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Pengantar
Sejak faham komunis mulai menampakkan gejala- kehilangll pa:nor hingga kerun;

tuhan'nya di planet U.r*i p^a" akhir abad XX iri, UerUagai gej-olaktelah bermunculan di

*ir"y"t bekas pendukung komunis, khususnya cli wilayah Eropa. Berbagai gejolak

tersebut dapat iikelornpokk"n menjacli dua proses yangkontroversi, yakni proses

p"r,y"r,r"n (integrasi) clan proses perpecahan (disintegrasi)' Prosel penyatuan dapa! kita

lihat di Jerman, suatu negara yang pernah clibelah oleh idiologi komunis dan kapitalis

menjadi dua neraca, kinilelah menyatu kembali. Selanjutnya proses perpecahandapat

kita"lihat di kawasan Eropa timur, khu.utny" Yugoslavia- Hingga kini pergolakan bekls

iogorf"ui" tersebut belum usai, teristimewa konflik antara Serbia dengan Bosnia

Herzegovina.
Uniuk dapat melihat dan memahami kedua contoh peristiwa di atas, maka kita tidak

dapat hanya memarulang dengan mata masing- masing, atau hanya mendengarkan denqan

i"fing" masi.,g--asin!. seiingtali orang berperilaku ceroboh dalam mengamati dan

-"miha*i ,,ru'tu periJ*" ."rL gejalanya, sehingga kesimpulan yang dibuatnya keliru.

Agar tidak keliru di dalam memahami peristiwa penyatuan Jerman 9l p"p*"h3t di

blias yugorlavia maka harus diketahui berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Latar

;;i;k";g ie<Iua peristiwa di atas sangat kompleks, clapat dihhat dari sisi sejarah, politik,

ekonomf, sosial, etnis, agama, maupun budaya. Untuk itulah maka seorang pengamat

y*g U"tf."k" berusaha *"littut kedua peristiwa di atas dengan landasan berbagai disiplin

ilmu, khususnya ilmu-ilmu sosial.----S"b"n"rnya 
esensi suatu peristiwa titlak hanya clisebabkan oleh satu faktor tetapi

berbagai faktor yang telah menampakkan gejalanya sehingga peristiwa terjadi merupakan

suatu rangkaian proses yang menyatu, berkembang, hingga mencaPai titik puncak yang,

disebut pJt"au6n perisiiwa-. Bahi<an.seringkali suatu peristiwa tidak hanya disebabkan

atau OilatarUelakangi oleh masalah- masalah sosial saia, tetapi masalah ke-alam-an pun

turut mendukungnya. Gunung meletus, banjir, kemarau panjang' gempa bumi' air laut

f"r"ng, ungin ,ibut, dan sebagainya, juga dapat memunculkan suatu peristiwa besar,

peristiwa sejarah.
Sejarah iapat diartikan sebagai peristiwa_lampau tetapi tidak semua peristiwa lampau

Aup"iait"t"gorika sebagai peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah memiliki ciri yang mik

iuiiquifti.t"r"y) clan han/a terjadi sekali (einmalig), sehingga sejarah tidak identik dengan
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arca, candi, apalagi fosil. Dalam arti sebagai peristiwa lampau sejarah memiliki dimensi
temporal yang sangat penting, yaitu lampau, kini, dan matang. Aneka peristiwa lampau
dapat digunakan sebagai cermin untuk memahami masa sekarang, sedangkan masa
lampau dan sekarang dapat digunakan sebagai pedoman atau landasan untuk hari esok.
Jika kelampauan dan kekinian dripat dipahami maknanya, maka sejarah dapat dijadikan
guru yang sangat baik. Sejarah telah mendidik kepada kita dengan berbagai sajian
kebenaran dan kesalahan, yang kesemuanya dapat dijadikan tonggak-tonggak peringatan
guna perbaikan dan keberhasilan masa mendatang. Karena itulah sejarah mempunyai
peran sangat besar dalam pembentukan kesadaran nasional dan identitas bangsa (Sartono
Kartodirjo, 1982: xiv).

Suatu bangsa yang tidak memiliki kesadaran nasional, tidak merasa senasib dan
sepenanggungan, maka ia tidak akan bertahan lama, cepat keropos dan akhirnya ambmk.
Seperti halnya yang terjadi di Uni Soviet dan Yugoslavia. Di dua kawasan ini tidak acla

bangsa termaksud, tidak ada bangsa Yugoslavia dan tidak ada bangsa Uni Soviet. Yang
pernah ada adalah "Bangsa Semu" sekedar sebagai kedok keretakan di dalam. Hal itu
terjadi karena kesadaran etnis lebih mendominasi dari pada kesadaran berbangsa. Dalam
konteks inilah sejarah nasional punya peran sangat besar untuk menjaga keuhrhan dan
kekuatan bangsa serta negara.

Berkaitan dengan permasalahan dan judul di atas maka penelitian sejarah pedu terus
ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Guna memperluas cakrawala
dan daya jelajah skope sejarah, maka kira-kira seperempat abad terakhir ini metode yang
digunakan para ahli sejarah di Indonesia telah berkembang pesat, misalnya mengem-
bangkan metode oral history serta mengembangkan metode sejarah kritis dengan
pendekatan ilmu-ilmu sosial.

Apa dan Bagaimana Metode Sejarah Kritis?
Metode sejarah kritis adalah metode penelitian kualitatif yang lazim berlaku di dalam

penelitian sejarah. Dalam metode ini ada 4 tahapan yang harus ditempuh peneliti agar
dapat diperoleh hasil yang obyektif. Empat tahapan itu adalah Heuristik (pencarian
sumber), kritik sumber, pemahaman dan seleksi, serta pengkisahan atau penyajian. Kata
kritis di atas diartikan tidak mudah percaya, selalu curiga, dan tajam dalam analisa.
Maksudnya ialah agar setiap peneliti sejarah seialu bersikap waspacla clalam melakukan
penelitian mulai tahap awal hingga akhir. Penelitian sejarah merupakan rangkaian proses
yang dilakukan seorang peneliti guna merekontruksikan peristiwa yang telah lampau.
Jadi, sikap kritis seorang peneliti harus didasarkan pada pemikiran dan keyakinan urtuk
mencari sesuatu yang paling benar, kredible dan obyektif, melalui anal,isa (lihat Taufrk
Abdullah dan Abdurahman Suryomihardjo, 1985: xvii-xix).

Sejarawan yang pertama kali menggunakan model penelitian seperti ini (meskipun
belum sesempurna sekarang) adalah Thuocydides dari Yunani. Ia menceritakan
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bagaimana cara mengumpulkan sumber, memilahkan antara informasi yang benar dan
yang khayal, dan akhirnya informasi yang telah menjadi fakta peristiwa itu dihimpun
menjadi karya monumental berjudul The History of The Peloponnesian War atau perang
Peloponesos (Louis Gootschalk, 1915:33-34). Dalam buku itu dapat diketahui bahwa
proses penelitian yang dilakukan Thucydides telah digr.urakan metode sejarah kritis. Hal
ini dapat dibuktikan dengan melihat dan memaharni paparan yang tersaji dalam bab I -
V, khususnya yang menggambarkan latar belakang peristiwa (Richard Crowley, 1957:
1-74). Sikap kritis ia perlihatkan mulai tahap mengumpulkan sumber baik lisan maupun
tulisan, kritis dalam mengolah sumber, dan tajam dalam analisa pengkisahannya, Cara
kerja seperti itulah yang kemudian diikuti oleh para sejarawan dunia kemudian, termasuk
Sartono Kartodirdjo dari Indonesia.

Melalui disertasinya th. 1966 yang berjudul The PeasantRevolt of Banten in 1888
(edisi Indonesia berjudul Pemberontakan Petani Banten 1888) Sartono telah mempelopori
penggunaan metode sejarah kritis di dalam historiografi Indonesia. Mirip dengan karya
Thucydides, Sartonojuga menyajikan Bab I-V sebagai gambaran tentang laiar belakang
peristiwa (lihat Sartono Kartodirdjo, 1984: 13-243). Mulai saat itulah metode sejarah
kritis dibudayakan di lingkungan sejarawan lndonesia.

Penulisan sejarah memang memiliki spesifikasi tersendiri yang berbeda dengan
penulisan di lingkungan pers maupun disiplin ilmu lain. Dengan metode yang berbeda
maka hasilnya tidak akan sama.

Telah terurai di muka bahwa dalam metode sejarah kritis terdapat empat cahapan yang
merupakan rangkaian proses dan bersifat menyatu. Dalam setiap tahapan sikap kritis
harus selalu dipegang teguh agar tuntutan objektifitas dapat terpenuhi. Pada tahap
pertama, heuristik (pengumpulan sumber), baik melalui studi pustaka, wawancara,
maupun pengamatan sejak peristiwa, sikap kritis peneliti difokuskan pemilihan atau
seleksi aneka macam sumber yang akan digunakan, baik yang menyangkut kriteria,
relevansi, maupun bobot sumber (William H. Frederick dan Soeri Soeroto, 1982: 13-14).
Agar dapat memilih sumber dengan tepat maka peneliti harus memiliki perangkat bekal
pengetahuan umum, teristimewa pengetahuan kesejarahan (accfepted history).

Pada tahap kedua yang disebut kritik sumber, sikap kritis peneliti difokuskan pada
otentisitas dan kredibilas pembawa informasi dan kebenaran informasi itu sendiri. Seperti
yang telah digambarkan Allan J. Lichtman dan Valeric French, bahwa ketika peneliti
sejarah berhadapan dengan sumber informasi, maka sikap yang diterapkan tidak ubahnya
seperti seorang detektif, curiga, waspada, dan cepat menganalisis setiap informasi dari
sumber, baik sumber yahg berupa tulisan, manusia, rnaupun benda lain (1987: 14 dan
183). Hal itu perlu dilakukan setiap peneliti sejarah mengingat seringkali ada informasi
dari sumber yang palsu atau dipalsukan, baik yang menyangkut otentisitas maupun
kredibilitasnya, apalagi kalau sumbemya itu adalah manusia sebagai informan. Seringkali
terjadi responden dengan sengaja memberikan keterangan atau informasi yang tidak
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i;offi ;,"pdtp"g"ng"g,rhpenelititanpasepengetahuan

orangy4!rsai*"*"'"uljt?iili';i';*ri-'";'"t;ti::*:it^y"f *f;';:5J["'"'Jilffi
ffi':ey;X?flff;;i"ffi;:;ffiJffil;l'rak;' vang di qru-T metode sejarah rakta

berarti potongan ,"b""h;;i;*"- ic"tl f,e,"4*; 
igsg: tzs-tzi)'P'9 tahap ini pula

acceptedhistorydankemampuanimaginasipenelitisangatdiperlukan(lihatCol-
ii"gvi""a, i sss : e t -a+; Sartono Kartodirdjo' 1982: 4243)'

Tahap berikutnya "ii;;;*;haman 
d"an seleksi fakta. Paaa uhap ini sikap kritis

oenelitidifokuskanpadapemilah*.l"lanalisisfakta.Darisejumlahfaktayangdiperoleh
r,ffi;ffi;;i til"';il me m il ih dan. menveleks i, kemud i an mene mpa tkan pada

tempat yang tepat '""'ii'i"ngun 
perangkat.yang t"t"tt ttip"rsiapkan' Kekeliruan dalam

menempatkan fakta J;;;-",iuidr fatai dal;;!"ngkisahan, farenl it' pada tahap ini

sekali lagi k"nl"rnpu"n imaginasi d,a1 a.cce3ted history peneliti sangat pegang peranan'

Akhirnya pada tahap'k" ?lp"ngHrahanj peneliti tinggal merangkai dan menyahrkan

fakta-fakta yang telah ffi#;;; J"p"i alr.:it"" bang'nan rekontruksi peristiwa yang

utuh. proses ."r"rg;;;;;;;T;; ;""eki"sahan ini sebenarnya juga tidak mudah'

Tantangan y"ng hur.rr*iin""a"pi "J"1"t .U"!ul*ur," 
proses merangkainya agar bangrnan

rekontruksi itu tidak k-k";;""p ;trih, clal*fagat dinikmati oleh konsumennya' Jawaban-

nva kembali kepada ff;;;il; p"-""1irl ,ii tia".tg imaginasi dan accepted historv'

penetiti yang baik "k;;;;il 
merekatkan antara flna ,f,ttgun baik,.perpindahan dari

satu bagian ke b"gian l"in n^mpak jelas'- sehingga memudahkan di dalam mencarl

kausalitas peristiwa, enak dibaca-dan mudah dipahami'

Proses Gotong Royong Ilmu Sejarah dan llmu-Ilmu Sosial

Sejarahmemangluwes'i"t"""n1t-kepaclasiapasajabaikkalanganpers'sosisolog'
anthropolog, "rt"otog,lriLi"g, "t""m, 

politikus, -i..p* masyrakat pecinla sejarah'

Itulah sebabnya akSir-atiirlrl?i"i ttool. cut up banyak tulisan atau buku-buku tentang

seiarah yang ditutis *"";;* J lu"rs"i"ra*un' H"i itu tidak perlu diperdebatkan atau

dirisaukan karena t*'uai?#yijudru {{al meryemarakan \*Fg'ulun 
dr'rnia kesejarahan'

Hadirnya our" n"nu,iJ.;ffi;;i kubu ilmu-ilmu sosial di luar ilmu sejarah telah

menunjukkan bahwa interalisi antara ilmu sejarah clengan ilmu-ilmu sosial di Indonesia

kini makin merebak. li""l"u"iL"ya, pada kurun sekitar seperempat abad terakhir ini

srudi sejarah triti, or"r,"p;;"]*'u;;i, ""n.l"rung 
diprgunakan pendekatan ilmu-ilmu

sosial. Memang di'"d;; t;;'it'hny" l"hy".untuk 
mengungkap latar belakang suatu

oeristiwa yang multi ffi;I""; il i t".i"*tt tidak mungkrn clapat berjalan tanpa banhran

iutl il-u-ifrni sosial' Hal itu dikarenakan :

l.Karya sejarah d^h;;;;t"k deskriptif naratif sudah ticlak memuaskan dan tidak

memadai .rntut *"n;"iu-ri ". p"ru"g'^l ma-salah atau gejala yang serba kompleks'

2. pendekatan multi dimensional atau social scientific dirasa paling tepat untuk diper-

gunakan sebagai cara menggarap permasalahan atau gejala yang serba kompleks'
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3.Ilmu-ilmu sosial telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga dapat

menyediakan berbagai teori dan konsep yang cukup relevan dan dapat dipergunakan

sebagai alat analisis sejarah.

4. Studi sejarah kini terbatas pada pengkajian hal-hal informatif tentang apa, siapa, kapan,

di mana, dan bagaimana, tetapi juga ingin melacak pelbagai struktur masyarakat, pola

tingkah laku, maupun kecenderungan pfoses (Sartono Kar&rdirdjo 1992: I2O-l2l).
Ilmu-Ilmu sosial yang dimaksud dalam tulisan ini adalah ilmu pengecahuan dengan

seluruhg konteks sosialnya dan mencakup semua aspek kehidupan (Nursid Sumoatmojo,

l98O: 32-33). Dengan batasan itu maka setiap ilmu yang mengkaji dan mempelajari
aspek- aspek kehidupan manusia dianggap sebagai warga ilmu sosial. Aspek-aspek

kehidupan manusia dalam interaksinya kemudian melahirkan ilmu pengetahuan yang

disesuaikan dengan bidang pengamatan masing-masing, misal yang khusus rnengamati

masalah ekonomi melahirkan ilmu ekonomi, yang khusus mengamati masalah konsti,tusi

melahirkan ilmu hukum, yang khusus mengamati peristiwa lampau melahirikan ilmu
sejarah, dan sebagainya. Unhrk ilmu sejarah dalam perkembangan kemudian mengalami

spesialisasi sendiri- sendiri sesuai dengan bidang pengamatannya, sehingga lahirlah
berbagai jenis sejarah, sepefti sejarah perekonomian, sejarah sosial, sejarah politik,
sejarah intelektual, sejarah agraria, sejarah kebudayaan, dan sebagainya. (Amas, 1980:

36).
Dari seluruh jenis sejarah yang menyatu di dalam ilmu sejarah keberadaannya tidak

dapat melepaskan diri dari kawan serumpun ilmu-ilmu sosial, mengingat karya sejarah

konvensional yang bersifat deskriptifnaratif dianggap tidak laikhadir. Kini studi sejarah

tidak lagi terbatas pada tingkat nasional tetapi tingkat infra nasional nampaknya

menempati posisi papan atas (Sartono Kartodirdjo, 1982:73). untuk memahami ruang

lingkup pada infra nasional inilah ilmu sejarah sangat membutuhkan bantuan ilmu-ilmu
sosial, baik dalamn konsep maupun teori.

Realisasi dari proses gotong royong antara ilmu sejarah dan ilmu-ilmu sosial dapat

dipaparkan sekilas dengan mengambil dua contoh peristiwa sejarah dimuka, yaitu konflik
Serbia clengan Bosnia Herzegovina serta pemberontakan petani Banten 1888, Seringkali

orang keliru persepsi di dalam melihat konflik Serbia- Bosnia Herzegovina. Ada yang

mevonis sebagai kelanjutan perang salib Eropa yang pernah terjadi pada abad XI samapai

XIII, dan ada pula yang menganggap kekjaman Serbia terhadap rakyat Bosnia sebagai

politik balas dendam. Unnrk dapat memahami persoalan tersebut maka ilmu sejarah akan

mendekati objek bersama kerabat ilmu sosial. Misalnya, dari sudut geografi, kondisi
alam Bosnia lehih subur dari Serbia; dari sudut ekonomi ternyata pendapat perkapita

Bosnia lebihtlnggi dari Serbia karena ditunjang industri dan perdagangan; dari sudut

politik ternyata Bosnia memiliki posisi paling strategis di kawasan Balkan; begitu pula

dari suclut budaya (antropologi), sosiologi, agama, clan sebagainya. Setelah pengamatan

kerabat ilmu sosial dengan berbagai teori dan konsepnya dianggap cukup, qi[i:tgPt
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pandang sejarah kemudian diterapkan. Ternyata dari seluruh rangkaian sejarah Balkan
pada abad XIX dan XX, etnis Serbia selalu berambisi berada di paling depan di antara

ebris yang berada di Balkan. Dengan sudut pandang yang multi dimensi ini barulah dapat

dipahami kondisi dan posisi yang sebenarnya dari konflik Serbia-Bosnia Herzegovina.
Kemudian makna dan kesimpulan dari peristiwa itu dapat digunakan sebagai rambu-

rambu untuk menggalng persatuan lahir batin di rumah masing- masing (rumah dapat

berarti pribadi, keluarga, lingkungan kerja, dan tempat tinggal, dan lebih luas lagi rumah

dalam arti negara).
Contoh kedua tentang peristiwa pemberontakan petani Banten tahun 1888. Telah

disinggung di muka bahwa latar belakang suatu peristiwa sejarah sifatnya sangat

kompleks, multidimensi, dan saling mengkait antar berbagai unsur, baik ilmu sosial

maupun ilmu alam. Kecuali masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, agama, budaya,

dan sosial lainnya, Sartono juga melihat faktor alam atau peristiuwa alam turut men-
dukung latar belakang peristiwa itu. Peristiwa alam yang dimaksud adalah meletusnya

G. Krakatau 1883, berjangkitnya wabah penyakit tanaman dan penyakit ternak yang

menghebat, kemarau panjang, yang kesemuanya telah menghancurkan kehidupan
rakyat/petani, maka dalam konmdisi kacau tersebut muncullah ide-ide baru untuk
mengentaskan rakyat dari kesengsaraan, seperti Mahdiisme. Rakyat melemparkan semwr

persoalan ini pada kolonial Belanda serta seluruh perangkatnya (lihat Sartono Kar-
todirdjo, 1984: 88-94). Akhimya terjadilah pemberontakan petani yang berlangsung tiga

minggu.
Berdasar bukti konkrit bahwa berbagai pengetahuan, termasuk konsep dan teori dari

kerabat ilmu-ilmu sosial sangat dibutuhkan di dalam studi sejarah, maka sejarah secara

otomnatis para peneliti sejarah harus berusaha memperdalam pengetahuan ilmu-ilmu
sosial guna mendukung kerjanya. Namun satu hal yang harus diingat bahwa ilmu-ilmu
sosial itu fungsinya sebagai pembantu, bukan sebagai penentu. Kekeliruan peneliti
sejarah dalam mempergunakan ilmu bantu justru akan berakibat fatal, hasil karyanya
bukan lagi sebagai karya sejarah tetapi karya disiplin ilmu lain.

Disamping menerima bantuan dari ilmu-ilmu sosial tadi, ternyata ilmu sejarah juga
sangat membantu mereka di dalam kelangsungannya, sehingga antara keduanya terjalin
hubungan timbal balik yang positif. Sumbangan terpenting dari ilmu sejarah kepada

seluruh kerabatnya, baik ilmu sosial maupun ilmu alam adalah masalah perspektif waktu
(Djoko, 1977: 130). Hanya Sejarahlah yang memiliki waktu ke lampauan, dan terbukti
semua ilmu baik sosial maupun alam akan membuh.rbkan waktu kelampauannya, sehingga

mereka semua tidak dapat melepaskan diri dari sejarahnya.

Penutup
Banyak orang mendengungkan slogan "Belajarlah dari Sejarah" dan "Sejarah dapat

membuat orang menjadi bijaksana", tetapi tidak banyak yang dapat menerapkan dalam
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kehidupannya. Sebenarnyalah, sejarah sangat kaya dengan berbagai persoalan kehidupan

mulai permasalahan yang terkecil hingga yang terbesar. Karena menyangkut per:
masalaian kehiclupan manusia maka sudah jelas airtara ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu
sosial tidak dapat dipisahkan. Secara umum mereka adalah satu tetapi penspesialisasian

disiplin ilmu itulah yang membedaknn.
Kelampauan di dalam sejarah tidak harus puluhan, ratusan, atau bahknn ribuan tahun

yang lalu, tetapi tadi pagipun adalah lampau, bahkan satu detik ketika kita bicara telah

lampau. Ilmu sejarah yang bermula daru ilmu sastra (era Homerus dan Herodotus)
dewasa ini telah berkembang cukup pesat sejalan dengan perkembangan,ilmu lain baik

sosial maupun alam. Karena itu sudah sepantasnya bagi para penggelut disiplin ilmu
tertentu mencoba pula menggeluti disiplin ilmu lain tanpa menterlantarkan miliknya yang

pokok. Ketertutupan seseorang terhadap disiplin ilmu lain justru merupakan sikap
pembodohan diri yang sangat merugikan.

Adanya kecenderungan untuk saling mendekati antara ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu
sosial dewdsa ini kiranya patut untuk dicermati oleh semua pihak, baik secara bersama-

sama dalam rumpun maupun secara individu di dalam disiplin ilmunya, unhrk kemudian

dikembangkan. Pengembangan itu sangat perlu agar kita tidak tertinggal jauh oleh laju
teknologi dan tuntutan zaman. Semoga.
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