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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Secara harfiah sejarah berasal dari kata Arab : Sajarotun, yang 

artinya pohon. Pengertian pohon disini dapat diartikan adanya suatu 

kejadian peristiwa dalam suatu kesinambungan (kontinuitas). Ilmu 

sajarah juga memiliki cakupan yang cukup luas karena berhubungan 

dengan peristiwa masa lalu dalam sebuah kehidupan/ masyarakat. 

Dikatakan luas juga karena kajiannya meliputi semua bidang kehidupan 

dan saling berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengertian sejarah? 

2. Bagaimana konsep perubahan sejarah? 

3. Bagaimana konsep waktu dalam sejarah? 

4. Bagaimana konsep kontinuitas dalam sejarah? 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengertian sejarah. 

2. Untuk mengetahui konsep perubahan sejarah. 

3. Untuk mengetahui konsep waktu dalam sejarah. 

4. Untuk mengetahui konsep kontinuitas dalam sejarah. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Pengertian Sejarah 

Sejarah menurut Sartono Kartodirdjo merupakan gambaran 

tentang masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang 

disusun secara ilmiah dan lengkap. Meliputi urutan fakta masa tersebut 

dengan tafsiran dan penjelasan yang memberikan pengertian 

pemahaman tentang apa yang telah berlalu ( Sartono Kartidirdjo, 1982: 

12). Sedangkan W. H.Walsh; berpendapat bahwa sejarah itu 

menitikberatkan pada pencatatan yang berarti dan penting saja bagi 

manusia. Catatan itu meliputi tindakan-tindakan dan pengalaman-

pengalaman manusia dimasa lampau pada hal-hal yang penting 

sehingga merupakan cerita yang berarti. Dari beberapa pendapat diatas 

dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah ilmu yang memperlajari 

berbagi macam kejadian atau peristiwa pada masa lalu manusia 

sertamerekontruksi apa yang telah terjadi pada masa lalu. Dalam sejarah 

juga memiliki unsur-unsur penting yaitu : 

1. Manusia, di dalam suatu kejadian/ peristiwa sejarah, manusia 

menjadi sentral. Karena yang dikaji dalam hal ini adalah sejarah 

tentang kehidupan manusia dari masa lampau sampai kehidupan 

manusia sekarang. Peristaiwa tersebut bisa berlangsung secara cepat 

atau berlangsung lama, bisa jjuga sederhana, semua tergantung pada 

akal manusia dan lingkungan yang ada. 

2. Waktu, adalah unsur terpenting dalam sejarah. Karena sejarah 

mempelajari manusia dilihat dari kurun waktunya. Dan dari unsur 

waktu inilah di dalam sejarah, sifat kronologis menjadi penting, 
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sebab dari unsur waktu dan sifat kronologis ini maka di dalam kajian 

sejarah dikenal periodesasi. 

3. Ruang, artinya adalah tempat dimana suatu peristiwa sejarah 

tersebut terjadi yang berkaitan dengan aspek geografis. 

 

B. Konsep Perubahan 

Sejarah merupakan perubahan dari suatu keadaan atau peristiwa 

kepada keadaan/ peristiwa yang lainnya. Sejarah menurut Sartono 

Kartodirdjo merupakan gambaran tentang masa lalumanusia dan 

sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan 

lengkap. Namun, di dalam konsep perubahan sejarah ini, hanya 

perubahan yang benar-benar memiliki arti dan makna penting bagi 

kehidupan manusia yang dapat dikategorikan sebagai peristiwa 

perubahan yang mengandung nilai sejarah. Jadi tidak setiap perubahan 

tercatat sebagai peristiwa sejarah. Dan perubahan-perubahan yang 

bersifat rutin biasanya tidak tercatat sebagai sejarah. Termasuk dalam 

kategori ini antara lain adalah perubahan rezim kolonial ke nasional, 

dari Soekarno ke Orde Baru atau dari Orde Baru ke era demokratisasi.
1

 Konsep perubahan merupakan istilah yang mengacu kepada 

sesuatu hal yang menjadi “tampil beda”. Kosep tersebut demikian 

penting dalam sejarah dan pembelajaran sejarah, mengingat sejarah itu 

sendiri pada hakikatnya adalah perubahan. Kita sering mendengar 

sindiran “ tidak ada di dunia ini yang abadi, kecuali perubahan itu 

sendiri yang abadi. Bahkan, seorang futuris ternama Amerika Serikat 

Alfin Tofler (1981) mengemukakan bahwa “ perubahan tidak sekadar 

penting dalam kehidupan, tetapi perubahan itu sendiri adalah 

kehidupan.
2
 

                                                             
1http://repository.ut.ac.id/4100/1/PSOS4204-M1.pdf  

2http://repository.ut.ac.id/../MKDU4110-M1.pdf 

http://repository.ut.ac.id/4100/1/PSOS4204-M1.pdf
http://repository.ut.ac.id/MKDU4110-M1.pdf
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C. Konsep Waktu 

Peristiwa dalam sejarah bukanlah sesuatu yang datang secara 

tiba-tiba, dan tidak terjadi tanpa sebab apapun. Dalam setiap peristiwa 

sejarah yang terjadi pada waktu tertentu pasti ada kaitannya dengan 

waktu sebelum dan sesudahnya. Aspek waktu ini akan sangat terasa jika 

kita benar- benar mencermati suatu proses berubahan atau proses 

pembuatan sesuatu. Waktu dalam sejarah ini menjadi sebuah aspek yang 

sangat penting dalam sejarah, bahkan waktu juga menjadi unsur yang 

penting dalam sejarah. Jadi dapat dikatakan bahwa sejarah merupakan 

peristiwa dalam dimensi waktu.
3
 

Konsep waktu dalam hal ini ( hari, tanggal, bulan, tahun, windu, 

dan ahad) merupakan konsep esensial dalam sejarah. Begitu pentingnya 

mengenai waktu yang digunakan baik pada riset historis dan empiris 

dalam prespektif kronologis, fungsionalis, strukturalis, maupun 

simbolis. Secara alternatif, ilmuwan atau sejarawan dapat menggunakan 

penempatan subjektif dari saat kemarin, sekarang, dan akan datang. 

Mengenai pentingnya pemahaman tentang waktu menurut Sztompka 

terdapat enam fungsi waktu yaitu sebagai penyelaras tindakan, sebagai 

koordinasi, sebagai bagian dalam tahapan atau rentetan peristiwa, 

menempati ketetapan, menentukan ukuran, untuk membedakan suatu 

masa tertentu dengan lainnya.
4
 

 

D. Konsep Kontinuitas 

Kontinuitas atau kesinambungan adalah suatu aspek waktu yang 

dimaksud dalam sejarah untuk melihat adanya fenomena atau gejala 

                                                             
3 http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197210242001121-

BAGJA_WALUYA/PIS/Konsep_Dasar_Sejarah.pdf 

4
 Muin,Umar,Metode dan Manfaat Illmu Sejarah,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset,1997)30. 

http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197210242001121-BAGJA_WALUYA/PIS/Konsep_Dasar_Sejarah.pdf
http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197210242001121-BAGJA_WALUYA/PIS/Konsep_Dasar_Sejarah.pdf
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yang sama. Artinya bersambung satu sama lain atau memiliki hubungan 

yang sama antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain.Pada 

dasarnya kesinambungan dalam sejarah adalah segala hal yang terjadi 

secara berkelanjutan juga berkala. Peristiwa sejarah akan berkaitan 

dengan waktu yang terus bergerak dari masa sebelumnya ke masa masa 

berikutnya. 

Dalam mempelajari sejarah, rangkaian peristiwa yang ada 

merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Kehidupan manusia saat ini 

merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, sekarang dan masa 

mendatang. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan 

dari peristiwa lain.
5
 

Roeslan Abdul Gani menyatakan ilmu sejarah dapat diibaratkan 

sebagai penglihatan terhadap tiga dimensi, yaitu penglihatan ke masa 

silam, masa sekarang, dan masa depan. Hal ini sejalan dengan Arnold J. 

Toynbee yang mengatakan bahwa mempelajari sejarah adalah 

mempelajari masa lampau, untuk membangun masa depan. Selain 

membahas manusia atau masyarakat, sejarah juga melihat hal lain yaitu 

waktu. Waktu menjadi konsep penting dalam ilmu sejarah. Sehubungan 

dengan konsep waktu , dalam ilmu sejarah menurut Kuntowijoyo 

meliputi perkembangan, keberlanjutan/kesinambungan, pengulangan 

dan perubahan.
6
 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Kuntowijoyo,Metodologi sejarah,(Yogyakarta:PT.Tiara wacana yogya,2003) 58 

6
 Kuntowijoyo, Penjelasan sejarah,(Yogyakarta:PT.Tiara wacana yogya,2008)14 
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BAB III 

PENUTUP 

Simpulan 

 Sejarah menurut Sartono Kartodirdjo merupakan gambaran tentang 

masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara 

ilmiah dan lengkap. Dalam sejarah ada 3 konsep yaitu konsep perubahan, 

konsep waktu, konsep kontinuitas. Sejarah merupakan perubahan dari suatu 

kaeadaan/ peristiwa kepada keadaan/ peristiwa yang lainnya. Dalam setiap 

peristiwa sejarah yang terjadi pada waktu tertentu pasti ada kaitannya dengan 

waktu sebelum dan sesudahnya. Kontinuitas atau kesinambungan adalah suatu 

aspek waktu yang dimaksud dalam sejarah untuk melihat adanya fenomena atau 

gejala yang sama. 
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