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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Bab ini merupakan simpulan dari skripsi yang berjudul Dampak Politik 

Nazi Terhadap Migrasi Intelektual Mazhab Frankfurt Jerman ke Mazhab Chicago 

Amerika Serikat 1930-1960. Kesimpulan tersebut merujuk kepada jawaban 

permasalahan penelitian berdasarkan permasalahan yang dibahas. Berawal dari 

kemunculan intelektual di Jerman. Kalangan intelektual di Jerman yang terhimpun 

dalam organisasi Institute für Sozialforschung (Institut Penelitian Sosial) atau 

biasa yang dikenal dengan mazhab Frankfurt adalah para pemikir teori revionisme 

marxist. Sebagai pemikir revisionisme dari teori marxist, para intelektual mazhab 

Frankfurt selalu melakukan kritik secara teoritik kedalam teori marxist. Para 

pemikir mazhab Frankfurt, sudah meninggalkan kaidah-kaidah pemikiran 

marxisme lama, seperti determinisme ekonomi, perjuangan kelas, dll. Para 

pemikir yang berada di Institut Penelitian Sosial banyak yang berasal dari bangsa 

yahudi. 

Politik di Jerman pada tahun 1930 tidak mendukung keberadaan Institut 

Penelitian Sosial Frankfurt. Ketika Nazi mulai mengambil sistem pemerintahan di 

Reichtag (parlemen) dan Kanselir. Pemimpin partai Nazi Adolf Hitler akhirnya 

membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat rasial. Pelarangan bagi bisnis dan 

para intelektual berbangsa atau keturunan yahudi ditolak. Kebijakan yang bersifat 

rasial ini akhirnya mengidentifikasi segregasi kelas berdasarkan etnis. Program 

antisemitisme yang dilakukan oleh Nazi akhirnya membuat teror kepada bangsa 

Yahudi. Mereka (bangsa Yahudi) banyak menjadi korban dari fasisme Jerman. 

Intelektual yang terhimpun di institut akhirnya berfikir untuk memindahkan pusat 

kegiatan riset dan penelitiannya ke luar Jerman. Sebagai bangsa yang eksil, 

penerimaan mazhab Frankfurt di setiap negara berbeda pandangan. Ketika para 

intelektual mazhab Frankfurt masih berada di Eropa, Nazi masih saja 

menggunakan teror sebagai kekuatan untuk mengusir Yahudi. 
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Max Horkheimer sebagai direktur Insititut akhirnya mencari jalan ke luar 

bagi keberadaan dan keberlangsungan institut. Horkheimer dalam pelariannya di 

Eropa selalu mengadakan kontak dengan intelektual-intelektual yang berada di 

Eropa dan Amerika Serikat. Para intelektual mazhab Frankfurt yang terkena 

dampak politik rasial Nazi, terpaksa eksil. Penerimaan terbaik ternyata berada di 

Amerika Serikat, tepatnya di Universitas Colombia. Di sana, ketika para 

intelektual Institut Penelitian Sosial Frankfurt diterima dengan baik oleh Nicholas 

Murray Buttler Rektor dari Universitas Colombia, institut diberikan banyak 

ruangan untuk bekerja dan melakukan penelitian. Namun karena mazhab 

Frankfurt ini berangkat dari gagasan Marx untuk cara pandang ideologisnya, 

kebimbangan kemudian datang karena Amerika Serikat adalah negara dari produk 

kapitalisme global. Mazhab Frankfurt akhirnya merubah gagasan yang berbau 

Marx dengan Bahasa lain sehingga dapat diterima oleh kalangan intelektual 

Amerika Serikat. 

Perkembangan pemikiran baru akhirnya ditemukan oleh intelektual 

mazhab Frankfurt, ketika merubah Institut für Sozialforschung menjadi Institute 

For Social Research. Mazhab Frankfurt pun akhirnya berubah menjadi Mazhab 

Chicago. Cara berfikir marxist di Amerika Serikat akhirnya beralih. Subjek 

perubahan yang berasal dari kelas proletariat, mazhab Chicago beranggapan 

bahwa subjek perubahan sosial berada di kelas menengah (intelektual). 

Perjuangan kelas sosial bukan lagi berbicara mengenai determinisme ekonomi, 

melainkan perjuangan kelas sosial menjadi perjuangan identitas. Perebutan alat 

produksi, akhirnya menjadi perebutan hegemoni melalui media. Perubahan 

paradigma marxisme di mazhab Frankfurt Jerman akhirnya mengalami 

perkembangan secara serius. Pemikiran Marxist akhirnya berubah, karena dampak 

dari migrasi para intelektual mazhab Frankfurt ke mazhab Chicago. Melalui 

intelektual Universitas Colombia dan Chicago gerakan sosial baru bahkan gerakan 

kiri baru mulai bermunculan pada tahun 1960. Mereka sudah membawa 

perjuangan identitas untuk melegitimasi perjuangan politiknya. Marxisme pun 

akhirnya berkembang menjadi posmarxisme.     
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5.2 Rekomendasi   

Penelitian ini telah menunjukan bahwa keterkaitan dengan materi 

pembelajaran Sejarah peminatan kelas XI Ilmu-Ilmu Sosial (IIS) semester genap 

tentang Perang Dunia II, membahas seputar Nazi dan Fasisme yang terjadi di 

Jerman yang berdampak pada pembantaian besar-besaran terhadap kaum Yahudi. 

Hal ini berdampak pada kehidupan para pemikir Mazhab Frankfurt yang konsen 

terhadap pemikiran marxisme di Universitas Frankfurt.  

Mengacu pada tujuan pembelajaran Sejarah Indonesia yang terdapat pada 

buku pegangan guru kurikulum 2013 bahwa mata pelajaran Sejarah Indonesia 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan mengembangkan kemampuan 

berpikir historis yang menjadi dasar untuk kemampuan berpikir logis, kreatif, 

inspiratif dan inovatif, maka pembahasan dampak politik Nazi terhadap migrasi 

intelektual Mazhab Frankfurt ke Mazhab Chicago Amerika Serikat 1930-1960 

dapat mendukung tujuan tersebut. 

Masih mengacu pada buku pegangan guru kurikulum 2013, 

membenturkan pada Kompetensi Inti (KI) bagian 3 tentang memahami, 

menerapkan dan menjelaskan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan 

metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah.  

Agar penelitian lebih lancar oleh peneliti selanjutnya tidak boleh 

mengabaikan metode penelitian sejarah yang sudah ada seperti heuristic, kritik, 

interpretasi dan historiografi karena hal ini sangat penting akan berpengaruh 

kepada validitas sejarah sendiri. Kekurangan sumber mengenai peristiwa 

pembakaran perpustakaan Walter Benjamin yang berisi tentang buku-buku 

marxisme, sehingga tidak bisa menganalisis lebih lanjut tentang persitiwa 

tersebut. Selain itu, pemikiran Hannah Arendt tentang anti semitisme harus dikaji 

lebih lanjut, karena berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, karena dalam 
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pembahasan skripsi ini tidak cukup mendetail. Untuk itu, semoga peneliti 

selanjutnya bisa membahas lebih lanjut mengenai pemikiran Hannah Arendt. 

 

 

 

 


