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KATA PENGANTAR 
 

 
 
Filsafat Sejarah merupakan subjek kajian yang 

kurang begitu populer. Salah satu alasannya adalah 
karena subjek tersebut hampir hanya dipelajari oleh 
mahasiswa Jurusan Sejarah atau para peminat lainnya 
yang jumlahnya relatif sedikit. Oleh karena itu, bisa 
dipahami bila jumlah buku Filsafat Sejarah amat sedikit, 
apalagi yang berbahasa Indonesia.  
 Untuk sedikit membantu kekurang sumber bacaan 
mahasiswa tentang Filsafat Sejarah, maka saya mencoba 
menulis diktat tentang Gerak Sejarah yang bisa 
dimanfaatkan oleh para mahasiswa Jurusan Sejarah 
sebagai sumber bacaan. Bahan untuk menulis diktat ini 
lebih banya diambil dari buku Effat al-Sharqawi berjudul 
Filsafat Kebudayaan Islam. Adapun buku-buku lainnya 
yang disebut dalam daftar bacaan lebih sebagai informasi 
bagi yang berminat mendalami lebih lanjut.  

Harapan saya semoga diktat ini bermanfaat. Tentu 
saja saya pun mengharapkan saran dari pengguna demi 
perbaikan diktat ini. 
 
 
Bandung, Agustus 2007 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

Filsafat Sejarah Spekulatif merupakan suatu 

perenungan filsafati mengenai tabiat atau sifat-sifat gerak 

sejarah, sehingga diketahui srtruktur-dalam  yang 

terkandung dalam proses gerak sejarah dalam 

keseluruhannya. Menurut Ankersmit (1987: 17), 

umumnya terdapat tiga hal yang menjadi kajian filsafat 

sejarah spekulatif, yaitu pola gerak sejarah, motor yang 

menggerakkan proses sejarah, dan tujuan gerak 

sejarah. Melalui tiga hal ini, lebih-lebih untuk hal yang 

ketiga, sistem-sistem sejarah spekulatif tidak hanya 

berbeda dengan pengkajian sejarah “biasa” karena secara 

khusus meneropong masa depan, juga, dalam 

pengungkapannya mengenai masa silam, cara kerja 

seorang filsuf sejarah spekulatif berbeda dengan cara 

kerja seorang peneliti sejarah yang “biasa”. Apa yang 

ditemukan dan diungkapkan oleh seorang peneliti sejarah 
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“biasa”, bagi seorang filsof sejarah spekulatif baru 

merupakan titik permulaan. Bila seorang filsuf sejarah 

spekulatif sudah maklum bagaimana proses sejarah 

terjadi (di sini seorang peneliti sejarah “biasa” berhenti), 

maka ia ingin menemukan suatu arti atau kecenderungan 

lebih dalam di dalam proses ini. Sering kita merasa tidak 

puas dengan sebuah pemaparan dan penjelasan mengenai 

proses sejarah seperti yang terjadi; kita juga ingin 

memberikan suatu arti kepada masa silam itu, sehingga 

aktivitas manusia pada masa silam itu memperoleh suatu 

makna. Selanjutnya, Filsafat Sejarah Kontemplatif pun 

menaruh perhatian terhadap pembahasan untuk 

membatasi pola-pola gerak yang diikuti sejarah dalam 

perjalanannya dan meneliti tentang faktor-faktor yang 

membuat timbulnya suatu pola tertentu dalam gerak 

sejarah. Langkah ini mereka lakukan lewat penyingkapan 

hukum-hukum umum yang mendominasi gerak itu, di 

samping perhatian para pengkaji itu untuk menemukan 

makna gerak itu. Terkadang ada yang berpendapat bahwa 

makna gerak itu berkembang ke arah kebebasan, 
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keadilan, perealisasian kehendak tuhan, kemajuan ke 

arah penegakan kehendak manusia, dan sebagainya. 

Mengenai motor penggerak sejarah,  al-Khudhari 

(1987: 54) menyebutkan bahwa para pemikir berbeda 

pendapat mengenai faktor utama yang mengendalikan 

perjalanan sejarah. Dalam hal ini ia mencatat ada tiga 

pendapat, yaitu: 

1. Alloh-lah faktor satu-satunya yang 

mengendalikan perjalanan sejarah. 

2. Tokoh-tokoh yang pahlawanlah yang membuat 

dan menggerakkan sejarah. 

3. Faktor ekonomi. 

 

Berkaitan dengan ini muncul pertanyaan lanjutan, 

apakah sejarah atau kondisi-kondisi historis merupakan 

realitas objektif yang mandiri dari akal manusia, dari 

konsepsinya, dari tindakan-tindakannya? Ataukah ada 

suau determinisme sejarah yang paripurna dan 

memaksakan dirinya dari luar terhadap manusa dan 

manusia ini sendiri tidak mampu mengubahnya? Ataukah 



6 
 

manusialah yang membuat sejarah dan mengendalikan 

perjalanannya? Kaum materialis mempercayai pendapat 

pertama. Mereka merujukkan segala perubahan historis 

pada kondisi-kondisi ekonomis dan bentuk serta sarana 

produksi dalam masyarakat. Lebih jauh lagi mereka 

menyatakan tentang adanya determinisme historis. 

Pendapat yang kedua dipegangi para filosof idealis yang 

menolak determinisme sejarah dan menyatakan bahwa 

manusialah yang menggerakkan sejarah.  

Selanjutnya, dalam bagian ini uraian akan 

dikonsentrasikan pada persoalan gerak sejarah.  
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II. GERAK SEJARAH 

 

 

Menurut para filosof sejarah pengikut metode 

kontemplatif terdapat tiga pola gerak di mana sejarah 

berjalan sesuai dengannya, yaitu: 

1. Sejarah berjalan menelusuri garis lurus lewat jalan 

kemajuan yang mengarah ke depan atau kemunduran 

yang bergerak ke belakang. 

2. Sejarah berjalan dalam daur kultural yang dilalui 

kemanusiaan, baik daur saling terputus, dan dalam 

berbagai kebudayaan yang tidak berkesinambungan 

atau daur-daur itu saling berjalin dan berulang kembali. 

3. Gerak sejarah tidak selalu mempunyai pola-pola 

tertentu. 

Para filosof sejarah sendiri sering 

mencampuradukkan ketiga pola ini dalam 

menginterpretasikan gerak sejarah. 
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2.1 Gerak Sejarah Maju 

 

Ide gerak sejarah yang maju ke depan sering 

dikemukakan para filsof  yang cenderung mengukuhkan 

perbuatan manusia dan pencapaian-pencapaiannya dalam 

sejarah. Mengenai asal ide kemajuan ini bisa diacu pada 

pendapat-pendapat Bacon (Sahakian, 1968: 124-140) dan 

Descartes (Snyder, 1955: 25-28), dua panji kebangkitan 

ilmiah di Barat. Pada akhir abad ke-19 ide ini semakin 

tersebar luas, yaitu pada waktu terjadi polemik antara 

para pengikut sastrawan dan kritisi lama dengan 

sastrawan dan kritisi baru. Untuk mempertahankan sikap 

mereka, para pengikut sastrawan dan kritisi baru terpaksa 

menuduh para pengikut sastrawan dan kritisi lama bahwa 

mereka telah terperosok dalam khayalan pengukuran 

yang keliru. Yakni pada waktu mereka memandang 

orang-orang yang lebih dulu dari mereka sebagai orang-

orang yang lebih kuat pikirannya. Padahal manusia 

apabila ia semakin dewasa kebijakannya pun semakin 

matang dan orisinal, demikian halnya kemanusiaan yang 
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bersama perjalanan zaman semakin mengarah kepada 

kemajuan. Jadi, apabila manusia yang terdahulu 

mempunyai kelebihan dalam keterdahuluannya, maka 

manusia yang berikutnya mempunyai kelebihan dalam 

kesempurnaannya.  

Teori kemajuan ini kemudian tersebar dan 

mempengaruhi bidang-bidang kegiatan manusia lainnya 

seperti politik, sosial, seni, filsafat, dan sejarah, sehingga 

pada abad ke-19 kata kemajuan  memiliki berbagai 

makna. Di antara makna kata itu ada yang berkaitan 

dengan “ide perkembangan yang memandang watak 

manusia sebagai hasil tertinggi proses perkembangan itu 

sendiri”, dan oleh karena itu kemajuan historis juga 

terkandung dalam watak itu. Makna kata ini ada pula 

yang berkaitan dengan “filsafat denominasional”, di 

mana konsepsi kemajuan mengambil corak teori yang 

integral dalam filsafat sejarah, seperti halnya yang kita 

dapatkan pada beberapa filosof abad ke-19 seperti Karl 

Marx, Frederick Engels, dan lain-lain, atau dalam 

“filsafat sosial” yang diwakili  oleh Auguste Comte dan 



10 
 

John Stuart Mill. Kemudian pada abad ke-20, teori 

kemajuan meraih berbagai dukungan dari kalangan kaum 

Marxis, pragmatis, dan para penganut aliran 

eksperimental. 

 

Sejak awal kemunculannya, teori kemajuan erat 

kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Seruan para 

penganut teori ini pada dasarnya ditegakkan di atas 

kemajuan yang diraih kamanusiaan dalam sebagian 

ilmu pengetahuan yang membuat tersingkapnya 

sebagian hal yang tidak diketahui sebelumnya, dan di 

antara hasilnya adalah masa pencerahan dengan 

optimisme dan rasa percaya terhadap masa  depan yang 

erat berkaitan dengannya, keinginan untuk 

mengendalikan alam, peremehan masa lalu dengan 

segala khurafatnya, dan keinginan untuk menguasai 

pembuatan sejarah. 

Teori kemajuan ini oleh para pendukungnya 

dideskripsikan sebagai suatu proses akumulatif 

sepanjang masa. Oleh karena itu  orang-orang zaman 
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modern, dengan sarana dan ilmu pengetahuan yang 

mereka miliki, lebih maju ketimbang orang-orang 

zaman dahulu di bidang ilmu pengetahuan dan 

industri. Oleh karena itu kekaguman tidak logis 

terhadap orang-orang dahulu tidak mempunyai landasan, 

dan kekaguman itu menurut mereka merupakan batu 

penghalang jalan kemajuan manusia. Dengan pandangan 

yang demikian ini, kemajuan adalah filsafat optimistis 

yang memandang kesempurnaan manusia sebagai hal 

yang tidak terbatas dan sejarah manusia bergerak 

maju di mana pengetahuan manusia menjadi semakin 

berkembang dan sedikit demi sedikit semakin 

mendekati tujuan akhir masyarakat manusia, yaitu 

terealisasinya kebebasan, kesempurnaan, dan 

penguasaan sepenuhnya atas alam. 

Auguste Comte termasuk kaum progresif yang 

memakai teori organis dalam menginterpretasikan watak 

masyarakat. Menurutnya, masyarakat adalah kelompok 

organis kolektif, dan seperti halnya berbagai fenomena 

dalam alam, matematika dan biologi tunduk di bawah 
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hukum-hukum tertentu, masyarakat juga, tegak di atas 

suatu hukum umum. Berdasarkan hukum itu sendiri, 

misalnya, kita bisa membagi berbagai fase yang 

dilalui peradaban menjadi tiga fase, yaitu fase teologis, 

fase metafisis, dan fase positif. Hukum ketiga fase 

itu diikhtisarkan Comte dari sejarah ilmu pengetahuan 

dan terpengaruh oleh tiga klasifikasi yang dikemukakan 

Vico, seperti akan diuraikan nanti dalam kajian ini. Ide 

kemajuan diperbincangkan Comte dalam kerangka 

dinamisme sosial yang dipandangnya sebagai teori umum 

kemajuan manusia yang secara ringkas, di antaranya, di-

nyatakan bahwa pada akhirnya manusia akan mampu 

mengendalikan alam. Dalam filsafat Comte kemajuan 

diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu kemajuan 

intelektual, kemajuan material, dan kemajuan 

moral. Filsafat Comte itu terpengaruh oleh ide 

perkembangan dalam ilmu pengetahuan alam, namun ia 

mempergunakan sejarah dalam kajiannya tentang 

perkembangan intelek (pikiran) manusia dan fase-fase 

yang dilaluinya. 
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Tampak bahwa para pemikir pada masa 

pencerahan telah berupaya mencarikan landasan posisi 

manusia dalam alam fisik dan mereka menganggap 

hukum-hukum sejarah adalah sama dengan hukum-

hukum alam. Dari segi lain mereka mempercayai 

kemajuan. Tapi landasan apakah yang bisa dipakai 

untuk memandang bahwa alam adalah maju secara 

terus ke arah suatu tujuan? Kesulitan ini dipecahkan 

Hegel dengan mengadakan pemilahan yang ketat antara 

sejarah yang dipandangnya maju dan alam yang 

kehilangan corak itu. Kemudian datang revolusi 

Darwinisme yang menyirnakan semua hal yang tidak 

mengenakkan, yaitu dengan pandangannya bahwa 

perkembangan dan kemajuan adalah sama: tampak 

jelas bahwa pada akhirnya alam adalah maju seperti 

sejarah. Namun pendapat ini membuka pintu gerbang 

salah paham yang lebih berbahaya, sebab ia memberi 

kesempatan terjadinya pencampuradukan antara 

warisan biologis, yang membentuk sumber 
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perkembangan, dan perolehan sosial yang 

membentuk sumber kemajuan dalam sejarah". 

Demikianlah terbentuknya hubungan antara ide 

perkembangan dan ide kemajuan dalam kalangan 

banyak penelit i, meski perkembangan sendiri tidak 

lain adalah perombakan bio-fisiologis khusus bagi 

makhluk-makhluk hidup sesuai dengan hukum seleksi 

alam, sementara kemajuan adalah upaya yang sadar 

untuk memperoleh pola-pola baru dalam tingkah laku 

individu dan masyarakat. Dari sini majunya kemanusiaan 

tampak merupakan hal yang deterministis dan pasti. 

Malah ia mudah direalisasikan apabila masyarakat-

masyarakat yang ada mampu mendayagunakan sebaik--

baiknya penemuan-penemuan ilmiah tentang prinsip-

prinsip ekonomi dan hukum-hukum perkembangan 

manusia, seperti halnya diungkapkan oleh kajian 

sejarah yang ilmiah dan mendalam. Karena 

masyarakat-masyarakat manusia dan nilai-nilai moral 

yang luhur maju sesuai dengan hukum-hukum ilmiahnya 

yang khusus, demikian halnya ilmu pengetahuan kita 
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akan semakin maju dengan semakin bertambahnya 

pengetahuan kita tentang hukum-hukum alam. 

Sehingga kemanusiaan pun akan melangkah maju ke 

arah masa depan cemerlang yang didasarkan pada 

penghormatan atas hak-hak individu kemajuan ilmu 

pengetahuan, dan merealisasikan ke bahagiaan pikiran, 

moral, dan sosial tertinggi yang ditujunya. 

Meski adanya harapan dan niat baik para 

pendukung teori kemajuan dengan berbagai aliran 

filosofisnya, namun teori ini banyak mendapat 

kritikan. Sebagian ada yang berkenaan dengan metode 

penelitian yang dipakai dan sebagian ada yang 

berkenaan dengan nilai-nilai yang mereka kemukakan. 

Misalnya saja, seperti dikemukakan beberapa 

penelit i, krit ik mereka yang keras terhadap zaman 

pertengahan dengan norma-norma zaman modern. 

Demikian halnya kritik keras mereka terhadap para 

agamawan telah melewati batas dengan mengeritik 

agama itu sendiri, sebab dalam pandangan mereka 

agama bukan lagi merupakan faktor penting dalam 
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pembentuk kebudayaan. Krit ik mereka terhadap 

khurafat dan pikiran magis telah menyentuh pula ide 

agama. Yakni sewaktu mereka memaksakan ide 

pembebasan diri dari kekuasaan gereja, mereka pun 

mencukupkan ide kemajuan ini dengan manifestasi 

luarnya saja yang bertentangan dengan agama, tanpa 

berupaya mendalami konteks peristiwa-peristiwa 

sejarah yang terjadi guna menyingkapkan perjalanan 

internalnya.  

Dari segi lain, teori kemajuan mendapat kritik 

dari para penganut relativisme historis yang 

memandang teori kemajuan hanya sebagai salah satu 

po la organisasi sosial yang berupaya menganalisis 

realitas dan mengorganisasikannya berdasarkan 

percobaan-percobaan masa lalu, guna terjadinya 

perubahan yang lebih besar dan demi kebaikan 

sebanyak mungkin anggota-anggota masyarakat. Jadi, 

kemajuan dalam pengertian yang demikian ini 

merupakan suatu nilai moral yang lebih banyak 

mengandung suatu sifat pengarahan dan perasaan 
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tanggung jawab bersama daripada merupakan suatu 

filsafat realistis tentang realitas sejarah dalam 

pengertiannya yang dikenal. 

 

 

2.2 Gerak Sejarah Mundur 

 

Kini kita beralih pada bentuk lain dari konsepsi 

beberapa peneliti tentang gerak sejarah. Apabila 

sementara ahli ada yang menganut ide gerak maju 

kemanusiaan ke depan, sebaliknya ada pula para ahli 

yang menyatakan bahwa kemanusiaan bergerak 

mundur. Namun ide gerak mundur historis ini tidak 

diperbincangkan banyak filosof, tidak seperti halnya 

dalam kalangan awam yang di setiap masa kita masih 

tetap mendengarkan dari mereka keluhan terhadap 

zaman dan kerinduan terhadap masa lalu, dengan 

kebaikan, kejayaan, dan keutamaan yang dimilikinya. 
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Pesimisme historis yang demikian ini timbul, 

kadang-kadang, dari perasaan manusia yang 

merasakan kebrutalan masanya dan runtuhnya nilai-

nilai estetis dan etis dalam kalangan banyak orang. Di  

antara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

keadaan yang demikian itu adalah terjadinya peperangan 

yang menghancurkan, sirnanya harapan atas perdamaian 

dan perealisasian kemakmuran yang selalu berulang, 

dan sikap para tokoh agama terhadap kritik sosial atas 

etika masa yang sedang berlangsung. 

Walaupun terjadi kemajuan berbagai sistem sosial 

yang bisa diamati, beberapa  pemikir sering menyatakan 

ketidakmampuan kemanusiaan untuk mencapai 

kemajuan yang riil. Misalnya saja ujar Goethe: "Kini 

manusia menjadi lebih cerdas dan sadar, namun ia tidak 

menjadi lebih berbahagia dan bermoral". Sementara 

Georges Sorel (meninggal pada tahun 1922) menentang 

para filosof kemajuan dan para penyusun teori-teori 

perkembangan sosial politik dan memandang para tokoh 

yang searah dengan Fovilles sebagai para penipu yang 
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berkelebihan, sewaktu mereka menyatakan bahwa 

menyadari terjadinya peningkatan perasaan kehormatan 

manusiawi, kebebasan, dan individualitas dalam 

kalangan masyarakat dengan maju dan tersebarluasnya 

demokrasi.  

Dalam tempat yang lain G.B. Shaw 

menyatakan secara tegas bahwa kebudayaan adalah 

penyakit yang timbul akibat pembangunan 

masyarakat dari material yang usang. Kemudian ia 

menanyakan di manakah kemajuan yang diklaim itu. 

"Sejak masa kaum Hittit, selangkah pun kebudayaan 

tidak pernah maju". Dan komentar lebih lanjut 

mengenai pertanyaan itu: "Pembunuhan dengan 

senapan tidaklah kurang menyakitkan dibanding 

pembunuhan dengan panah beracun". Tulisan Shaw 

sendiri penuh dengan sindiran tajam pada seruan 

pihak-pihak yang berharap akan bisa menguasai alam: 

"Harapan yang demikian itu hanialah ilusi belaka 

yang harus dibungkam". Sebagai bukti ia 

mengemukakan kondisi yang dialami orang-orang 
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kulit hitam di Amerika dengan keruntuhan 

kemanusiaan yang dicapainya. Ujarnya: "Kita bisa 

memberinya atribut apa pun, namun kita tidak bisa 

menyatakannya sebagai suatu kemajuan dalam 

sejarah kemanusiaan". Selanjutnya ia menyeru kita 

untuk seiring pendapat bahwa suatu ketika manusia 

akan kembali pada kehidupannya yang primit if - 

meski terjadinya berbagai perkembangan dan berbagai 

revolusi sosial dialaminya - apabila wataknya sendiri 

tidak berubah. Karena selama manusia tetap dalam 

keadaannya yang ada sulit diharapkan kemanusiaan akan 

bisa merealisasikan kemajuan yang lebih daripada yang 

diketahui. Oleh karena itu lebih baik kita tidak meyakini 

bahwa manusia, sepert i yang ada kini,  patut  bagi 

set iap kemajuan. 

Ide kemajuan, menurut beberapa penulis, dengan 

demikian merupakan ilusi yang dikemukakan sejumlah 

pemikir, filosof, dan pembaharu yang berpendapat 

bahwa sejarah umum, yang bergerak menurut garis 

horisontal, merupakan suatu "kemanusiaan" yang selalu 
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bergerak. Akibatnya, mereka pun mengacaukan antara 

pengertian-pengertian yang tidak mempunyai 

indikator, seperti penguasaan rasio, kebahagiaan 

sejumlah besar orang, pencerahan, kebebasan bangsa-

bangsa, penguasaan alam, perdamaian yang abadi, dan 

ilusi-ilusi lain-lainnya. Dalam hal ini mereka terdorong 

di belakang optimisme naif yang tidak dikuatkan oleh 

pengalaman sejarah: "Maka mereka pun mempunyai 

gambaran bahwa kemanusiaan bergerak secara terus-

menerus ke arah suatu tujuan tertentu. Gambaran ini 

bukannya mereka terima karena adanya bukti ilmiah, 

tapi karena mereka mengharapkan hal itu dan harapan 

cukup menjadi bukti. Agar pandangan mereka itu 

mendapatkan landasan, mereka pun menciptakan kata 

"kemanusiaan", dan seakan kemanusiaan merupakan 

sesuatu yang hakiki, maujud, hidup di luar". Walau 

demikian kemanusiaan merupakan kata yang abstrak. 

Sebab, seperti dikatakan Goethe, dalam hari-hari 

yang telah lalu yang ada hanialah manusia. dan yang 

akan ada juga hanya manusia. Jadi, kata kemanusiaan 
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itu ada kalanya mengandung makna species hewan dan 

ada kalanya tidak sama sekali mengandung suatu 

makna, baik apakah makna tujuan, perencanaan, atau 

upaya seperti dikemukakan para pendukung ide 

kemajuan. 

Pesimisme begitu mendominasi pandangan 

sejumlah filosof, seperti halnya Spengler dan Albert 

Schweitzer, yang memandang kebudayaan modern 

sebagai alam industrial dan mekanistis yang hampa 

dari semangat, kehidupan, dan nilai-nilai moral. 

Apabila Spengler mengukuhkan pendapatnya tentang 

kehancuran kebudayaan itu lewat labrakannya atas 

mekanisasi zaman modern di mana alam fisik berubah 

menjadi alam industrial yang hampa dari semangat dan 

kehidupan, sementara Schweitzer mengukuhkan aspek 

modern yang tertimpa dekandensi moral sehingga 

manusia pun kehilangan substansi spiritualnya. Kedua 

tokoh itu, lebih jauh lagi, berpendapat bahwa derita 

yang dialami kebudayaan Barat modern merupakan 
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derita luar biasa yang akan berakhir menjadi 

malapetaka bagi kebudayaan itu. 

Namun pesimisme dalam konsepsi tentang gerak 

sejarah ini tidak hanya terbatas dalam kalangan orang-

orang yang memiliki kecenderungan romantis, seperti kita 

dapatkan pada contoh-contoh di muka, tapi pesimisme 

itu juga mempengaruhi sebagian kaum sosialis. Sebagai 

kebalikan dari apa yang dikenal dari banyak kaum 

sosialis, di antara mereka ada yang menolak ide 

kemajuan yang ditegakkan di atas asas mekanistis 

determinisme yang ditimbulkan oleh faktor-faktor sejarah 

dan ekonomi. Georges Sorel, misalnya, dalam uraiannya 

tentang ilusi kemajuan menyatakan pesimismenya atas 

terealisasinya kemajuan yang integral kecuali apabila 

hal itu berlangsung dengan kekerasan yang dilakukan 

oleh kelas buruh, sehingga kelas itu menjadi kekuatan 

bebas yang mengungguli dan mendominasi kekuatan 

ekonomis teknis yang dimiliki kaum borjuasi. Tanpa 

memandang posisi seruan ini di antara berbagai teori 

sosialis, maka kekerasan yang demikian tidak lain 
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merupakan ungkapan yang gamblang tentang 

disintegrasi esensial dalam kebudayaan, yang dibarengi 

dengan sirnanya secara mendadak keseimbangan antara 

rasio dan instink, secara massal, yang berakibat terjadinya 

revolusi yang menghancurkan. Pada waktu itulah peringkat 

manusia sosial akan turun ke peringkat hewan yang 

tingkahlakunya dikendalikan oleh instink, untuk 

bergerak membebaskan diri dari ikatan-ikatan tradisi, 

moral, dan hukum. 

Kaum pesimis ini sendiri, yang menganut ide gerak 

sejarah yang mundur ke belakang, apabila tidak mengajak 

massa untuk mengadakan revolusi yang keras, hampir 

tidak merefleksikan suatu garis pikiran yang gamblang 

dalam kalangan para sejarawan kebudayaan, karena sedikit 

sekali para filosof sejarah yang mengambil pendapat itu. 

Menurut pendapat paling ekstrem dari kaum pesimis 

ini, kebudayaan-kebudayaan mempunyai daur historis, 

yakni kebudayaan itu lahir, tumbuh, berkembang dan 

mati, seperti halnya makhluk hidup, untuk digantikan 
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atau tidak setelahnya, oleh kebudayaan lainnya, seperti 

akan diuraikan nanti. 

 Tampak bahwa sejarah - dalam perasaan manusia 

modern - telah menjadi suatu alam yang berjalin dan 

kompleks, yang membuat manusia tidak mampu 

memahami rinci-rinci dan bagian-bagiannya yang 

tersusun dalam satu pola yang bermakna. Menurut 

sejumlah penulis modern mengenai hal itu, rinci-rinci 

sejarah itu tidak menyajikan kepada kita kunci rasional 

apa pun yang membuat kita mampu memahami gerak 

sejarah. "Ia hanialah serangkaian perubahan-perubahan 

cepat yang tidak tergambarkan. Apalagi sejarahnya 

sendirilah yang tidak lagi membawa suatu misi onto-

logis yang bermakna: adakalanya ia tidak sama sekali 

mempunyai tujuan dan adakalanya mempunyai tujuan 

yang beraneka namun tidak ada satu pun yang 

memberi perasaan bermakna terhadap landasan 

harapan dan nilai-nilai manusiawi. 

Pesimisme dalam memahami sejarah yang 

demikian itu, meski pada substansinya mengandung 
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penghancur konsepsi kemajuan seperti yang dikenal, tidak 

menyatakan secara terang-terangan gerak sejarah yang 

mundur ke belakang, sebab ia mengungkapkan tentang 

sirnanya keyakinan atas keintegralan rasio manusia, 

kesempurnaannya, dan kemampuannya untuk berhasil, 

mengaktualisasikan diri, dan berkembang, yaitu 

keyakinan yang begitu besar daya tarik dan 

pengaruhnya se lama  abad-abad pertama zaman 

modern.  Oleh karena itu, masih banyak penulis 

modern yang menganut ide kemajuan, meski ide itu 

sendiri mendapat banyak kritikan dan meski sejumlah 

filosof merasa bahwa kebudayaan manusia modern hampir 

di ambang kehancuran. 

Sebagai penutup uraian ringkas tentang ide 

gerak sejarah yang mundur ke belakang menuju ke 

hancuran, seperti dikemukakan sejumlah pengkaji, dapat 

dinyatakan bahwa seorang peneliti yang jujur tidaklah 

bisa membatasi perjalanan tertentu dari kebudayaan: 

bahwa ia bergerak maju ke depan atau mundur ke 

belakang. Ini karena setiap kebudayaan mengalami 
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kemajuan atau kemunduran, sebab itu masa lalunya tidak 

selalu bisa menjadi indikator masa depannya dan 

penguasaan intelektualnya terhadap alam pun tidak selalu 

menunjukkan kemajuannya yang menyeluruh. Untuk itu, 

perbincangan tentang masalah ini tidak akan diperpanjang 

lagi dan kini kita beralih pada sebuah pola lain dari 

gerak sejarah, seperti dikemukakan para penulis modern. 

 

2.3 Gerak Sejarah Daur Kultural 

 

Teori daur kultural adalah salah satu teori para 

pengasas filsafat kontemplatif sejarah, di mana konsepsi 

mereka tentang gerak sejarah biasanya tidak lepas dari 

upaya untuk menyingkapkan pola dan watak ritmenya. Di 

samping kelompok-kelompok yang menganut ide ge r a k  

se ja r a h ya ng  ma ju  ke  dep a n a t au  mu nd ur  ke  

belakang, seperti telah diuraikan di muka, ada 

kelompok yang menyatakan bahwa sejarah mempunyai 

daur kultural yang mengulang kembali dirinya sendiri 

dalam satu bentuk atau lainnya. Ibn Khaldun, Vico, 
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Spengler, dan Toynbee dipandang sebagai para tokoh teori 

ini, meskipun sesama mereka tidak seiring pendapat 

mengenai rinci-rinci teori ini dan dimensi-dimensi sosial, 

historis, dan filosofisnya.  

 

a. Ibn Khaldun 

 

Ibn Khaldun, yang filsafat sejarahnya akan 

diuraikan nanti, dipandang sebagai pengasas teori ini 

dalam sejarah pemikiran manusia, yakni dari dimensi 

sosial dan filosofis umumnya dan rinci-rinci kulturalnya 

yang teliti. Para peneliti hampir seiring pendapat bahwa 

pikirannya adalah orisinal, dalam, dan tuntas, sehingga 

uraiannya dalam al-Muqaddimah mengenai sejarah 

dunia dipandang sebagai salah satu karya besar di bidang 

ini. Sekalipun adanya perbedaan pendapat tentang 

klasifikasi ilmiahnya: apakah karyanya itu masuk dalam 

bidang kebudayaan, sosial, atau sejarah. 

Di sini kami akan menguraikan secara ringkas 

konsepsi Ibn Khaldun mengenai daur gerak sejarah, 
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yaitu suatu konsepsi yang ditegakkan di atas suatu teori 

tentang kebudayaan manusia yang membuat Ibn Khaldun 

menjadi terkenal. Kebudayaan menurut Ibn Khaldun adalah 

masyarakat manusia yang dilandaskan di atas hubungan 

antara manusia dan tanah dari satu segi, dan dari segi lain 

di atas hubungan antara seorang manusia dengan 

lainnya yang berakibat timbulnya upaya mereka untuk 

mematahkan kesulitan-kesulitan lingkungan, pertama-

tama, kemudian untuk mendapatkan kesenangan dan 

kecukupan dengan membangun industri, menyusun 

hukum, dan menert ibkan transaksi. 

Dari kajiannya tentang watak masyarakat 

manusia, Ibn Khaldun menyimpulkan bahwa kehidupan 

nomaden lebih dahulu ada dibanding kehidupan kota 

dan masing-masing bentuk kehidupan ini mempunyai 

karakteristik tersendiri. Menurut pengamatannya, politik 

tidak akan timbul kecuali dengan penaklukan dan 

penaklukan tidak akan terealisasi kecuali dengan 

solidaritas. Lebih jauh lagi, menurut pengamatannya, 

kelompok yang terkalahkan selalu senang mengekor 
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kelompok yang menang, baik dalam slogan, pakaian, 

kendaraan,  dan tradisinya, dan merupakan salah satu 

watak seorang raja adalah sikapnya yang menggemari 

kemewahan, kesenangan, kedamaian, dan apabila hal-hal 

ini semuanya mewarnai sebuah negara maka negara itu 

sudah masuk masa senja. Jadi, kebudayaan adalah 

tujuan masyarakat manusia dan akhir usianya. 

Pendapat Ibn Khaldun tentang watak masyarakat 

manusia ini dijadikannya sebagai landasan konsepsinya 

bahwa kebudayaan dalam berbagai bangsa berkembang 

melalui empat fase, yaitu fase primitif atau nomaden, 

fase urbanisasi, fase kemewahan, dan kemunduran 

yang mengantarkan pada kehancuran. Jadi, 

kebudayaan dan negara, seperti halnya individu-individu, 

memiliki umur alamiah. Dalam fasenya yang pertama, ia 

diwarnai dengan kehidupan yang nomaden,  primit if, 

dan kasar. Pada fase ini kelompok-kelompok yang ada 

diwarnai dengan keberanian dan ketangguhan yang 

mendorong mereka untuk menundukkan kelompok-

kelompok lain. Selain itu, dalam kalangan kelompok-
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kelompok ini tumbuh solidaritas, ikatan, dan persatuan 

yang menopang mereka meraih kekuasaan dan ke-

menangan. Demikianlah berdirinya negara dalam 

kalangan kelompok-kelompok ini, yang berlangsung 

dengan ekspansi dan penaklukan. Dengan ini mereka 

pun beralih dari fase nomaden ke fase urbanisasi. 

Dalam fase kedua, fase urbanisasi, pembangunan 

yang mereka lakukan tetap berlangsung dan negara 

atau kebudayaan semakin maju. Sehingga apabila 

mereka memasuki fase ketiga, mereka pun tenggelam 

dalam kemewahan dan lupa masa fase pertama yang 

diwarnai dengan berbagai keutamaan, seperti 

ketangguhan dalam mempertahankan diri, keinginan 

untuk hidup bebas, dan kecenderungan untuk hidup 

secara sederhana. Akibatnya, solidaritas mereka pun 

menjadi melemah dan menjadi tidak mampu 

mempertahankan diri. Maka mereka pun memasuki fase 

kemunduran yang dibarengi dengan kemewahan, 

pemuasan hawa nafsu, tindakan yang buruk, dan 

melalaikan masalah kenegaraan dan kemasyarakatan. 
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Ini membuat negara diwarnai dengan kerentaan dan 

sakit kronis yang hampir tidak bisa dihindari dan 

apabila ia bisa sembuh keadaannya pun telah begitu 

lemah sehingga berakhirlah daur kebudayaan atau 

negara itu, karena kebudayaan dari satu segi adalah 

tujuan masyarakat, dan dari segi lain ia merupakan 

akhirnya. Jadi, apabila urbanisasi dan kulturalisasi 

yang diinginkan masyarakat telah tercapai, biasanya 

dibarengi dengan kemakmuran dan kehidupan yang 

santai yang merupakan pertanda, menurut Ibn 

Khaldun, usainya daur kultural dalam sejarahnya dan 

bermulanya daur baru. 

Demikianlah konsepsi Ibn Khaldun tentang 

perkembangan kebudayaan. Konsepsinya ini memang 

berbeda dengan konsepsi para filosof sejarah modern 

di Barat, meski sebagian di antara mereka ada yang 

terpengaruh oleh konsepsinya. 

 

b. Vico 
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Di antara para filosof yang terpengaruh oleh 

pendapat Ibn Khaldun ialah Vico, seorang filosof 

sejarah dan sosial yang hidup di Italia pada akhir abad 

ketujuh belas dan permulaan abad kedelapan belas. 

Menurut Vico, sejarah kemanusiaan bisa diletakkan di 

bawah interpretasi ilmiah yang teliti. Ia, dalam 

karyanya The New Science, berupaya menguraikan 

sebab-sebab terjadinya perubahan kultural yang 

menimpa masyarakat manusia. Akhirnya ia 

menyimpulkan bahwa masyarakat manusia melalui 

fase-fase pertumbuhan, perkembangan, kehancuran 

tertentu. Sebab "di antara watak manusia ialah 

timbulnya gejala-gejala itu di bawah kondisi-kondisi 

tertentu dan sesuai dengan sistem-sistem tertentu. 

Jadi setiap kali kondis-kondisi itu terpenuhi, maka 

gejala-gejala itu pun akan timbul." 

Selain itu Vico berpendapat bahwa masyarakat-

masyarak manusia melalui berbagai lingkaran 

kultural, di mana masyarakat-masyarakat itu beralih 

dari kehidupan barbar ke kehidupan berbudaya atas 
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tuntunan Ilahi yang memelihara wujud. Namun cir i 

yang mewarnai teori Vico tentang sejarah ialah 

keyakinannya bahwa berbagai aspek kebudayaan 

suatu masyarakat dalam fase mana pun dari 

sejarahnya membentuk pola-pola sama yang saling 

berkaitan satu sama lainnya secara substansial dan 

esensial. Jadi, apabila dalam suatu masyarakat 

berkembang suatu aliran seni atau keagamaan ter-

tentu, maka berkembang pula bersamanya pola-pola 

tertentu dari sistem-sistem politik, ekonomi, hukum, 

pikiran dan sebagainya. 

Teori Vico ini mempunyai dampak yang jelas 

terhadap banyak filosof sejarah setelahnya, sepert i 

Herder, Hegel, dan Karl Marx, semuanya menurut 

caranya masing-masing. Aliran Vico tentang daur 

kebudayaan ini sendiri ditegakkan di atas hubungan 

internal di antara berbagai pola budaya yang 

berkembang dalam masyarakat. Sebab ia menjadikan 

daur-daur kulturalnya satu sama lainnya saling 

melimpahi dan selalu memiliki perulangan. Tetapi 
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perulangan itu tidak selalu berarti bahwa sejarah 

mengulang dirinya sendiri. Sebab perjalanan sejarah 

bukanlah roda yang berputar mengitari dirinya sendiri 

sehingga memungkinkan seorang filosof meramalkan 

terjadinya hal yang sama pada masa depan. Sedang 

menurut Vico, sejarah berputar dalam gerakan spiral 

yang mendaki dan selalu memperbaharui diri, seperti 

gerakan pendaki gunung yang mendakinya dengan 

melalui jalan melingkar ke atas di mana setiap 

lingkaran selanjutnya lebih tinggi dari lingkaran 

sebelumnya, sehingga ufuknya pun semakin luas dan 

jauh. Mungkin pembaharuan diri terus-menerus dari 

gerak sejarah inilah yang menjadi ciri teori Vico yang 

membedakannya dari teori-teori tentang daur kultural 

sejarah sebelumnya. Teori ini sendiri konsisten 

dengan suatu metode yang tegar tentang gerak ulang 

sejarah, yang melempangkan jalan untuk berpendapat 

tentang mungkin dilakukannya peramalan dalam 

kajian sejarah dan sulit menerima ide kemajuan seperti 

menurut Plato dan Machiavelli. Masyarakat-
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masyarakat manusia menurut Vico, dengan demikian, 

bergerak melalui fase-fase perkembangan tertentu 

yang berakhir dengan kemunduran atau barbarisme 

dan selanjutnya memulainya lagi dari fase yang awal 

dan begitu seterusnya. Dengan demikian lingkaran-

lingkaran sejarah, menurut Vico, dalam pendakian 

yang terus menerus terjalin erat dengan kemanusiaan. 

Dalam wawasan historis Vico, ide kemajuan adalah 

substansial, meski kemajuan ini sendiri t idak melalui 

satu perjalanan lurus ke depan tapi bergerak dalam 

lingkaran-lingkaran historis yang satu sama lainnya 

saling melimpahi. Dalam setiap lingkaran, pola-pola 

budaya yang berkembang dalam masyarakat, baik 

agama, politik, seni, sastera, hukum, dan filsafat saling 

terjalin secara organis dan internal, sehingga masing-

masing lingkaran itu memiliki corak kultural khususnya 

yang merembes ke dalam berbagai ruang lingkup 

kulturalnya. 

Atas dasar itu Vico membagi sejarah 

kemanusiaan menjadi tiga fase yang 
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berkesinambungan, yaitu fase  teologis, fase herois 

dan fase humanistis. Fase yang terkemudian, menurut 

Vico, adalah lebih tinggi ketimbang fase sebelumnya, 

daur kultural purna dengan fase ketiganya dengan lebih 

tinggi dibanding daur sebelumnya 

Adapun fase pertama oleh Vico disebut  

dengan masa ketuhanan. Masa ini bermula pada 

waktu suatu bangsa mulai meninggalkan secara 

bertahap kehidupan primitif sebelumnya, untuk masuk 

pada masa ketuhanan. Masa ini sendiri diwarnai 

dengan berkembangnya berbagai khurafat dan rasa 

takut terhadap fenomena-fenomena alam yang 

dipandang sebagai teofani kehendak Ilahi, baik yang 

menunjukkan kemarahan-Nya atau keridhaan-Nya. 

Selain itu masa ini juga didominasi oleh ide ruh baik 

dan ruh jahat yang menentukan nasib manusia. Lebih 

jauh lagi masa ini adalah masa mitologi animistis 

yang dikendalikan oleh kekuasaan-kekuasaan 

kependetaan yang menyatakan bahwa hak-haknya 

dalam melaksanakan apa yang dipandangnya sebagai 
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hukum didasarkan pada kehendak tertinggi Ilahi. 

Dengan demikian, dalam periode kehidupan masyarakat 

pada fase ini, pembangkitan rasa takut akan amarah 

Tuhan yang terefleksikan dalam kemarahan alam 

merupakan sarana satu-satunya untuk mengendalikan 

perlawanan individu-individu dan melaksanakan 

hukum. Demikianlah ciri-ciri umum masa ketuhanan 

seperti yang dideskripsikan Vico. 

Dengan terjadinya perkembangan secara 

bertahap, masyarakat pun masuk suatu masa baru 

yang disebut dengan masa para pahlawan. Fase ini 

bermula pada waktu masyarakat masa ketuhanan 

bersatu dan masuk pada kesatuan yang lebih besar 

guna menghadapi bahaya luar atau disintegrasi 

internal. Pada fase ini watak manusia begitu 

didominasi cinta kepada kepahlawanan dan pemujaan 

kekuatan, agama, sastera, dan filsafat mengambil corak  

mitologis khusus. Sementara kekuasaan pada masa ini 

telah beralih dari tangan para pendeta dan tokoh 

agama ke tangan panglima perang dan ksatria. Dalam 
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kondisi yang demikian kekuatan menjadi hukum 

yang berlaku dan kekuatan bersenjata yang 

menentukan kebenaran. Kondisi yang demikian ini 

erat kaitannya  dengan sistem aristokratis yang 

didasarkan pada pemisah penuh antara hak-hak tuan 

dan hak-hak budak. Pada waktu masyarakat awam, 

sebagai warganegara, memperoleh hak-hak mereka, 

masyarakat. pun mulai masuk fase ketiga, yaitu fase 

humanistis. Masa ini diwarnai dengan demokrasi, 

pengakuan kesamaan manusia, dan keruntuhan sistem 

otoriter. Ia adalah masa rasional yang mempercayai 

manusia dan berupaya untuk menguasai alam di mana 

fenomena-fenomenanya kini lagi dipandang erat 

kaitannya dengan amarah dan keridhaan Tuhan.  

Namun dalam masa ini, menurut Vico, 

terkandung benih keruntuhan dan kehancuran. Sebab 

demokrasi dan pernyataan persamaan anggota-

anggota masyarakat segera akan mendorong  rakyat 

awam mempunyai sikap yang ekstrem dalam 

menuntut hak-hak mereka yang secara bertahap 
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kemudian mereka peroleh. Tapi ini membuat semakin 

meningkatnya konflik antara kelas masyarakat, 

bukannya meredakannya, sehingga melemahkan 

hubungan-hubungan tradisional antara kelas-kelas itu 

dan membangkitkan keraguan terhadap sebagian nilai-

nilai tradisional yang diterima tradisi-tradisi sosial 

yang diakui. Akibatnya adalah terjadi disintegrasi dan 

kerusuhan yang merupakan pertanda berakhiriya daur 

kebudayaan seluruhnya. Apabila suatu masyarakat 

telah memasuki kondisi disintegrasi yang demikian ini, 

sulitlah untuk melakukan perbaikan internal dan tidak 

ada yang tinggal kecuali ekspansi asing dari luar atau 

disintegrasi sosial total dari dalam, di mana 

setelahnya masyarakat kembali pada kehidupan 

barbar guna memulai daur kultural yang baru. 

Setelah itu – dengan melalui pola yang sama - dengan 

secara bertahap masyarakat itu pun beranjak dari masa 

ketuhanan ke dalam masa para pahlawan dan 

kemudian masa humanistis yang membuatnya 



41 
 

kembali pada ke hidupan barbar lagi. Kondisi yang 

demikian ini berlaku terus-menerus. 

 Teori Vico ini sendiri mendapat banyak 

kritikan, namun dalam kesempatan ini kami tidak akan 

menguraikannya secara rinci dan di sini kami hanya 

akan mengemukakan secara ringkas sebagian 

tinjauan para pengkaji terhadap teori itu. Misalnya 

saja, beberapa pengkaji menyatakan bahwa 

pembagian Vico atas perkembangan kesadaran 

manusia menjadi ket iga fase tersebut merupakan 

penyederhanaan terhadap realitas sejarah, apalagi ia 

didasarkan pada asumsi hukum-hukum tegar yang 

dilalui kemanusiaan dalam peralihannya dari satu 

fase ke fase yang lain. Padahal fase-fase itu saling 

berjalinan dan ciri-ciri masing-masing fase sering 

terdapat pada fase-fase yang lain. Oleh karena itu, 

Crouzet berpendapat bahwa pada penerapan teori itu 

harus sarat dengan perkecualian-perkecualian. 

Sementara seorang ahli lain menyatakan bahwa ide 

Vico tentang tuntunan Ilahi dan perannya dalam 
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sejarah tampak t idak jelas dan menimbulkan 

keraguan. Malah ia juga menyatakan bahwa tidak 

semua pendapat Vico merupakan hasil pengujian 

yang gamblang dan banyak di antara pendapat-

pendapatnya itu yang diuraikan oleh pemikiran dan 

pendapat yang ditimba dari Perjanjian Lama, dan 

tidak lepas dari fanatisme keagamaan. 

Meskipun adanya berbagai kritik yang 

dilancarkan orang terhadap pendapat Vico, namun 

dalam penilaian banyak ahli ia tetap dipandang 

sebagai bapak sejarah. Atau paling sedikitnya ia di-

pandang sebagai salah seorang pengasas kajian historis 

pada zaman modern. Karena itu dapat dikatakan 

bahwa dedikasinya terhadap sejarah sebanding 

dengan dedikasi Bacon terhadap metode penelitian 

fisika dan dedikasi Auguste Comte terhadap sosiologi. 

 

c. Spengler 

 



43 
 

Kini mari kita beralih pada uraian tentang 

seorang filosof sejarah lain yang juga penganut teori 

daur kultural, yaitu Oswald Spengler (meninggal 

pada tahun 1936). Spengler mengemukakan suatu 

konsepsi yang berbeda tentang gerak sejarah dan 

interpretasi khusus tentang pertumbuhan dan 

kehancuran kebudayaan. Apabila teori Vico, seperti 

telah dikemukakan di muka, menekankan pem-

baharuan yang terus-menerus gerak sejarah dalam 

daur yang selalu mendaki, di mana daur selanjutnya 

lebih tinggi dari daur sebelumnya, maka teori 

Spengler didasarkan pada konsepsi biologig gerak 

sejarah yang sepenuhnya bertentangan dengan ide daur 

kebudayaan seperti yang dikemukakan Vico. 

Pertentangan antara kedua teori itu tampak 

karena menurut Spengler kebudayaan merupakan 

makhluk organis alamiah yang timbul, tumbuh, mekar, 

dan menua sehingga tertimpa kehancuran. Konsepsi 

biologis dari kebudayaan ini diuraikan Spengler 

secara terinci dalam karyanya The Decline of the West. 



44 
 

Buku ini menguraikan filsafatnya dan mengkaji 

fenomena pembentukan kebudayaan secara komparatif 

dengan komposisi yang cenderung lebih berbentuk 

puisi, retorika, intuisi pribadi, dan wawasan spiritual 

khusus tentang ide sejarah daripada berbentuk uraian 

yang metodis dan rancak serta analisis yang logis dan 

sistematis. Meskipun demikian banyak persoalan 

esensial yang dikemukakannya tampak begitu 

gamblang. Pertama-tama ia menyerukan dilancar-

kannya revolusi Copernicean dalam pengkajian 

sejarah yang meluruskan para sejarawan Eropa yang 

berpandangan bahwa kebudayaan mereka merupakan 

kutub tetap bagi semua kebudayaan dan menjadi 

ukuran bagi kebudayaan-kebudayaan lain, seperti 

halnya pandangan para ahli sebelum Copernicus 

bahwa planet bumi tidaklah bergerak dan menjadi 

poros semua planet. Dengan revolusi yang demikian itu, 

dalam memahami sejarah, kita bisa mengkaji setiap 

kebudayaan secara teliti karena ia merupakan 

makhluk organis yang mandiri dan memiliki sifat-
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sifat makhluk organis. Karena setiap kebudayaan 

merupakan makhluk mandiri yang sepenuhnya 

terlepas dari kebudayaan-kebudayaan lainnya dan 

tiada jalan bagi setiap kebudayaan untuk 

berhubungan dengan kebudayaan lainnya selama 

set iap kebudayaan, dalam kedudukannya sebagai 

makhluk organis dan wujud yang hakiki, tetap 

merupakan kesatuan yang menutup diri. Sedang 

kesamaan dalam objek dan gaya pengungkapan antara 

satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya menurut 

Spengler hanyalah merupakan ilusi belaka. Ia hanya 

merupakan kesamaan dalam lahir saja, bukannya 

sampai pada substansinya. Sebab setiap kebudayaan 

merupakan ekspresi tentang suatu semangat dan jiwa 

sedang semangat dan jiwa suatu kebudayaan begitu 

berbeda dengan semangat dan jiwa ke budayaan 

lainnya. 

Atas dasar itu Spengler menyatakan tentang 

perlunya pengkajian setiap kebudayaan dalam 

kedudukannya sebagai kesatuan yang mandiri atau 
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lingkaran yang tertutup, yang t idak ada hu-

bungannya dengan kebudayaan lain kecuali lewat 

jalur-jalur khusus yang tidak memperbolehkan 

tumbuhnya suatu pengaruh yang tidak sesuai dengan 

substansi kebudayaan itu. Teori baru dalam memahami 

sejarah ini dikemukakan Spengler ketika ia memutuskan 

untuk melakukan sekali lagi apa yang telah dilakukan 

Copernicus sebelumnya. Ini dilakukannya dengan 

pernyataannya, dengan atas nama ruang yang tidak 

terbatas, bahwa semangat Barat dalam hal yang 

berkenaan dengan alam sejak lama telah melakukan 

revolusi yang demikian itu, ketika Barat meninggalkan 

sistem kosmos menurut teori Ptolemean. dan menganut 

sistem kosmos yang diterima sekarang. 

Dari sinilah Spengler berpendapat bahwa ia harus 

melepaskan diri dari ide pembagian sejarah menjadi tiga 

periode, yaitu sejarah zaman kuno, sejarah zaman 

pertengahan, dan sejarah zaman modern. 

Menurutnya, pembagian yang seperti ini merupakan 

metode yang tidak mempunyai landasan yang kukuh, 
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tidak bermakna, dan tidak dibenarkan rasio. Akan 

tetapi, menurutnya, pembagian itu begitu mendominasi 

pikiran para sejarawan Barat yang berpendapat bahwa 

kawasan Eropa adalah pusat riil ummat manusia, karena 

ia merupakan kawasan unik yang dipilih di atas bola 

bumi tanpa suatu sebab yang jelas kecuali karena 

bangsa-bangsa Eropa tinggal di atas kawasan itu. 

Oleh karena itu, metode Barat mengenai pembagian 

sejarah ini disebut Spengler dengan metode 

Ptolomean.  

Kritik revolusioner atas metode-metode 

penelitian sejarah yang biasa selama ini menimbulkan 

akibat-akibat lain, yang oleh Spengler dipandang perlu 

dan benar, di antaranya ialah tinjauan objektif atas 

sejarah memerlukan pengkajian atas kebudayaan-

kebudayaan yang tidak melibatkan diri dalam 

kebohongan yang tidak terhormat dalam membahas 

sumber-sumbernya dan dampak-dampak luar atas 

pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi, hendaknya 

tidak ada suatu interpretasi terhadap suatu 
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kebudayaan yang keluar dari kebudayaan itu sendiri 

kecuali demi perbandingan saja. Dan ia berpendapat 

bahwa para sejarawan yang menyatakan adanya 

hubungan-hubungan antara kebudayaan-kebudayaan, 

yaitu hubungan-hubungan antara sebab dan akibat, 

telah melakukan kekeliruan. Sebab mereka 

memaksudkannya dengan ide pengaruh dan ke-

terpengaruhan, padahal keserupaan yang mereka 

lihat pada sebagian citra dan kondisi antara satu 

kebudayaan dengan kebudayaan lainnya tidak lain 

hanyalah keserupaan dalam manifestasi luarnya saja. 

Malah ia, hanya semacam pembentukan semu yang 

terjadi sewaktu suatu kebudayaan lama telah tersebar 

luas berurat berakar di kawasan kebudayaan baru, yang 

membuat kebudayaan baru itu sulit berkembang secara 

alamiah. Karena kebudayaan baru tersebut tidak 

mampu mengembangkan pola-pola khasnya maka akan 

terhalanglah perkembangan kesadarannya terhadap 

dirinya sendiri. Segala sesuatu yang timbul dar i 

relung-relung semangatnya yang masih lemah ini 
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dengan cepat terjerumus ke dalam pola-pola kosong 

yang ditinggalkan oleh kebudayaan lama, yang 

sebenarnya asing baginya.  

Demikianlah kritik keras Spengler terhadap 

metode penelitian historis yang berkembang pada abad 

kedelapan belas dan kesembilan belas, sebagai akibat 

sikap kritisnya terhadap teori sejarah yang bergerak 

maju. Patut dicatat pula bahwa terjadinya perang 

dunia pertama, dengan segala derita dan 

malapetakanya, telah membuat sebagian penulis 

bersikap pesimistis dan menentang teori sejarah yang 

bergerak maju tersebut. Boleh jadi Spengler dengan 

karyanya adalah juru bicara kelompok penentang ini, 

yang bahkan dengan berani ia telah mengganti teori 

tersebut dengan hukum kausalitas logis yang erat 

kaitannya dengan ide tentang nasib. Untuk memahami 

teori baru ini, menurut Spengler, "kita memerlukan 

pengalaman hidup, bukan pengalaman ilmiah yang 

bersifat mekanistis, kita memerlukan bakat intuisi, 

bukan bakat menghubungkan dan merangkai, dan kita 
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memerlukan kedalaman, bukan rasio." Atas dasar itu 

ia beranggapan bahwa setiap maujud (yang dijadikan) 

memiliki logika organis yang hidup, yaitu logika 

instinktif yang mirip impian dan lawan logika 

anorganis, yaitu logika benak. Agar lebih memahami 

pengertian kausa dan nasib menurut teori Spengler ini 

mari kita kutip 'Abdurrahman Badawi, yang telah 

menguraikannya sebagai berikut: "Kausalitas adalah 

hal yang logis, hukum, hal yang bisa diungkapkan, 

dan ia adalah pertanda wujud kita seluruhnya yang 

sadar dan rasional. Sedang nasib adalah keyakinan 

batin yang oleh manusia hendaknya t idak diberinya 

(sifat) atribut, dan tidak diungkapkan. Dalam 

mengadakan interpretasi, kausalitas menganalisis 

konsepsi-konsepsi dan mengungkapkannya dengan 

bahasa bilangan. Sedang nasib tidak bisa diungkapkan 

kecuali melalui seni, lewat bentuk atau cerita teateral 

ataupun pentilan musik. Jadi, yang pertama ditegakkan 

di atas analisis atau penghancuran, sementara yang 

kedua ditegakkan di atas penciptaan". 
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Kisah kebudayaan, menurut Spengler, adalah 

kisah yang tiada hentinya. Dan pada masa depan akan 

ada kebudayaan-kebudayaan yang tidak terhitung 

jumlahnya. Sedang kebudayaan Barat hanyalah 

merupakan salah satu dari kebudayaan-kebudayaan itu, 

di mana para pemiliknya sedang terbuai dalam cinta 

diri yang membuat mereka berpandangan bahwa 

kebudayaan itu adalah pusat semua kebudayaan. 

Oleh kaena itu, yang bisa dilakukan oleh filsof 

sejarah adalah berupaya mengadakan kajian 

perbandingan atas komposisi-komposisi khusus dari 

kebudayaan-kebudayaan itu. Pengkajian atas 

komposisi kebudayaan, menurut Spengler, adalah 

pengkajian atas pola jenis kehidupan dan ritme 

historisnya. Lewat kajian ini sang filosof berharap 

dapat menyajikan kategori-ketegori esensial yang 

bisa menjelaskan perkembangan historis kebudayaan-

kebudayaan itu secara rinci. 

Meski penyerupaan kebudayaan dengan makhluk 

hidup, dari segi pertumbuhan, perkembangan, ketuaan 
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dan kehancurannya, yang dilakukan Spengler ini terlalu 

berlebih-lebihan, namun hendaklah tidak mendorong kita 

untuk berpendapat bahwa ia tidak mengaji kebudayaan-

kebudayaan dalam kedudukannya sebagai fenomena-

fenomena spiritual yang tenggelam dalam lingkungan-

lekungan fisik. Sebab kebudayaan menurut Spengler 

adalah kebangkitan spiritual suatu kelompok manusia 

yang dihubungkan oleh suatu konsepsi yang dekat 

dengan wujud dan hal ini terefleksikan dalam 

berbagai kegiatan mereka, baik dalam seni, filsafat, 

politik, ekonomi, maupun perang. Dalam pengertian 

yang demikian ini konsepsi kelorpok itu, yang dibatasi 

oleh ruang di mana mereka hidup dan melaksanakan 

kegiatan-kegiatan mereka, adalah bidang ungkapan 

tentang kebangkitan spiritual itu. Konsepsi yang dibatasi 

ruang yang demikian ini menurut Spengler merupakan 

simbol pertama kebudayaan dan kunci riil guna 

memahami sejarah kebudayaan.  

Lahirnya suatu kebudayaan, menurut Spengler, 

terjadi "pada saat di mana jiwa yang besar bangkit 
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dan terpisah dari kondisi spiritualitas pertama masa 

anak-anak manusia yang abadi, seperti terpisahnya 

gambar dari sesuatu yang tidak mempunyai gambar dan 

seperti halnya timbulnya batas dan keabadian dari 

pembatasan, dan ia tumbuh dalam lahan lingkungan yang 

sepenuhnya bisa dibatasi dan tetap terikat dengannya 

seperti terikatnya tumbuhan dengan lahan di mana ia 

tumbuh". Dengan lahirnya kebudayaan baru, anarki 

mutlak yang sebelumnya begitu dominan akan 

berubah menjadi tunduk pada kehendak sistem kreatif 

yang mendorong penciptaan dalam berbagai bidang 

kultural. Vitalitas kreativitas dalam kebudayaan itu 

akan tetap berlangsung sampai ia memasuki periode 

tua, setelah sebelumnya melalui periode remaja dan 

periode muda, dan kemampuannya untuk memberi telah 

pudar dan menjadi seperti pohon yang kehilangan 

keremajaannya dan kegairahan hidupnya. Maka 

berlalulah sudah periode penciptaan kulturalnya dan 

masuklah ia pada periode pencitarasaan material dan 

tinjauan intelektual. Dengan ini kebudayaan pun 
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berubah menjadi peradaban, di mana rasio mendominasi 

manifestasi-manifestasi pemikiran, segala sesuatu 

tunduk pada logika sebab-akibat, mekanisme murni 

menjadi yang lebih dominan, dan kreativitas artistis dan 

filosofis menjadi sirna. Kemudian setelahnya yang 

tinggal hanyalah kehancuran belaka. Mengenai hal ini 

Spengler memberi komentar sebagai berikut: 

"Kebudayaan akan menjadi mati pada waktu jiwa 

telah berhasil merealisasikan semua kemungkinan 

yang dimilikinya dalam bentuk bangsa, bahasa, aliran 

keagamaan, seni, negara, dan ilmu pengetahuan. Dari 

sini ia kemudian kembali pada kondisi spiritualitas 

pertamanya". 

Dengan demikian, dalam pandangan Spengler, 

sejarah tampak seakan gerak perkembangan dan 

disintegrasi alamiah yang menimpa kebudayaan-

kebudayaan, seperti halnya menimpa setiap makhluk 

hidup, dan dengan ini seolah-olah kita bisa 

menelusuri perkembangan periodik dari kebudayaan-

kebudayaan seperti halnya yang kita lakukan dalam 
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penelusuran perkembangan dunia hewan. Sehingga 

memberi kita kemungkinan untuk mengarahkan usianya 

yang tersisa dan meramalkan perkembangan yang akan 

dilaluinya seperti peramalan yang kita lakukan 

mengenai akan datangnya musim panas setelah 

musim semi dan musim dingin setelah musim-musim 

gugur. 

 

Teori Spengler di atas sendiri banyak 

mendapat kritikan dari banyak sejarawan Barat. 

Khususnya yang berkenaan dengan ramalannya yang 

berkaitan dengan runtuhnya Barat dan hancurnya 

kebudayaan Barat setelah ia kehilangan vitalitasnya 

akibat materialisme dan mekanisme yang 

mendominasinya dan masuk ke dalam periode 

penikmatan materi dan kemewahan intelektual yang 

mengantarkannya pada kehancuran yang tidak bisa 

dihindarinya. 

Selain itu, banyak sejarawan yang mengecam 

karyanya itu berdasarkan sebab-sebab ilmiah lainnya 
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dan menyatakannya mengandung berbagai kekeliruan 

historis yang besar. Bagaimanapun juga halnya 

pendapat Spengler tentang kebudayaan Barat dan ke-

tidakmampuannya untuk memupakan diri kembali,  

seperti halnya manusia yang telah masuk masa senja 

dan tidak bisa menjadi muda kembali, menurut kami 

ia telah berupaya menyerupakan daur kebudayaan 

dengan daur kehidupan, makhluk hidup sejauh yang 

ada tidak sesuai dengan metode ilmiah. Karena 

makhluk hidup bermula dalam kematian setelah 

fisiknya mencapai peringkat pertumbuhan tertentu, 

sementara bangsa-bangsa atau kelompok kelompok 

manusia menjadi muda kembali dengan lahirnya 

generasi baru dan pemberian ajekt if suatu 

kebudayaan dengan kata tua hanyalah merupakan 

kiasan belaka. Maksud tua di sini adalah kelemahan 

dan kehancuran dalam manifestasi-manifestasi sosial 

dan politik yang sepenuhnya berbeda dengan ketuaan 

organis. Demikian pula adalah tidak sama sekali 

berdasar bila menyamakan kebudayaan dengan 
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makhluk hidup atau menginterpretasikan sejarah secara 

biologis. Apalagi sejarah pertama-tama adalah bidang 

kebebasan manusia. Oleh karena itu, dalam bidang 

ini tidak terdapat determinisme manifestasi-

manifestasi dalam alam dan karenanya pula ia bukan 

merupakan bidang di mana kita secara pasti bisa 

melakukan peramalan. Dalam kenyataannya kajian 

tentang kebudayaan oleh Spengler ini didasarkan 

pada wawasan spiritual tentang gerak sejarah yang 

hampir merupakan fakta seperti halnya fakta dalam 

dunia puisi. Mengenai konsepsinya ini Spengler 

mengatakan: "Apabila dalam mengkaji alam kita 

harus memakai metode ilmiah maka dalam mengkaji 

sejarah kita harus mempergunakan wawasan puitis." 

Memang, dalam wawasan tentang sejarah Spengler 

berhak menopangnya dengan apa saja yang ia 

kehendaki, namun di sini harus selalu diingatkan bahwa 

meramalkan sejarah kapan pun bukan merupakan fungsi 

seorang penyair. 
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d. Toynbee 

 

Adapun Toynbee, yang mengemukakan konsepsi-

konsepsi kontemporer terbaru tentang ide daur-daur 

kultural, selalu berupaya menghindari kekeliruan yang 

dilakukan Spengler dalam kecenderungan filosofis dan 

puitisnya yang menyerupakan kebudayaan dengan 

makhluk hidup yang berakibat timbulnya kesimpulan-

kesimpulan deterministis yang menyertai tegaknya 

kebudayaan-kebudayaan dan keruntuhannya sesuai 

dengan hukum kehidupan dan kematian dalam alam 

fisik seperti telah dikemukakan di muka. 

  

Kehati-hatian Toynbee itu tampak nyata dalam 

perhatiannya atas rinci-rinci sejarah yang teliti dan 

penghindarannya dari kontemplasi-kontemplasi metafisis 

yang kabur dan hukum-hukum puisi individual yang 

begitu mewarnai karya Spengler. Demikian pula tampak 

jelas betapa Toynbee dalam pembuktian historis dan 

penerimaannya yang sungguh-sungguh atas pengkajian 
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berbagai kebudayaan selalu berusaha memakai metode 

eksperimental yang didasarkan pada pengamatan guna 

mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tumbuh 

dan runtuhnya kebudayaan. Metode ini sendiri 

merefleksikan aliran eksperimental yang terkenal 

dalam filsafat Inggris modern pada umumnya. Di 

antara hasil kajian ini adalah sejumlah karya dalam 

sejarah kebudayaan, misalnya A Study of History karya 

Toynbee, yang terdiri dari dua belas jilid. Nampak, bahwa 

ramalan Spengler yang berkenaan dengan keruntuhan 

kebudayaan Barat merupakan salah satu sebab yang 

mendorong Toynbee memberikan perhatian khusus 

terhadap filsafat sejarah. Tentang perbedaan antara 

metodenya dan metode Spengler, Toynbee 

menguraikannya sebagai berikut: 

 

"Sejumlah besar putera-putera pada zamanku merasa 

gelisah ketika perang dunia pertama meledak. Mereka 

pun kemudian menyadari bahwa kematian juga akan 

menimpa kita. Pengalaman yang menyedihkan ini 
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menurutku telah mengarahkan sikapku terhadap masa 

depan kebudayaan Barat kita. Namun dari segi ilmia 

aku juga merasa bahwa lebih baik bagi masyarakat, 

atau katakanlah anggota masyarakat, menyadari bahwa 

kematian akan menimpa mereka. Sedang mengenai hal 

yang berkenaan dengan kehidupan pribadi kita maka 

kita tidak mempunyai daya lagi. Dengan 

mengendalikan diri, kita menerima bahwa suatu 

ketika ajal kita akan tiba. Namun aku tidak percaya - 

dalam hal ini aku berbeda pendapat dengan Spengler - 

bahwa masyarakat-masyarakat dari segi ini serupa dengan 

individu-individu manusia. Manusia, seperti halnya 

hewan atau tumbuh-tumbuhan, setelah masa tertentu 

akan mengalami kematian. Tetapi aku tidak 

berpendapat bahwa masyarakat juga tertimpa 

kematian. Aku sepenuhnya meyakini kemampuan 

untuk melakukan suatu upaya dan masa depan adalah 

terbuka. Menurut pengamatanku, seluruh masyarakat 

manusia pada waktu berbuat kekeliruan dan ketololan 

beberapa masa kemudiannya akan mengalami 
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kemerosotan. Namun aku tidak percaya bahwa satu 

masyarakat dari masyarakat-masyarakat itu benar-benar 

mengalami keadaan yang demikian. Inilah perbedaan 

esensial antara teoriku dan teori Spengler. Jadi, aku 

mempunyai sikap tertentu terhadap kebudayaan Barat, 

namun aku tidak mempunyai sikap yang pesimistis 

terhadapnya". 

Demikianlah kritik Toynbee tentang kelemahan 

teori Spengler, meski ia sendiri seiring pendapat 

dengan Spengler dalam banyak pendahuluan 

khususnya tentang metode kajian historis mengenai 

kebudayaan-kebudayaan. Toynbee hampir sependapat 

dengan Spengler mengenai konsepsi kesatuan kajian 

historis dari segi bahwa ia merupakan suatu masyarakat 

yang terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki 

karakteristik kultural khusus, tanpa memandang 

bentuk nasional di mana mereka berafiliasi atau sistem 

internasional yang mereka ikuti, yaitu suatu sistem yang 

pada hakikatnya didasarkan pada kondisi-kondisi 

dominasi Barat atas berbagai tipe sistem politik yang 
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berkembang pada zaman modern. Ini berarti bahwa 

kesatuan historis menurutnya, sebagaimana menurut 

Spengler, bukanlah ummat manusia seluruhnya atau 

kawasan-kawasan politik ataupun kesatuan-kesatuan 

nasional. Tapi ia merupakan sejumlah kelompok 

manusia yang kita sebut dengan masyarakat-

masyarakat kultural atau kesatuan-kesatuan kajian 

historis sesuai dengan  karakteristik  bersamanya. 

Toynbee, dengan demikian, seiring dengan 

Spengler dalam penolakannya terhadap metode 

tradisional terkenal dari para sejarawan terdahulu. Yaitu 

suatu metode yang menjadikan kebudayaan Barat sebagai 

kutub tetap yang menjadi ukuran kebudayaan- 

kebudayaan lainnya. Namun Toynbee berpendapat 

bahwa pola-pola kebudayaan yang dikajinya - jumlahnya 

ada delapan – tidak cukup bisa mengantarkan orang pada 

kesimpulan-kesimpulan ilmiah yang benar. Oleh karena 

itu, Toynbee pun berupaya mengkaji lima masyarakat 

yang ada masa kini, yaitu masyarakat Kristen Barat, 

masyarakat Kristen Timur (Byzantium), masyarakat 
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India, masyarakat Timur Jauh, dan masyarakat Islam. 

Di samping ia juga mengkaji sempalan-sempalan 

masyarakat-masyarakat yang telah mati yang tidak 

jelas kepribadiannya, misalnya saja kaum Yahudi. 

Menurut Toynbee, semua masyarakat itu tumbuh dari 

masyarakat masyarakat sebelumnya, yang menurutnya 

terdiri dari dua puluh satu masyarakat. Dengan adanya 

pembagian yang demikian ini gugurlah kesatuan 

kebudayaan yang diserukan para sejarawan Barat 

sebelum Toynbee, yang terpengaruh oleh lingkungan 

sosial mereka dan keberhasilan kebudayaan Barat 

secara internasional di bidang politik dan ekonomi, 

sehingga membuat banyak sejarawan yang terbuai oleh 

keserupaan yang menyesatkan di antara berbagai 

kebudayaan yang sebenarnya tidak sesuai dengan 

corak-corak kultural asli dari segi substansi umum 

kebudayaan-kebudayaan tersebut. Keberhasilan 

lahiriah itu, terutama, karena telah tersebarluasnva 

sistem-sistem politik dan ekonomi Barat dalam banyak 

masyarakat, telah menimbulkan suatu ide yang keliru. 
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Yaitu ide kesatuan kebudayaan manusia. Menurut ide 

ini sejarah manusia mempunyai satu sumber, yaitu 

Barat, sedang yang lain-lainnya adalah cabangnya atau 

tersesat di padang pasir. Menurut Toynbee, ide yang 

mendominasi pemikiran banyak sejarawan Barat itu 

ditegakkan di atas tiga ilusi, yaitu cinta diri yang 

mendominasi orang-orang Barat, ide Timur yang 

mandek, dan pendapat tentang kemajuan sebagai 

gerak yang membentuk suatu garis yang selalu lurus. 

Dari sini Toynbee menarik kesimpulan tentang perlu 

dilakukannya penilaian objektif atas semua kebudayaan 

tanpa pengunggulan khusus terhadap kebudayaan Barat, 

seperti saran Spengler sebelumnya, karena kebudayaan 

Barat bukanlah merupakan poros kebudayaan-

kebudayaan seperti menurut banyak sejarawan Barat. 

Demikian pula hendaknya kita tidak terjerumus dalam 

pembagian sejarah seperti yang mereka lakukan, yakni 

pembagian sejarah menjadi tiga periode: sejarah zaman 

kuno, sejarah zaman pertengahan, dan sejarah zaman 

modern. Sebab pembagian ini pada esensinya 
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didasarkan pada penilaian yang berlebihan atas sejarah 

Barat. 

Selanjutnya, Tonybee juga sependapat dengan 

Spengler bahwa tidak adanva pengaruh ras dalam 

bangunan kebudayaan. Oleh karena itu, ia menolak teori 

yang memandang unggul ras yang berkulit putih, 

berambut pirang, bermata biru, dan berkepala panjang 

seperti yang mereka sebut dengan ras Nordik dan 

yang oleh Nietzsche disebut dengan manusia buas 

berambut pirang. Teori ini sebelumnya adalah teori 

tentang kebudayaan yang paling terkenal dalam 

menganalisis pertumbuhan dan perkembangan 

kebudayaan, di mana antara lain dinyatakan bahwa 

keunggulan spiritual erat kaitannya dengan kekurangan 

relatif dalam kekelaman warna kulit. Padahal, menurut 

Toynbee, separuh dari kebudayaan Barat berasal dari 

saham ras-ras lainnya. Demikian pula secara ilmiah 

tidak bisa dinyatakan bahwa ada suatu ras unggul 

yang menjadi sebab peralihan dari keadaan mandek ke 

gerak yang mendorong dalam perkembangan 
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kemanusiaan, dalam salah satu kawasan dunia, sejak 

timbulnya kebudayaan manusia. 

Apabila Toynbee menolak ide ras dalam 

pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan dan 

sejarah manusia, ia juga menolak ide lingkungan 

geografis dan dampaknya atas pertumbuhan dan 

perkembangan kebudayaan dan sejarah manusia. Sebab 

bukti-bukti yang ada tidak menunjukkan terdapatnya 

hubungan antara lingkungan geografis dan kebudayaan 

yang timbul di dalamnya. 

Apabila merupakan hal yang mudah bagi kita 

untuk menemukan adanya keserupaan antara 

kebudayaan Lembah Nil kuno dan kebudayaan 

Mesopotamia, maka para kritisi yang paling keras – 

seperti dikatakan Toynbee - tidak bisa memungkiri 

kenyataan bahwa kondisi lingkungan yang ada di 

Mesir dan Irak juga sama dengan kondisi lingkungan 

di lembah Sungai Rio Grandy dan Colorado di Amerika 

Serikat. "Kedua sungai di Amerika ini, lewat tangan 

para pendatang dari Eropa modern - dengan memakai 
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sumber-sumber daya yang mereka datangkan dari 

seberang, yakni dari Lautan Atlantik - menghasilkan 

"keajaiban-keajabian" budaya yang sama dengan yang 

terdapat di lembah Sungai Nil dan Sungai Eufhrat 

lewat teknisi-teknisi Mesir dan Sumeria. Namun 

Sungai Rio Grandi atau Sunagai Colorado tidak 

menimbulkan daya pesona kepada bangsa-bangsa yang 

bukan para pengikutnya meski daya pesona itu telah 

diketahui di tempat lain. Tapi kendat i demikian 

lingkungan tidak bisa dipandang sebagai faktor 

positif yang membuat kebudayaan-kebudayaan sungai 

menjadi ada". 

Dari sinilah Toynbee menafikan peran 

lingkungan atau ras dalam penciptaan kebudayaan. Jadi, 

keduanya bukan merupakan faktor positif yang 

membangkitkan suatu ras manusia, selama ribuan tahun 

yang lalu, dari keadaan mandek dalam peringkat 

masyarakat primitif dan mendorongnya untuk 

menghadapi segala bahaya dalam upayanya untuk 

membangun suatu kebudayaan. 



68 
 

Adapun faktor positif yang benar-benar berperan 

menciptakan kebudayaan, sehingga hilangnya faktor ini 

membuat runtuhnya kebudayaan, menurut Toynbee, 

adalah faktor tantangan dan respons. Hal ini karena 

penciptaan pada dasarnya merupakan hasil pertemuan 

berbagai upaya manusia, dan permulaan kebudayaan 

adalah merupakan hasil interaksinya.  Jadi, kondisi-

kondisi yang sulitlah, bukan yang mudah, yang membuat 

tegaknya kebudayaan berbagai bangsa, sebab 

kemudahan adalah musuh kebudayaan. Sementara 

lingkungan alam yang sulit merupakan rangsangan 

terbesar ke arah kebudayaan, dan barangkali 

rangsangan itu semakin meningkat dengan semakin 

sulitnya lingkungan yang ada. 

Rangsangan itu sendiri terkadang timbul akibat 

labrakan-labrakan dari luar atau dalam. Adakalanya 

suatu bangsa mengalami kekalahan dan kekalahan ini 

bisa merupakan kejutan memedihkan atas dirinya. 

Apabila kemudian bangsa itu mampu menjawab tan-

tangan kekalahannya, maka tenaga-tenaga kreatif yang 
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tersembunyi di dalam masyarakat berupa rangsangan 

kuat akan timbul dari diri bangsa itu sendiri. Sebagai 

contoh, menurut Toynbee, adalah apa yang terjadi di 

Timur Tengah, yaitu ketika kawasan itu tertimpa 

dampak-dampak kultural yang bertentangan dengan 

wataknya yang terlihat dalam ketundukannya pada 

pancaran-pancaran kebudayaan Yunani akibat 

pendudukan pasukan Yunani dan kemudian pasukan 

Romawi. "Jawaban penduduk Timur Tengah terhadap 

tantangan dari luar itu terefleksikan dalam intensitas 

pemelukan agama Islam oleh mereka. Maka kaum 

Muslimin pun, di bawah pimpinan orang-orang Arab, 

terdorong untuk mengembalikan kejayaan Timur 

Tengah yang hilang. Sehingga kemenangan Islam telah 

membuat kembalinya kepribadian Timur Tengah yang 

telah hancur oleh permusuhan kebudayaan Yunani yang 

telah berlangsung selama beberapa generasi. Kota-kota 

Islam pun menjadi pusat-pusat kebudayaan Islam yang 

gemilang". 
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Memang, tantangan adalah faktor pembangkit 

vitalitas yang luar biasa dalam masyarakat, akan tetapi 

tantangan itu tidak mungkin berlangsung terus-

menerus. Tidak setiap tantangan dengan sendirinya 

bisa membangkitkan tenaga-tenaga itu. Kadang-kadang 

suatu tantangan yang dihadapi suatu masyarakat 

merupakan tantangan yang lemah dan sepenuhnya 

tidak mampu menciptakan jawaban yang ampuh, atau 

kadang-kadang jawaban itu begitu kuatnya sehingga 

menghancurkan semangat jawaban yang dimilikinya. 

Oleh karena itu, tantangan ideal yang membangkitkan 

kehendak untuk menghadapinya dan menghasilkan 

reaksi yang ampuh untuk pembangunan masyarakat 

ialah tantangan yang moderat, yaitu tantangan yang 

tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan, yang oleh 

Toynbee disebut dengan tengah-tengah yang 

keemasan. 

Tetapi tantangan itu tidak selamanya berasal dari 

luar, kadang-kadang bisa timbul dari dalam masyarakat 

itu sendiri. Dalam kondisi yang demikian ini masyarakat 
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itu serupa dengan tubuh manusia yang kehilangan salah 

satu organ tubuhnya atau kehilangan salah satu 

kemampuannya. Tubuh yang demikian itu seringkali 

berkompensasi dengan tumbuhnya kemahiran baru 

mempergunakan organ atau kemampuan lainnya, bahkan 

mampu mengungguli organ-organ lain. Begitu pula 

apabila suatu kelompok atau kelas tertentu dalam 

suatu masyarakat secara sosial mendapatkan suatu 

kesulitan - baik karena suatu malapetaka, tindakannya 

sendiri, ataupun karena tindakan anggota-anggota 

lainnya dari masyarakat di mana kelompok atau kelas 

itu hidup - mereka akan berusaha keras memberikan 

jawaban atas tantangan yang membatasi kebebasannya 

itu lewat pemusatan potensi-potensi mereka dalam 

berbagai bidang yang lain dan menunjukkan 

keunggulannya di bidang-bidang itu. 

 

Kini kita beralih pada filsafat Toynbee 

mengenai keruntuhan kebudayaan. Apabila menurut 

Toynbee kebudayaan timbul dari jawaban yang 
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berhasil atas tantangan yang dihadapi masyarakat, 

maka bagaimanakah kita menginterpretasikan 

kehancurannya? Mengenai hal ini Toynbee 

berpendapat bahwa kehancuran kebudayaan--

kebudayaan terjadi karena ketiadaan tenaga kreatif 

dalam kelompok minoritas yang ada dalam 

masyarakat, yaitu kelompok minoritas yang biasanya 

memimpin kelompok mayoritas yang tidak kreatif. 

Ketiadaan tenaga kreatif yang demikian itu dengan 

sendirinya membuat enggannya kelompok mayoritas 

untuk mengikuti kelompok minoritas. Akibatnya akan 

membuat pudarnya keterpesonaan kelompok mayoritas 

kepada kelompok minoritas yang unggul dan sirnanya 

kesetiaan kelompok yang pertama kepada kelompok 

yang terakhir itu. 

Namun analisis tentang faktor-faktor terjadinya 

disintegrasi sosial dalam masyarakat yang hampir 

runtuh itu membuat timbulnya suatu pertanyaan yang 

pada hakekatnya merupakan substansi persoalan 

keruntuhan kebudayaan versi Toynbee. Pertanyaan itu 
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adalah apabila memang benar bahwa keruntuhan suatu 

kebudayaan terjadi karena ketidakmampuan kebudayaan 

itu memberikan jawaban yang berhasil terhadap 

tantangan yang dihadapinya dan ketidakmampuan itu 

sendiri, dari segi lain, timbul akibat kegagalan ke-

lompok minoritas yang berkuasa, keterhentiannya dari 

tindakan yang kreatif, dan ketidakmampuannya lagi 

untuk melakukan tindakan raksasa yang mengakibatkan 

terjadinya disintegrasi masyarakat dan sirnanya 

kesatuannya, maka bagaimanakah bermulanya 

ketiadaan tenaga yang kreatif kelompok minoritas itu? 

Dalam upayanya untuk menjawab pertanyaan 

itu Toynbee mengemukakan suatu bahasan tentang 

psikologi runtuhnya kebudayaan-kebudayaan yang 

didasarkan pada analisis mengenai watak kreativitas 

wawasan psikologis dari segi hubungan seseorang 

yang melahirkan suatu kreasi dengan para 

pengagumnya dan dampaknya atas upaya raksasanya. 

Apabila kreativitas pertama merupakan salah satu 

bentuk jawaban seseorang yang melahirkan kreasi itu 
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terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat, maka 

keburukan kreativitas terletak pada keterpesonaan 

para pengagumnya yang mencapai peringkat 

pengkultusan. Pada waktu keterpesonaan para 

pengagum sampai ke peringkat yang demikian itu, 

dengan secara tidak sadar orang yang melahirkan 

kreasi tersebut akan merasa puas dengan keberhasilan 

yang dicapainya dan ia menjadi kembali tidak 

mampu memberikan jawaban yang berhasil terhadap 

tantangan baru. Dalam keadaan yang demikian ini 

tenaga-tenaga yang tersembunyi tidak mampu lagi 

melahirkan kekuatan-kekuatan raksasa di mana 

kreat ivitas tetap diwarnai dengan kesungguhan dan 

orisinalitas. Hal ini karena seseorang yang kreatif pada 

waktu ia didudukkan para pengagumnya pada posisi 

yang tertinggi ia akan menjadi tidak mampu 

melanjutkan kreativitasnya. "Rahasia keberhasilannya 

pada fase pertama menjadi hambatan baginya untuk 

tetap berkreasi, ini karena timbulnya kondisi-kondisi 

baru dan ia t idak memiliki apa yang bisa disajikan 
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pada para pengagumnya kecuali dengan mengulang-

ulang keberhasilannya yang sebelumnya. Padahal 

kebutuhan-kebutuhan baru selalu timbul tetapi ia tidak 

mampu menyajikan kepada mereka suatu kreasi baru. 

Tidak hanya itu saja, malah ia juga menghalangi 

timbulnya pripadi kreatif baru dari generasi kedua. 

Dengan demikian, pribadi kreatif dari generasi pertama 

pun menjadi masuk dalam kelompok pelopor para 

penentang pribadi-pribadi dari generasi kedua yang 

mampu memberikan jawaban atas tantangan yang ada. 

Itulah keburukan kreativitas, yakni kemandekan dari 

pribadi yang kreatif dan kekaguman dan kultus 

individu dari para pengagum.  

Dengan perasaan yang demikian itu, kelompok 

minoritas yang kreatif dari satu pihak mulai berlebih-

lebihan keyakinannya atas kemampuannya sendiri dan 

dari pihak lain kultus masyarakat atas kepemimpinan 

itu juga semakin meningkat dan sistem politik yang 

berlaku pun meraih penghormatan khusus, sehingga ini 

menghalanginya untuk menyesuaikan 
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perkembangannya dengan perubahan-perubahan baru 

dan tuntutan-tuntutan masa. Dan pada waktu timbul 

keinginan yang mendesak untuk mengadakan 

perubahan pada kelompok minoritas, maka kelompok 

minoritas ini cenderung, menurut Toynbee, 

menyesuaikan perkembangan-perkembangan baru 

dengan pola-pola lama dan ini membuat tersusunnya 

sistem-sistem baru dalam pola-pola lama. Hal yang 

demikian ini sendiri merupakan salah satu bentuk 

perlawanan hal yang lama atas segala hal yang 

baru. Akhirnya, ini akan mengakibatkan sirnanya 

segala bentuk kreativitas dan dari sirnanya kreativitas 

ini akan berakibat terjadinya disintegrasi masyarakat 

dan keengganan kelompok mayoritas untuk mengikuti 

kelompok minoritas, seperti telah dikemukakan di 

muka. 

Demikianlah interpretasi Toynbee tentang 

keruntuhan kebudayaan-kebudayaan, yakni dengan 

terjadinya disintegrasi masyarakat dari dalam 

sebelum terjadinya invasi dari luar untuk 
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meghancurkannya. Ini karena dalam kondisi yang 

demikian invasi luar bukanlah merupakan pukulan 

terakhir yang mematikan suatu masyarakat. Oleh 

karena itu, Toynbee tidak begitu memandang penting 

faktor-faktor eksternal dalam runtuhnya kebudayaan-

kebudayaan. Jadi, runtuhnya kebudayaan - pertama-

tama - bukanlah merupakan suatu peristiwa insidental 

yang didasarkan pada faktor kebetulan atau takdir di 

mana pada akhirnya kita dapat menyatakan seperti 

pendapat para ahli hukum pada waktu mereka 

kekurangan bukti bahwa suatu peristiwa itu tidak 

diketahui pelakunya. Demikian halnya keruntuhan ini 

tidak bisa dituduhkan pada hilangnya kemampuan 

untuk mengendalikan lingkungan, atau kemunduran 

dalam sistem-sistem industri atau teknologi, atau 

malah pula pada invasi luar yang menghancurkan, 

seperti telah dikemukakan di muka. Dari segi lain 

roda sejarah bukanlah merupakan alat terkutuk yang 

membuat manusia tertimpa keruntuhan tanpa sebab, 

tapi dalam sejarah ada suatu ritme esensial yang 
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terefleksikan pada kondisi-kondisi yang dilalui 

masyarakat. Jadi, dalam sejarah suatu masyarakat akan 

ada periode-periode di mana masyarakat ketika 

sampai pada peringkat tertentu menjadi berlaku 

lamban dan malas, dan pada periode-periode lain 

berlangsung kegiatan dan kemajuan yang cukup tinggi 

di dalam masyarakat tersebut. 

 

Dalam menguraikan kedua kondisi itu Toynbee 

memakai dua terminologi Cina, yaitu terminologi yin 

dan yang, Kondisi yin adalah kondisi kemandekan, 

sedang kondisi yang adalah kondisi gerak maju. 

Dengan demikian, menurut Toynbee, sejarah manusia 

menjadi serangkaian aksi dan reaksi yang secara 

bersama-sama membentuk suatu ritme teratur yang 

seakan merupakan denyut yang mengalir dalam darah 

alam ini. 

Dengan demikian, sejarah menurut Toynbee 

seakan merupakan satu pengalaman yang belangsung 

dalam berbagai periode atau daur, dan semua 
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kebudayaan yang dikajikannya melalui period-e-

periode yang serupa dalam pertumbuhan, 

kelangsungan kemajuan, dan peningkatan 

kekuatannya. Kemudian setelah itu kebudayaan itu 

menghadapi berbagai kendala, baik dari dalam maupun 

luar, yang terefleksikan dalam berbagai bentuk tantangan..  

Suatu kebudayaan adakalanya tidak mampu 

memberikan jawaban yang berhasil terhadap 

tantangan-tantangan, sehingga mengakibatkan 

terjadinya disintegrasi dan keruntuhan. Sebaliknya, ada 

kebudayaan yang berhasil menghadapi tantangan 

sehingga terjadilah kemajuan dan kesinambungan 

sampai ke masa tertentu. Namun pada akhirnya, 

keruntuhan suatu kebudayaan menurut Toynbee 

bukanlah merupakan keburukan mutlak, sebab semua 

pengalaman kebudayaan terdahulu, dalam suatu 

bentuk atau lainnya, akan terefleksikan dalam 

kebudayaan baru. Dari sinilah Toynbee berpendapat 

bahwa sejarah tidak mengenal adanya suatu 

kebudayaan yang sirna sepenuhnya, tapi yang terjadi 
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pada umumnya adalah bahwa kebudayaan itu, setelah 

purna daurnya d i  tangan suatu bangsa, menjadi renta, 

membeku, dan kemudian unsur-unsurnya memencar 

pada suatu bangsa atau bangsa-bangsa dan- setelah itu 

timbul suatu kebudayaan atau berbagai kebudayaan 

baru. 

Dalam mengakhiri uraian tentang teori Toynbee 

mengenai daur kebudayaan ini kami tidak ingin 

mengemukakan sumber-sumber kulturalnya dalam 

filsafat sejarahnya. Seperti diketahui, memang ada 

sejumlah besar karya-karya Timur dan Barat yang 

berjasa dalam pembentukan kulturalnya dan wawasan 

historisnya. Namun merupakan hal yang gamblang 

bahwa al-Muqaddimah karya Ibn Khaldun, sepert i 

telah dikemukakan di muka, lebih besar dampaknya 

terhadap teorinya tentang kebudayaan, khususnya 

yang berkenaan dengan daur kebudayaan dan 

hubungan antara kecukupan dan kemudahan dengan 

keruntuhan dan kesirnaan kebudayaan-kebudayaan 

serta perhatiannya atas peran agama dalam 
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pembangunan dan perkembangan berbagai 

kebudayaan. Toynbee sendiri tidak menutupi 

kekagumannya kepada Ibn Khaldun, seperti halnya 

yang dikemukakannya dalam berbagai konteks. Oleh 

karena itu, tidaklah mengherankan apabila 

kekagumannya itu mempunyai dampak pada wawasan 

historis Toynbee. 

Dari segi lain Toynbee juga banyak menerima 

kritikan, khususnya dari kalangan ilmuwan Yahudi 

atau ilmuwan-ilmuwan yang terpengaruh oleh 

propaganda mereka. Ini karena Toynbee sering 

menentang permusuhan yang dilancarkan kaum Zionis 

terhadap tanah Arab. Malah ia mencela keras 

pemerintahnya, pemerintah Inggris, yang bersama-

sama Prancis dan Israel melancarkan serangan 

bersama atas Mesir pada tahun 1956. Demikian pula 

ia juga melancarkan kampanye anti Israel, pada tahun 

1967, karena negara itu melancarkan invasinya 

terhadap negara-negara Arab. Sebelumnya, ia juga 

menyerang tindakan permusuhan kaum Zionis 
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terhadap Palestina, membeberkan kepalsuan 

propaganda mereka dalam banyak masalah politik dan 

teologis, dan menguraikan tentang Islam dengan penuh 

pemahaman, atau dalam upayanya untuk 

memahaminya secara benar. Yang lebih pent ing 

lagi, dalam hal yang berkenaan dengan sikapnya 

terhadap kaum Yahudi, adalah pendapat-pendapatnya 

yang ia kemukakan dalam berbagai kajiannya yang 

berkaitan dengan problem Yahudi. Menurut Toynbee, 

kebudayaan kaum Yahudi adalah kebudayaan yang 

mati, dan penyerobotan mereka atas Palestina dan 

berkumpulnya mereka di sana timbul dari tantangan 

keterceraiberaian (diaspora) yang mereka alami, 

bukannya kendati adanya keterceraiberaian seperti 

menurut mereka. Ini berarti bahwa terhimpunnya 

mereka di Israel dewasa ini menyirnakan tantangan 

yang mereka hadapi sebelumnya. Dari segi lain 

tinggalnya mereka di Palestina merupakan tantangan 

terus-menerus bagi orang-orang Arab yang 

membangkitkan kehendak untuk memberikan 
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jawaban dalam diri mereka. Akibatnya, sekali lagi 

mereka akan menjadi tercerai berai kembali dan keluar 

dari Palestina. Selain itu, menurut Toynbee, ada 

semacam perasaan benci yang abadi antara kaum 

Yahudi dan kelompok-kelompok lainnya. Perasaan 

benci abadi yang timbul karena nasionalisme mereka 

yang ekstrem dan keyakinan mereka bahwa mereka 

adalah bangsa pilihan Tuhan. Di sini tampak bahwa 

suatu doktrin agama, yang punya kemungkinan untuk 

menjadi agama internasional, berubah menjadi suatu 

sarana yang dipergunakan pendeta-pendeta agama itu 

untuk memelihara ide bangsa pilihan dan menjaga 

kesadaran nasional mereka yang khusus. "Ini dalam 

kedudukan mereka, dalam pandangan mereka, 

sebagai suatu kelompok asing yang mengucilkan 

dirinya secara sengaja dari ras-ras manusia lainnya. 

Kebutuhan mereka atas hal yang demikian itu timbul 

akibat kekeraskepalaan mereka dan penindasan dan -

malapetaka dunia yang terus-menerus menimpa 

mereka".  
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Pendapat Toynbee tentang kaum Yahudi yang 

demikian itu cukup membangkitkan amarah para 

krit isi Yahudi atau mereka yang terpengaruh olehnya. 

Namun labrakan mereka secara ringkas tidaklah lebih 

dari labrakan politis yang sama sekali tidak mempunyai 

nilai ilmiah. Meski demikian, teori Toynbee tentang 

kebudayaan telah memperoleh berbagai pembahasan 

lain yang cukup bernilai. Di antaranya, misalnya 

saja, krit ik Gardner atas sikap Toynbee yang 

kontradiktif terhadap nasib kebudayaan Barat dan 

hubungan sikapnya itu dengan teori sejarahnya. 

Apabila dalam berbagai konteks mengenai 

kebudayaan Toynbee mengemukakan pendapat bahwa 

kebudayaan itu seakan telah melalui periode 

kemajuan yang mengantarkannya pada pinggir jurang 

keruntuhan, sementara pada saat yang sama ia tanpa 

syak sedikitpun menyatakan bahwa kebudaayaan itu 

benar-benar telah mengalami kehancuran dan malah juga 

memperbincangkan kemungkinan terjadinya penundaan 

Ilahi yang menyelamatkan untuk sementara waktu 
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kebudayaan yang hampir runtuh itu dari kepunahan 

penuh. Demikian pula ada determinisme yang 

terkandung dalam karyanya, di mana dinyatakannya 

bahwa semua kebudayaan akan menemui kematian, 

tidak sesuai dengan pernyataan teoretisnya bahwa ia 

termasuk orang-orang mempercayai kehendak bebas 

dan kebebasan manusia, sebab dalam karyanya itu 

dinyatakan bahwa kebudayaan-kebudayaan itu tidak 

mampu memiliki kehendak bebas guna memelihara 

dirinya sendiri atau menjamin masa depannya. Menurut 

Gardner, bagian-bagian akhir dari karya Toynbee itu 

merefleksikan keraguan yang gamblang dan 

kegelisahan yang sangat atas persoalan-persoalan yang 

demikian itu. Yang dimaksud, mungkin, adalah ucapan 

Toynbee berikut :  "Bukti-bukti telah kukemukakan 

bahwa kebudayaan-kebudayaan niscaya akan hancur. 

Hal ini sendiri lebih mudah dilakukan dan lebih 

meyakinkan dibanding membuktikan kemustahilan 

ramalan tentang masa depan. Namun ini tidak 

menghalangi kemungkinan bahwa manusia selalu bisa 
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melepaskan diri dari nasib dan selalu bisa mengarahkan 

sejarahnya ke jalan yang diangan-angankannya. Tetapi 

dalam kenyataannya tidaklah mudah bagi seorang 

manusia untuk benar-benar menjadi seorang manusia, 

dan demikian halnya t idak mudah bagi kebudayaan-

kebudayaan untuk menyelamatkan diri dari kematian".  

Kritik yang demikian itu barangkali lebih banyak 

merefleksikan kegelisahan pribadi daripada 

merefleksikan kritik metodis terhadap filsafat Toynbee. 

Barangkali pendapatnya yang kontradiktif antara 

kehendak bebas dan keterpaksaan dalam gerak sejarahlah 

yang paling mendapatkan kritik objektif yang 

dilancarkan Gardner. Dalam hal ini, oleh seorang 

peneliti, Toynbee diserupakan dengan seorang teolog 

yang berupaya mengemukakan bukti-bukti tentang 

determinisme dan kemudian karena faktor-faktor 

psikis ia meyakini ke hendak bebas. Ini karena karya 

Toynbee merupakan serangkaian bukti-bukti bahwa 

semua kebudayaan dunia lama, bagaimanapun juga 

kejayaannya, keutuhannya, dan umurnya yang panjang, 



87 
 

akhirnya semuanya mengalami kematian dan tidak 

mampu mempertahankan dirinya dan menjamin masa 

depannya. Meski demikian, pada waktu ia ditanya 

tentang nasib kebudayaan Barat, ia menjawab bahwa 

masa depan tetap terbuka dan sejarah masa lalu tidak 

meramalkan kepada kita secara pasti tentang apa yang 

akan menimpanya pada masa depan. 

Namun kritik Gardner yang demikian itu tampak 

lebih objektif dibanding kritik yang dilancarkan 

penulis-penulis lainnya seperti Walter Kaufmann dalam 

karyanya From Shakespeare to Existen socialism. 

Dua bab dari karya Kaufmann itu dikhususkan untuk 

melabrak Toynbee dari sudut pandangan Zionisme 

murni. Dalam kritiknya itu antara lain dinyatakan 

bahwa Toynbee picik pandangan, fanatik terhadap 

agama Masehi, dan anti terhadap kaum Yahudi. Selain 

itu dinyatakan pula bahwa metode penelitian Toynbee 

acak-acakan dan memperdayakan para pembaca 

dengan banyaknya daftar kepustakaan dan beralih 

peran dari seorang sejarawan menjadi seorang yang 



88 
 

mengaku sebagai nabi. Malah Kaufmann juga menuduh 

Toynbee tidak menguasai secara baik bahasa Inggris, 

sebab ia menulis karyanya itu bagaikan seorang 

penulis yang menulis bukan dalam bahasanya sendiri.  

 

Di sini memang bukanlah tempatnya bagi kita 

untuk memperbincangkan kritik yang tidak objektif 

itu, melainkan sekedar mengemukakan sebagian 

kritik yang ditujukan kepadaToynbee akibat sikapnya 

dalam persoalan bangsa Arab yang dewasa ini 

sedang menghadapi perjuangan penentuan nasib dengan 

Israel. 

Apa pun juga halnya, Toynbee telah 

mengemukakan suatu konsepsi filosofis dalam kajian-

kajian kebudayaan yang didasarkan pada suatu teori 

sejarah yang ditopang dengan berbagai argumentasi dan 

bukti yang kuat. Meskipun konsepsinya itu mendapat 

banyak kritikan, namun konsepsinya ini jelas 

dijadikan sebagai acuan oleh banyak penelit i. Di 

samping itu Toynbee, juga Vico dan Spengler, 
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dipandang sebagai tokoh ide daur kebudayaan dalam 

kebudayaan Barat modern. Di muka telah 

dikemukakan bahwa ada filosof-filosof lain yang 

cenderung tidak menerima ide daur kebudayaan, dan 

malah sebagian di antara mereka ada yang cenderung 

pada konsepsi gerak sejarah yang maju ke depan ke 

arah kesempurnaan atau cita-cita kemanusiaan dan 

nilai-nilai luhurnya. Sementara sebagian yang lain 

cenderung pada konsepsi gerak sejarah yang mundur ke 

belakang, ke arah keprimitifannya yang pertama. Mereka 

semuanya mewakili satu bentuk dari filsafat kontemplatif 

sejarah yang berupaya membatasi tipe-tipe gerakan 

yang diikuti sejarah dalam perjalanannya, menentukan 

faktor-faktor yang mengendalikan gerakan itu, dan 

menyingkapkan hukum-hukum umumnya, dalam 

upayanya untuk memahami makna hakiki dari sejarah, 

seperti akan diuraikan berikut. 
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