
 

IR 101: The 2nd Great Debate (Traditionalism vs. Behaviouralism) 

 

Awal Mula Perspektif Tradisionalisme  

Perspektif tradisionalis muncul semenjak awal perkembangan studi hubungan internasional.  

Perspektif ini memandang bahwa kemampuan intelektual yang tinggi sangat dibutuhkan sebagai 

sarjana hubungan internasional. karena untuk mempelajari ilmu Hubungan Internasional harus 

memiliki dasar pengetahuan yang kuat mengenai sejarah banyak negara, kemudian untuk 

memiliki pengetahuan tersebut harus mempunyai pengalaman langsung tentang kondisi sosial 

budaya dari negara tersebut dan harus melakukan penelitian secara mendalam dan seksama 

mengenai sebuah kasus seperti kasus politik luar negeri Indonesia di masa Demokrasi Terpimpin. 

Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan hubungan internasional. saat ini tidak 

terlepas dari perspektif tradisionalis dimana sebagian besar pengetahuan didapat dari 

pengalaman langsung penulis seperti literatur kuno Thucydides dan Arthasastra. Tokoh 



hubungan internasional seperti Machiavelli, Rousseau, Dante, dll merumuskan asas – asas 

perilaku dalam hubungan internasional menggunakan pemahaman akan pengalaman tokoh 

tertentu dengan disertai komentar dan generalisasi sehingga ilmu hubungan internasional 

terlihat seperti seni dalam berdiplomasi.  

 

Para ahli tradisionalis berpendapat bahwa kebanyakan hal tentang hubungan internasional 

sendiri telah ditemukan dan dipahami oleh generasi terdahulu sehingga hal penting yang 

dilakukan saat ini adalah mengungkapkan kembali pengetahuan yang ada dan menerapkannya 

pada situasi saat ini.  Pengetahuan tentang hubungan internasional harus diperoleh melalui 

pengalaman langsung dan studi tentang masa lalu sehingga bagi mereka yang ingin sekali 

mempelajari tentang hubungan internasional adalah dengan fokus pada sejarah diplomasi, karya 

besar filsafat politik dan biografi para ahli seni diplomasi.1  

 

 

Awal Mula Perspektif Behavioralisme 

Perspektif Behavioralisme merupakan sebuah pandangan yang harus memiliki data statistik yang 

menunjang sehingga berguna terhadap bagaimana perilaku para aktor akan sangat 

mempengaruhi dalam mengambil sikap terhadap sebuah isu dalam hubungan internasional. 

Tidak hanya itu, Behavioralisme dalam hubungan internasional pada dasarnya bagian gerakan 

yang menyebar di dalam ilmu-ilmu sosial secara umum. Sehingga, diperlukannya data terkait 

karakteristik aktor dan bagaimana para aktor hubungan internasional saling berhubungan.2 

Behavioralisme lebih berfokus pada fakta yang dapat diamati dan data yang dapat diukur. Hal 

tersebut digunakan agar dapat mengumpulkan atau mendapatkan pola perilaku yang berulang 

dalam sebuah pola perilaku yang dapat dijelaskan secara ilmiah.3 Hal ini akan berkaitan dengan 
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wawasan dari masing-masing disiplin yang akan memberikan penjelasan terhadap pemahaman 

kita tentang fenomena yang sulit dijelaskan tanpa asumsi behavioralisme. Bagi kaum 

behavioralisme fakta-fakta terpisah terhadap nilai-nilai karena nilai-nilai tidak dapat dijelaskan 

secara ilmiah, maka berbeda dengan fakta.4 Menggunakan teori pengetahuan yang bersifat 

empiris menjadikan behavioralisme sebagai aliran pemikiran yang lebih dapat diamati dan 

terukur untuk mempelajari pola perilaku manusia.5  

 

Perdebatan antara para Tradisionalis vs Behavioralis 

Hubungan Internasional sebagai disiplin ilmu tentu melahirkan begitu banyak teori hubungan 

internasional. Masing-masing teori pun mengkaji ilmunya dengan lebih dalam terhadap ilmu 

hubungan internasional itu sendiri. Perang Dunia I yang telah berakhir membuat munculnya 

pandangan yang berbeda dalam ilmu hubungan internasional, sehingga menimbulkan kelompok-

kelompok yang memiliki perbedaan pendapat. The Great Debates menjadi bentuk nyata dari 

perbedaan sebuah pendapat dalam hubungan internasional. Yang dimulai dengan perdebatan 

besar antara realisme dan liberalisme.  Hasil dari perdebatan pertama tersebut dimenangkan 

oleh paham realisme. Realisme dianggap lebih baik daripada liberalisme. Dilihat dari, realisme 

digunakan sebagai cara pikir yang dominan pasca Perang Dunia II.6 Selanjutnya, yakni Great 

Debate II  membahas tentang perdebatan antara behavioralis dan tradisionalis. Perdebatan 

dipicu oleh ketidakpuasan metodologis terhadap perspektif tradisional.7 Perdebatan antara 
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tokoh-tokohnya yang terkenal adalah  Hedley Bull di kelompok Tradisionalis dan Morton Kaplan 

di kelompok Behavioralis. Ada juga tokoh lain seperti Carr dan Schelling.  

 

Meskipun kelompok tradisionalis mengakui peningkatan pesat metode ilmiah studi HI di 

Amerika, namun mereka berpendapat bahwa perubahan politik global harus bersifat 

interpretatif, karena tidak bisa memaksakan sistem yang rapi di bidang ilmu dengan begitu 

banyak variabel. Bull menyatakan bahwa dengan ''standar verifikasi dan bukti yang ketat, hanya 

ada sedikit signifikansi yang dapat dikatakan tentang hubungan internasional. Namun, Kaplan 

membantah juga dengan mengatakan bahwa luasnya analisis yang melekat pada Tradisionalisme 

membuat generalisasinya yang diterapkan tanpa pandang bulu dalam rentang waktu dan ruang 

menjadi sangat besar. sehingga dengan demikian tidak akan memberikan apa pun untuk 

meningkatkan pemahaman atau mengembangkan teoridalam HI.8 

 

Pada tahun 1960 berlangsung akan keyakinan kaum behavioralis bahwa dalam hubungan 

internasional dapat mengalami perkembangan yang lebih besar apabila menerapkan metode 

sains naturalis. Terdapat perdebatan pada kamu tradisionalis yang berpendapat bahwa pasang 

surut dalam arus politik global harus bersifat interpretatif, apabila hanya dengan menggunakan 

standar verifikasi dan bukti yang ketat hanya akan ada sedikit signifikansi yang dapat dikatakan 

tentang hubungan internasional.  Kaum behaviorisme melihat analisis yang melekat pada 

tradisionalisme tidak memberikan peningkatan pemahaman apabila diterapkan dalam rentang 

waktu ataupun ruang yang besar.9  Perspektif tradisional yang didominasi oleh sejarah masa lalu 

dimana melihat Hubungan Internasional seharusnya berkembang melalui metode sejarah yang 

interpretatif sedangkan behavioralis yang meyakini bahwa hubungan internasional hanya dapat 

maju jika menerapkan metode penelitian ilmiah. Perspektif tradisional memakai konsep 

pendekatan yang menyeluruh yang menerima kompleksitas dunia manusia, dimana melihat 
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hubungan internasional sebagai bagian dari dunia manusia, dan berupaya memahaminya dalam 

cara kemanusiaan dengan mendapatkan dari dalamnya.  

 

Sedangkan perspektif behavioralisme menggunakan konsep yang lebih formulatif. 

Behavioralisme lebih fokus terhadap fakta yang dapat diamati dan data yang dapat diukur, dalam 

perhitungan yang tepat, dan pengumpulan data agar mendapatkan pola perilaku yang berulang, 

‘hukum-hukum’ hubungan internasional. Behavioralisme berfungsi menjelaskan hipotesis, 

pengumpulan data dan pengetahuan ilmiah, sedangkan tradisionalisme berfungsi memahami 

norma dan nilai-nilai, penilaian, dan pengetahuan sejarah.10  

 

Kesimpulan  

Perdebatan kedua ini jatuh pada dimensi epistemologi dan metodologi. Kedua perspektif ini 

berbeda tanpa memiliki hirarki atau strata. Maka, bagi smith perdebatan ini hanya menampilkan 

citra dari hubungan internasional yang berbeda saja terkhusus pada wilayah epistemologi atau 

metodologi dan ruang lingkup kajian.11 Pada akhirnya kedua perspektif ini tidak ada yang menjadi 

pemenang dalam Great Debates kedua. Namun pengaruh yang dihasilkan dari behavioralisme 

sendiri jauh lebih berdampak dibandingkan tradisionalis. Dominasi behavioralis ini muncul 

setelah perang dunia kedua dimana digunakan oleh kebanyakan penstudi Amerika Serikat 

dimana formulasi-formulasi baru baik untuk  realisme maupun liberalisme yang sangat 

dipengaruhi metodologi-metodologi kaum behavioralisme.12   
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