengan latihan dan penugasan untuk memperdalam
pemahaman mahasiswa. Kriteria pengetahuan yang disajikan dalam bab ini
merupakan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural.

B.  SAJIAN MATERI

1. Pengertian Sejarah Filsafat

Sejarah filsafat merupakan suatu tinjauan sejarah terhadap filsafat, atau
merupakan suatu usaha untuk menjelaskan filsafat menurut kaidah-kaidah
sejarah. Tinjauan tersebut dilakukan secara kronologis, yaitu dimulai sejak
Sebelum Masehi, awal Masehi, masa Romawi, zaman Islam dan Abad
Pertengahan, Aufklarung, dan Renaissance. Hal ini disebabkan karena filsafat
itu ada (muncul) sejak manusia berpikir secara kesemestaan (menyeluruh).

Filsafat sejarah akan memandang sejarah dari sudut filsafat, sedangkan
sejarah filsafat memandang filsafat dari segi kelaziman sejarah. Sejarah filsafat
membicarakan sketsa kehidupan para filsuf dan konsepsi atau bangunan
pemikiran yang dihasilkannya. Menurut Hegel (2014), sejarah filsafat disusun
sebagai disiplin yang berdiri sendiri, sebagai proses yang didalamnya kategori
pemikiran manusia berhasil mencapai perwujudannya sampai menjadi konsepsi
pemikiran yang berbentuk.

Sejarah filsafat membicarakan sejumlah konsepsi yang mendasar dari
pandangan manusia terhadap alam semesta dan kehidupan manusia. Konsepsi-
konsepsi tersebut telah mencapai bentuk sebagai buah hasil dari pemikiran
manusia sedalam-dalamnya. Dengan mempelajari sejarah filsafat diharapkan
supaya orang dapat mengetahui bagaimanakah konsepsi-konsepsi dan bentuk-
bentuk pemikiran manusia dihargai dan dipergunakan dalam kehidupan ini,
baik dalam dunia ilmu, dalam proses dan cara berpikir, maupun dalam
menghadapi kenyataan yang kita alami.

Dalam sejarah filsafat diusahakan memahami dan membangun dengan
tepat sumber-sumber yang ada, seperti latar belakang kehidupan para filsuf,
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kemajuan mental intelektual, dan pandangan dari setiap filsuf. Dari sumber-
sumber yang ada direkonstruksi pemikiran filsafat, yang di dalamnya akan
diketahui bahwa ada sebagian dari pemikiran seorang filsuf itu dipengaruhi
oleh pemikiran filsuf yang mendahuluinya. Juga dibicarakan apa saja yang
bisa dihasilkan oleh sejarah f ilsafat sebagai sumbangan pada kemajuan
manusia.

Windelband (1958) menjelaskan bahwa sumber-sumber yang bisa
diselidiki dalam sejarah filsafat supaya didekati dengan penuh ketelitian dan
dengan cara pengujian yang tepat pula. Sumber untuk penyelidikan dalam
sejarah filsafat adalah hasil karya dari para filsuf itu sendiri. Dengan adanya
tulisan dan alat cetak maka hal ini memberikan sumbangan yang sangat
berharga dalam mempelajari hasil pemikiran filsafat masa lampau.

2. Sejarah Filsafat Barat

Sejarah filsafat itu sendiri mirip suatu museum yang memuat koleksi
raksasa dari pendapat-pendapat para pemikir besar mengenai misteri hidup.
Koleksi ini bertambah terus-menerus dari zaman ke zaman. Secara garis
besarnya koleksi tersebut dibedakan dalam tiga tradisi besar, yaitu: Filsafat
Barat, Filsafat India, dan Filsafat Cina (Hamersma, 1983:IX).

Menurut Adib (2011:19) & Tamburaka (1999:266-273), dalam sejarah
filsafat Barat terdapat 4 (empat) zaman yang menonjol atau periode keemasan,
yaitu:

a. Zaman Kuno (Filsafat Kosmosentris)

Filsafat Barat Zaman Kuno (600-400 SM), terdiri dari Filsafat pra Socrates di
Yunani, Zaman keemas an Yunani: Socrates, Plato, Aristoteles, dan Zaman
Hellenisme.

b. Zaman Patristik dan Skolastik (Filsafat Teosentris)

Filsafat Barat Zaman Patristik dan Skolastik (400-1500), terdiri dari pemikiran
Bapa Gereja, dan puncak filsafat abad pertengahan dalam Skolastik.

c. Zaman Modern (Filsafat Antroposentris)

Filsafat Barat Zaman Modern (1500-1800), terdiri dari Zaman Modern
(renaissance), Zaman Barak, Zaman Fajarbudi, dan Zaman Romantik.

d. Zaman Kontemporer

Filsafat Barat Zaman Sekarang (setelah ± 1800) yaitu filsafat abad ke-19
dan ke-20, meliputi aliran pragmatisme, strukturisme, dan postmodernisme.
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Dalam sejarah filsafat biasanya filsafat Yunani dimajukan sebagai pangkal
sejarah filsafat Barat. Hal ini memang ada alasannya, karena dunia Barat (Eropa
Barat) dalam alam pikirannya berpangkal pada pikiran Yunani. Di tanah Yunani,
atau setidak-tidaknya di daerah yang dimasukkan ke wilayah Yunani, sudah
sejak sebelum permulaan tahun Masehi pada ahli pikir telah mencoba menerka
teka-teki alam. Mereka ingin mengetahui apakah yang menjadi asal mula alam
beserta isinya  yang  melingkunginya.

Pada masa itu memang telah ada keterangan-keterangan tentang
terjadinya alam semesta beserta isinya, tetapi keterangan tersebut berdasarkan
kepercayaan. Para ahli pikir ternyata tidak puas dengan keterangan tersebut,
sehingga mereka mencoba mencari keterangan melalui budinya. Mereka
menanyakan dan mencari jawabnya: apakah  sebenarnya alam itu, dan apakah
yang menjadi intisarinya. Mungkin yang beraneka warna dalam alam ini dapat
dipulangkan kepada yang satu. Mereka mencari inti alam, atau mereka mencari
arche yaitu asal atau mula alam. Oleh karena para filsuf itu berusaha mencari
inti alam, maka mereka disebut filsuf alam dan filsafatnya dinamakan filsafat
alam.

Jika dalam filsafat Yunani orang memang sengaja hendak mencari
kebijaksanaan melalui budi belaka, maka pada Abad Pertengahan pandangan
tersebut mulai berubah. Hal ini disebabkan karena munculnya agama baru
yang sangat berlainan dari agama yang sudah ada.  Agama ini mengajarkan
bahwa Tuhan turun ke dunia untuk mewahyukan warta baik.

Firman Tuhan dianggap oleh penganut agama itu sebagai wahyu dari
Tuhan Yang Maha Besar. Wahyu Tuhan Yang Maha Besar inilah yang
dianggapnya sebagai kebenaran sejati dan kebijaksanaan yang sempurna.
Dengan sendirinya orang-orang yang menganut agama baru ini, setelah
mempunyai kesempatan untuk berpikir, tidak lagi menghiraukan kebijakan
Yunani dengan mendalam sebab itu hanya merupakan kebijakan manusia
belaka.

Kemudian setelah agama baru itu (Nasrani), dari agama yang tertindas
menjadi agama yang ada artinya dalam masyarakat serta kerajaan, maka dalam
kalangannya pun timbul orang-orang cerdas dan mengenal filsafat Yunani
dengan baiknya. Mereka itulah yang ingin mempergunakan kebijakan manusia
itu untuk mengabdi agama. Oleh karena agama itu merupakan sesuatu yang
amat utama, maka di kalangan penganutnya terdapat unsur yang baru pula.
Adapun unsur ini adalah unsur firman Tuhan atau wahyu.
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Dalam abad ke-14 timbulnya aliran-aliran yang dapat disebut
pendahuluan filsafat modern. Dasar dari aliran baru ini adalah kesadaran atas
yang individual dan yang konkrit. Orang tidak lagi memusatkan pikirannya
kepada Tuhan dan surga, melainkan kepada dunia saja, dan dalam dunia itu
yang merupakan pusat utama adalah manusia. Manusia didewa-dewakan, dan
manusia tidak hanya merupakan pusat pandangan tetapi juga merupakan
tujuan. Adapun yang dimaksudkan dengan manusia sebagai pusat pandangan
dan pengetahuan ini bukanlah manusia pada umumnya, melainkan manusia
perseorangan yang merupakan individu dan konkrit itu.

Perkembangan sejarah filsafat abad ke-20 ditandai dengan munculnya
berbagai aliran filsafatyang merupakan kelanjutan dari yang telah berkembang
pada zaman modern seperti neo-hegelinisme, neo-marxisme, neo-positivisme,
neo-kontianisme, dan lain sebagainya. Disamping itu, ada aliran filsafat baru
dengan corak sendiri (Tamburaka, 1999:271).

3. Sejarah Filsafat Timur

a. Filsafat India

Filsafat India bersifat religius dan etis. Adib (2011:20), membagi filsafat
India dalam 5 (lima) periode besar, yaitu:

1) Zaman Weda (2000-600 SM): masa terbentuknya Literus Suci, masa rite
korban dan spekulasi mengenai korban, dan masa refleksi filsafat dalam
Upanisad;

2) Zaman Skeptisisme (200 SM-300 M): reaksi terhadap ritualisme, buddhisme,
jainisme, dan kontrareformasi;

3) Zaman Puranis (300-1200): perkembangan karya mitologi, terutama
berhubungan dengan Shiwa dan Wisnu;

4) Zaman Muslim (1200-1757)

5) Zaman Modern: renaissance dari nilai-nilai India sebagai reaksi terhadap
pengaruh-pengaruh luar.

Dalam filsafat India kita kenal adanya filsafat Hindu. Orang Hindu pun
merasakan bahwa dunia (alam)  ini penuh rahasia, dan manusia yang berada
di tengah dunia ini merupakan sesuatu yang amat kecil tetapi besar juga
artinya. Oleh karena itu, ada kecenderungan dari manusia untuk menyelidiki
dan memahami alam semesta beserta isinya. Tujuan yang ingin mereka capai
adalah kebebasan, yaitu ingin melepaskan diri dari ikatan duniawi untuk
kemudian masuk ke dalam kebebasan yang merupakan kesempurnaan.
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Menurut Radhakrishnan (Tamburaka,1999:240), pemikiran filsafat India
mempunyai kecenderungan sebagai berikut:

1) Mempunyai motif yang bersifat spiritual dan kultus;

2) Menitikberatkan pada subjektivitas;

3) Mendasarkan diri pada Weda;

4) Mempunyai hubungan yang erat antara filsafat dengan hidup;

5) Mengarah pada monisme yang idealis;

6) Pemikiran dan pengabdian intelek dipandang tidak mencukupi dan hanya
intrinsik yang dianggap mampu mencapai kebenaran tertinggi;

7) Bersifat tradisional;

8) Menggunakan cara-cara sistematis dalam pendekatannya.

b. Filsafat Cina

Pokok dari filsafat dan kebudayaan Cina adalah “perikemanusiaan”. Oleh
sebab itu, pemikiran dalam filsafat Cina lebih antroposentris dan pragmatis.
Menurut Adib (2011:20) & Tamburaka (1999:246-251), filsafat Cina dapat
dibagi ke dalam 4 (empat) periode, yakni:

1) Zaman Klasik (600-200 SM): ditandai dengan munculnya aliran-aliran
filsafat klasik antara lain konfusianisme, taoisme, Yin-Yang moisme,
dialektik, dan legalisme.

2) Zaman Neo-taoisme dan Buddhisme (200-1000 SM): disebut juga Zaman
Pembauran, ditandai dengan terjadinya pembauran aliran-aliran yang
berkembang di Cina yaitu Neo-taoisme, Buddhisme, dan Konfusianisme
ortodoks, yang kemudian dikenal dengan nama “Konfusianisme”.

3) Zaman Neo-konfusianisme (1000-1900): ditandai dengan munculnya
ajaran-ajaran baru yang dipengaruhi aliran filsafat Buddhisme sehingga
Neo-konfusianisme berbeda dengan ajaran konfusius, misalnya ajaran
tentang metafisika/kosmologi.

4) Zaman Modern (setelah 1900): ditandai dengan filsafat klasik Cina,
Marxisme, dan Maoisme.

Dalam sejarah filsafat Cina, dan filsafat Timur umumnya, terdapat tiga
aliran yang besar pengaruhnya, yaitu: Konfusianisme, Taoisme, dan
Buddhisme, yang telah membentuk pandangan hidup orang Timur. Masing-
masing aliran tersebut mempunyai ciri khas. Konfusianisme sebagai suatu
humanisme tujuannya adalah kesejahteraan manusia dalam hubungannya
yang harmonis dengan masyarakatnya. Pusatnya adalah manusia dan
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alamnya. Taoisme terarah pada kenyataan-kenyataan di luar duniawi. Tema
utamanya adalah keselarasan manusia dengan Tao dan realisasi dari suatu
model kosmis yang nampak dalam semua benda. Buddhisme merupakan
suatu jawaban terhadap persoalan penderitaan manusia. Ia menunjukkan
langkah menuju keselamatan; setiap manusia diundang untuk mengikuti jejak
langkah itu agar mencapai kesadaran, hal yang pertama kali dialami Buddha
(Lasiyo, 2018:94).

Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme bertemu dalam inti yang sama
dan dominan, yaitu: harmoni. Mereka mengajarkan dan menunjukkan usaha
mencari keseimbangan, yaitu jalan tengah antara manusia dan masyarakat
(Konfusianisme), manusia dan alam semesta (Taoisme), manusia dan yang
mutlak (Buddhisme). Segala sesuatu, seperti juga hidup itu sendiri mempunyai
dua sisi, yaitu gelap dan terang, jantan dan betina, panas dan dingin, dan
sebagainya. Dua prinsip yang menjadi sumber segala eksistensi dan
transformasi dalam alam semesta adalah Yin dan Yang. Yin adalah suatu
yang tertutup dan tak kita ketahui, sedangkan Yang adalah sesuatu yang
terbuka dan kita ketahui (To Thi Anh, 1984).

Simbol Yin dan Yang ini mengandung seluruh filsafat hidup manusia.
Lingkaran bulat menunjukkan pengaruhnya yang menyeluruh, bagian putih
menunjukkan Yang dan bagian hitam menunjukkan Yin. Mereka tidak dipisahkan
oleh suatu garis lurus tetapi oleh garis lengkung yang harmonis. Hal ini berarti
tidak ada batas yang tegas antara keduanya, mereka lebih saling membantu
daripada saling bertentangan. Keduanya saling memuat. Di dalam Yin yang
gelap ada setitik cahaya Yang, dan di dalam Yang yang paling cerah ada
setitik gelap Yin. Titik ini mewakili daya yang luar biasa, yakni kontradiksi
inti yang ada dalam segala sesuatu. Bahwa tak ada sesuatu pun yang
seluruhnya baik atau jahat, tak ada sesuatu yang seluruhnya indah atau buruk.

4. Sejarah Filsafat Islam

Bangsa Arab pra-Islam telah mempunyai Hikmah dan Hukama, artinya
memiliki kebijaksanaan dan para bijaksanawan. Filsafat mulai dikenal dalam
dunia Islam pada abad ke-9, yaitu zaman pemerintahan Daulat Abbasiyah.
Sebelumnya sistem atau cara berpikir mereka bersifat dogmatik
tradisionalisme, yakni suatu adat lama yang turun-temurun dan tidak boleh
diubah. Dengan munculnya filsafat di tengah-tengah kehidupan umat Islam,
yang memberikan kebebasan seluas mungkin untuk berkembangnya pikiran
secara bebas, meskipun harus menentang kebiasaan lama, membuka tabir baru
terhadap perkembangan sejarah dan peradaban dunia Islam.
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Menurut Al-Kindi, filsafat adalah pengetahuan tentang kebenaran benda-
benda dalam lingkungan kemampuan umat manusia. Dalam Islam dikenal ilmu
yang berdasarkan agama (El-Kalam), dan ilmu yang berdasarkan intelek (logika)
disebut filsafat/falsafah. Semula keduanya bertanding dan kemudian berpadu
menjadi satu dan diberi nama ilmu tauhid, yaitu ilmu yang membahas tentang
ke-Esa-an Tuhan. Sementara di Eropa, orang tetap memisahkan antara ilmu
yang berdasarkan agama (ethic) dan ilmu yang berdasarkan akal (filsafat).

Pada abad ke-9 hingga ke-12, filsafat dipelajari dan menjadi kegemaran
orang-orang Islam, dimana telah tampil filsuf-filsuf kenamaan seperti Al-Kindi,
Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan lain-lain. Namun, pada abad ke-13 tidak
seorang pun dalam dunia Islam yang berani mempelajari filsafat, apalagi
menamakan dirinya sebagai filsuf, sebab ia akan dihukum atas nama agamanya.
Dikatakan bahwa man tamantak faqad tazandak, artinya barang siapa yang
menerima filsafat (logika) maka kafirlah dia. Hal tersebut bersumber dari
rentetan polemik dan pertentangan antara Al-Ghazali dengan Ibnu Rushd. Al-
Ghazali mengarang sebuah buku yang berjudul Tahafut el-Falasifah, artinya
kehancuran Filsuf (Tamburaka, 1999:185-187).

C.  RANGKUMAN

Sejarah filsafat merupakan suatu usaha untuk menjelaskan filsafat menurut kaidah-
kaidah sejarah, yaitu secara kronologis. Dalam sejarah filsafat, ada tiga tradisi besar
yaitu filsafat Barat, filsafat Timur, dan filsafat Islam. Sejarah filsafat Barat terdiri dari
empat periode yang menonjol (periode keemasan) antara lain zaman kuno, zaman
patristik dan skolastik, zaman modern, dan zaman kontemporer. Sejarah filsafat Timur
terbagi menjadi dua tradisi besar yaitu filsafat India dan filsafat Cina. Jika filsafat India
identik dengan filsafat Hindu, maka filsafat Cina identik dengan Konfusianisme, Taoisme,
dan Budhisme. Filsafat mulai dikenal dalam dunia Islam pada abad ke-9, yaitu zaman
pemerintahan Daulat Abbasiyah, dan terus berkembang hingga abad ke-12.

D.  EVALUASI

Agar dapat menerapkan konsep-konsep yang telah anda pelajari pada bab
ini, selesaikanlah evaluasi dalam bentuk resitasi dan tes formatif berikut.

1. Resitasi

a. Lakukan identif ikasi tentang sejarah perkembangan filsafat, yaitu sejak
Sebelum Masehi, awal Masehi, masa Romawi, zaman Islam dan Abad
Pertengahan, Aufklarung, dan Renaissance.
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b. Susunlah hasil identifikasi tersebut secara kronologis dalam bentuk time line
sehingga terlihat jelas prinsip perubahan dan keberlanjutannya.

2. Tes formatif

a. Sejarah filsafat merupakan suatu tinjauan sejarah terhadap filsafat. Jelaskan
dengan contoh bentuk tinjauan yang dimaksud?

b. Sejarah filsafat Barat terbagi dalam empat periode yang juga disebut periode
keemasan. Jelaskan karakteristik dari setiap zaman tersebut?

c. Dalam filsafat India dikenal adanya filsafat Hindu. Jelaskan pengaruh filsafat
Hindu tersebut terhadap perkembangan filsafat India?

d. Bagaimana peran aliran Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme dalam
membentuk pandangan hidup orang Cina (filsafat Cina) pada khususnya,
dan membentuk pandangan hidup orang Timur (f ilsafat Timur) pada
umumnya?

e. Pada abad ke-9 filsafat mulai dikenal di dunia Islam, dan berkembang pesat
hingga abad ke-12. Namun, mulai meredup pada abad ke-13. Jelaskan
mengapa demikian?

E.  TINDAK LANJUT

Untuk lebih memahami materi pada bab ini, diperlukan penggalian mendalam
mengenai tiga tradisi besar dalam sejarah filsafat. Kegiatan tindak lanjut dapat
dilakukan dengan mencari beberapa jurnal ilmiah tentang perkembangan filsafat
Barat, filsafat Timur, dan filsafat Islam. Kemudian lakukan telaah tentang bagaimana
eksistensi filsafat Barat, filsafat Timur, dan filsafat Islam dalam pandangan hidup
masyarakat masa kini.
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BAB IV
FILSAFAT SEJARAH

A.  DESKRIPSI SINGKAT

Bab ini berisi penjelasan tentang pengertian filsafat sejarah, unsur-unsur
dalam filsafat sejarah, manfaat filsafat sejarah, dan pendapat-pendapat mengenai
filsafat sejarah. Mempelajari bab ini akan membantu anda untuk memahami
konsep f ilsafat sejarah, sehingga dapat melihat dengan jelas perbedaannya
dengan sejarah filsafat. Bab ini juga dilengkapi dengan latihan dan penugasan
untuk memperdalam pemahaman mahasiswa. Kriteria pengetahuan yang disajikan
dalam bab ini merupakan pengetahuan konseptual dan prinsip.

B.  SAJIAN MATERI

1. Pengertian Filsafat Sejarah

Filsafat sejarah harus dimulai dengan membedakan dua arti dari kata
sejarah. Pada satu pihak berarti kejadian itu sendiri, dan di lain pihak berarti
sebagai sebuah cerita. Hubungan antara dua arti tersebut dalam filsafat sejarah
adalah sebagai sejarah yang spekulatif dan kritis (Liang Gie, 1996:130).

Spekulatif melihat untuk menemukan/mengetahui dalam sejarah,
khususnya dari kejadian-kejadian, pola-pola atau arti yang mana kecenderungan
dari sejarah. Kritis adalah usaha keras untuk membuat penjelasan secara jelas
dari penelitian sejarah itu sendiri, untuk mendapatkan catatan dari pengalaman.

Istilah filsafat sejarah bukan berarti pengaliham dari penggabungan dua
arti secara etimologis, yaitu kata filsafat dan sejarah, tetapi lebih dari itu, sebagai
pembahasan satu disiplin yang memiliki wawasan pembahasan, metode,
paradigma, atau perspektifnya sendiri (Muchsin, 2002:27).

J. M. Romein (Muchsin, 2002:28-29), membedakan antara sejarah teoritis atau
teori sejarah dari filsafat sejarah, dan menempatkan teori sejarah di antara filsafat
sejarah dan pengkajian sejarah. Oleh Romein, teori sejarah diberi tugas untuk
menyajikan teori-teori dan konsep-konsep yang memungkinkan seorang ahli
sejarah mengadakan integrasi terhadap semua pandangan fragmentaris mengenai
masa silam, seperti yang dikembangkan oleh macam-macam spesialisasi di dalam
ilmu sejarah.

Adapun tugas teori sejarah adalah menyusun kembali kepingan-kepingan
mengenai masa silam sehingga kita dapat mengenal kembali wajahnya. Ternyata
teori Romein tersebut tidak dapat dilaksanakan, ia tidak berhasil menarik garis
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pembatas tersebut. Ternyata masalah-masalah yang termasuk bidang teori
sejarah selalu juga merupakan masalah filsafat sejarah atau masalah pengkajian
sejarah. Rupanya tak ada suatu cabang ilmu yang dapat dinamakan teori sejarah
atau sejarah teoritis.

Filsafat sejarah itu sendiri menunjukkan suatu penelaahan yang spekulatif
terhadap seluruh jalannya sejarah, suatu perlakuan dimana diharapkan untuk
membeberkan dengan jelas rahasia sejarah sekaligus. Sejarah ini mempunyai
dua bagian, yaitu bagian yang spekulatif dan bagian yang analitis. Bagian
pertama meneliti aktivitas dan bagian kedua meneliti bahan sejarahnya.

2. Unsur-unsur dalam Filsafat Sejarah

Menurut Ankersmit (1987:2-4), filsafat sejarah terdiri atas 3 (tiga) unsur
yang saling berhubungan, yang masing-masing berdasarkan permasalahannya
sendiri. Ketiga unsur tersebut adalah: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh
filsafat sejarah yang bersifat deskriptif, yaitu apa yang ditulis oleh berbagai
ahli sejarah baik di masa silam maupun di masa kini, bagaimana ciri karya
pada umumnya, adakah mereka menulis dengan maksud tertentu? Dapatkah
kita melihat suatu evolusi dari abad ke abad dalam cara para ahli sejarah
menggambarkan masa silam? Bagian dari f ilsafat sejarah ini dinamakan
historiografi (sejarah penulisan sejarah). Jadi, sebelum kita dapat berfilsafat
mengenai sejarah, kita harus tahu apa yang ditulis mengenai sejarah. Sekalipun
demikian, banyak para ahli filsafat sejarah tidak menganggap historiografi
sebagai bagian dari filsafat sejarah kritis alasannya, historiografi merupakan
bagian dari penulisan sejarah itu sendiri, khususnya bagian dari sejarah
intelektual.

Kedua dan ketiga, berasal dari kedua arti yang dapat diberikan kepada
kata sejarah itu sendiri. Menurut Hegel (dalam Muchsin, 2002:43), kata sejarah
pertama-tama dapat diperuntukkan bagi proses historis itu sendiri, baru
kemudian bagi penulisan proses historis menurut kaidah-kaidah ilmu sejarah.
Berdasarkan arti pertama, seorang filsuf sejarah spekulatif memandang arus
sejarah faktual dalam keseluruhannya dan berusaha untuk menemukan suatu
struktur dasar di dalam arus itu. Jadi, ia melangkah lebih jauh daripada ada
seorang ahli sejarah semata-mata. Bila seorang ahli sejarah menerangkan dan
melukiskan masa silam, maka ia melakukan itu dengan menerima masa silam
seperti apa adanya. Akan tetapi, seorang filsuf sejarah spekulatif tidak merasa
puas dengan sikap seperti itu, tetapi ia mencari suatu struktur - dalam yang
tersembunyi di dalam proses historis yang menerangkan mengapa sejarah
berlangsung demikian dan hanya dapat berlangsung demikian.
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Filsafat sejarah kritis adalah berdasarkan arti kedua (penulisan proses
historis). Seorang filsuf sejarah kritis meneliti sarana-sarana yang dipergunakan
seorang ahli sejarah dalam melukiskan masa silam dengan cara yang dapat
dipertanggungjawabkan. Filsafat sejarah kritis dan pengkajian sejarah,
keduanya meneliti secara f ilsafati bagaimana proses pengumpulan
pengetahuan terjadi dan bagaimana proses itu dapat dibenarkan, entah
menurut arti umum ataupun arti formal.

3. Manfaat Filsafat Sejarah

Setiap disiplin ilmu memiliki kegunaan, sama halnya f ilsafat
sejarah. Menurut Ankersmit (1987:8-12) dengan mempelajari filsafat sejarah
maka kita memperoleh manfaat sebagai berikut:

a. Tahap Ilmu Pendukung

Hal ini berguna bagi ahli sejarah bila ia ingin menentukan dengan tepat
apa yang terjadi pada masa silam. Misalnya, paleograf i sebagai ilmu
pendukung sejarah memungkinkan seorang ahli sejarah membaca dengan
tepat sebuah prasasti, lalu menentukan beberapa fakta dari masa silam.
Pada tahap ini selalu dipermasalahkan fakta dari masa silam (questiones
fact).

b. Tahap Penulisan Sejarah 

Disini kerangka disusun menurut suatu kerangka yang penuh arti, dan hasilnya
adalah sebuah kerangka atau buku. Untuk memperoleh kerangka yang penuh
arti itu, ahli sejarah harus mempergunakan beberapa kaidah atau pedoman
yang menjamin supaya penyusunan fakta itu menghasilkan suatu penafsiran
mengenai masa silam yang dapat dimengerti atau dapat dipertahankan
pada prinsipnya.

Tahap kedua ini langsung berkaitan dengan filsafat sejarah, khususnya
filsafat sejarah kritis. Masalahnya ialah sejauhmana kaidah-kaidah serta
pedoman-pedoman tersebut di atas dapat dibenarkan, sehingga ahli sejarah
dapat mengolah fakta-fakta yang telah ditemukan untuk menggambarkan
masa silam (questiones iuris).

Pengetahuan mengenai filsafat sejarah akan mempertajam kepekaan kritis
seorang peneliti sejarah.  Misalnya, seorang ahli sejarah perlu membenarkan
secara filsafati praktek penelitian yang sedang berlaku, ataupun mendukung
suatu pendekatan baru dalam penelitian sejarah dengan alasan-alasan dari
filsafat sejarah. Dalam evolusi penulisan sejarah maka perdebatan-perdebatan
mengenai filsafat sejarah sering mempengaruhi jalan yang ditempuh oleh
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penulisan sejarah. Dengan kata lain, bahwa perubahan-perubahan pokok dalam
penulisan sejarah sangat erat hubungannya dengan berlangsungnya diskusi-
diskusi dalam bidang filsafat sejarah.

Dengan dilatarbelakangi filsafat sejarah maka seorang peneliti sejarah
akan lebih mampu mengadakan suatu penilaian pribadi mengenai keadaan
pengkajian sejarah pada suatu saat tertentu. Harus diperhatikan bahwa filsafat
sejarah tidak mengajarkan bagaimana pengkajian sejarah harus dilakukan,
tetapi filsafat sejarah dapat menawarkan pengertian mengenai untung ruginya
berbagai pendekatan terhadap masa silam dan menjadikan kita waspada
terhadap pendapat-pendapat yang keliru mengenai tugas dan tujuan
pengkajian sejarah (Renier, 1997:86-87).

4. Beberapa Pendapat Mengenai Filsafat Sejarah

Terdapat beberapa pendapat mengenai filsafat sejarah, tetapi di sini hanya
akan dikutipkan dua saja, yaitu yang berasal dari Karl Lowith dan Voltaire.
Adapun pendapat mereka adalah sebagai berikut:

a. Karl Lowith 

Menurut Karl Lowith (1957), apabila orang mendapatkan pencerahan,
petunjuk ilham dari Tuhan, maka ia akan dapat membukakan rahasia dan
orang akan memperoleh arti hakiki (ultimate meaning) yang sebenarnya
apabila Tuhan memberikannya. Oleh sebab itu, arti hakiki tidak dapat dicapai
hanya dengan pemikiran atau didasarkan atas bukti-bukti sejarah saja,
melainkan dengan ilham yang diberikan Tuhan.

Pandangan Karl Lowith tentang sejarah dan filsafat sejarah adalah
sebuah pengalaman akan keyakinan ketuhanan (a confession of theological
faith). Apakah filsafat sejarah itu didasarkan atas pengakuan akan kebenaran
ketuhanan dan ekspresi dari harapan keagamaan? Hal tersebut sebenarnya
bertentangan dengan pendapat Voltaire, yang telah mencetuskan dan sebagai
orang pertama yang menggunakan istilah filsafat sejarah pada abad ke-18.

b. Voltaire (1694- 1778)

Voltaire lebih melihat secara rasional, yaitu jika manusia mempercayai
akalnya dan menggunakan akal secara benar maka bisa saja orang sampai
pada arti hakiki. Atau dengan kata lain, jika manusia percaya (trust) akan
akalnya maka manusia dapat merancang untuk dirinya mengenai arti hakiki
dan menyediakan berbagai sarana pemikiran untuk memenuhinya. Voltaire
meneruskan perlunya pengembangan “the age of reason” (periode tentang
pemikiran) untuk menyinari sisi yang gelap dari “the age of faith” (periode
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kepercayaan Abad Pertengahan) yang pada waktu itu sangat dominan (Stern,
1970).

Dari kedua pendapat tersebut maka kesimpulan yang dapat diambil
adalah: pertama, bahwa arti hakiki itu bisa dicari. Kedua, bahwa filsafat
sejarah pada dasarnya memuat persoalan tentang apa yang manusia kerjakan
untuk keselamatannya.

Jadi, apakah hal itu disebabkan oleh keyakinan (faith) atau oleh akal
(reason), apakah dalam dunia ini atau dalam dunia yang lain yang menjadi
persoalan adalah tentang apakah tujuan akhir manusia itu? Dengan demikian
segala jawaban mengenai persoalan ini berkenaan dengan keseluruhan arah
dari perjalanan kejadian yang berkelanjutan dari dahulu sampai sekarang
dan yang akan datang.

C.  RANGKUMAN

Filsafat sejarah bukan sebatas penggabungan dua arti secara etimologis,
yaitu kata filsafat dan sejarah, tetapi lebih dari itu, sebagai pembahasan satu
disiplin yang memiliki wawasan pembahasan, metode, paradigma, atau
perspektifnya sendiri. Filsafat sejarah justru dimulai dengan membedakan dua arti
dari kata sejarah, yaitu sejarah sebagai kejadian/peristiwa dan sejarah sebagai kisah/
cerita. Hubungan antara dua arti tersebut dalam filsafat sejarah adalah sebagai
sejarah yang spekulatif dan kritis. Filsafat sejarah terdiri dari tiga unsur yaitu,
filsafat sejarah deskriptif, filsafat sejarah spekulatif, dan filsafat sejarah kritis.
Adapun maafaat yang diperoleh setelah mempelajari filsafat sejarah meliputi
dua hal yaitu pada tahap ilmu pendukung dan tahap penulisan sejarah.

D.  EVALUASI

Agar dapat menerapkan konsep-konsep yang telah anda pelajari pada bab
ini, selesaikanlah evaluasi dalam bentuk resitasi dan tes formatif berikut.

1. Resitasi

Lakukan identifikasi terhadap unsur-unsur filsafat sejarah, kemudian carilah
contoh filsafat sejarah yang deskriptif, filsafat sejarah yang spekulatif, dan
filsafat sejarah yang kritis.

2. Tes formatif

a. Jelaskan hubungan dua arti sejarah yaitu sejarah sebagai kejadian dan sejarah
sebagai cerita dengan sejarah yang spekulatif dan sejarah yang kritis?
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b. Jelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam filsafat sejarah?

c. Jelaskan dengan contoh manfaat yang akan diperoleh setelah mempelajari
filsafat sejarah?

d. Jelaskan bagaimana pandangan Karl Lowith dan Voltaire tentang filsafat
sejarah? Apa yang mendasari pandangan tersebut?

E.  TINDAK LANJUT

Filsafat sejarah spekulatif dan filsafat sejarah kritis akan dibahas secara detail
pada bab-bab selanjutnya. Namun tidak dengan filsafat sejarah yang bersifat
deskriptif. Untuk lebih memahami materi tersebut pada bab ini, kegiatan tindak
lanjut dapat dilakukan dengan melakukan studi literatur mengenai konsep dasar,
karakteristik, dan kritik terhadap filsafat sejarah yang bersifat deskriptif.
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BAB V
FILSAFAT SEJARAH SPEKULATIF

A.  DESKRIPSI SINGKAT

Bab ini berisi penjelasan tentang pengertian filsafat sejarah spekulatif,
spekulasi sejarah yang apriori dan aposteriori, sistem-sistem spekulatif meliputi
kritik dan wibawanya. Mempelajari bab ini akan membantu anda untuk memahami
bagaimana filsafat sejarah spekulatif dalam menelaah suatu proses sejarah. Bab
ini juga dilengkapi dengan latihan dan penugasan untuk memperdalam
pemahaman mahasiswa. Kriteria pengetahuan yang disajikan dalam bab ini
merupakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan prinsip.

B.  SAJIAN MATERI

1. Pengertian Filsafat Sejarah Spekulatif

Filsafat sejarah spekulatif merupakan suatu perenungan filsafat mengenai
tabiat atau sifat-sifat proses sejarah. Dalam hal ini yang dicari disini adalah
struktur dalam yang terkandung dalam proses sejarah secara keseluruhannya,
meliputi irama atau pola dalam proses sejarah, motor yang menggerakkan
proses sejarah, dan sasaran terakhir yang akan dituju oleh proses sejarah. Proses
sejarah yang dimaksud bukan saja yang terjadi sampai sekarang ini, melainkan
juga apa yang masih harus terjadi (Wals, 1977:9-10).

Hal serupa juga diungkapkan Daliman (2012:23) bahwa filsafat sejarah
spekulatif berusaha untuk memberikan penjelasan (eksplanasi) dan penafsiran
(interpretasi) yang luas mengenai seluruh proses sejarah. Adapun proses sejarah
yang dimaksud adalah proses sejarah sebagai peristiwa. Perenungan spekulatif
ingin mengungkap tentang struktur dasar, memberi kerangka, mempelajari
tabiat dan sifat-sifat, serta faktor-faktor esensial, asas-asas, bahkan makna atau
arti proses sejarah.

Dengan mengungkapkan mengenai masa silam maka cara kerja seorang
filsuf sejarah spekulatif dan peneliti sejarah biasa adalah berbeda. Apa yang
ditemukan dan diungkapkan oleh seorang peneliti sejarah biasa, bagi seorang
filsuf sejarah spekulatif  barulah merupakan titik permulaan. Bila seorang filsuf
sejarah spekulatif telah menemukan bagaimana proses sejarah terjadi maka ia
akan mencari arti atau kecenderungan lebih dalam di dalam proses tersebut. Hal
terakhir inilah yang rupanya tidak pernah dilakukan oleh peneliti sejarah biasa.
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Oleh sebab itu, sebagaimana pendapat Gardiner (1987:123), pemikiran
filsafat sejarah spekulatif dipandang mengatasi persoalan-persoalan yang
dikerjakan dan menyita perhatian peneliti sejarah, terutama yang belum
terpecahkan. Filsafat sejarah spekulatif melayani tuntutan itu dengan
menunjukan hasil pengkajiannya bahwa sejarah masa lalu membentuk diri
sesuai asas-asas tertentu yang sah secara universal. Penafsirannya mengenai
proses sejarah juga memungkinkan untuk memenuhi tugas ilmiahnya, yaitu
membuat ramalan-ramalan (prediksi) mengenai perkembangan masyarakat
di masa depan.

2. Spekulasi Sejarah Apriori dan Aposteriori

Menurut sistem pemikiran spekulatif, pengetahuan dapat dibedakan
menjadi 2 (dua), yaitu aposteriori dan apriori. Pertama, pengetahuan yang
berdasarkan pengamatan (indrawi), yaitu melihat dan mengamati, misalnya
sebatang besi bila dipanaskan menjadi lebih panjang. Sesudah (aposteriori)
pengamatan terhadap gejala tersebut maka kita akan memiliki suatu
pengetahuan. Pengetahuan yang berdasarkan pada pengalaman dan
pengamatan terhadap kenyataan disebut pengetahuan aposteriori.

Kedua, pengetahuan yang tidak langsung berdasarkan pengalaman atau
semata-mata didasarkan pada pengalaman yang mendahuluinya (apriori)
disebut pengetahuan apriori. Hal semacam ini biasanya terdapat dalam
matematika dan logika formal (Ankersmit, 1987:18-19). Spekulasi sejarah
didasarkan seluruhnya pada pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman
atau lewat dokumen-dokumen dari masa silam, sehingga cenderung
menggunakan pemikiran spekulatif aposteriori (Daliman, 2012:25).

Contoh hasil pemikiran spekulatif yang aposteriori adalah teori sejarah
melingkar (selalu terulang kembali). Pendapat ini pada umumnya dianut pada
zaman klasik Eropa dan pada abad ini dikembangkan teori spekulasi-spekulasi
siklis oleh Oswald Spengler (1880-1936) dan Arnold Toynbee (1889-1975). Teori
ini berdasarkan pendapat bahwa sejarah dapat dibagi menurut sejarah sejumlah
lingkungan kebudayaan atau peradaban yang semuanya melintasi suatu
lingkaran, yaitu muncul, berkembang, dan mundur. Zaman sekarang dibanding-
bandingkan dengan zaman lainnya, dan menentukan dimana tempat kita pada
siklus tersebut.

Penggunaan pemikiran spekulatif apriori dalam filsafat sejarah agak langka.
Salah satunya ditemukan dalam pemikiran Immanuel Kant (1724-1804) yang
berdasarkan spekulasi murni apriori sampai pada 3 (tiga) kesimpulan, yaitu:
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a. Alam tidak berbuat sesuatu pun yang sia-sia;

b. Bakat-bakat manusia yang dikaruniakan oleh alam harus dan akan
berkembang sepenuhnya sepanjang perjalanan sejarah;

c. Bakat yang paling khas pada manusia adalah akal budi.

Berdasarkan spekulasi Kant, akal budi manusia senantiasa berkembang
maju, dan dengan tidak pernah mengandalkan fakta-fakta dari masa silam
(Ankersmit, 1987:20-21).

3. Kritik Terhadap Sistem-Sistem Spekulatif

Menurut Daliman (2012:41-42), terdapat beberapa kritik yang dilontarkan
terhadap sistem-sistem spekulatif, yaitu:

a. Kebenaran sistem spekulatif tidak dapat dipastikan

Hal ini disebabkan karena sebuah sistem spekulatif tidak dapat begitu saja
divonis benar atau tidak benar, sah atau tidak sah, seperti dapat kita lakukan
terhadap penafsiran-penafsiran sejarah atau teori-teori ilmu alam. Didalam
sistem spekulatif ini selalu terdapat pro dan kontra, sebab kita selalu
dihadapkan pada unsur-unsur yang tak dapat ditentukan.

b. Sifat metafisis dalam sistem-sistem spekulatif

Karena bersifat metafisis maka harus ditolak karena kebenarannya tidak
dapat dipastikan. Metaf isika adalah cabang f ilsafat yang menjawab
pertanyaan mengenai hakikat atau esensi kenyataan. Spekulasi mengenai
sejarah seperti yang dilakukan oleh seorang  metafisikus dapat memikat,
namun pengertian kita mengenai masa silam pada dasarnya tidak
diperdalam.

c. Sistem-sistem spekulatif tidak ilmiah

Kata sifat “ilmiah” tidak dapat diberikan kepada spekulasi-spekulasi tentang
sejarah, karena spekulasi itu berlainan dengan kenyataan-kenyataan ilmiah,
tidak menentu, tidak dapat dipastikan benar tidaknya. Sistem-sistem spekulasi
menyatakan telah melacak pola-pola atau kecenderungan-kecenderungan
secara cara teratur senantiasa muncul dalam sejarah, dan mereka sering
bertindak sebagai ilmu peramal mengenai masa depan.

Ide-ide yang dikritik, antara lain oleh Karl Popper, yaitu mengenai potensi
mereka yang seolah-olah dapat meramalkan hari depan. Oleh Popper, sistem
spekulatif diberi nama historisisme (bukan historisme), yaitu cara pendekatan
dalam ilmu-ilmu sosial dan ilmu sejarah yang bertitik tolak pada pendapat
bahwa peramalan mengenai hari depan merupakan tujuan utama ilmu sejarah.
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Hal ini dimungkinkan dengan menemukan “irama”, “pola”, kelakuan teratur
yang tunduk kepada suatu hukum yang semuanya mendasari arus sejarah.
Padahal kalau perkembangan sejarah untuk sebagian besar bergantung pada
tingkat perkembangan ilmu pengetahuan, maka harus disimpulkan bahwa kita
tidak dapat meramalkan perkembangan sejarah. 

Menurut Ankersmit (1987:45-67), ramalan tentang masa depan dari aliran
tersebut secara garis besarnya ada 4 (empat), yaitu:

a. Hukum-hukum Evolusi bagi Proses Sejarah

Para filsuf sejarah spekulatif berpendapat bahwa selaras dengan teori
Darwin maka dapat disusun semacam “hukum evolusi” bagi sejarah. Dalam
On The Origin Of Species (1895), Darwin memperlihatkan bagaimana
kehidupan di bumi berevolusi dan bagaimana terus-menerus dikembangkan
jenis-jenis hewan baru.

Bagi para filsuf sejarah spekulatif, sejarah pun ditandai oleh suatu
“strunggle for life” terus-menerus antara orang perorangan atau kelompok-
kelompok, bangsa-bangsa, dan seterusnya. Manusia pun selalu diharuskan
untuk menyesuaikan diri pada situasi-situasi historis yang terus-menerus
berubah. Bukankah dalam sejarah pun kita menyaksikan semacam “survival
of the fittest?”

Terhadap pendapat seperti ini terdapat keberatan, bahwa teori Darwin
bukanlah sebuah “hukum evolusi” melainkan suatu penafsiran mengenai
sebuah proses yang unik, yang hanya satu kali terjadi. Kita dapat mengenal
satu proses evolusi, dan untuk proses itu tidak dapat disusun hukum-hukum,
karena hukum-hukum selalu berkaitan dengan berbagai proses yang dapat
dibandingkan satu dengan yang lain. Proses yang dapat dirumuskan adalah
hukum—hukum bagi bagian-bagian proses evolusi itu. Bagi perkembangan
sejarah, setiap tahap dalam proses historis memang dapat disimpulkan dari
tahap sebelumnya, tapi ini belum menghalalkan penyusunan sebuah hukum
evolusi bagi proses sejarah dalam keseluruhannya. Hal ini disebabkan karena:

1) Teori evolusi Darwin bukanlah sebuah hukum evolusi;

2) Hukum-hukum yang berlaku bagi bagian-bagian dalam sebuah proses
yang majemuk tidak secara otomatis menghasilkan hukum-hukum bagi
proses dalam keseluruhannya yang sangat majemuk  itu.

b. Dinamika Sosial sebagai Sistem Spekulatif

Dalam ilmu mekanika dibedakan antara statika (teori  mengenai
keseimbangan benda-benda ada yang tidak bergerak) dan dinamika (teori
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mengenai benda-benda yang bergerak). Berdasarkan perbedaan inilah ahli
filsafat positivisme, Aguste Comte (1798-1857) menyusun teorinya mengenai
statika sosial dan dinamika sosial. Teori pertama memusatkan perhatiannya
kepada mekanisme-mekanisme yang memberi bentuk kepada masyarakat-
masyarakat pada tahap tertentu dalam perkembangannya; sedangkan yang
kedua memperhatikan persoalan bagaimana masyarakat berkembang dari
tahap yang satu ke tahap yang lain.

Para pendukung teori itu terpengaruh oleh salah tafsir mengenai
dinamika seperti dalam fisika yaitu sistem sistem dinamis menyerupai tata
surya yang terisolasi terhadap pengaruh dari luar dan dapat diulang kembali
(keadaan tertentu secara teratur kembali). Memang bagi sistem-sistem
serupa itu dapat diadakan ramalan-ramalan berdasarkan hukum-hukum
dinamika yang membawahi benda-benda dalam sistem itu.

Masyarakat manusia pasti tidak merupakan satu sistem. Memang bagi
masyarakat-masyarakat kecil dapat diadakan ramalan-ramalan, misalnya
seperti adat-istiadat, upacara-upacara, dan sebagainya. Sistem yang agak
selaras dengan dinamika dalam arti yang khas itu itu dalam antropologi
disebut masyarakat statis. Ilmu alam tidak menyajikan analogi-analogi yang
mirip dengan proses proses perkembangan dalam sejarah seperti yang
diselidiki oleh para filsuf sejarah spekulatif. Jadi, konsep “dinamika sosial”
tidak masuk akal dan tidak dapat dipakai untuk mengadakan ramalan-
ramalan mengenai masa depan.

Analogi yang dilihat oleh para filsuf sejarah spekulatif antara “gerak”
masyarakat dan gerak benda-benda fisis mendorong mereka untuk melihat
masyarakat manusia sebagai sebuah benda fisis, yaitu  sama terkait dan sama tak
terbagi menurut keseluruhannya. Padahal masyarakat manusia tidaklah sama
dengan sebuah monolit (tugu yang dibuat dari satu batu raksasa), sehingga tak
dapat disusun hukum-hukum yang mengatur gerak perkembangannya dalam
keseluruhannya.

c. Arah Perkembangan

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas maka filsafat sejarah
spekulatif akan menerima bahwa masyarakat mempunyai berbagai aspek,
dan memang tidak benar memilih satu aspek saja sebagai pokok sedangkan
yang lainnya dibuang karena tidak relevan. Akan tetapi, tetap terbuka
kemungkinan mempelajari semua atau sejumlah besar aspek masyarakat
sendiri-sendiri lalu menetapkan ke arah mana setiap aspek itu berkembang
sehingga akhirnya kita dapat menyimpulkan ke arah mana masyarakat
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sebagai suatu keseluruhan berkembang berdasarkan evolusi evolusi dalam
bagian-bagiannya. Berdasarkan perkembangan-perkembangan dalam
sejumlah besar aspek masyarakat kita dapat sampai pada suatu garis besar
perkembangan yang mempengaruhi seluruh masyarakat itu.

Akan tetapi, usaha para filsuf sejarah untuk meramalkan masa depan
masyarakat menurut garis besar arah perkembangan ditolak oleh Popper.
Penyebab pertama, bahwa kecenderungan-kecenderungan itu hanya
berlangsung pada saat-saat tertentu dan beberapa saat kemudian trend itu
dapat lenyap lagi. Kedua, mereka mengeluarkan pernyataan-pernyataan
tegas mengenai adanya suatu tendensi, tanpa menghiraukan ada tidaknya
kondisi awal yang harus dipenuhi. Padahal dalam kenyataan sosial historis,
kondisi-kondisi awal itu penting sekali.

d. Hukum-hukum Gerak atau Hukum-hukum Urutan

Mereka tetap berpendapat bahwa dapat dirumuskan hukum-hukum
urutan atau hukum-hukum gerak yang menopang proses historis, sehingga
berdasarkan hukum-hukum itu dapat diramalkan masa depan dengan
jangkauan jauh. Bagi mereka pada prinsipnya dalam masyarakat manusia
tahap demi tahap dapat diterangkan dan diramalkan berdasarkan tahap-
tahap sebelumnya. Kritik yang muncul terhadap pendapat ini yaitu:

1) Sistem-sistem spekulatif sering berdasarkan pengertian naif bukan keliru
mengenai hal- ihwal dalam ilmu-ilmu eksakta;

2) Para filsuf sejarah spekulatif selalu cenderung memandang masyarakat
manusia sebagai suatu kesatuan yang kompak. Padahal kita dapat
menemukan hukum-hukum yang dibawahi bagian-bagian atau aspek-
aspek tertentu dalam masyarakat manusia, tetapi tidak pernah
menemukan hukum-hukum yang mempengaruhi keseluruhannya.

4. Wibawa Sistem-sistem Spekulatif Ditegakkan Kembali

Akhir-akhir ini terjadi suatu perubahan dalam iklim f ilsafat sejarah
spekulatif, dan ini disebabkan oleh dua faktor yaitu:

a. Filsafat sejarah pada tahun 50-an dan 60-an abad ini tertuju pada bagian-
bagian dalam kisah sejarah, bukannya pada keseluruhannya. Sistem-sistem
spekulatif mengusahakan sebuah sintesis dan integrasi yang menempatkan
bagian-bagian proses historis dalam suatu kerangka yang menyeluruh. 

Haskel Fain,  seorang pembela sistem-sistem spekulatif, berpendapat
bahwa penelaahan terhadap sistem sistem spekulatif yang tegas dan total
akan merugikan filsafat sejarah. Dalam penulisan sejarah selalu dapat
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dibedakan dua lapisan, yaitu lapisan fakta dan peristiwa (dalam
pelaporannya) serta integrasi fakta itu di dalam sebuah cerita historis.

Memang seorang peneliti sejarah sering/harus menekuni fakta-fakta
masa silam dan kemudian semua bahan faktual itu diintegrasikan secara
maksimal dalam suatu visi menyeluruh lewat sebuah kisah historis (narratio).
Oleh karena itu,  menurut Renier (1997:271), seorang ahli sejarah harus
mengadakan seleksi, karena ia tidak mempunyai waktu dan ruang (jumlah
halaman) untuk menulis segala sesuatu mengenai masa silam yang mungkin
dapat diutarakan mengenai masa itu.

Seorang ahli sejarah juga harus mengadakan seleksi karena sifat-sifat
sebuah cerita memang tidak mengizinkan menyebut segala sesuatu. Jawabnya
adalah bahwa prinsip kausalitas harus merupakan pedoman bagi seorang
ahli sejarah dalam masalah seleksi.

b. Sebelum kita dapat berbicara mengenai hubungan kausal, harus ada juga
suatu kaitan intrinsik, suatu kaitan mengenai sifat dan kategori peristiwa yang
berhubungan secara kausal. Menurut Fain, hendaknya kita membayangkan
masa silam sebagai sebatang pipa yang terbuat dari semua peristiwa pada
masa silam. Setiap tahun seolah-olah pipa itu diperpanjang dengan sebuah
ruas.

Peristiwa-peristiwa dapat berupa peristiwa mikro atau makro. Baru
berdasarkan suatu filsafat sejarah spekulatif tertentu. Kita maklum akan apa
yang berkaitan satu dengan yang lain pada masa itu, dan maklum pula
mengenai apa yang “sesuai” dalam sebuah narasi sejarah. Filsafat sejarah
spekulatif akan menunjukkan peristiwa-peristiwa mana yang pantas diteliti
oleh seorang ahli sejarah, peristiwa-peristiwa mana yang mirip mengenai
sifat dan kategorinya sehingga pantas dijadikan bagian dalam suatu cerita
sejarah. Dalam penulisan sejarah, ia selalu diilhami oleh suatu filsafat sejarah
spekulatif yang sadar atau tidak sadar diterimanya.

Menurut Fain, tidaklah mungkin membedakan secara ketat antara filsafat
sejarah spekulatif di satu pihak dan pengkajian sejarah di lain pihak. Filsafat
sejarah spekulatif menyajikan kerangka bagi narasi sejarah sedangkan narasi
sejarah memberi daging dan otot kepada kerangka itu. Kedua-duanya selalu
diperlukan. Narasi sejarah tanpa adanya filsafat sejarah spekulatif adalah
buta, dan filsafat sejarah spekulatif tanpa fakta adalah hampa. Bedanya
filsafat sejarah spekulatif dan pengkajian sejarah biasa hanya menyangkut
nuansa; yang pertama lebih mementingkan kerangka atau struktur, yang kedua
lebih memperhatikan fakta sejarah yang mengisi struktur itu.
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C.  RANGKUMAN

Filsafat sejarah spekulatif berusaha untuk memberikan penjelasan dan
penafsiran mengenai seluruh proses sejarah, yakni proses sejarah sebagai peristiwa.
Menurut sistem pemikiran spekulatif, pengetahuan dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu aposteriori dan apriori. Aposteriori adalah pengetahuan yang berdasarkan
pada pengalaman dan pengamatan terhadap kenyataan, sedangkan apriori adalah
pengetahuan yang tidak langsung berdasarkan pengalaman atau semata-mata
didasarkan pada pengalaman yang mendahuluinya. Terdapat beberapa kritik
terhadap sistem spekulatif, antara lain kebenarannya tidak dapat dipastikan,
adanya sifat metafisis, dan dianggap tidak ilmiah.

D.  EVALUASI

Agar dapat menerapkan konsep-konsep yang telah anda pelajari pada bab
ini, selesaikanlah evaluasi dalam bentuk resitasi dan tes formatif berikut.

1. Resitasi

Lakukan identifikasi terhadap konsep-konsep dalam filsafat sejarah spekulatif,
kemudian cocokan polanya dengan konsep-konsep yang terdapat dalam hasil
pemikiran tokoh filsuf spekulatif.

2. Tes formatif

a. Dalam pandangan filsafat sejarah spekulatif, apa yang ditemukan dan diungkapkan
oleh seorang peneliti sejarah biasa, bagi seorang filsuf sejarah spekulatif barulah
merupakan titik permulaan. Mengapa demikian?

b. Jelaskan dengan contoh perbedaan pengetahuan aposteriori dan apriori
menurut sudut pandang filsafat sejarah spekulatif?

c. Jelaskan dasar kritik yang dilontarkan terhadap sistem-sistem spekulatif?

d. Karl Popper merupakan salah seorang yang melontarkan kritik atas sistem
spekulatif, apa yang dipertentangkan oleh Popper? Mengapa demikian?

e. Jelaskan upaya filsuf sejarah spekulatif dalam menegakan kembali sistem-
sistem spekulatif?

E.  TINDAK LANJUT

Untuk lebih memahami materi pada bab ini, kegiatan tindak lanjut dapat
dilakukan dengan menelaah pokok-pokok pikiran f ilsuf sejarah spekulatif
diantaranya Voltaire, Condorcet, St. Simon, Auguste Comte, Hegel, Karl Marx,
Arnold Toynbee, dan lain-lain.
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BAB VI
FILSAFAT SEJARAH KRITIS

A.  DESKRIPSI SINGKAT

Bab ini berisi penjelasan tentang pengertian filsafat sejarah kritis, sejarah
dan bentuk pengetahuan lain, keterangan sejarah, kebenaran sejarah, dan
objektivitas sejarah. Mempelajari bab ini akan membantu anda untuk memahami
bagaimana filsafat sejarah kritis berusaha melukiskan, menggambarkan, dan
merekonstruksi masa lalu. Bab ini juga dilengkapi dengan latihan dan penugasan
untuk memperdalam pemahaman mahasiswa. Kriteria pengetahuan yang disajikan
dalam bab ini merupakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan prinsip.

B.  SAJIAN MATERI

1. Pengertian Filsafat Sejarah Kritis

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya tentang sejarah, maka istilah
sejarah itu menunjuk pada dua arti (Kartodirdjo, 2017:16-17), yaitu: (1)
keseluruhan kejadian atau peristiwa yang berhubungan dengan manusia di
masa lampau (original events), dan (2) uraian atau cerita yang disusun di masa
kini tentang kejadian-kejadian itu (historical narrative).

Sehubungan dengan arti yang kedua, maka muncullah istilah sejarah
sebagai kisah (cerita). Dalam hal ini orang pun juga memikirkan dan membahas
bentuk atau alur pemikiran yang digunakan dalam menyusun cerita sejarah ini.
Pemikiran dan pembahasan yang sedalam-dalamnya mengenai alur pemikiran
yang digunakan dalam menyusun cerita sejarah ini telah membawa orang masuk
ke dalam filsafat sejarah yang kritis.

Filsafat sejarah kritis berkaitan dengan cara untuk dapat memperoleh
pengetahuan yang benar mengenai masa lalu dan sifat dari pengetahuan
tersebut. Sebagai konsekuensinya maka hal ini akan membawa kita pada tiga
tahap yang diteliti mengenai pengetahuan yang berasal dari masa silam. Dikutip
dari https://ayatayatadit.wordpress.com, pertanyaan yang muncul terkait masa
lalu adalah (1) apakah pernyataan mengenai masa lalu itu benar?, (2) apakah
pernyataan yang benar tersebut dapat diterangkan atau dijelaskan?, (3) apakah
keterangan tersebut memadai agar pernyataan tersebut dapat diterima?.

Filsafat sejarah kritis memusatkan perhatian pada sarana-sarana yang
digunakan oleh para sejarawan dalam melukiskan masa silam dengan cara
yang dapat dipertanggungjawabkan. Cara yang dimaksudkan merupakan cara



48

yang dapat dibenarkan menurut kaidah-kaidah ilmiah. Dikutip dari Mandala
(2021), filsafat sejarah kritis memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan
tentang sejarah, yaitu (1) terkait dengan pertanyaan, apakah sejarah itu
merupakan suatu ilmu ? Hal ini muncul karena adanya aliran positivisme yang
mengatakan bahwa peristiwa sejarah tidak dapat dijelaskan  dengan merujuk
pada hukum-hukum alam. Sejarah memiliki paradigma sendiri dan tidak
mengkaitkan diri dengan ilmu kealamanan; (2) sejarah memerlukan rekonstruksi
historis dari sebuah peristiwa mala lalu yang dibangun di atas fakta sejarah
yang memerlukan obyektivitas dalam analisa sejarah. Menurut positivisme,
sejarah tidak pernah bersifat mutlak melainkan relatif; (3) apakah hakikat dari
teori-teori dan tafsiran sejarah ? Ranke mengatakan bahwa sejarawan tidak
lebih dari melukiskan masa lalu sebagaimana yang terjadi, sedangkan Ibnu
Khaldun mengatakan bahwa jika sejarah memihak kepada pendapat-pendapat,
tradisi, dan budaya tertentu  merupakan cacat terhadap karyanya; (4) apakah
ada yang disebut sebagai hukum-hukum sejarah ? John Stuart Mill mengatakan
bahwa sejarah memiliki hukum-hukum tersendiri karena adanya pemahaman
yang berbeda dan tidak tunduk kepada hukum alam. Keadaan ini menuntut
sejarah untuk menghidupkan kembali peristiwa masa lalu dengan pemahaman
(verstehen).

Jika f ilsafat sejarah spekulatif berusaha meneliti dan mengarahkan
analisisnya pada proses sejarah, maka filsafat sejarah kritis berusaha meneliti
dan mengarah pada bagaimana masa lalu itu dapat dilukiskan, digambarkan,
atau direkonstruksikan kembali (Daliman, 2012:45). Filsafat sejarah kritis lebih
memusatkan perhatiannya kepada pemikiran-pemikiran mengenai hakikat
sejarah sebagai suatu disiplin atau cabang ilmu pengetahuan (Gardiner,
1985:124). Oleh sebab itu, filsafat sejarah kritis sering disebut filsafat sejarah
analitis atau filsafat sejarah formal.

Masalah-masalah dari filsafat sejarah yang bersifat kritis dapat dibagi
menjadi 4 golongan pokok, yaitu:

a. Sejarah dan bentuk-bentuk pengetahuan lain

b. Kebenaran dan kenyataan dalam sejarah

c. Keterangan dalam sejarah

d. Objektivitas dalam sejarah

2. Sejarah dan Bentuk-bentuk Pengetahuan Lain

Pada bagian pertama ini terdapat pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat
dari pemikiran sejarah itu sendiri. Pertanyaan yang muncul adalah: macam
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apakah sejarah itu, dan bagaimana hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya?
Masalah penting yang dibicarakan disini adalah tentang apakah sejarah itu
mempunyai bentuk khas dan mempunyai sifat yang sama dengan pengetahuan
pengetahuan lainnya (pengetahuan alam).

Pada dasarnya tugas pokok dari seorang ahli sejarah adalah menemukan fakta-
fakta tentang masa lampau. Data dari ahli sejarah merupakan bahan bagi para ahli
ilmu sosial lainnya, dimana tugas mereka adalah memberikan sumbangan kepada
ilmu tentang manusia. Jadi, disini terdapat pembagian kerja, yaitu ahli sejarah
menemukan apa yang terjadi dan ahli ilmu sosial bertugas menerangkan kejadian
tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan Kuntowijoyo (2013:84) bahwa sejarah
mementingkan proses, sementara ilmu-ilmu sosial menekankan struktur.

Ternyata para ahli sejarah tidak puas dengan penemuan-penemuan yang
sederhana tentang fakta-fakta masa lampau. Mereka tidak hanya ingin
mengatakan apa yang terjadi, tetapi mereka juga ingin menunjukkan mengapa
itu terjadi. Hal ini disebabkan karena sejarah bukanlah melulu suatu catatan
tentang kejadian-kejadian waktu lampau, tetapi merupakan suatu catatan yang
bermanfaat dari suatu riwayat dimana kejadian-kejadian tersebut saling
berhubungan satu sama lainnya.

Kemudian muncul suatu pertanyaan: apakah yang tersimpul dalam
pertautan antara kejadian-kejadian tersebut mengenai hakikat dari pemikiran
historis? Jawabnya adalah bahwa seorang ahli sejarah menghubungkan fakta-
faktanya dengan cara seperti yang dilakukan oleh ahli ilmu pengetahuan alam,
yaitu dengan melihat fakta-fakta tersebut sebagai contoh dari hukum-hukum
umum. Menurut pandangan ini maka situasi-situasi dari tipe A akan
menimbulkan situasi-situasi tipe B. Dengan cara inilah mereka menerangkan
fakta (Kuntowijoyo, 2013:46).

Pendukung pendapat tersebut adalah golongan positivis dalam abad ke-
19. Menurut mereka, pemikiran sejarah sesungguhnya adalah suatu bentuk dari
pemikiran ilmiah. Mereka menekankan adanya hukum-hukum sejarah seperti
halnya dengan hukum-hukum alam. Mereka pun berpendapat bahwa ahli-ahli
sejarah haruslah memusatkan perhatian untuk membuat supaya hukum-hukum
ini bisa nampak keluar.

Akan tetapi, ternyata para ahli sejarah menunjukkan minat yang kecil pada
hukum-hukum alam tersebut, dan ternyata mereka lebih suka mencurahkan
perhatian pada jalannya setiap kejadian secara mendetail. Dengan demikian 
pada akhirnya  pemikiran sejarah merupakan suatu bentuk pemikiran tersendiri,
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setaraf dengan pemikiran ilmiah. Sifat otonomi dari sejarah secara jelas harus
dipertunjukkan di atas dasar-dasar yang berdiri sendiri.

Jika dilihat dari perkembangannya, sering terdapat perbedaan pendapat
tentang sejarah yaitu termasuk ilmu atau bukan. Munculnya keraguan mengenai
sejarah tersebut sebagai ilmu, karena dasarnya adalah ilmu yang eksak. Hal ini
berakibat bahwa filsafat sejarah tidak berkembang dengan cepat.

Didalam filsafat sendiri pada satu sisi terdapat filsafat dan pada sisi
lainnya terdapat ilmu/ilmu pengetahuan alam. Dalam perkembangan
selanjutnya, yaitu pada abad ke-18 dan ke-19 filsafat masih tetap ada, dan
dalam ilmu berkembang lagi menjadi ilmu pengetahuan alam yang juga
disebut dengan natural sciences.  Di lain pihak dalam ilmu pengetahuan sosial
juga berkembang ilmu-ilmu sosial lainnya yang kesemuanya disebut sebagai
social sciences.

Seperti telah disebutkan di muka bahwa kata sejarah menunjuk pada dua
arti yaitu sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai cerita. Hal ini membuka
dua kemungkinan lapangan bagi filsafat sejarah, yaitu:

a. Mungkin berhubungan dengan jalannya kejadian-kejadian sejarah yang
sebenarnya;

b. Mungkin berhubungan dengan proses-proses cara berpikir historis didalam
mengungkapkan uraian tentang peristiwa-peristiwa sejarah.

Sebagai ilustrasi, yang berhubungan dengan alam/cosmos maka
filsafatnya disebut dengan filsafat alam tentang keseluruhan. Selanjutnya
didalam ilmu pengetahuan alam maka f ilsafatnya menyelidiki ilmu-ilmu
pengetahuan alam. Apabila kita berpikir dalam filsafat berarti berpikir secara
keseluruhan dan tidak terbatas. Sebaliknya berpikir dalam ilmu yaitu berpikir
yang terbatas pada kemampuan manusia atau bisa juga melalui
pengalamannya.

Jika didalam ilmu pengetahuan alam maka kita merenungkan peristiwa-
peristiwa yang sebenarnya. Hal ini masuk ke dalam filsafat sejarah spekulatif.
Sebaliknya apabila kita memikirkan cerita-cerita yang dibuat mengenai
peristiwa-peristiwa yang terjadi, berarti kita masuk ke dalam pembicaraan
filsafat sejarah kritis.

Kesimpulan yang bisa kita peroleh adalah bahwa f ilsafat sejarah
merupakan nama dari penyelidikan dan pemikiran yang sedalam-dalamnya
terhadap masalah-masalah f ilosof is dari sejarah. F ilsafat Sejarah
mencakup penyelidikan terhadap peristiwa peristiwa yang sebenarnya, tentang
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penyelidikan cara berpikir serta proses cara pemikiran dengan hasil-hasilnya
mengenai peristiwa-peristiwa sejarah.

Pemikiran filsafat sejarah yang terarah pada peristiwa-peristiwa yang
sebenarnya disebut filsafat sejarah yang spekulatif. Pemikiran filsafat sejarah
yang terarah pada cerita/uraian mengenai peristiwa-peristiwa tersebut adalah
filsafat sejarah yang kritis.

3. Keterangan dalam Sejarah

Masalah pokok dalam “keterangan dalam sejarah” ini adalah mengenai hakikat
dari keterangan sejarah. Bagaimanakah cara sejarawan menerangkan, atau berusaha
untuk menerangkan kejadian-kejadian yang dipelajarinya. Sejarah adalah sebuah
cerita tentang tindakan-tindakan masa lampau yang disusun sedemikian rupa
sehingga kita tidak hanya melihat apa yang terjadi tetapi juga mengapa itu terjadi.
Kita akan melihat apa bentuk dan macam “mengapa” yang terkandung dalam
sejarah.

Kita dapat mendekati pertanyaan ini dengan mempertimbangkan cara
yang dipergunakan oleh para ahli ilmu pengetahuan alam. Para ahli ilmu
pengetahuan alam tidak lagi berusaha menerangkan peristiwa yang
dipelajarinya dalam suatu arti yang mutlak. Mereka berusaha untuk membentuk
suatu sistem tentang keseragaman-keseragaman yang terlihat dan mengartikan
setiap keadaan yang harus diselidiki. Jika mereka dihadapkan pada situasi yang
sama maka situasi tersebut merupakan contoh dari satu atau lebih hukum-
hukum umum, yang berhubungan dengan hukum-hukum lain yang mempunyai
sifat lebih luas. Tanda-tanda pokok dari proses tersebut adalah:

a. Bahwa proses itu berisi suatu penjabaran atas kejadian-kejadian khusus
menjadi hal-hal tentang hukum-hukum umum.

b. Bahwa proses itu meliputi suatu pandangan luar tentang fenomena-
fenomena yang sedang dipelajari.

Para ahli ilmu pengetahuan alam tidak mempunyai tujuan untuk
menyingkap tujuan yang berada dibalik peristiwa tersebut. Dengan demikian,
proses tersebut berakhir dengan suatu pengertian yang bersifat “abstrak”.
Sementara itu, pengertian historis dalam arti tertentu adalah bersifat konkrit
(Kuntowijoyo, 2008:2-4).

Suatu proses penerangan pada pokoknya merupakan suatu proses
pengambilan kesimpulan (deduksi), dan pada intinya selalu terdapat suatu
yang bisa diterangkan dalam istilah umum. Kemudian meneliti langkah-langkah
yang telah diambil oleh para sejarawan ketika mereka mulai menerangkan
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sebuah atau serangkaian peristiwa-peristiwa sejarah. Ternyata mereka tidak
menggunakan generalisasi-generalisasi seperti yang dipergunakan oleh ahli
ilmu pengetahuan alam.

Misalnya dalam menerangkan peristiwa pemogokan umum di Inggris yang
terjadi pada tahun 1926. Para sejarawan akan mulai penelitian mereka dengan
mencari hubungan antara kejadian tersebut dengan kejadian lainnya. Kemudian
mereka akan mencari peristiwa inti (causa prima) atau peristiwa-peristiwa yang
mendahuluinya dalam hubungan perburuhan di Inggris. Peristiwa-peristiwa
tersebut saling berhubungan.

Dasar dari pendapat mereka adalah bahwa berbagai peristiwa sejarah
yang berlainan dianggap dapat bersama-sama membentuk sebuah proses.
Kejadian tersebut merupakan bagian dari keseluruhan dan berkaitan secara
erat. Bila seorang ahli sejarah diminta untuk menerangkan suatu peristiwa, maka
tujuan utamanya adalah melihat peristiwa tersebut sebagai bagian dari suatu
proses. Kemudian mereka menempatkannya sesuai dengan kedudukannya yaitu
dengan jalan menyebutkan peristiwa-peristiwa lain yang berhubungan erat
dengannya.

Proses tersebut merupakan suatu keistimewaan dari pemikiran historis.
Dengan demikian peristiwa tersebut mempunyai arti yang besar bilamana kita
sedang mempelajari hakikat dari keterangan sejarah. Meskipun pemikiran
sejarah mempunyai keistimewaan tertentu yang bersifat spesif ik, namun
tidaklah berarti bahwa pemikiran itu secara total berbeda dengan pemikiran
ilmiah. Para sejarawan mempergunakan kaidah-kaidah umum didalam
studinya, meskipun hal itu tidak ditunjukkan secara eksplisit seperti dalam ilmu
alam.

Sejarah berbeda dengan ilmu pengetahuan alam, sebab para sejarawan
tidak bertujuan untuk menyatakan dengan jelas suatu sistem dari hukum-hukum
umum. Akan tetapi, hal ini tidaklah berarti bahwa didalam pemikiran historis
hukum-hukum semacam itu tidak diperkirakan sebelumnya. Kenyataannya para
sejarawan nyata-nyata mempergunakan generalisasi-generalisasi secara terus-
menerus, khususnya generalisasi tentang cara-cara yang berbeda-beda dimana
manusia membuat reaksi terhadap situasi yang bermacam-macam. Jadi, sejarah
menunjukkan dalil-dalil umum tentang hakikat manusia (Kartodirdjo, 2017:142-
146).

Menurut Ankersmit (1987:122), hakikat suatu keterangan historis selalu
terdapat dalam kaitan antara dua deskripsi mengenai keadaan keadaan masa
silam. Kaitan itu selalu berobjek kedua deskripsi itu, bukan sesuatu dalam
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kenyataan historis. Deskripsi dan keterangan memang tidak dapat dibedakan
secara jelas. Sebuah deskripsi faktual mengenai suatu peristiwa dapat
memberikan indikasi mengenai sebab-sebab peristiwa itu. Oleh karena
deskripsi itu menyusun fakta-fakta dengan cara tertentu maka dapat
memperlihatkan perkembangan suatu peristiwa.

Jika deskripsi merupakan pengaturan dari fakta-fakta, maka keterangan
sejarah pada hakikatnya selalu terdapat dalam kaitan antara dua deskripsi
mengenai keadaan-keadaan masa silam. Perbedaan diantara keduanya dapat
dilihat sebagai berikut: (1) deskripsi; ucapan-ucapan mengenai fakta-fakta
historis merupakan deskripsi mengenai masa silam, (2) keterangan; seorang
ahli sejarah tidak membatasi diri pada usaha melukiskan masa silam, ia juga
berusaha memikirkan suatu keterangan atau penjelasan yang masuk akal
mengenai apa yang terjadi pada masa silam. Memang deskripsi dan keterangan
tidak dapat dibedakan satu sama lain, tetapi sebuah keterangan tidak pernah
merupakan suatu deskripsi mengenai sesuatu dalam kenyataan historis.

Para filsuf sejarah mengajukan pertanyaan mengenai struktur keterangan
historis sebagai berikut:

a. Bagaimana de facto bentuk keterangan historis dalam praktik pengkajian
historis.

b. Bagaimana seharusnya bentuk keterangan historis supaya secara logis
memenuhi syarat.

Dalam permasalahan kedua, seorang filsuf sejarah membatasi diri pada
aspek logis dan formal dalam suatu keterangan historis, karena isi keterangan
historis bukanlah objek filsafat sejarah melainkan objek penelitian sejarah.
Dalam permasalahan pertama, historiograf i merupakan titik pangkal.
Kartodirdjo (2017:21-22) menyatakan bahwa berdasarkan fakta maka kita
berusaha untuk merekonstruksi kembali struktur yang sama-sama dimiliki oleh
keterangan-keterangan historis. Akhirnya diusahakan untuk menunjukkan
bahwa ada cukup alasan kuat untuk menerima keterangan-keterangan yang
mempunyai struktur tersebut. Pendekatan ini dikenal sebagai usaha untuk
mencapai suatu “rekonstruksi rasional” mengenai keterangan historis. Dalam
pendekatan kedua ditentukan secara abstrak bentuk (formal dan logis) yang
harus dipenuhi oleh suatu keterangan historis supaya dapat diterima.

Ankersmit (1987:123-124) menguraikan tiga visi dalam penjelasan sejarah,
yaitu:

a. Menurut pendukung Covering Law Model (CLM)
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Sebuah keterangan historis baru dapat diterima bila didukung oleh satu atau
beberapa hukum umum. CLM adalah modul yang berusaha untuk
menerapkan metode-metode dan penelitian ilmu alam terhadap masyarakat
manusia. Menurut para pendukungnya, dengan metode-metode tersebut
maka hasil penelitian akan terjamin kehandalannya.

b. Menurut pengikut Paham Hermeneutika

Bawah seorang peneliti sejarah menerangkan masa silam dengan
menghayati atau menempatkan diri dalam batin para pelaku sejarah dahulu,
bagaimana mereka berpikir dan berbuat.

c. Narativisme

Pendekatan ini meneruskan tradisi historisme, seorang peneliti sejarah
menerangkan masa silam dengan menyusunnya menurut suatu struktur atau
dengan mengembangkan suatu penafsiran.

4. Kebenaran dalam Sejarah

Kata kebenaran populer sekali dikalangan kita, karena populernya, arti
kata itu seakan-akan tidak perlu dirumuskan lagi. Memang diakui bahwa
membuat definisi adalah pekerjaan yang tidak mudah. Dalam membuat definisi
suatu kata atau istilah, kita menggunakan kata-kata atau istilah-istilah yang
lain yang sebenarnya perlu didefinisikan. Oleh karena itu, bisa dipahami
ungkapan dalam bahasa Inggris yang menyebutkan “no definition can be final”
atau tidak ada definisi yang sempurna.

Kebenaran dianggap sebagai lawan dari kekhilafan dan khayalan. Jika
kita membicarakan kebenaran dalam konteks hubungan antara yang
mengetahui dan yang diketahui, maka pembicaraan ini berkenaan dengan
masalah pengetahuan. Pengetahuan bisa dibedakan atas pengetahuan jasmani
dan pengetahuan rohani. Pengetahuan jasmani diperoleh melalui indera, atau
pengetahuan yang terjadi karena pengalaman. Pengetahuan rohani diperoleh
melalui keterangan.

Sehubungan dengan hal di atas, kebenaran pun ada yang berkenaan
dengan indera dan ada yang berkenaan dengan rohani. Pengetahuan yang
tidak benar bisa terjadi karena kekhilafan dalam peninjauan atau kekhilafan
dalam pemikiran. Leibniz (1902) mengemukakan dua bentuk kebenaran, yaitu:
(1) kebenaran yang masuk akal, yaitu kebenaran yang terjadi oleh pemikiran;
(2) kebenaran yang berdasarkan kenyataan, yaitu kebenaran yang melalui proses
pengalaman.
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Dalam uraian sejarah, kita berhubungan dengan kebenaran yang terjadi
oleh pemikiran dan dengan kebenaran yang berdasarkan kenyataan. Orang
berhubungan dengan kebenaran yang terjadi oleh pemikiran apabila didalam
uraian sejarah memerlukan interpretasi atau penafsiran. Orang berhubungan
dengan kebenaran yang berdasarkan kenyataan apabila berhadapan dengan
fakta sejarah dalam usaha mengetahui kejadian yang sebenarnya.

Untuk lebih memahami apa kebenaran itu dan bagaimana kebenaran itu
didalam sejarah, lebih dahulu akan dibicarakan mengenai teori-teori
kebenaran. Dengan pemahaman mengenai kebenaran ini, selanjutnya kita
memasuki pembicaraan mengenai apa arti sejarah, dan bagaimana kebenaran
itu didalam sejarah. Terdapat 3 (tiga) teori tentang kebenaran yang dianggap
sebagai teori tradisional, yaitu teori persesuaian (correspondence theory), teori
pertautan (coherence theory), dan teori pragmatis (pragmatist theory).

a. Teori Persesuaian

Ada juga yang menamakan teori ini sebagai teori korespondensi
(correspondence theory). Menurut teori ini, kebenaran itu tergantung pada
hubungan antara pengetahuan kita dengan sesuatu yang diketahui. Sesuatu
pengetahuan dikatakan benar apabila sesuai dengan objek yang diketahui.
Apabila gagasan yang ada dalam pengetahuan itu sesuai dengan objek yang
diketahui, maka pengetahuan itu dikatakan benar (Bakhtiar, 2012:112).

Apabila kita memiliki pengetahuan yang benar, berarti kita mempunyai
semacam gambaran tentang objek yang diketahui didalam diri kita.
Pengetahuan ini benar apabila gambarnya sesuai dengan objek atau
kenyataan yang diwakilinya. Menurut teori ini, kebenaran pada dasarnya
adalah persesuaian antara pengetahuan dengan objek yang diketahui. Jika
materi pengetahuan yang terkandung dalam suatu pengetahuan sesuai
dengan objek yang ditujunya maka pernyataan itu dinyatakan sebagai
pernyataan yang benar.

Menurut Atabik (2014:259), teori korespondensi adalah adanya dua
realitas yang berada di hadapan manusia, pernyataan dan kenyataan. Menurut
teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu
dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Misal, Semarang ibukota Jawa Tengah.
Pernyataan ini disebut benar apabila pada kenyataannya Semarang memang
ibukota Propinsi Jawa Tengah. Kebenarannya terletak pada pernyataan dan
kenyataan.

Selanjutnya kita juga mengetahui bahwa pengetahuan tentang sesuatu
benda bukanlah benda itu sendiri. Pengetahuan kita tentang peristiwa sejarah
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bukanlah peristiwa sejarah itu sendiri. Pengetahuan dan objek yang
diketahuinya itu tidak sama.

b. Teori Pertautan

Teori ini disebut juga sebagai teori koherensi (coherence theory). Menurut
teori ini, kebenaran bukan ditentukan oleh persesuaian antara pengetahuan
dengan objek yang diketahui, melainkan oleh hubungan antara pengetahuan-
pengetahuan itu sendiri (Bakhtiar, 2012:116). Teori ini kelihatannya seperti
terhindar dari kesulitan tentang bagaimana bisa mengetahui bahwa
pengetahuan kita sesuai dengan objek yang diketahui.

Dalam teori ini dinyatakan bahwa sesuatu pengetahuan dikatakan benar
kalau cocok dan bertaut dengan pengetahuan lainnya yang telah ada
(Suriasumantri, 2000:55). Tidak ada pengetahuan yang secara absolut benar,
karena kita tidak pernah mencapai kecocokan pertautan komplit sempurna.
Sesuatu pengetahuan akan lebih mudah dan lebih tepat dinyatakan benar
atau salah daripada dinyatakan lebih benar atau kurang benar. Misalnya 2 +
2 = 4 atau Jakarta adalah ibukota Republik Indonesia. Mungkinkah kita
mengatakan 2 + 2 = 4 itu lebih benar atau kurang benar, dan Jakarta kurang
benar sebagai ibukota Republik Indonesia atau lebih benar?

Kalau dalam teori persesuaian mengutamakan persesuaian antara
pengetahuan dengan objek yang diketahui, maka dalam teori pertautan
mengutamakan konsistensi yang logis mengenai hubungan antara suatu
pengetahuan dengan pengetahuan yang lainnya. Kalau kita menerima sesuatu
pengetahuan sebagai kebenaran, maka penerimaan ini didasarkan atas
pertautannya secara logis dengan pengetahuan yang telah ada. Hal ini tidak
selalu berarti bahwa setiap pengetahuan yang dinyatakan telah dimiliki itu
tidak akan dapat ditinggalkan.

Jika sebagian pengetahuan ditinggalkan ketika suatu pengetahuan baru
diterima, itu adalah karena pengetahuan baru tersebut bertaut lebih konsisten
dengan seluruh perbendaharaan pengetahuan kita dibandingkan dengan
pengetahuan yang ditinggalkan tadi (Lubis, 2014:51). Berdasarkan teori ini, suatu
pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren/bertaut dan
konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar.

Berkaitan dengan sejarah, mungkin saja pernyataan yang pada waktu
lampau dianggap sebagai kebenaran sejarah, maka pada waktu yang sekarang
tidak lagi dianggap demikian. Hal ini bukan saja karena kebenaran sejarah dilihat
dalam perspektif waktu, tetapi juga pernyataan kebenaran sejarah dihubungkan
dengan perkembangan ilmu sejarah yang memuat berbagai pernyataan sebagai
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kebenaran sejarah lainnya. Oleh sebab itu, Daliman (2012:62) menganggap
bahwa penerapan teori koherensi dalam ilmu sejarah lebih menekankan pada
aspek-aspek relativisme sejarah atau kebenaran sejarah relatif sifatnya.

c. Teori Pragmatis

Dalam bahasa Inggris teori ini disebut pragmatist theory. Menurut
pandangan teori ini, kebenaran menunjuk kepada kegunaan. Suatu pernyataan
dikatakan benar jika pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam
kehidupan manusia (Suriasumantri, 2000:58). Dalam pandangan pragmatis,
kita tidak mampu mencapai kebenaran absolut, karena itu haruslah diisi
dengan sesuatu yang berguna. Bagian terbesar dari kehidupan manusia
tidaklah dalam bentuk kebenaran teoritis, tetapi dalam keberhasilan yang
praktis.

Seorang pragmatis mengakui bahwa pernyataan yang benar harus
konsisten dengan yang lainnya dan dengan pengalaman. Pernyataan yang tidak
berguna adalah yang tidak konsisten. Pandangan kebenaran menurut teori
pragmatis ini masih terbuka untuk beberapa sanggahan sebagai bandingan.

Suatu pernyataan mungkin dapat terlaksana dengan lancar walaupun
tidak benar, atau suatu pernyataan terlaksana dengan jelek walaupun benar.
Misalnya, akan banyak pemabuk memperoleh manfaat andaikata mereka
percaya bahwa mereka akan segera mati jika masih minum-minuman keras,
tetapi hal ini tidak membuat pernyataan itu benar.

Dilihat dari segi kemanfaatan, mungkin apa yang bermanfaat bagi
seseorang tidak bermanfaat bagi orang lain, dan apa yang bermanfaat bagi
seseorang pada suatu kurun waktu tidak bermanfaat baginya pada kurun
waktu yang lain. Apakah sesuatu itu “terhenti” menjadi benar tatkala sesuatu
itu “terhenti bermanfaat”, atau sesuatu itu benar untuk seseorang dan tidak
benar untuk orang lain? Tentu saja tidak demikian.

Jika suatu proposisi atau pernyataan itu benar, tentunya benar untuk
siapa saja, dan tidak hanya benar karena bermanfaat bagi beberapa orang
lainnya. Dapat pula kiranya dikemukakan bahwa suatu pernyataan yang benar
biasanya (walaupun tidak selalu) akan memberikan manfaat dengan baik,
sebaliknya pernyataan yang tidak benar akan tidak memberi manfaat yang
baik pula (Bakhtiar, 2012:115).

Dikaitkan dengan perspektif waktu, apakah pernyataan ilmiah yang
sekarang benar pada suatu waktu nanti mungkin tidak benar? Atau apakah
pernyataan yang sekarang tidak benar bisa menjadi benar saat yang akan
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datang? Sehubungan dengan ini, secara pragmatis dapat dijawab bahwa
selama suatu pernyataan itu fungsional dan berguna dalam kehidupan
manusia maka pernyataan itu dianggap benar.

Hal yang demikian akan ditemui pula dalam sejarah. Mereka yang
memandang sejarah secara pragmatis akan mencari dan mengungkapkan
kebenaran sejarah dalam hubungannya dengan manfaat yang praktis dalam
kehidupan manusia.

d. Kebenaran dalam Sejarah sebagai Peristiwa

Peristiwa atau kejadian di masa lampau yang diperbincangkan dalam
sejarah tidak disaksikan langsung oleh kita. Namun, sisa dari kejadian sebagai
serangkaian bukti yang bisa dihubungkan dengan kejadian-kejadian yang
telah terjadi itulah yang sampai kepada kita.

Persepsi atau pengetahuan kita tentang peristiwa di masa lampau itu
tidak lengkap seluruhnya. Kita mengetahui peristiwa itu melalui bukti, kesan
yang ditinggalkannya. Bukti atau kesan yang ditinggalkan oleh peristiwa yang
telah terjadi ini merupakan sumber sejarah. T idak semua peristiwa
meninggalkan bukti yang jelas, dan setiap bukti yang ditinggalkan harus
“diolah” lagi agar bisa diketahui peristiwa atau kejadian yang ditunjukkannya.
Apabila bukti yang sampai kepada kita tidak lengkap atau mungkin tidak
ada, maka tidak lengkap dan tidak ada pula pengetahuan kita tentang
peristiwanya (Kuntowijoyo, 2013:46-49).

Apakah kejadian masa lampau itu berkurang atau bukti yang sampai
kepada kita tidak lengkap? Secara logis kita katakan bahwa kejadian yang
sudah terjadi tetap terjadi dan tidak akan berkurang. Mungkin yang kurang
adalah pengetahuan kita tentang peristiwa itu, karena terbatasnya bukti atau
sumber sejarah yang diperoleh.

Sehubungan dengan hal di atas kita akan menanyakan dimana letak
kebenarannya. Apakah kebenaran yang diperoleh atau yang disajikan juga
tidak lengkap? Pertanyaan ini membawa orang berpikir lebih jauh dan lebih
dalam. Sehubungan dengan teori kebenaran yang telah dikemukakan
terdahulu, mungkin kita bisa memberikan jawaban dari pertanyaan ini.

Apabila pengetahuan kita sesuai dengan bukti sejarah yang diketahui
itu, maka pengetahuan ini dikatakan benar. Setelah mengetahui bukti
sejarahnya, orang akan meneruskan pemikirannya untuk mengetahui peristiwa
yang telah terjadi yang ditunjukkan oleh bukti sejarah ini. Pengetahuan tentang
peristiwa ini dikatakan benar apabila pengetahuan itu sesuai dengan peristiwa



59

yang telah terjadi. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, yang masih
menjadi perbincangan dalam filsafat adalah tentang bagaimana kita menguji
bahwa pengetahuan itu sesuai dengan objek yang diketahui.

Bukti atau peninggalan-peninggalan sejarah yang sampai kepada kita
terbatas, maka tidak semua peristiwa yang telah terjadi dapat diketahui.
Serangkaian bukti yang diketahui bisa menunjukkan beberapa kejadian yang
saling berhubungan. Apakah kejadian yang menurut pandangan kita
ditunjukkan oleh bukti-bukti sejarah yang ditemukan itu merupakan kejadian
yang benar? Apabila kejadian-kejadian itu, baik dalam rangkaian kronologis
maupun dalam rangkaian hubungan sebab akibatnya, bila masuk dalam
pemikiran yang logis, kejadian itu dianggap sebagai kejadian yang benar
telah terjadi. Cara memandang yang demikian ini lebih mengarahkan kita ke
dalam teori pertautan (teori koherensi) mengenai kebenaran.

Dalam segala keterbatasan untuk memperoleh bukti-bukti yang dapat
menunjukkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, orang masih bisa
memberikan pertimbangan dan memilih peristiwa apa yang bermanfaat bagi
kehidupan manusia. Untuk mempercayai adanya peristiwa yang telah terjadi,
orang berusaha menerangkan manfaat dari peristiwa itu. Apabila orang
berhasil mengetahui dan menerangkan manfaat dari peristiwa itu, maka
peristiwa yang demikian adalah peristiwa sejarah yang benar, dan
pengetahuan kita tentang peristiwa itu juga dikatakan sebagai pengetahuan
yang benar. Hal yang demikian ini membawa kita ke dalam teori pragmatis
dari kebenaran.

e. Kebenaran dalam Sejarah sebagai Cerita

Setiap orang yang menyusun cerita sejarah ingin menyajikannya dengan
benar. Menulis cerita sejarah berarti menghidupkan kembali peristiwa masa
lampau. Cerita sejarah tentu saja didasarkan atas peristiwa yang telah terjadi.
Penulis sejarah menyajikan cerita yang mungkin berlainan mengenai
peristiwa-peristiwa sejarah ini. Hal ini terjadi karena bagaimanapun juga si
penulis tidak lain adalah dirinya sendiri. Ia tidak akan bisa lepas dari dirinya.
Ia dipengaruhi oleh pandangan dan pemikirannya. Sebagaimana yang
dikemukakan Kartodirdjo (2017:70), setiap pengungkapan atau
penggambaran telah melewati proses “pengolahan” dalam pikiran dan
angan-angan seorang subjek, maka tidak akan pernah tetap murni atau jernih
sebagai Ding an sich (benda tersendiri) tetapi telah diberi warna atau rasa
sesuai dengan kacamata atau selera subjek.
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Peristiwa yang telah terjadi tidak akan terulang, hanya sekali, dan tetap.
Hal yang berbeda dalam penyusunan cerita sejarah itu adalah sudut pandang
yang digunakan dalam menafsirkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi itu.
Memang sangat sulit bagi penulis sejarah untuk tidak memihak. Pengertian
memihak disini dimaksudkan bahwa setiap penulis memiliki kemampuan
penalaran, wawasan, dan sudut pandangnya sendiri dalam menyajikan cerita
sejarah. Tanpa ini semua, dia tidak mungkin bisa menyusun cerita sejarah
dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi serta telah diketahui.

Apakah cerita dengan nuansa yang berbeda itu bisa semuanya benar
atau ada yang tidak benar? Apabila peristiwa itu sesuai dengan peristiwa
yang telah terjadi, maka cerita itu dikatakan benar. Dengan pemikiran yang
sedalam-dalamnya, orang ingin mengetahui dan menerangkan bahwa cerita
yang disajikan sesuai dengan peristiwa yang telah terjadi. Apabila tidak ada
bukti yang menyangkalnya maka cerita itu benar. Hal yang demikian ini sesuai
dengan kriteria yang digunakan dalam teori persesuaian mengenai kebenaran
seperti diuraikan terdahulu.

Dalam menyusun cerita sejarah dan dalam memahami cerita yang
disusun itu orang menggunakan penalaran. Penyusunan cerita ini tentu saja
didasarkan atas bukti-bukti yang dapat ditunjukkan. Cerita yang demikian
ini dianggap benar kalau rangkaian cerita yang disusun bertaut secara logis
dalam pikiran kita. Jika cerita yang disajikan tidak konsisten dan tidak dapat
bertaut dengan pengetahuan yang telah kita miliki, maka cerita ini bukan
merupakan kebenaran. Cara pemikiran seperti ini menurut kriteria dalam teori
pertautan atau teori koherensi tentang kebenaran.

Selain dua hal di atas, masih bisa pula uraian sejarah mengenai peristiwa
yang telah terjadi dihubungkan dengan manfaat dalam kehidupan praktis
manusia. Penuturan cerita sejarah yang diwarnai oleh kemanfaatan bagi
kehidupan praktis manusia. Penuturan cerita sejarah yang diwarnai oleh
kemanfaatan bagi kehidupan praktis manusia ini adalah uraian yang benar
pula, khususnya dalam pandangan secara pragmatis.

Mengapa ada perbedaan seperti yang diuraikan disini, kiranya bisa jelas
terjawab dengan menyadari bahwa peristiwa kehidupan manusia ini
mempunyai berbagai aspek. Cerita sejarah mengungkapkan berbagai aspek
dari berbagai peristiwa kehidupan manusia menurut sudut pandangan yang
bisa berbeda pula.
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5. Obyektivitas Sejarah

Pada umumnya para filsuf sejarah menjelaskan pengertian subjektif dan
objektif sebagai “terpengaruh tidaknya seorang sejarawan oleh nilai-nilai
tertentu”. Sebuah lukisan sejarah disebut subjektif apabila subjek yang tahu
(sejarawan) jelas hadir didalamnya. Sebaliknya sebuah pelukisan sejarah disebut
objektif apabila hanya objek penulisan yang diamati.

Sejak abad ke-16, para filsuf sejarah sudah mulai menyadari bahwa nilai
sering menentukan bentuk dan isi dari penulisan sejarah. Francesco Patrizi
(dalam Ankersmit, 1987) menyatakan bahwa setiap sejarawan menulis
mengenai peristiwa-peristiwa yang dialaminya sendiri dalam kalangan seorang
raja atau negarawan yang berkuasa. Jadi, bentuk penulisan tersebut berupa
informatif tetapi subjektif karena diwarnai oleh kepentingan-kepentingan raja
atau negarawan tersebut. Kemudian pada awal abad ke-20, aliran Neo-Kantian
yang terutama sangat memperhatikan peranan nilai-nilai dalam pembuatan
gambaran-gambaran sejarah.

Pada umumnya para ahli sepakat bahwa penulisan sejarah yang objektif
sedapat mungkin harus diusahakan. Akan tetapi ada juga yang menyimpang
dari pendapat tersebut, misalnya yang dilakukan oleh beberapa mazhab
berikut: (1) Mazhab Prusia, berpendapat agar dalam penulisan sejarah Jerman
diperlihatkan bahwa dalam penyatuan negara Jerman maka Prusia yang harus
memimpin proses penyatuan tersebut. Jadi, disini terdapat sebuah ciita-cita
politik yang menjadi pedoman dalam penulisan sejarah mereka; (2) Mazhab
Presentisme, muncul di Amerika sekitar tahun 1920-an. Menurut mazhab ini,
seorang sejarawan harus memberi sumbangan untuk memecahkan masalah
yang sedang dihadapi dewasa ini. Masa silam harus diabdikan untuk masa
kini, sebab masa silam tidak “mandiri”. Jadi pendapat mereka ini menjurus
pada subyektivitas; (3) Menurut sejarawan dan filsuf sejarah yang berhaluan
Marxis. Menurut pendapat mereka bahwa penulisan sejarah yang objektif itu
tidak mungkin dan tidak perlu dicita-citakan. Hal ini disebabkan hasrat akan
tercapainya suatu masyarakat yang lebih baik dan adil harus merupakan nilai
dan pedoman yang menuntun seorang dalam penelitiannya.

Sejak zaman renaissance, para sejarawan telah menyadari bahwa
penulisan sejarah diresapi oleh sifat yang subjektif, yaitu oleh nilai-nilai. Awal
abad ke-19, para sejarawan berpendapat bahwa penulisan sejarah yang
objektif sedapat mungkin harus diusahakan, tetapi mereka juga menyadari
bahwa cita-cita tersebut jarang akan terlaksana. Setiap filsuf sejarah, baik
penganut subjektivisme maupun objektivisme, mengakui bahwa penulisan
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sejarah sekarang pada umumnya bersifat subjektif. Sebagaimana diungkapkan
Renier (1997:271), subjek ahli sejarah adalah masyarakat itu sendiri, kendatipun
tidak memihak, dia tidak bisa tetap objektif secara total. Walaupun kuat
kepribadiannya, dia tidak bisa menghindarkan diri dari l ingkungan
masyarakatnya.

a. Obyektivitas dalam Sejarah

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa sebuah pelukisan sejarah
dikatakan obyektif, apabila hanya obyek penulisan yang diamati. Pada
umumnya para ahli sejarah telah bersepakat, bahwa penulisan sejarah yang
objektif sedapat mungkin harus diusahakan. Akan tetapi mereka juga
menyadari bahwa hal tersebut cukup sulit untuk dilaksanakan.

Diantara kaum obyektivisme dan subyektivisme pada masa kini biasanya
berkisar pada masalah “apakah penulisan sejarah yang obyektif pada
prinsipnya mungkin dilakukan?” Kaum positivisme menegaskan bahwa
mereka dapat mencapai objektivitas dalam sejarah, sedangkan kaum
relativisme menyangkalnya (Dray, 1964:22). Oleh karena itulah kemudian
muncul pembelaan dari masing masing pihak, dan juga pandangan yang
berhaluan tengah.

Para pendukung obyektivisme telah mengajukan alasan-alasan sebagai
berikut untuk mendukung pendapatnya, yaitu:

1) Memilih obyek penelitian

Dalam memilih obyek penelitian, seorang sejarawan mungkin didorong
oleh pertimbangan subyektif, tetapi hasil penelitian tidak berarti juga
bersifat subjektif.

2) Alasan seleksi

Seorang sejarawan tidak dapat menyajikan suatu salinan lengkap
mengenai kenyataan sejarah dengan segala kekayaannya. Akan tetapi, suatu
penelitian dan penulisan sejarah dengan begitu tidak selamanya bersifat
subjektif. Misalnya, sebuah peta kita sebut obyektif sekalipun tidak semua
bukit kecil dan anak sungai dimasukan ke dalam peta.

3) Alasan anti-skeptisme

Sebelum melakukan penelitian, seorang sejarawan harus mengetahui dulu
teori-teori atau penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya,
sehingga mereka telah mempunyai kerangka berpikir. Misalnya, seseorang
bisa mengatakan bahwa beras itu buruk kalau ia sudah mengetahui jenis
beras yang baik. Disamping itu, tidak selamanya tulisan sejarah itu relatif
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dan terpengaruh oleh nilai-nilai. Jika seorang sejarawan dapat
menunjukkan nilai-nilai dan menyingkirkannya, maka obyektivitas akan
bisa diperoleh.

4) Alasan propaganda

Bagi seorang sejarawan, nilai-nilai tidak hanya merupakan sebab,
melainkan juga merupakan bagian dalam pengetahuan sejarah. Namun
demikian, orang harus membedakan: (1) memaklumi nilai-nilai, dan (2)
menganut nilai-nilai. Dalam propaganda selalu diusahakan agar tercapai
peralihan dari keduanya.

5) Alasan sebab musabab

Bila alasan yang diberikan bisa mendukung pendapatnya atau bisa tahan
uji maka bisa dicapai obyektivitas, walaupun penulis sejarah terpengaruh
oleh nilai-nilai yang dianutnya.

6) Alasan analogi

Dalam pengkajian sejarah terdapat pola tolok ukur seperti halnya dalam
ilmu eksakta (Ankersmit, 1987).

b. Subjektivitas dalam Sejarah

Dray (1964:23-24) mengatakan bahwa tindakan sejarawan selalu
mengandung nilai, dan bahwa sejarawan dalam proses seleksi untuk
mengkonstruksi penjelasan sejarah dituntun oleh nilai pula. Jadi, sebuah pelukisan
sejarah dikatakan subyektif apabila obyek yang tahu (sejarawan) jelas hadir
didalamnya. Dapatlah dikatakan suatu penulisan sejarah bersifat subjektif apabila:

1) Sejarawan membiarkan keyakinan politik atau etisnya turut berperan;
Dengan kata lain, bila nilai-nilainya turut berperan.

2) Sejarawan memperlihatkan kehadirannya dalam penulisan sejarah melalui
gaya penulisan atau dengan melalui pendapat-pendapatnya yang benar
atau tidak benar secara ilmiah.

Sejak zaman renaissance, para sejarawan telah menyadari bahwa
penulisan sejarah diresapi oleh sifat yang subyektif. Menurut Ankersmit (1987)
untuk membenarkan pendapatnya, maka kaum subyektivisme telah
mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Alasan induksi

Menurut G. Myrdal bahwa penulisan sejarah selalu bersifat subyektif. Lewat
jalan induksi, telaah sejarah, baik dari masa silam, masa kini, atau masa
depan bersifat subyektif. Namun demikian, setiap sejarawan harus
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menyadari nilai-nilai yang dianutnya agar dapat mengesampingkan
pengaruh nilai-nilai itu dalam penulisannya.

2) Alasan relativisme

Ch. Beard dan J. Romein membedakan arti sejarah menjadi 3 (tiga), yaitu:
(1) masa silam itu sendiri; (2) bekas-bekas yang ditinggalkan masa silam,
seperti dokumen, prasasti dan sebagainya; dan (3) penggambaran masa
silam. Peralihan dari 1 ke 2 sudah bersifat subyektif, karena sumber-sumber
yang tersisa dari masa silam itu umumnya merupakan laporan-laporan
yang ditulis oleh orang zaman dulu, mengenai apa yang mereka anggap
penting, sehingga nilai-nilai masa itu sudah masuk. Demikian pula dari 2
ke 3, unsur subyektif jelas tidak bisa dihindarkan. Disini macam-macam
subjektivitas yang masuk itu adalah: (1) kepribadian sejarawan, (2)
lingkungan kelompok sosial, (3) waktu, sebab seorang sejarawan
merupakan anak zaman.

3) Alasan Bahasa

Gaya bahasa atau penggunaan kata-kata, yang penuh tekanan atau datar,
dengan kata-kata halus atau kasar.

4) Alasan idealis

Menurut paham idealis, kenyataan merupakan hasil budi manusia. Sebagai
bagian dari kenyataan seluruhnya, maka kenyataan historis pun merupakan
buah atau hasil dari budi manusia. Kenyataan historis yang diciptakan
manusia maupun pikiran sejarawan mengenai masa silam merupakan
obyek penelitian. Oleh karena obyek dan subyek identik sama, maka dalam
pengkajian sejarah subjek dan objek tidak dapat dipisahkan secara murni.

5) Alasan materialistis

Tidak mungkin memisahkan subyek yang mengenal objek yang dikenal.
Pengetahuan kita berakar dalam pergaulan kita dengan kenyataan, yakni
kenyataan yang bereaksi terhadap sentuhan penelitian kita. Misalnya, sifat
kayu baru nampak jika dikerjakan oleh seorang tukang kayu dengan
menjadikannya sebuah kursi.

c. Jalan Tengah

Telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat perbedaan pendapat
antara kaum obyektivis dan kaum subyektivis mengenai kemungkinan
penulisan sejarah secara obyektif. Masing-masing telah mengajukan berbagai
alasan untuk mendukung dan menguatkan pendapatnya.
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Oleh karena diantara keduanya sulit untuk dipertemukan, maka
muncullah kelompok ketiga yang mengambil jalan tengah dari kedua
pendapat tersebut. Kelompok jalan tengah ini mengajukan dua alasan, yaitu:

1) Pendapat Walsh dan Danto

Masalah mengenai mungkin tidaknya pengetahuan yang obyektif baru
timbul bila terdapat pendapat antara para ahli sejarah. Mereka memang
tidak mengatakan hal-hal yang sama mengenai bahan yang sama, tetapi
hal itu belum merupakan perbedaan pendapat. Misalnya, sejarah Revolusi
Perancis dapat ditulis dengan memperhatikan faktor ekonomi, intelektual,
maupun politik . Semua telah saling melengkapi. Semua nilai atau
pandangan hidup yang mengilhami seorang sejarawan berfungsi sebagai
sudut dimana ia mendekati masa silam. Walsh menamakan teorinya
“perspektivis”.

Menurut Danto bahwa dengan menganut nilai-nilai yang berbeda, maka
para ahli sejarah dapat memberikan penafsiran yang berbeda-beda
tentang masa silam. Hal itu tidak merupakan alasan untuk menyangsikan
kemungkinan mengadakan penelitian sejarah yang obyektif.

2) Alasan bahasa sehari-hari

Menurut pengikut aliran ini, masalah dalam filsafat timbul karena para
filsuf mempunyai kesenangan memberi arti lain kepada kata-kata tertentu,
daripada apa yang berlaku dalam pemakaian sehari hari. Demikian pula
masalah mengenai obyektivitas dalam penulisan sejarah bisa terjadi, bila
fakta-fakta itu disebut dengan tepat, sedang pemilihan dan cara menyusun
fakta-fakta itu dilakukan dengan netral (Meyerhof, 1959). 

C.  RANGKUMAN

Filsafat sejarah kritis berusaha meneliti dan mengarah pada bagaimana
masa lalu itu dapat dilukiskan, digambarkan, atau direkonstruksikan kembali.
Seorang ahli sejarah tidak membatasi diri pada usaha melukiskan masa silam, ia
juga berusaha memikirkan suatu keterangan atau penjelasan yang masuk akal
mengenai apa yang terjadi pada masa silam. Keterangan sejarah harus
berdasarkan pada kebenaran. Ada dua bentuk kebenaran, yaitu kebenaran yang
masuk akal (melalui proses berpikir), dan kebenaran yang berdasarkan kenyataan
(melalui proses pengalaman). Dalam menelaah hasil rekonstruksi peristiwa masa
lalu, muncul tiga kelompok dengan pandangan yang berbeda, yaitu kelompok
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positivisme yang mendukung objektivisme, kelompok relativisme yang mendukung
subjektivisme, dan kelompok jalan tengah yang berada diantara keduanya.

D.  EVALUASI

Agar dapat menerapkan konsep-konsep yang telah anda pelajari pada bab
ini, selesaikanlah evaluasi dalam bentuk resitasi dan tes formatif berikut.

1. Resitasi

Lakukan identifikasi terhadap prinsip-prinsip berpikir historis dalam filsafat
sejarah kritis, kemudian cocokan polanya dengan prinsip-prinsip yang terdapat
dalam hasil pemikiran tokoh filsuf sejarah kritis.

2. Tes formatif

a. Jelaskan cara pandang filsuf sejarah kritis terhadap sejarah sebagai kisah
(cerita)?

b. Jelaskan hakikat dari keterangan sejarah?

c. Jelaskan dengan contoh tentang teori persesuaian (correspondence theory),
teori pertautan (coherence theory), dan teori pragmatis (pragmatist theory)?

d. Apa yang dimaksud dengan objektivitas sejarah, dan bagaimana cara
mencapainya?

e. Apakah penulisan sejarah yang obyektif pada prinsipnya mungkin dilakukan?
Berikan alasannya?

E.  TINDAK LANJUT

Untuk lebih memahami materi pada bab ini, kegiatan tindak lanjut dapat
dilakukan dengan menelaah pokok-pokok pikiran filsuf sejarah kritis diantaranya
R. G. Collingwood, Wilhelm Dilthey, G. Simmel, Oswald Spengler, dan lain-lain.
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BAB VII
POKOK-POKOK PIKIRAN

A.  DESKRIPSI SINGKAT

Bab terakhir buku ini akan membicarakan beberapa tokoh filsafat, yaitu
Hegel, Herder, dan Kant. Mempelajari bab ini akan membantu anda untuk
memahami bagaimana hasil pemikiran para tokoh, dan tahap perkembangan pikir
manusia serta pengaruh dari pemikiran tersebut. Bab ini juga dilengkapi dengan
latihan dan penugasan untuk memperdalam pemahaman mahasiswa. Kriteria
pengetahuan yang disajikan dalam bab ini merupakan pengetahuan konseptual
dan prinsip.

B.  SAJIAN MATERI

Disarikan dari Hamersma (1983:39-44) dan Daliman (2012:101-104), tokoh-
tokoh filsafat yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. G. W. F. Hegel

Hegel lahir di Stuttgart, Jerman pada tahun 1770. Ia belajar teologi dan
filsafat di Tubingen, dan kemudian meneruskan studi ke Jena. Pada tahun 1806,
ia menjadi Rektor Gymnasium di Nurnberg. Pada tahun 1817, ia diundang untuk
menjadi Guru Besar di Heidelberg, dan setahun kemudian di Berlin. Di Berlin,
Hegel sangat populer dan disebut sebagai professor professorum. Tahun 1831,
ia meninggal di Berlin. Hegel merupakan salah satu dari tokoh yang
berkontribusi terhadap perkembangan filsafat sejarah. Hegel memberikan
pengaruh yang besar terhadap pemikiran modern, bukan hanya di bidang filsafat
tapi juga di bidang teori sosial, sejarah, dan hukum.

Dikutip dari Burhanuddin (2021), bagi Hegel sejarah dapat dipahami
sebagai  proses dialektika ruh. Filsafat sejarah Hegel merupakan perwujudan
dari ide universal menuju pada absolutisme dengan menjelaskan semua yang
terjadi sebagai proses. Bagi Hegel, sejarah berlaku pada kelompok, bukan pada
individu. Sejarah berkaitan dengan jiwa manusia dan seluruh budayanya, bukan
dengan ilmu dan teknologi seperti dijelaskan oleh para pemikir pencerahan.
Hegel beranggapan bahwa sejarah tidak bergerak secara lurus terhadap
kemajuan. Sejarah bergerak secara dialektis melalui jalan lingkar. Menurut
Hegel, esensi dari ruh adalah kebebasan, maka kebebasan adalah tujuan dari
sejarah. Sejarah merupakan gerak menuju ke arah rasionalitas dan kebebasan
yang semakin besar. Hegel berpendapat bahwa perkembangan sejarah terbagi
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dalam tiga tahap, yaitu (1) Timur, (2) Yunani dan Romawi; dan (3) Jerman.
Hegel menunjukkan anggapan yang salah tentang sejarah disebabkan karena
mereka hanya melihat pemukaannya saja. Mereka tidak melihat aspek laten
serta aspek potensial dalam sejarah, yaitu jiwa absolut dan esensi jiwa berupa
kebebasan.

Adapun pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam filsafat Hegel
adalah:

a. Idealisme mutlak

Sistem Hegel dimaksudkan sebagai suatu sintesis sejarah filsafat, dan
secara lebih khusus, sebagai sintesis dari kedua pemikir sebelum dia yaitu
Fichte dan Schelling. Pikiran Fichte “idealisme subyektif” dan pikiran Schelling
“idealisme obyektif” diangkat dalam “idealisme mutlak” dari Hegel.

b. Struktur dialektis

Seluruh sistem Hagel terdiri dari triade-triade, yaitu rangkaian dialektis
dari tiga tahap: tesis, antithesis, dan sintesis. Hegel mencoba untuk mencari
yang mutlak dari yang tidak mutlak. Menurut pendapatnya, yang mutlak itu
adalah roh (jiwa), tetapi roh itu menjelma pada alam. Pada intinya roh ini
adalah idea, artinya berpikir. Idea yang berpikir ini sebenarnya adalah gerak,
yaitu bukanlah gerak yang maju tetapi gerak yang menimbulkan gerak lain.
Gerak ini mewujudkan tesis, yang dengan sendirinya menimbulkan gerak yang
bertentangan yaitu antitesis. Adanya tesis dan antitesis ini menimbulkan
sintesis, dan ini merupakan tesis baru yang dengan sendirinya memunculkan
antitesisnya serta terjadinya sintesis baru. Dengan demikian terdapat proses
dalam idea. Oleh Hegel, proses ini disebut dialektika. Proses inilah yang
menjadi keterangan untuk segala kejadian.

c. Keyakinan dasar

Titik pangkal f ilsafat Hegel adalah keyakinan bahwa “ide yang
dimengerti” dan “kenyataan” itu sama saja. Tidak ada perbedaan antara bidang
rasio dan bidang realitas. Menurut Hegel, rasionalitas dan realitas itu sama,
sebab yang dimengerti itu real dan yang real itu dimengerti. “Berpikir” dan
“ada” itu sama, dan seluruh kenyataan itu merupakan suatu proses dialektis.
Dalam proses ini semua pertentangan dari pikiran dan kenyataan diatasi dan
diangkat atau didamaikan dalam sintesis-sintesis yang merupakan titik-titik
pangkal baru untuk mencapai sintesis-sintesis dari tingkat yang lebih tinggi.
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d. Sistem Hegel

Dalam sistem filsafat Hegel terdapat 3 (tiga) bagian besar yaitu logika
(filsafat tentang idea), filsafat alam (filsafat idea dalam penjelmaannya pada
alam), dan filsafat roh (filsafat idea yang kembali pada dirinya sendiri).

e. Filsafat sejarah

Dalam sistem Hegel, jalannya sejarah diterangkan sebagai suatu
pemaduan yang dialektis. Sudut pandangan yang dia pakai ke arah sejarah
adalah sudut pandang luar (eksternal). Filsafat sejarah merupakan bagian
dari filsafat roh (jiwa) dan problema yang dihadapi adalah tentang menyusuri
bekerjanya akal pikiran di dalam suatu lingkungan empiris yang khusus. Dalam
sejarah maka akal budi akan bekerja aktif.

Menurut Hegel, terdapat perbedaan antara sejarah yang filosofis dan
sejarah yang empiris (sehari-hari). Ahli sejarah biasa mempunyai tugas untuk
memberikan gambaran yang tepat dari fakta-fakta yang ada. Mereka boleh
menyajikannya dari sudut pandangan yang berbeda, tetapi fakta-fakta khusus
tetap menjadi tujuan utama.

Ahli filsafat sejarah sebaliknya berusaha untuk mencari arti dan makna
dari seluruh proses historis dan mempertunjukkan bekerjanya akal pikiran
didalam dunia sejarah. Untuk maksud tersebut, maka para filsuf haruslah
menganggap hasil-hasil dari sejarah empiris sebagai data.

Kunci simpul ke arah sejarah haruslah dicari didalam pendapat tentang
kebebasan (kemerdekaan) sejarah dunia. Fenomena-fenomena historis adalah
manifestasi dari jiwa sebagai lawan dari alam. Kebebasan adalah satu-satunya
kebenaran tentang jiwa, yang merupakan suatu hasil dari filsafat spekulatif.

Hegel bermaksud untuk “memberikan arti” kepada sejarah dengan jalan
melalui pendapat tentang kemajuan, yaitu mempergunakan dialektika. Untuk
maksud tersebut, ia mempergunakan suatu landasan apriori yaitu gerak dari
sebab musabab untuk menuju ke arah akibatnya.

Sebagaimana Hegel telah mengambil pendapat pemikiran Kant, yaitu
bahwa sejarah yang filosofis haruslah membahas suatu unit yang lebih luas
daripada hanya orang perseorangan. Hegel menyamakan unit ini, mengikuti
Herder sebagai bangsa-bangsa yang berbeda-beda. Dimana setiap bangsa
ini memiliki prinsip atau kekhasan tersendiri.

Dengan demikian, maka suatu pendekatan yang filosofis ke arah sejarah
telah menempatkan kita ke dalam pemilikan terhadap:

a. Motif utama yang drama yang menjadi bagian sejarah;
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b. Kenyataan bahwa drama itu terbagi-bagi menjadi tindakan-tindakan/
adegan-adegan yang berbeda.

Lebih lanjut, Hegel telah memberikan doktrinnya mengenai daya-daya
penggerak dalam perubahan sejarah. Menurutnya, rancangan besar dari akal
budi dapat dilaksanakan hanya dengan kerja sama dari hasrat/nafsu manusia.
Individu-individu tertentu, terutama orang-orang besar, merupakan alat-alat
terpilih dari takdir. Mereka mengejar tujuannya, tetapi mereka sendiri mungkin
belum membayangkan pengaruh yang mungkin akan timbul akibat
kepentingan mereka tersebut. Orang-orang seperti itu harus ada agar supaya
rancangan sejarah bisa dilaksanakan, karena pikiran-pikiran (ide-ide) tiadalah
berdaya sebelum daya kemauan berdiri sebagai pendukungnya.

Kemudian berdasarkan pada doktrin tentang etika sosial, maka dijelaskanlah
pengertian tentang kebebasan. Ia menyamakan yang bebas dengan yang lengkap
sendiri atau bisa berdiri sendiri, dan ia merasa bahwa syarat ini terpenuhi bukan
didalam individu, melainkan didalam masyarakat. Adapun kebebasan yang dituju
oleh sejarah adalah kebebasan dari masyarakat sebagai keseluruhan.

Hegel pun menyatakan bahwa satu-satunya pikiran yang dibawa oleh
filsafat kepada pemikiran tentang sejarah adalah pikiran yang sederhana
tentang akal budi. Menurutnya akal budi menguasai dunia, dan sebagai
akibatnya sejarah dunia pun adalah suatu proses rasional.

2. Herder

Tempatnya manusia di alam semesta (kosmos), dan kemudian
mempelajari subjek tersebut secara serius. Bagaimanapun seriusnya orang
mempelajari subjek tersebut, maka uraian tersebut akan dimulai dengan uraian
secara panjang lebar mengenai keberadaan bumi dan hubungannya dengan
planet-planet lain.

Uraian selanjutnya adalah mengenai kehidupan tanaman dan hewan, dan
kemudian menyoroti sifat-sifat khusus dari manusia. Menurut Herder, yang
paling menarik dari sifat-sifat manusia tersebut adalah sikap berdiri, manusia
yang tegak, lurus dan berjalan dengan dua kaki. Posisinya yang tegak lurus
telah mempengaruhi pikiran-pikirannya. Manusia juga mempunyai kemampuan
dalam berbahasa, serta bakat-bakat moral dan religius. Akan tetapi, semua ini
hanyalah merupakan pendahuluan dari perenungan yang masih lebih luas lagi.

Herder mengemukakan suatu hipotesa bahwa seluruh alam semesta
disemangati oleh satu kekuatan pengatur, atau suatu rangkaian kesatuan dari
kekuatan-kekuatan pengorganisir yang bekerja bagi munculnya jiwa (roh) yang
secara bebas. Manusia adalah produk yang paling tinggi dari daya hidup ini di
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atas bumi, dan segala sesuatu lainnya adalah untuk membantu
perkembangannya. Akan tetapi, manusia bukanlah satu-satunya makhluk
berjiwa di alam semesta ini. Justru manusia berdiri di tengah-tengah antara
dua dunia, dan manusia merupakan tali penghubung keduanya. Kedua dunia
tersebut adalah dunia dari makhluk hewani, dimana manusia merupakan yang
tertinggi; dan satu dunia dari makhluk spiritual (roh), dimana manusia
merupakan anggota yang paling rendah.

Bagi Header, sejarah merupakan hasil dari daya saling pengaruh-
mempengaruhi dari dua macam kekuatan. Kekuatan yang dimaksud yaitu:
kekuatan-kekuatan luar (eksternal) yang merupakan lingkungan manusia, dan
kekuatan dari dalam (internal) yang hanya dapat digambarkan sebagai jiwa
(semangat) manusia, atau lebih tepat lagi, sebagai semangat (jiwa) dari
bangsa-bangsa dimana manusia yang homogen dapat dipecah-pecah.

Untuk mengetahui sejarah dari suatu bangsa, maka harus diperhatikan
latar belakang geografis dan iklim. Kita arus memahami bahwa setiap bangsa
adalah dijiwai oleh semangat tertentu, yang dinyatakan dalam apa saja yang
dilakukan oleh para anggotanya.

Pada abad ke-18, terdapat anggapan umum yang menyatakan bahwa
alam manusia adalah konstan, tidak berubah-ubah secara fundamental,
melainkan hanya bertingkah laku berbeda-beda dalam lingkungan yang
berlainan. Perbedaan penting diantara manusia adalah pembedaan ke dalam
manusia biadab dan manusia beradab; akan tetapi manusia beradab (civilized)
adalah sama di segala saat dan tempat.

Dalam mencari suatu f ilsafat tentang sejarah, ia telah mencoba
menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa sejarah bukannya tidak mempunyai
hukum-hukum, tetapi peristiwa-peristiwa tersebut berjalan menurut hukum-
hukum sebagaimana dengan peristiwa-peristiwa alam. Adapun kunci dari
setiap situasi sejarah akan diketemukan dalam lingkungan-lingkungan dimana
situasi itu terjadi. Kita harus menghitung lingkungan itu, mendapatkan
kekuatan-kekuatan yang mempengaruhinya, untuk melihat bahwa segalanya
terjadi menurut jalan yang ditempuhnya.

Bagi Herder, perkembangan peradaban adalah sudah sewajarnya. Nasib
seseorang harus terletak pada daya-daya kemampuannya sendiri, dan tujuan
sejarah adalah mencapai kemanusiaan, yaitu tercapainya suatu keadaan dimana
manusia berkedudukan sebagai mana mestinya. Dalam penyelidikannya, ia
mulai dari fakta-fakta, tetapi fakta-fakta tersebut dipergunakan sebagai batu
loncatan daripada dipergunakan sebagai tempat peristirahatan terakhir.
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3. Immanuel Kant

Kant lahir di Konigsberg, Prusia, tahun 1724. Filsafat yang dipelajari oleh
Kant adalah filsafat yang rasionalistis, dogmatis, dan spekulatif. Dia mulai suatu
“f ilsafat kritis” yang tidak mau melewati batas-batas kemungkinan-
kemungkinan pemikiran manusiawi. Pada Kant, metafisika menjadi suatu ilmu,
yaitu “ilmu tentang batas-batas pemikiran manusiawi”. Rasionalisme dan
empirisisme dipersatukan dan diatasi dalam suatu sintesis, dan sintesis yang
merupakan titik pangkal suatu periode baru ini disebut “idealisme”. Kant
meninggal tahun 1804. Pokok pokok pikiran Immanuel Kant tentang filsafat
sebagai berikut:

a. Titik Pangkal

Kant mencoba mempersatukan rasionalisme dan empirisme. Ia
memperlihatkan bahwa pengetahuan merupakan hasil kerjasama dua unsur
pengalaman indrawi dan keaktifan akal budi. Pengalaman indrawi merupakan
unsur aposteriori (yang datang kemudian), akal budi merupakan unsur apriori
(yang datang lebih dulu). Empirisme dan rasionalisme hanya mementingkan
satu dari dua unsur ini, sehingga hasilnya setiap kali berat sebelah. Kant
memperlihatkan bahwa pengetahuan selalu merupakan sebuah sintesis.

Pengetahuan Itu dipaparkan dengan putusan, maka dari itu yang
diselidiki dulu adalah sifat-sifat putusan. Adapun putusan itu merupakan
rangkaian pengertian subyek dan predikat. Rangkaian ini mungkin analitik,
yaitu jika predikatnya telah tercantum dengan keharusan pada subyeknya.
Jadi, dari analisa subyek timbullah predikatnya, karena itu putusannya disebut
putusan analitik. Hubungan antara subyek dan predikat bersifat mutlak,
umum, dan berlaku pada macamnya secara mutlak, dan bagi subyek tidak
menambah sesuatu yang baru.

Terdapat kemungkinan bahwa predikatnya tidak tercantum secara
keharusan di dalam subyek. Di sini predikat memberikan suatu pengertian
baru bagi subyek, atau predikat merupakan tambahan pada subyek. Jadi,
terdapat sintesa antara subyek dan predikat, itulah sebabnya putusannya
disebut putusan sintetik. Hubungan antara subyek dan predikat tidak umum,
tidak mutlak, dan tidak harus.

Putusan sintetik ini dicapai orang melalui pengalaman, oleh karena
itu, putusan sintetik juga disebut putusan aposteriori. Adapun putusan analitik
dilakukan tanpa ada pengalaman, cukup dengan menganalisa saja, sehingga
disebut pula sebagai putusan apriori.
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Menurut Kant, dalam ilmu itu ternyata bahwa predikat sesungguhnya
memberi keterangan tambahan kepada subjek. Jadi terdapat sintesa antara
subyek dan predikat. Oleh karena itu, haruslah terdapat putusan-putusan yang
predikatnya menambah sesuatu yang baru kepada subyek (sintetik), tetapi
bersifat umur dan mutlak (apriori). Oleh Kant, hal itu dinamakan sebagai
putusan sintetik apriori.

b. Filsafat Sejarah

Apabila sejarah merupakan apa/sebagaimana yang nampak, maka
suatu kepercayaan pada pemeliharaan dari Tuhan tidak akan termasuk di
dalamnya; tetapi kepercayaan adalah essensiil apabila kita akan mengikuti
suatu kehidupan moral. Tugas dari seorang ahli filsafat dari segi sejarah adalah
untuk menunjukkan bahwa sejarah merupakan suatu proses rasional, yaitu
suatu proses yang bergerak pada rencana yang tidak bisa masuk di pikiran
dan cenderung kepada suatu tujuan yang bisa disetujui oleh alasan moral. 

Sejarah akan mempunyai arti jika dapat nampak sebagai suatu
kemajuan atau perkembangan yang kontinu ke arah kedudukan atau keadaan
yang lebih baik bagi peristiwa-peristiwa. Kemajuan tersebut bisa nampak
nyata apabila kita membatasi diri dalam melihat kejadian-kejadian historis
semata-mata hanya dari point of view individu-individu yang mengalaminya.
Apa yang menurut sudut pandang individual kelihatannya tidak koheren dan
tidak menurut hukum, mungkin akan nampak teratur dan masuk akal bila
dilihat terhadap spesiesnya. Jadi, peristiwa-peristiwa yang pada mulanya
nampak kurang berarti mungkin sekarang kelihatan memiliki suatu maksud
yang lebih luas.

Dalam bidang sejarah alam atau nasib (providence) sedang mengejar
suatu rencana jangka panjang, dimana akibatnya yang terakhir akan
membawa keuntungan kepada spesies manusia secara keseluruhan, walaupun
memerlukan tebusan pengorbanan dari jasa baik masing-masing individu
manusia dalam proses tersebut. Manusia telah menanamkan padanya
sejumlah kecenderungan atau pembawaan atau daya-daya intelek
(potensialitas). Apabila kita beranggapan bahwa potensialitas ini ada tetapi
tidak dikembangkan, berarti hal tersebut bertentangan dengan akal pikiran
karena menentang prinsip bahwa alam itu tidak melakukan sesuatu yang
sia-sia.

Kita dapat melihat dengan jelas bahwa perkembangan potensialitas
tidak bisa terjadi dalam jangka waktu masa hidup dari seorang manusia.
Oleh karena itu, kita harus membayangkan bahwa alam (nature) memiliki
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suatu cara untuk menjamin bahwa potensialitas semacam itu mengalami
perkembangannya dalam jangka waktu lama sehingga bisa dipahami dari
sudut spesiesnya, walaupun tidak dari semua masing-masing anggota.
Menurut Kant, manusia mempunyai kecenderungan bersahabat dengan orang
lain, karena dalam keadaan demikian itu ia merasakan dirinya lebih dari pada
seorang manusia, dan merasa beruntung telah dapat mengembangkan daya-
daya pembawanya. Pada lain pihak, dia juga memiliki sifat pembawaan untuk
mengasingkan diri dari teman-temannya, karena didalam dirinya terdapat
daya anti sosial dan keinginan untuk mengatur segala sesuatu menurut
pendapatnya sendiri. Hal ini akan mengakibatkan munculnya antagonisme
dimana-mana.

Ternyata antagonisme inilah yang merangsang semua daya-daya
manusia, dan kemudian manusia mengambil langkah-langkah pertama yang
nyata dari keadaan biadab (barbarisme) menuju ke keadaan beradab
(zivilization) yang dengan tepatnya berisi nilai sosial dari manusia.
Demikianlah maka semua bakat berangsur-angsur berkembang, minat dan
perhatian terbentuk, dan suatu permulaan dibuat ke arah pembentukan suatu
cara berpikir yang bisa mengubah kecenderungan natural yang kasar ke arah
perbedaan-perbedaan moral menjadi dasar-dasar/prinsip-prinsip praktis
yang pasti.

Oleh alam, sejarah dijadikan alasan untuk membimbing manusia dari
keadaan biadab ke dalam keadaan beradab. Dari keadaan biadab ke dalam
keadaan beradab itu melewati dua tahapan transisi, yaitu:

a. Terdiri dari pelewatan dari keadaan/ketergantungan pada alam sampai
pada keadaan masyarakat beradab. Untuk itu diperlukan sebuah
masyarakat liberal, yang memberikan kesempatan penuh kepada daya
usaha perseorangan.

b. Tercapainya suatu masyarakat beradab (civil society) yang sempurna
memerlukan suatu pengaturan terhadap urusan-urusan baik internasional
maupun nasional.

Oleh karena itu, kita harus beranggapan bahwa tujuan akhir dari alam
dalam lapangan sejarah adalah pembentukan suatu konfederasi bangsa-
bangsa dengan kekuasaan di atas segala anggota-anggotanya, dan bahwa
kepada tujuan inilah yang akhirnya mendorong munculnya penderitaan-
penderitaan akibat ketiadaan konfederasi tersebut. Apabila kekuasaan
internasional terbentuk maka Kant tidaklah menganggap bahwa bangsa-
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bangsa telah kehilangan identitasnya dan berganti bersaing satu sama lain,
jika tidak maka kekuatan/kekuasaan umat manusia akan tertidur.

Sejarah umat manusia sebagai keseluruhan dapat dianggap sebagai
realisasi dari rencana rahasia alam, dan alam memperkembangkan
sepenuhnya semua kapasitas/kemampuan yang telah ditanamkannya ke
dalam umat manusia. Kesemuanya itu adalah konklusi yang bisa ditarik oleh
Kant dari argumentasinya, dan hal itu ia berikan sebagai kunci rahasia dari
penyusunan suatu filsafat sejarah.

C.  RANGKUMAN

Pokok-pokok pikiran Hegel meliputi idealisme mutlak, struktur dialektis,
keyakinan dasar, sistem Hegel, dan filsafat sejarah. Dalam filsafatnya, Hegel
membedakan antara sejarah yang filosofis dan sejarah yang empiris, dimana sudut
pandang sejarawan boleh berbeda, tetapi fakta-fakta khusus harus menjadi tujuan
utama. Menurut Herder, seluruh alama semesta disemangati oleh suatu rangkaian
yang merupakan kesatuan kekuatan-kekuatan pengorganisir yang bekerja bagi
munculnya jiwa (roh) yang bebas. Pokok pokok pikiran Kant meliputi titik pangkal
yang mencoba mempersatukan rasionalisme dan imperisme.

D.  EVALUASI

Agar dapat menerapkan konsep-konsep yang telah anda pelajari pada bab
terakhir ini, selesaikanlah evaluasi dalam bentuk resitasi dan tes formatif berikut.

1. Resitasi

Susunlah makalah dengan mengedepankan penggunaan prinsip-prinsip berpikir
historis tentang hasil pemikiran para filsuf sejarah berdasarkan sistematika yang
berlaku umum.

2. Tes formatif

a. Jelaskan yang dimaksud dengan idealisme mutlak dalam pokok-pokok
pikiran Hegel?

b. Jelaskan apa yang disebut dengan sistem Hegel?

c. Jelaskan yang dimaksud dengan kekuatan eksternal dan kekuatan internal
dalam filsafat Herder, serta hubungan diantara kedua kekuatan tersebut?
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d. Jelaskan bagaimana Kant mencoba mempersatukan rasionalisme dan
emperisme dalam filsafatnya yang dikenal dengan titik pangkal?

E.   TINDAK LANJUT

Untuk lebih memahami materi pada bab terakhir ini, kegiatan tindak lanjut
dapat dilakukan dengan menelaah pokok-pokok pikiran filsuf sejarah selain yang
tercantum dalam buku ini.



77

Adib, M. (2011). Filsafat Ilmu (Ontologi, Epistemologi, dan Logika Ilmu
Pengetahuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ankersmit, F. R. (1987). Refleksi tentang Sejarah: Pendapat-pendapat Modern
tentang Filsafat Sejarah. Jakarta: Gramedia.

Atabik, A. (2014). Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Ilmu: Sebuah Kerangka untuk
Memahami Konstruksi Pengetahuan Agama. Fikrah, 2(1),  253-27.

Bakhtiar, A. (2012). Filsafat Ilmu, Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Burhanuddin,  A.  (2021).  Dialektika  Hegel. Dalam PORTAL SPADA Universitas

Sebelas Maret.
Daliman, A. (2012). Pengantar Filsafat Sejarah. Yogyakarta: Ombak.
Dray, W. H. (1964). Philosophy of History. New York: Prentice-Hall.
Gardiner, P. (1968). The Nature of Historical Explanation. London: Oxford University Press.
Gottschalk, L. (1975). Mengerti Sejarah. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
Hadiwijono, H. (1980). Sari Sejarah Filsafat Barat 2. Yogyakarta: Kanisius.
Hamersma, H. (1983). Tokoh-tokoh Filsafat Barat Modern. Jakarta: Gramedia.
Hegel, G. W. F. (2014). Filsafat Sejarah. Yogyakarta: Panta Rhei Books.
https://ayatayatadut.wordpress.com, diposting 15 Maret 2016, diunduh 24 Mei 2022.
Kartodirdjo, S. (2017). Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah.

Yogyakarta: Ombak.
Kuntowijoyo. (1999). Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarya: Yayasan Bentang Budaya.
Kuntowijoyo. (2008). Penjelasan Sejarah (Historical Explanation). Yogyakarta: Tiara Wacana.
Lasiyo. (2018). Pengaruh Buddhisme Terhadap Neo-Konfusianisme di Cina. Jurnal

Filsafat, 28(1), 92-110.
Leibniz, G. W., Arnauld, A., & Montgomery, G. R. (1902). Leibniz: Discourse on

Metaphysics; Correspondence with Arnauld, and Monadology. Chicago:
Open Court Pub.

Liang Gie, The. (1996). Pengantar Filsafat Ilmu. Yogyakarta: Liberty
Lubis, A. Y. (2014). Filsafat Ilmu; Klasik Hingga Kontemporer. Jakarta: Rajawali Press.
Ma’arif, A. S. (1996). Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur.

Jakarta: Gema Insani Press.
Mandala, E. (2021). Filsafat Sejarah Kritis dan Jawaban Terhadap Positivisme.

Diunggah 7 September 2021, diunduh 24 Mei 2022.
Meyerhof, H. (1959). The Philosophy of History in Our Time. New York: Doubleday Anchor.
Moh. Ali, R. (1961). Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: LkiS

DAFTAR PUSTAKA



78

Muchsin, M. A. (2002). Filsafat Sejarah dalam Islam. Yogyakarta: Ar-Ruzz Press.
Muntazir, R., & Munir, M. (2013). Filsafat Ilmu. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Poerwadarminta, W. J. S. (1985). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Renier, G. J. (1997). Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Romein, J. M. (1951). Era Eropa: Peradaban Eropa sebagai Penyimpangan dari

Pola Umum. Terj. Noer Toegiman. Djakarta-Amsterdam: Ganaco.
Stern, F. (1970). The Varieties of History from Voltaire to the Present. London:

Macmillan and Co.
Surajiyo. (2005). Ilmu Filsafat Pengantar. Jakarta: Bumi Aksara.
Suriasumantri, J. S. (2000). Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka

Sinar Harapan.
Susanto, A. (2011). Filsafat Ilmu. Jakarta:Bumi Aksara
Tamburaka, R. E. (1999). Pengantar Ilmu Sejarah Teori Filsafat Sejarah, Sejarah

Filsafat dan IPTEK. Jakarta: Rineka Cipta.
To Thi Anh. (1984). Nilai Budaya Timur dan Barat: Konflik atau Harmoni? Jakarta: Gramedia.
Walsh, W. H. (1977). An Introduction to Philosophy of History. London: Hutchinson

University Library.
Wasino & Hartatik, E. S. (2018). Metode Penelitian Sejarah dari Riset Hingga

Penulisan. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
Durant, W. (1933). The Story of Philosophy. New York: Simon and Schuster.
Windelband, W. (1958). A History of Philosophy. New York: Harper & Row.



79

BIODATA PENULIS



80

Rochgiyanti lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 12
Desember 1962. Lulus dari SDN 1 Kartasura (1974), SMPN 1
Kartasura (1977), SMAN 1 Kartasura (1981), Jurusan Sejarah
Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1986),
Jurusan Sosiologi Program Pascasarjana Universitas Gadjah
Mada Yogyakarta (1994), Magister Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin (2013), Program Studi Doktor Ilmu Sosial Uni-

versitas Diponegoro Semarang (2021). Sejak 1987 telah menjadi dosen tetap di Pro-
gram Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Buku
yang telah diterbitkan, yaitu Kearifan Lokal Orang Dayak Bakumpai Di Lahan Basah
(Tim) dan Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Usaha Peternakan Kerbau Rawa (Tim)

Sriwati lahir di Barito Kuala, Kalimantan Selatan pada 11 April
1990. Lulus dari MIN 4 Barito Kuala (2001), SMPN 1 Anjir Pasar
(2004), SMAN 1 Anjir Pasar (2007), Sarjana Pendidikan Sejarah
FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2012), dan
Magister Pendidikan Sejarah Program Pascasarjana
Universitas Sebelas Maret Surakarta (2014). Pernah bekerja
sebagai tenaga pengajar di SMA Global Islamic Boarding
School (2014-2017), tenaga pengajar di MAN Insan Cendekia

Tanah Laut (2017-2019). Sejak 2019 telah menjadi dosen tetap di Program Studi
Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Buku yang telah diterbitkan,
yaitu Menulis Fenomena Sosial Pandemi Covid-19 (Tim).


	Page 1

