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SEJARAH SEBAGAI PERISTIWA

• Terjadi pada masyarakat manusia di masa lampau 

• Peristiwa benar-benar terjadi berdasarkan bukti, saksi, sumber sejarah, peninggalan 
sejarah, dan catatan sejarah. 

• Sejarah dikelompokkan secara sistematis agar mudah dipahami, berdasarkan:  

1. Tema: sejarah sosial, politik, sejarah kebudayaan, sejarah perekonomian, sejarah 
agama, sejarah pendidikan, sejarah kesehatan, sejarah intelektual, dll. 

2. Periode waktu: Sejarah Indonesia yang dibagi : zaman prasejarah, zaman 
pengaruh Hindu-Budha, zaman pengaruh Islam, zaman kekuasaan Belanda, 
zaman pergerakan nasional, zaman pendudukan Jepang, zaman kemerdekaan, 
zaman revolusi fisik,  zaman orde Lama, zaman Orde Lama, zaman Reformasi. 

3. Unsur ruang: sejarah Eropa, sejarah Asia Tenggara, sejaran Asia, sejarah Afrika, 
dll.



SEJARAH SEBAGAI ILMU

• Memiliki body of knoledge dan metode yang 
spesifik. 

• Dikelompokkan:  

1. Ilmu sosial: menjelaskan perilaku sosial 

2. Seni atau art: sastra



SEJARAH SEBAGAI CERITA

• Dipengaruhi subjektivitas sejarawan. 

• Dikelompokkan menjadi: sejarah ekonomi, sejarah 
sosial, sejarah kebudayaan rakyat, sejarah 
intelektual, sejarah etnis, sejarah psikologi, dll.



METODE SEJARAH

1. Heuristic (pengumpulan 
sumber-sumber) 

2. Kritik dan alisis sumber 
eksternal dan internal. 

3. Interpretasi 

4. Historiografi (penulisan 
sejarah)



KEMAMPUAN YANG HARUS 
DIMILIKI SEJARAWAN
1. Kemampuan praktis dalam artikulasi dan  ekspresi secara lisan dan tulisan. 

2. Kemampuan membaca dan berbicara bahasa minimal 2 bahasa asing 
maupun daerah. 

3. Menguasai disiplin-disiplin ilmu sosial, antropologi, sosiologi, ekonomi, 
politik, humaniora, filsafat, dan ilmu-ilmu alam yang relevan. 

4. Memiliki kemampuan memahami (insight) psikologi, imajinasi, dan empati. 

5. Mampu membedakan profesi sejarah atau sekedar antikuarian 
(mengumpulkan benda-benda antik). 

6. Memiliki pendidikan yang luas sejak masa kecil. 

7. Dedikasi dan integrasi sebagai sejarawan dan pendidik.



TAHAPAN SEJARAWANDALAM 
MENULIS SEJARAH
1. Memilih topik yang sesuai 

2. Mengusut semua bukti yang sesuai topik 

3. Membuat catatan-catatan penting 

4. Mengevaluasi bukti-bukti yang tercatat dan melakukan kritik 
sumber eksternal dan internal 

5. Mengumpulkan catatan-catatan fakta penelitian 
sebelumnya dan menyajikan fakta dengan sistematis 

6. Menyajikan dalam bentuk menarik



ILMU-ILMU BANTU DALAM 
PENELITIAN SEJARAH
1. Paleontologi 

2. Arkeologi 

3. Paleoantropologi 

4. Paleografi 

5. Epigrafi 

6. Ikonografi 

7. Numismatik 

8. Ilmu Keramik 

9. Genealogi 

10. Filologi 

11. Bahasa 

12. Statistik 

13. Etnografi



TUJUAN & KEGUNAAN SEJARAH

1. Fungsi Edukatif 

2. Fungsi Inspiratif 

3. Fungsi Instruktif 

4. Fungsi Rekreasi



TUGAS

• Tuliskan contoh sejarawan dalam bidang sosial, 
pendidikan, dan ekonomi (masing-masing 2 orang.  

• Tuliskan pembagian sejarah berdasarkan waktu, selain 
Sejarah Indonesia (satu saja). 

• Artikan ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam penelitian 
sejarah pada materi (ada 13 ilmu). 

• Tuliskan arti tujuan dan kegunaan sejarah pada materi 
(ada 4 tujuan dan kegunaan sejarah) 


