
HAKEKAT DAN RUANG 

LINGKUP SEJARAH 

Kompetensi Dasar :  
 

Kemampuan mendeskripsikan hakekat, ruang lingkup dan prinsip 

dasar ilmu dan penelitian sejarah 

 

Indikator : 
 

   Memahami pengertian sejarah 

   Mengidentifikasikan sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu dan seni 

   Memahami guna sejarah 

 



APAKAH SEJARAH ITU? 

Untuk  dapat menjawabnya, perhatikan tampilan gambar berikut :  

Semua gambar tadi menunjuk kepada sejumlah ruang lingkup 

yang menjadi pembahasan dalam ilmu sejarah.  



 

Sejarah merupakan rangkaian peristiwa dalam kehidupan yang tersusun 

secara berurutan. Bersifat unik, karena hanya terjadi sekali dan tidak 

terulang persis sama, abadi, tetap menjadi kenangan dan penting, 

karena dapat menjadi momentum 

SEJARAH SEBAGAI PERISTIWA 

Sejarah merupakan kisah atau cerita tentang seorang pelaku sejarah, 

dapat merupakan riwayat hidup, atau pengalamannya dalam suatu 

peristiwa sejarah 

 SEJARAH SEBAGAI KISAH 

Sejarah sebagai seni karena menganalisis semua fakta yang berkaitan 

dengan hasil budaya, yang dapat meningkatkan daya imajinasi dan 

kreativitas tinggi  

SEJARAH SEBAGAI SENI  

SEJARAH SEBAGAI ILMU 

Sebagai ilmu, sejarah memiliki sejumlah masalah, bukti dan fakta, yang 

perlu pembuktian secara ilmiah, melalui serangkaian penelitian dan 

hipotesa, dengan menggunakan metode penelitian tertentu 



Baiklah, setelah pengetahuan anda tentang sejarah diawali dengan pembahasan yang 

berkaitan dengan ruang lingkup kajiannya, maka sekarang kita bersama-sama mencari 

sejarah dari pengertian katanya. 

Dr. Kuntowijoyo, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah, mengatakan 

bahwa, sejarah berasal dari Bahasa Arab, Syajara, yang berarti terjadi dan Syajarah 

yang berarti pohon, Syajarah – nasab, artinya pohon silsilah. Sejarah juga berasal 

dari Bahasa Inggris yaitu History, Bahasa Latin dan Yunani, Historia, dalam bahasa 

Yunani Histor atau Istor berarti orang pandai. 

Selanjutnya, Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh W.JS Poerwodarminto 

menyebutkan bahwa sejarah mengandung pengertian sebagai berikut:  

  Sejarah berarti silsilah atau asal-usul 

  Sejarah berarti kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa  

     lampau 

  Sejarah berarti ilmu pengetahuan, cerita pelajaran tentang kejadian atau  

     peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau.  

Sedangkan Prof. Moh Ali dalam buku Pengantar Ilmu Sejarah, mendefinisikan sejarah 

sebagai: 

  Jumlah perubahan peristiwa, kejadian dan kenyataan di sekitar kita 

  Cerita tentang perubahan-perubahan kejadian atau peristiwa dalam  

     kenyataan disekitar kita 

  Ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian atau 

     peristiwa di sekitar kita.  



Pernahkan anda berpikir untuk membuat pohon silsilah dari keluarga anda 

sendiri seperti contoh dibawah ini? 

Nah, kalau diperhatikan, 

bentuknya seperti pohon 

bukan? Tetapi dalam posisi 

terbalik, dapat dibuat pohon 

silsilah yang dimulai dari 

posisi nenek dan kakek 

sebagai akar pohon 

Silahkan anda mencoba pada 

kertas kerja anda, buatlah silsilah 

keluarga anda sendiri 



Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

 

Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari  

segala peristiwa atau kejadian  

yang telah terjadi pada masa lampau  

dalam kehidupan umat manusia 



APAKAH GUNA SEJARAH? 

Kalau hanya sekedar memperoleh gambaran tentang kehidupan masyarakat 

pada masa lampau, atau mengetahui peristiwa atau kejadian-kejadian masa 

lampau, lalu apa gunanya sejarah bagi kita untuk menghadapi kenyataan hidup 

sehari-hari? 

INDIA 

AMERIKA 

seperti apa 

ya? 

EROPA 

 

Bung Karno 

mengagumkan 

Histories make 

men wise 

Diponegoro? 

Hebat 

Gajahmada? 

Luar biasa 

Kisah, peristiwa sejarah dapat dinikmati 

tanpa batasan ruang dan waktu 

Guna Rekreatif Guna Edukatif 

Belajar sejarah untuk mempelajari banyak 

kearifan, kehebatan,  kebijaksanaan tokoh 

dan peristiwa masa lalu  



Dengan perahu 

bercadik berlayar 

ke India dan Cina? 

Guna Inspiratif 

Menimbulkan banyak inspirasi penting 

dalam menanamkan nilai-nilai positif nilai 

positif 

 

Melukis di dinding 

goa? 

Pergerakan 

nasional, organisasi 

modern 

Dengan bamboo 

runcing melawan 

Belanda, mana 

mungkin menang? 

Guna Instruktif 

Menyampaikan perkembangan, pengetahuan 

untuk menambah wawasan nilai positif 

 

Kapak genggam 

flakes? 

Politik Apartheid 

Afrika 

Revolusi Industri 

Inggris? 

Pembuatan logam 

Zaman Purba 

Guna Rekreatif : Kisah peristiwa sejarah dapat dinikmati tanpa batasan ruang dan waktu 

Guna Edukatif : Belajar sejarah untuk mempelajari banyak kearifan, kehebatan,kebijaksanaan  

       tokoh dan peristiwa masa lalu 

Guna Inspiratif : Menimbulkan banyak inspirasi penting dalam menanamkan nilai-nilai positif 

Guna Instruktif : Menyampaikan perkembangan, pengetahuan untuk menambah wawasan  


