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Integrasi Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial
dalam Pemikiran Furnand Braudel1
Indera
Staf Pengajar Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Sastra USU
1

Bagaimanakah perbedaan-perbedaan
pokok antara sejarah dan ilmu-ilmu sosial?
Bagaimana integrasi keduanya dalam
sejarah sosial? Bagaimana pemikiran
Furnand Braudel terhadap hal tersebut?
Pengajuan pertanyaan itu dalam rangka
untuk meneropong bagaimana pemikiran
Furnand Braudel yang terkenal dengan
Kajian Total History (Sejarah Total).
Sebelum mengetahui perbedaan pokok
antara sejarah dan ilmu-ilmu sosial, perlu
kiranya ditunjukkan persamaannya yang
bertitik tolak kepada manusia, tempat dan
waktu. Adapun penekanan perbedaan
pokok keduanya terletak pada masalah
dimensi waktu. Sejarah memiliki dimensi
yang cenderung menitikberatkan kepada
masa lampau, kini dan akan datang. Namun
ilmu sosial hanya menitik beratkan pada
dimensi masa kini dan masa akan datang.
Penggunaan ilmu-ilmu sosial yang
lebih banyak oleh sejarawan dalam
usahanya untuk memberikan ilustrasi
dengan menyesuaikan dan mengklasifikasi
ilmu-ilmu lainnya. Kecenderungan pendekatan
ilmu-ilmu sosial akan menyoroti multi
perspektivisme (multidimensional). Kecenderungan
menggunakan pendekatan ilmu sosial
disebabkan ilmu sejarah dan ilmu-ilmu
sosial terjadi proses saling mendekat
(rapproachment), dengan alasan ilmu-ilmu
sosial dapat menyediakan teori dan konsep
sebagai alat analitis yang relevan untuk
menganalisis sejarah. Alat-alat analitis
ilmu-ilmu sosial dipinjam karena sejarah
konvensional terlalu miskin dan tidak
memiliki teori. Namun konsep sejarah
sebagai sistem akan menjelaskan relevansi
metodologi dengan pendekatan ilmu-ilmu
sosial.
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Perkembangan Historiografi dalam
abad ke-20 dipengaruhi oleh spesialisasi
perkembangan ilmu-ilmu sosial sehingga
menimbulkan berjenis-jenis sejarah, salah
satunya adalah sejarah sosial. Beranjak dari
spesialisasi ini maka sejarawan harus
mempunyai Historical Mindedness yaitu
dapat membayangkan suasana dan iklim
kebudayaan yang dipelajari dengan
sentimen, ide-ide, sistem kepercayaan, gaya
hidup serta mentalitasnya. Hanya dengan
berdasarkan perpaduan konsep, teori-teori
ilmu sosial dan sejarah dengan metode baru
dapat diterapkan pada keterbatasan sejarah
konvensional dapat diatasi. Alasannya
karena studi sejarah tidak terbatas pada
kajian informatif saja (apa, siapa, kapan, di
mana dan bagaimana) tetapi melacak
struktur masyarakat dan pola kelakuan
proses dalam berbagai bidang.
Integrasi antara pengkajian sejarah
dan ilmu-ilmu sosial berarti membela
pengkajian sejarah yang interdisipliner,
dengan alasan teori-teori ilmu sosial
menunjukkan hubungan berbagai faktor
(inflasi, pengangguran, dsb.), sehingga
pernyataan-pernyataan mengenai masa
silam dapat dirinci, baik secara kualitatif
maupun kuantitatif. Bidang sejarah akan
mempertontonkan otonominya serta diskursi
sejarahnya, meskipun dalam pendekatannya
telah banyak mempergunakan bantuan alatalat konseptual, teoretis dan analitis dari
ilmu-ilmu sosial. Kecenderungan adanya
saling pendekatan (rapproachment) antara
sejarah dan ilmu-ilmu sosial disebabkan
banyaknya
sejarah
ditulis
dengan
pendekatan ilmu sosial sehingga berbentuk
sejarah analitis. Bagaimanapun sebab akibat
(kausalitas) dapat diterangkan secara
eksplisit lewat analisis. Oleh sebab itu,
selalu tumpang tindih dengan sosiologi
sejarah (historical sociology) sehingga
sosiologi sejarah lebih digumuli oleh para
sosiolog daripada sejarawan.
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Sejarah sosial merupakan bentuk
adaptasi ilmu sejarah kepada perkembangan
ilmu-ilmu pada umumnya dan ilmu sosial
khususnya. Dengan demikian kapasitas disiplin
sejarah
sosial
mampu
meningkatkan
produktivitasnya tanpa meleburkan diri ke
bidang lain. Sejarah sosial menggambarkan
secara konprehensif seluruh kehidupan
dalam masyarakat. Munculnya gagasan
menulis sejarah sosial di dalam abad ke-20
merupakan reaksi terhadap dominasi
sejarah politik selama abad ke-19. Sebagai
ilustrasi batas-batas antara pengkajian
sejarah dan pengkajian sosio-ekonomis
sering agak samar-samar. Peneliti ilmu
sosial
merumuskan
konsep
umum,
generalisasi-generalisasi empiris atau teoriteori empiris, sedangkan peneliti sejarah
merumuskan yang singular hanya satu kali
sehingga tapal batas antara pengkajian
sejarah dan ilmu-ilmu sosial tidak terbentuk
antara sejarah dan ilmu-ilmu sosial melainkan
garis lintang di dalam ilmu-ilmu sosial sendiri.
Ilmu-ilmu sosial mengandung suatu komponen
historis sekalipun tidak dalam teori namun
sekurang-kurangnya dalam praktik di mana
pengkajian sejarah tidak secara mutlak
mengandung suatu komponen sosialekonomis.
Sekitar awal abad ke-20, March
Bloch dan Lucien Febre beserta Mashab
Annales merintis sejarah sosial dengan
menulis sejarah feodalisme. Sejarah sosial
selalu dipersempit menjadi sejarah perjuangan
golongan sosial kelas bawah terhadap
eksploitasi, misalnya gerakan kaum buruh.
Oleh sebab itu, gerakan sosial pada
umumnya dibedakan dari kegiatan kolektif
yang terorganisir dalam lembaga-lembaga
yang telah mantap strukturnya. Misalnya
tentang masalah keagamaan. Kadangkadang sejarah sosial mencakup sejarah
demografi terutama dalam pertumbuhan
penduduk, migrasi, urbanisasi, dan sebagainya.
Salah satu yang mengembangkan pendekatan
ilmu-ilmu sosial dalam kajian sejarah adalah
Furnand Braudel. Beliau merupakan seorang
sejarawan Prancis yang melakukan
pendekatan terhadap masa silam dengan
bantuan ilmu ekonomi. Braudel juga
merupakan salah seorang eksponen utama
dari Mashab Annales. Adapun nama
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Furnand Braudel menjadi terkenal karena
karyanya pada tahun 1949 berjudul Laut
Tengah dan Dunia Sekitarnya pada Abad
Zaman Philip Ii.
Braudel membuat pendekatan dengan
3 lapisan antara lain, lapisan yang paling
dalam (lapisan geografi) yang selalu
mengingat setiap evolusi sejarah, lapisan
tengah (lapisan ekonomi) yang selalu dikuasai
oleh
konjuntur-konjuntur
(kebutuhankebutuhan ekonomis manusia dipenuhi), dan
lapisan paling dangkal (lapisan politik) di mana
sejarah yang penuh dengan peristiwa-peristiwa,
pertempuran-pertempuran dan perjanjianperjanjian. Selanjutnya Furnand Braudel
membagikan karyanya itu dalam bagian
pertama, yang membahas sejarah ruang
geografis yang tidak bergerak dan wadah
sejarah dunia laut tengah pada abad ke-16
yang meliputi gunung-gunung, sungai-sungai,
pulau-pulau, dan jaringan perdagangan (yang
tergantung pada keadaan geografis)
sehingga tergambarkan waktu yang hampir
tidak bergerak (abad demi abad dalam keadaan
tetap sama). Bagian kedua, membahas sejarah
negara-negara, kesatuan ekonomis dan
lingkungan kebudayaan sehingga waktu yang
berjalan cukup lamban. Selanjutnya bagian
ketiga, menyangkut tentang peristiwa-peristiwa
politik. Oleh sebab itu, Furnand Braudel
menyatakan lapisan perbuatan manusia berakar
dalam keadaan geografis, klimatologis dan
ekologis yang tidak berubah.
Sekalipun Furnand Braudel semula
memilih trikotomi sebagai sarana yang
semata-mata untuk membagikan bahannya
namun lambat laun menerima implikasi
kausal yang terkandung dalam pembagian
itu sehingga lapisan-lapisan peristiwa
secara kausal tidak begitu penting. Oleh
sebab itu, Braudel bertitik tolak pada 3
macam temporal di mana secara tersirat
menimbulkan kesan seolah-olah waktu
mengalir dengan lambat merupakan faktor
kausal yang lebih penting dari pada waktu
yang mengalir dengan cepat. Furnand
Braudel menyimpulkan bahwa kehidupan
manusia untuk sebagian besar berdasarkan
rutinitas.
Walaupun Furnand Braudel telah
berhasil mengembangkan pendekatan ilmu
sosial dalam pengkajian sejarah namun
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kadang-kadang pendekatan Braudel ini
mudah berat sebelah (hanya aspek
ekonomis saja yang diperhatikan), tidak
sesuai dengan cita-cita penulisan sejarah
global atau integral. Akan tetapi karyanya
tentang Laut Tengah dan Dunia Sekitarnya
pada Zaman Philip II dapat dikatakan
sebagai kajian yang spektakuler mengenai
sejarah total (total history). Furnand
Braudel mengungkapkan sejarah total yang
sama dengan sejarah struktural sebagai
sejarah jangka panjang (long duree), sebab
perubahan sosial merupakan transformasi
struktural
yang
dapat
digambarkan
meskipun lambat.
Akhirnya Integrasi sejarah dan
ilmu-ilmu sosial dalam pemikiran Furnand
Braudel mengibaratkan sejarah struktural
sebagai kerangka tanpa darah daging (tanpa
kehidupan), sebaliknya sejarah prosesual
tanpa struktur diibaratkan tidak mempunyai
bentuk. Sebenarnya sejarah sebagai
kontruksi (bangunan) sesungguhnya tidak
pernah dimaksud sebagai potret tetapi
penulisan sejarah lebih mendekati lukisan,
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seperti bangunan tembok yang memerlukan
fakta-fakta sebagai batu merahnya dan
imajinasi sebagai semennya. Oleh karena
itu, konsep Furnand Braudel akan mampu
menjawab semua aspek masa silam dengan
mengintegrasikan kehidupan dalam lapisan
perbuatan manusia (geografis, ekonomis,
dan politis). Dengan mengkonfirmasikan
ilmu-ilmu sosial yang cenderung memberikan
fotografis pada saat tertentu dari masyarakat.

Sumber Bacaan
Abdullah, Taufik (Ed.). Ilmu Sejarah dan
Historiografi, Gramedia, Jakarta,
1985.
Ankersmit, F. R. Refleksi tentang Sejarah:
Pendapat-pendapat Modern Tentang
Filsafat Sejarah (Terjemahan Dick
Hartoko), Gramedia, Jakarta, 1987.
Kartodirjo, Sartono. Pendekatan Ilmu
Sosial dalam Metodologi Sejarah,
Gramedia, Jakarta, 1992.
Marwick, Arthur. The Nature of History,
Macmillan Ltd., Hongkong, 1989.

INDERA
Edisi No. 23/Tahun XI/Januari 2007
Universitas Sumatera Utara

