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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Sejarah sering dikaitkan dengan hal-hal yang kuno dan ketinggalan zaman. Namun jika 

dilihat secara mendetail, sejarah ternyata mengandung banyak pelajaran yang dapat kita 

ambil hikmah untuk menjalani masa depan. Kini sejarah sudah banyak ditulis oleh para 

sejarawan. Sejarah yang berisi peristiwa masa lampau ini menjadi daya tarik masyarakat 

karena keunikannya. Dikatakan unik karena hanya terjadi sekali saja, andaikata 

peristiwanya terulang namun waktu dan pelakunya belum tentu sama. Dewasa ini mulai 

banyak orang terutama mahasiswa yang mempelajari sejarah bangsanya untuk 

memperdalam rasa nasionalis. Sejarah tidak hanya peristiwa yang terjadi begitu saja, 

biasanya ada sesuatu yang menarik dan penting dibalik peristiwa sejarah. Sejarah bukan 

hanya digunakan untuk bahan cerita untuk anak cucu kita, melainkan dapat digunakan 

meningkatkan kualitas intelektual, karena dengan adanya suatu kejadian di masa lalu 

akan membuat seseorang berpikir tentang seluk-beluk kejadian tersebut, mulai dari 

masalah apa yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut sampai akibat-akibat yang 

muncul dari kejadian tersebut. Sehingga jika di masa mendatang muncul suatu masalah 

yang sama, maka kita bisa mengantisipasi atau bahkan sudah mempunyai jalan keluar 

untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan dasar manfaat itu, kami tergelitik untuk 

membuat makalah yang membahas tentang fungsi dan kegunaan sejarah. 

 

B. Rumusan masalah 

1. Pengertian sejarah menurut para ahli? 

2. Apa saja guna sejarah secara intrinsik? 

3. Apa saja guna sejarah secara ekstrinsik? 

 

C. Tujuan  

1. Mengetahui apa saja pengertian sejarah menurut para ahli 

2. Mengetahui apa saja guna sejarah secara intrinsik 

3. Mengetahui apa saja guna sejarah secara ekstrinsik 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. pengertian Sejarah Menurut Para Ahli 

Berikut merupakan pengertian sejarah menurut para ahli, baik ahli dalam negeri maupun ahli 

dari luar negeri, termasuk sejarawan di masa lalu. 

 

Menurut Muhammad Yamin 

Pengertian sejarah menurut Muhammad Yamin adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas 

hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan 

 

Menurut Moh. Hatta 

Pengertian sejarah menurut Moh. Hatta adalah dalam wujudnya tentang masa lampau. Sejarah 

bukan sekadar melahirkan kriteria dari kejadian di masa lalu, tetapi pemahaman masa lampau 

yang mengandung berbagai dinamika, mungkin berisi problematik pelajaran bagi manusia 

berikutnya. 

 

Menurut Moh. Ali 

Pengertian sejarah menurut Moh. Ali bahwa sejarah merupakan keseluruhan perubahan dan 

kejadian-kejadian yang benar-benar telah terjadi. Sejarah adalah ilmu yang menyelidiki 

perubahan-perubahan yang benar-benar terjadi di masa lampau. 

 

Menurut Kuntowijoyo 

Pengertian sejarah menurut Kuntowijoyo adalah hal-hal yang menyuguhkan fakta secara 

diakronis, ideografis, unik, dan empiris. 

1. Sejarah bersifat diakronis karena berhubungan dengan waktu. 

2. Sejarah bersifat ideografis karena sejarah menggambarkan dan menceritakan sesuatu. 

3. Sejarah bersifat unik karena berisi hasil penelitian tentang hal unik. 

4. Sejarah bersifat empiris artinya sejarah bersandar pada pengalaman manusia yang 

sungguh-sungguh. 
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Menurut Rochiati Wiriatmaja 

Pengertian sejarah menurut Rochiati Wiriatmadja bahwa sejarah adalah disiplin ilmu yang 

menjanjikan etika, moral, kebijaksanaan, nilai-nilai spritual dan kultural karena kajiannya yang 

bersifat memberikan pedoman kepada keseimbangan hidup, harmoni dalam nilai-nilai, 

keteladanan dalam keberhasilan dan kegagalan dan cerminan pengalaman kolektif yang 

menjadi kompas untuk kehidupan masa depan. 

Menurut Nugroho Notosusanto 

Menurut Nugroho Notosusanto, pengertian sejarah adalah peristiwa-peristiwa yang 

menyangkut manusia sebagai makhluk bermasyarakat yang terjadi di masa lampau.  

Menurut Taufik Abdullah 

Pengertian sejarah menurut Taufik Abdullah adalah tindakan manusia dalam jangka waktu 

tertentu di masa lampau yang dilakukan di tempat tertentu. 

Menurut Roeslan Abdulgani 

Menurut Roeslan Abdulgani bahwa ilmu sejarah adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan 

yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta 

kemanusiaan di masa lampau beserta kejadian-kejadian dengan maksud untuk kemudian 

menilai secara kritis seluruh hasil penelitiannya tersebut, untuk selanjutnya dijadikan 

perbendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah proses 

masa depan. 

Menurut Sartono Kartodirdjo 

Pengertian sejarah menurut Sartono Kartodirdjo merupakan bentuk penggambaran pengalaman 

kolektif di masa lalu, dan untuk mengungkapnya dapat melalui aktualisasi dan penetasan 
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pengalaman masa lalu. Menceritakan suatu kejadian adalah cara membuat hadirnya kembali 

peristiwa tersebut dengan cara pengungkapan verbal. 

Menurut W. J. S. Poerwadarminta 

Pengertian sejarah menurut W. J. S. Poerwadarminta dibahas dalam buku berjudul Kamus 

Umum Bahasa Indonesia, dimana arti sejarah dapat diartikan sebagai
1
 : 

1. Silsilah atau asal-usul. 

2. Kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. 

3. Ilmu, pengetahuan, cerita pelajaran tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar 

telah terjadi. 

Menurut Drs. Sidi Gazalba 

Definisi sejarah menurut Drs. Sidi Gazalba adalah masa lalu manusia dan seputarnya yang 

disusun secara ilmiah dan lengkap meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan 

penjelasan yang memberi pengertian dan pemahaman tentang apa yang berlaku. 

Menurut Ismaun 

Arti sejarah menurut Ismaun adalah suatu ilmu pengetahuan tentang kisah mengenai peristiwa-

peristiwa yang benar-benar telah terjadi atau berlangsung dalam segala aspeknya di masa 

lampau. Sejarah merupakan catatan atau rekaman pilihan yang disusun secara teliti tentang 

segala aspek kehidupan umat manusia di masa lampau. 

Menurut Ibnu Khaldun 

Pengertian sejarah menurut Ibnu Khaldun didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat 

umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak/sifat masyarakat itu.
2
 

 

                                                             
1 Pranoto w, 2010, Teori dan metodologi sejarah, yogyakarta hal 4 
2 Kuntowijoyo, 2003.metodologi sejarah, yogyakarta hal 35 
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Menurut Aristoteles 

Pengertian sejarah menurut Aristoteles merupakan satu sistem yang meneliti suatu kejadian 

sejak awal tersusun dalam bentuk kronologi. Sejarah adalah peristiwa-peristiwa masa lalu yang 

mempunyai catatan, record-record atau bukti-bukti yang konkrit. 

B. GUNA INTRINSIK 
 

Sejarah itu berguna secara intrinsik dan ekstrinsik.  Secara intrinsik, sejarah itu berguna sebagai 

ilmu, untuk mengetahui masa lampau sebagai pernyataan pendapat, dan sebagai profesi. Sebagai 

ilmu, sejarah adalah ilmu yang terbuka dan berkembang baik dari sudut teori maupun 

metodenya. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sejarah selalu responsif terhadap 

perkembangan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini ilmu sejarah memiliki arti dan peranan 

yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Secara umum arti penting ilmu sejarah dalam 

kehidupan bermasyarakat adalah sebagai tiang pegangan untuk melangkah ke masa depan. 

Ada setidaknya empat guna sejarah secara intrinsik, yaitu: 

1. Sejarah sebagai ilmu 

Sejarah sebagai ilmu dapat berkembang dengan berbagai cara yaitu: 

a. Perkembangan dalam filsafat  

b.  Perkembangan dalam teori sejarah  

c.   Perkembangan dalam ilmu-ilmu lain 

d.   Perkembangan dalam metode sejarah  

 

2. Sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau 

Ada setidaknya dua sikap terhadap sejarah setelah orang mengetahui masa lalunya, yaitu: 

a. Melestarikan, melestarikan masa lampau karena menganggap masa lampau itu penuh makna 

b. Menolak, menolak masa lampau karena menganggap masa lampau sebagai sebuah hambatan 

dalam suatu masyarakat. Contoh: kehadiran kerajaan Surakarta dan Mangkunegara. 

  

3. Sejarah sebagai pernyataan pendapat 
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Banyak penulisan sejarah yang menggunakan ilmunya untuk menyatakan pendapat.  Contoh 

dalam penulisan sejarah Amerika, yang mempunyai dua aliran yaitu: 

a. Konsensus 

Aliran yang menekankan konsensus diantaranya terdapat dalam tesis garis depan dan tesis 

tentang individualisme. 

b. Konflik 

Aliran yang menekankan konflik bisaanya mengajukan tesis persengkongkolan  (conspiracy). 

 

4. Sejarah sebagai profesi 

Tidak semua lulusan sejarah dapat tertampung dalam profesi kesejarahan. Semua profesi 

kesejarahan tentu saja memerlukan orang yang dapat menulis sejarah, tetapi kita tidak dapat 

mengharapkan semua orang untuk mempunyai idealisme.  Mereka dianjurkan untuk 

memhubungi MSI (Masyarakat Sejarawan Indonesia). 

 

C. GUNA EKSTRINSIK 

Secara ekstrinsik sejarah dapat memberikan sumbangan dari berbagai aspek pendidikan diluar 

kepentingan keilmuan sejarah. Sejarah memiliki fungsi pendidikan moral, penalaran, politik, 

kebijakan, perubahan, masa depan, keindahan, ilmu bantu, latar belakang, rujukan, dan bukti 

1. Sejarah sebagai pendidikan moral 

sejarah sebagai pendidikan moral berarti segala sesuatu yang telah terjadi di masa lampau 

sekarang dan yang akan datang yang dapat memberikan nilai nilai pembelajaran etika atau 

pun sikap yang lebih baik kepada kalangan masyarakat. Sebagai contoh tentang benar dan 

salah, baik dan buruk, cinta dan benci, berhak dan tidak, merdeka dan terjajah dermawan dan 

pelit serta berani dan takut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

2. Sejarah sebagai pendidikan penalaran  

Sejarah harus berpikir plurikausal, yang menjadi penyebab itu banyak hal, bukannya 

monokausal, pikiran yang menyatakan bahwa sebab terjadinya peristiwa itu hanya satu.  

Dengan kata lain sejarawan harus berpikir secara multidimensi, melihat segala sesuatu dari 

banyak segi.  Menjadi sejarawan juga memaksa orang menjadi penyabar.  
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3. Sejarah sebagai pendidikan politik 
3
 

Pada zaman Orde Lama ada indoktrinasi.  Indoktrinasi itu dilakukan pada organisasi dan 

melalui sekolah.  Tujuan dari pendidikan politik ialah dukungan atas politik kekuasaan 

dengan mendorong perbuatan-perbuatan revolusioner dan menyingkirkan kaum 

kontrarevolusi.  Zaman Orde Baru kita mengenal penataran-penataran dengan tujuan 

pembangunan.  Tentu saja tujuan, intensitas, dan materi berbeda-beda, tetapi semua dapat 

dimasukkan dalam pendidikan politik.  Hal ini bertujuan untuk mengenalkan ideology Negara 

serta hak dan kewajiban warga Negara. 

Kita dapat menulis sejarah pendidikan politik di Indonesia yang sumbernya berasal dari 

bahan-bahan tertulis mengenai sejarah organisasi yang digunakan oleh para kader. 

4. Sejarah sebagai pendidikan kebijakan 

Sejarah semacam ini diperlukan oleh semua lembaga penelitian.  Untuk menentukan suatu 

kebijakan dibutuhkan pandangan tentang lingkungan alam, masyarakat dan sejarah.  

Sementara lingkungan alam dapat dipenuhi oleh ilmu-ilmu lingkungan dan masyarakat oleh 

ekonomi, sosiologi, antropologi dan politik, pandangan berdasar waktu hanya dapat dipenuhi 

oleh sejarah. 

Misalnya, kita akan membuat peraturan tentang otonomi daerah.  Kita tidak akan tahu 

hasilnya, andaikata undang-undang tentang otonomi dibuat tanpa mengetahui kebijakan 

serupa di masa lampau  

5. Sejarah sebagai pendidikan perubahan 

Pendidikan perubahan diperlukan oleh politisi, ormas-ormas, usaha-usaha bahkan pribadi-

pribadi. 

Kaum politisi yang tidak dapat mengantisipasi gelagat perubahan akan ketinggalan.  Untuk 

dapat melestarikan kepemimpinan, perlu diketahui perubahan apa yang sedang dialami oleh 

para pengikut. 

Ormas-ormas juga mengenalkan kepada anggotanya perlunya pengelolaan perubahan, dengan 

maksud agar anggota terhindar dari konservatisme atau radikalisme. 

Badan-badan usaha, maju mundurnya perusahaan, keberanian atau ketakutan ekspansi sangat 

tergantung pada kelihaian pimpinannya dalam membaca perubahan.
4
 

                                                             
3 Pranoto w, 2010, Teori dan metodologi sejarah, yogyakarta hal 12 
4 Abdillah, Aam, pengantar ilmu sejarah, bandung, 2012 hal 24-26 
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Untuk pribadi, membaca autobiografi dan biografi tokoh-tokoh akan member inspirasi untuk 

melangkah. 

6. Sejarah sebagai pendidikan masa depan 

Indonesia dapat belajar segala hal dari negara-negara yang telah maju dalam bidang-bidang 

tertentu.  Contohnya saja dari negara-negara yang sudah memasuki pascaindustrial, 

diantaranya ditandai dengan semakin banyaknya jaminan social dan menghilangnya 

proletariat, Indonesia dapat belajar dalam pengelolaan masyarakat. 

Kita harus banyak membaca sejarah negara-negara lain, bukan karena teknologinya yang 

lebih maju yang dengan mudah dapat diserap, tetapi yang lebih penting ialah belajar 

organisasi sosialnya.  Kita juga bisa belajar bagaimana dalam waktu yang relatif singkat dapat 

mengangkat ekonomi bumiputra. 

7. Sejarah sebagai pendidikan keindahan 

Sejarah hendaknya tidak dipahami dengan sesuatu yang kaku dan kering dari nilai-nilai estetis 

tetapi Saat membaca sejarah Indonesia, kita diminta untuk membuka hati dan perasaan.  

Sehingga timbul rasa bangga dan cinta terhadap sejarah tanah air.  Sangat disayangkan, 

Indonesia masih tertinggal dalam pendidikan untuk mencintai tanah air lewat keindahan 

sejarah. Contoh dari sejarah sebagai pendidikan keindahan adalah seperti Ornamen bangunan 

seolah mengisahkan sesuatu pada kita, gerak tarian tradisinal juga seolah sedang bercerita 

pada kita tentang masa lalu. 

8. Sejarah sebagai ilmu bantu 

Sejarah dapat mengantarkan orang secara baik, karena sejarah memberikan bantuan untuk 

berbagai macam disiplin.  Contohnya, belajar sejarah penting untuk ilmu-ilmu kehutanan dan 

kedokteran.  Untuk dapat mengelola hutan dengan baik perlu dipelajari sejarah pengelolaan 

hutan dimasa lampau, di samping belajar konsep-konsep baru seperti hutan sosial.  Demikian 

juga untuk kedokteran masyarakat, penanggulangan epidemi di masa lalu penting untuk dapat 

diketahui. 

9. Sejarah sebagai latar belakang 

Sejarah juga perlu untuk seni.  Kebangkitan novel sejarah pada abad ke-19 tidak dapat terjadi 

tanpa kemajuan dalam penulisan sejarah.  Di Indonesia, Abdul Muis tidak mungkin menulis 
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novel tentang Robert, anak Surapati, tanpa mengetahui sejarah Untung Surapati.  Eros Djarot 

tak akan sanggup membuat film Tjut Nyak Dhien tanpa  membaca sejarah Aceh. 

Orang tak akan sanggup membuat diorama tanpa belajar sejarah.  Tokoh, peristiwa, dan 

suasana sejarah dapat menjadi latar belakang kesenian. 

10. Sejarah sebagai rujukan 

Sejarah dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi oleh siapapun.  Contohnya, untuk 

mengetahui kecenderungan reaksi kelompok social tertentu terhadap inovasi, para perencana 

pembangunan dapat belajar banyak dari sejarah pembangunan di tempat lain. Penyebaran 

keluarga berencana di Indonesia yang dapat ditiru oleh Bangladesh karena mempunyai 

kebudayaan yang sama. 

11. Sejarah sebagai bukti 

Sejarah dapat dijadikan bukti atas peristiwa tertentu, dan sejarah selalu dipakai untuk 

membenarkan perbuatan.  Contohnya saja antara Jepang dan China yang mempermasalahkan 

mengenai pendudukan. 

Pemerintah Orde Baru juga menggunakan bukti-bukti sejarah atas keberhasilan pembangunan 

untuk tetap memelihara stabilitas nasional dan mempertahankan Pancasila.
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Pranoto w, 2010, Teori dan metodologi sejarah, yogyakarta hal 18-20 
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BAB III 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Sejarah itu berguna secara intrinsik dan ekstrinsik.  Secara intrinsik, sejarah itu berguna 

sebagai Ilmu.  Seandainya sejarah tidak ada gunanya secara ekstrinsik, yang berarti tidak ada 

sumbangannya di luar dirinya. .  Secara intrinsik, sejarah itu berguna sebagai ilmu, untuk 

mengetahui masa lampau sebagai pernyataan pendapat, dan sebagai profesi. Sebagai ilmu, 

sejarah adalah ilmu yang terbuka dan berkembang baik dari sudut teori maupun metodenya. 

Sedangkan Secara ekstrinsik sejarah dapat memberikan sumbangan dari berbagai aspek 

pendidikan diluar kepentingan keilmuan sejarah. Sejarah memiliki fungsi pendidikan moral, 

penalaran, politik, kebijakan, perubahan, masa depan, keindahan, ilmu bantu, latar belakang, 

rujukan, dan bukti 
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