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Pengertian Berfikir Kronolgis

Sejarah mengajarkan kepada kita cara berpikir
kronologis, artinya berpikirlah secara runtut,
teratur, dan berkesinambungan. Dengan konsep
kronologis, sejarah akan memberikan kepada kita
gambaran yang utuh tentang peristiwa atau
perjalanan sejarah dari tinjauan aspek tertentu
sehingga dengan mudah kita dapat menarik
manfaat dan makna dari hubungan antar peristiwa
yang terjadi. Dengan demikian, diakronis dapat
diartikan sebagai suatu peristiwa yang berhubungan
dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak
berdiri sendiri atau timbul secara tiba-tiba.
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Pengertian Berfikir Sinkronik

Berfikir sinkronik berarti memahami peristiwa-
peristiwa silmutan yang berpenagaruh terhadap
perubahan yang terjadi pada suatu waktu
tertentu. Sinkronik artinya meluas dalam ruang
tetapi terbatas dalam waktu.
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Cara Berfikir kronologis dan sinkronik

• Kronologis
Kronologi adalah catatan kejadian-kejadian yang
diurutkan sesuai waktu terjadinya. Kronologi dalam
peristiwa sejarah dapat membantu merekonstruksi
kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu
secara tepat, selain itu dapat juga membantu untuk
membandingkan kejadian sejarah di waktu yang
sama dan tempat yang berbeda yang terkait
peristiwanya.
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• Sinkronik
Sinkronik ( menekankan struktur ) artinya ilmu soial
meluas dalam ruang. Pendekatan sinkronis menganalisa
sesuatu tertentu pada saat tertentu, titik tetap pada
waktunya. Ini tidak berusaha untuk membuat kesimpulan
tentang perkembangan peristiwa yang berkontribusi pada
kondisi saat ini, tetapi hanya menganalisis suatu kondisi
seperti itu. Ada juga yang menyebutkan ilmu sinkronis,
yaitu ilmu yang meneliti gejala - gejala yang meluas
dalam ruang tetapi dalam waktu yang terbatas.
Kedua ilmu ini saling berhubungan ( ilmu sejarah dan
ilmu-ilmu sosial ). Kita ingin mencatat bahwa ada
persilangan antara ilmu sejarah yang diankronis dan ilmu
sosial yang sinkronis. Artinya adakalanya sejarah
menggunakan ilmu sosial dan sebaliknya, ilmu sosial
menggunakan sejarah ilmu diankronis bercampur dengan
sinkronis.
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Mendeskripsikan Konsep Ruang dan
Waktu
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Keterkaitan Konsep dan Waktu dalam Sejarah

Konsep ruang dan waktu merupakan unsur
penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu
peristiwa dan perubahannya dalam kehidupan
manusia sebagai subyek atau pelaku sejarah.
Segala aktivitas manusia pasti berlangsung

bersamaan dengan tempat dan waktu kejadian.
Manusia selama hidupnya tidak bisa dilepaskan

dari unsur tempat dan waktu karena perjalanan
manusia sama dengan perjalanan waktu itu
sendiri pada suatu tempat dimana manusia hidup
( beraktivitas )
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