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                     BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

 Metode sejarah adalah cara yang digunakan sebagai pedoman dalam 

melakukan penelitian dan mencari sumber-sumber sejarah dan permasalahannya. 

Metode sejarah digunakan sebagai penelitian, pada prinsipnya bertujuan untuk 

merekonstruksi peristiwa sejarah. 

 

 Sumber sejarah adalah bahan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan 

informasi tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah 

hanya dapat direkonstruksikan apabila didukung oleh fakta-fakta yang 

mencukupi. Berpijak pada posisi penting dari fakta, maka pengumpulan sumber 

merupakan tahap yang sangat menentukan berhasil tidaknya sebuah penelitian 

sejarah. Apabila sejarawan mengalami kegagalan dalam mengumpulkan sumber 

tentang topik yang diteliti, maka otomatis penelitian tersebut akan berhenti. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

 

1. Bagaimana pengertian metode Sejarah Heuristik ? 

2. Bagaimana tahapan metode Sejarah Heuristik ? 

3. Bagaimana pengertian sumber Sejarah ? 

4. Apa saja macam-macam sumber Sejarah ? 

 

C. TUJUAN PENULISAN 

 

1. Untuk mengetahui pengertian metode Sejarah Heuristik. 

2. Untuk mengetahui tahapan metode Sejarah Heuristik. 

3. Untuk mengetahui pengertian sumber Sejarah. 

4. Untuk mengetahui macam-macam sumber Sejarah. 
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                                                        BAB II 

                                                      PEMBAHASAN 

 

 

A. Pengertian Metode Sejarah Heuristik 

 Metode sejarah merupakan alat yang dipergunakan oleh sejarawan untuk 

menyusun berbagai peristiwa sejarah yang ingin dikajikannya. Sebagai seorang 

sejarawan, metode sejarah itu harus mampu dikuasainya. Metode sejarah 

mengandung makna sekumpulan prinsip dan aturan. Metode sejarah juga 

bermakna suatu proses. Dua pengertian tersebut kedudukannya sama kuat, jika 

yang satu merupakan prinsip-prinsip, yang lain proses.
1
 

 Heuristik  berasal dari kata Yunani heurishein, artinya menemukan atau 

memperoleh. Menurut G. J. Reiner (1997: 113), heuristik adalah suatu teknik, 

suatu seni dan bukan suatu ilmu. Dan Sejarawan Nia Herliana Lubis (20111:15) 

mendefinisikan heuristik merupakan tahapan atau kegiatan menemukan dan 

menghimpun sumber-sumber sejarah. 

 

 Heuristik merupakan suatu keterampilan dalam menemukan, menangani dan 

memperinci bibliografi atau mengklasifikasi dan merawat catatan-catatan.
2
 

Heuristik artinya to find yang berarti tidak hanya menemukan, tetapi mencari 

dahulu baru menemukan atau proses mencari untuk menemukan sumber-

sumber.
3
 

                                                             
1 Aam Abdillah, Pengantar Ilmu Sejarah, (Bandung: Pusaka Setia, 2012), 29 
2 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999),  55 
3 Ibid, Aam Abdillah, 29 
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 Jadi, metode sejarah heuristik adalah suatu cara atau alat yang digunakan oleh 

sejarawan untuk mencari, menggali, meneliti, dan menemukan sumber-sumber 

sejarah yang terjadi di masa lampau. 

 

B. Tahapan Metode Sejarah Heuristik 

Sebelum peneliti mengayunkan langkahnya lebih jauh dalam pencarian 

sumber-sumber yang lebih terperinci, sebetulnya panduan heuristik yang pertama 

kali dapat dilakukan adalah dengan membaca bibliografi terdahulu mengenai 

topik penelitian. Berdasarkan bacaan ini, selain peneliti dapat mengumpulkan 

sebagian data, ia juga dapat mencatat sumber-sumber terkait yang dipergunakan 

dalam karya terdahulu itu. Dengan demikian, peneliti mulai dapat menjaring 

sebanyak mungkin jejak-jejak sejarah yang ditemukannya. Lalu peneliti 

memperhatikan setiap jejak itu dan bagian-bagiannya, dengan selalu bertanya 

apakah itu merupakan sumber yang tepat dan apakah itu merupakan data sejarah. 

Suatu prinsip di dalam heuristik adalah sejarawan harus mencari sumber 

primer. Sumber primer dalam penelitian sejarah adalah sumber yang 

disampaikan oleh saksi mata atau sumber yang dibuat pada saat peristiwa terjadi. 

Hal ini dalam bentuk dokumen, misalnya catatan rapat, daftar anggota organisasi 

dan arsip-arsip laporan pemerintah atau oraganisasi massa, sedangkan dalam 

sumber lisan yang dianggap primer adalah wawancara langsung dengan 

pelaksana peristiwa atau saksi mata. 

Adaupun kebanyakan berita di Koran, majalah dan buku , skripsi, dan tesis 

adalah sumber sekunder, karena disampaikan oleh bukan saksi mata dan sumber 

yang menggunakan sumber primer sebagai sumber utama atau dibuat oleh 

tangan atau pihak ke dua. 
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Segala bentuk sumber tertulis, baik primer atau sekunder, biasanya tersajikan 

dalam aneka bahasa dan ragam tulisan. Sumber sejarah Indonesia, misalnya, 

banyak disajikan dalam bahasa Belanda, Melayu, Jawa, atau Arab. Oleh karena 

itu, pegolahan atas sumber-sumber yang diperoleh sangat mutlak perlu 

penguasaan bahasa-bahasa sumber.
4
 

 Langkah, tahapan metode sejarah heuristik : 

1. Mengkaji sumber sejarah yang digunakan, atau sebelum melakukan 

penelitian sebaiknya dipelajari, dipahami sumber sejarah yang akan 

dipergunakan. 

2. Menganalisis sumber-sumber untuk penulisan, atau mengurangi, 

membedakan, memilah untuk dikelompokkan menurut kriteria tertentu 

kemudian ditafsirkan maknanya. 

3. Memanfaatkan sumber sejarah. 

4. Mengumpulkan dokumen-dokumen sumber sejarah. 

5. Menjadikan suatu peristiwa atau kejadian-kejadian. 

 

C. Pengertian Sumber Sejarah 

 

Telah diketahui sebelumnya bahwa Sejarah merupakan peristiwa yang benar-

benar terjadi pada masa lampau. Dan untuk kita di Indonesia mempelajari 

sejarah dunia dan sejarah Indonesia khususnya merupakan suatu keharusan. 

Sejarah kita pelajari untuk ditarik pelajarannya, agar dalam menyusun masa 

depan kita tidak terbentur pada kesalahan-kesalahan yang sama.
5
 Dan untuk 

                                                             
4 Ibid, Dudung Abdurrahman, 56. 

        5Prof. Miriam Budiarjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik(PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017), 26 

 



7 
 

merekonstruksi kembali peristiwa yang terjadi pada masa lampau menjadi suatu 

kisah diperlukan adanya sumber, bukti, maupun fakta sejarah.  

 

 Dengan demikian sumber sejarah adalah peninggalan-peninggalan dimasa 

lampau yang dapat dijadikan bukti utuk meneliti atau untuk menyusun kembali 

sejarah, sebagai bahan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi 

tentang peristiwa yang terjadi dimasa lampau. Bukti-bukti sejarah dapat berupa 

kebudayaan, tulisan-tulisan, atau prasasti. Dengan adanya bukti-bukti sejarah, 

para ahli dapat mengungkap berbagai peristiwa dimasa lampau. 

    Sumber sejarah menurut beberapa ahli : 

1. Moh Ali, Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak 

berwujud serta berguna bagi penelitian Sejarah Indonesia sejak zaman purba 

sampai sekarang. 

2. Muhammad Yamin, sumber sejarah adalah kumpulan benda kebudayaan 

untuk membuktikan sejarah. 

3. Zidi Gozalba, sumber sejarah adalah warisan yang berbentuk lisan, tertulis, 

dan visual. 

Dari pengartian yang disampaikan para ahli, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa sumber-sumber sejarah merupakan peninggalan atau warisan dari masa 

lampau baik berupa fisik maupun nonfisik yang dapat dijadikan objek penelitian 

dalam menguak sejarah sekaligus menjadi bukti bahwa sejarah itu memang nyata 

adanya. Sumber-sumber sejarah itu, baik yang berada di Indonesia, maupun yang 

berada diluar Indonesia, baik dari zaman purba sampai masa sekarang. 

 

 

 



8 
 

D. Macam-Macam Sumber Sejarah 

Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai media 

dan bahan merekonstruksi dan menggambarkan peristiwa masa lalu. Sumber 

sejarah dapat dibedakan berdasarkan: 

1. Berdasarkan bentuk dan wujudnya : 

a) Sumber visual atau benda peninggalan, yakni sumber sejarah yang 

berwujud dan berbentuk yang dapat membantu menjelaskan suatu 

peristiwa, adanya aktivitas dan kreativitas manusia dimasa lalu. Yang 

termasuk dalam kategori sumber visual adalah situs candi, istana, masjid, 

benteng, uang kuno, artefak, dan benda-benda purbakala lainnya. 

b) Sumber atau warisan atau lisan, yakni sumber informasi sejarah yang 

berasal dari penuturan dari mulut ke mulut. Sumber lisan dipilah menjadi 

dua, yaitu: 

1) Tradisi lisan (aral tradition), yakni tradisi, adat istiadat atau 

kepercayaan yang disampaikan melalui ucapan lisan. 

2) Sejarah lisan (oral history) yaitu peraturan mengenai peristiwa masa 

lalu yang disampaikan secara lisan. Sejarah lisan dapat dibedakan 

menjadi dua sumber lisan: 

o Sumber lisan yang berasal dari tradisi lisan yang disampaikan 

secara turun temurun. Contohnya: mitos, legenda, dan hikayat 

tentang seorang tokoh atau peristiwa tertentu yang terjadi dimasa 

lalu. 

o Sumber lisan berdasarkan penuturan pelaku sejarah. 

c) Sumber tertulis 

1) Dibuat dengan sengaja, yakni yang termasuk ke dalam sumber tulisan 

yang disengaja adalah sumber sejarah tradisional atau historiografi 

tradisional. Penulisan sejarah tradisional biasanya memiliki 

karakteristik: Annal, yakni berdasarkan angka tahun dan Kronik, 
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yakni secara berurutan berdasarkan waktu terjadinya peristiwa. 

Contohnya: catatan pribadi, dokumen arsip, buku peringatan, resolusi, 

petisi atau usul, biografi atau otobiografi, dan bereita surat kabar. 

2) Dibuat dengan tidak sengaja, yakni yang termasuk ke dalam sumber. 

tulisan yang tidak disengaja adalah sumber intruksi raja, pembukuan, 

berita pemerintah, perpustakaan, dan sebagainya.
6
 

 

2. Berdasarkan asal-usulnya : 

a) Dari dalam negeri, yakni sumber sejarah yang dibuat, berasal dan berada 

didalam negeri Indonesia sendiri. Contoh: sumber sejarah kerajaan 

sriwijaya (prasasti kedukan bukit, prasasti kota kapur, dan lainnya) 

b) Dari luar negeri, yakni sumber sejarah yang diperoleh berdasarkan 

rekaman atau laporan pelancong asing yang pernah singgah ke suatu 

Negara. Contoh: sumber sejarah kerajaan sriwijaya (prasasti nalanda, 

prasasti ligor, prasasti leiden, dan lainnya).
7
 

 

3. Berdasarkan Orentisitas atau Originalitas (keasliannya) atau sifatnya : 

a) Sumber original atau autentik (sumber primer), yakni sumber informasi 

sejarah yang benar-benar dihasilkan oleh tangan pertama, atau informasi 

yang diperoleh secara langsung dari pelaku atau saksi peristiwa sejarah, 

yang dikeluarkan pada zamannya seperti, naskah proklamasi 1945 dan 

buku Negara Kertagama.
8
 

b) Sumber asli (sumber sekunder), yakni sumber yang berasal dari  

penggandaan sumber otentik. misalnya salin naskah proklamasi yang 

                                                             
6 M. Syafiq Humaisi, M.Ag., Pengantar Ilmu Pengetahuan Sosial, (Ponorogo, STAIN Po PRESS, 2012), 
55-56 
7 https://www.sumbersejarah.com/sumber-sejarah-kerajaan-sriwijaya/#.pdf(diakses pada : 28 
Februari 2019)  
8 https://wayansumendra.files.wordpress.com/2014/08/sumber-sumber-sejarah-
ok.ppt=pengertian+sumber+sejarah+pdf. (diakses pada : 28 Februari 2019) 

https://www.sumbersejarah.com/sumber-sejarah-kerajaan-sriwijaya/#.pdf(diakses
https://wayansumendra.files.wordpress.com/2014/08/sumber-sumber-sejarah-ok.ppt=pengertian+sumber+sejarah+pdf
https://wayansumendra.files.wordpress.com/2014/08/sumber-sumber-sejarah-ok.ppt=pengertian+sumber+sejarah+pdf
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semula ditulis oleh Soekarno, kemudian disalin dalam ketikan dan copian 

yang disebarluaskan ke masyarakat. 

c) Sumber turunan (sumber sekunder), yakni sumber informasi sejarah yang 

diambil berdasarksn turunannya dengan cara menyalin atau memproduksi 

kembali Berisi informasi atau keterangan yang diperoleh dari perantara, 

tetapi tidak memiliki hubungan secara langsung terhadap peristiwa 

terjadinya sejarah, dan disebut juga sumber kedua atau turunan. Derajat 

kesejarahan sumber turunan sudah barang tentu lebih rendah disbanding 

dua jenis sebelumnya, dikarenakan adanya beberapa kelemahan, berupa: 

ketelitian menyalin, kerusakan tulisan akibat rentang waktu, serta 

perbedaan bahasa akibat penerjemahan ataupun perkembangan bahasa 

zaman dari waktu ke waktu. Misalnya : Surat kabar yang ditulis oleh 

sejarawan yang bukan merupakan kesaksian langsung pada periode 

sejarah yang diteliti. 

d) Sumber Tersier 

Keterangan lisan yang diperoleh atau disampaikan oleh pihak ketiga atau 

lebih. Pihak ketiga ini misalnya saksi iahli, yaitu seorang yang memiliki 

keahlian pada bidang tertentu, seperti ahli sejarah, antropologi, dan 

arkeologi. 

e) Sumber Dipalsukan 

Yakni sumber sejarah yang dengan sengaja diubah atau bahkan diganti 

sama sekali oleh seseorang demi tujuan tertentu. 
9
 

 

 

 

 

                                                             
9 Ibid, M. Syafiq Humaisi, 56-57 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

 Metode sejarah merupakan alat yang dipergunakan oleh sejarawan untuk 

menyusun berbagai peristiwa sejarah yang ingin dikajikannya. Heuristik artinya 

menemukan atau memperoleh. Jadi, metode sejarah heuristik adalah suatu cara 

atau alat yang digunakan oleh sejarawan untuk mencari, menggali, meneliti, dan 

menemukan sumber-sumber sejarah yang terjadi di masa lampau. 

 Pengertian yang disampaikan para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

sumber-sumber sejarah merupakan peninggalan atau warisan dari masa lampau 

baik berupa fisik maupun nonfisik yang dapat dijadikan objek penelitian dalam 

menguak sejarah sekaligus menjadi bukti bahwa sejarah itu memang nyata 

adanya. Sumber-Sumber sejarah adalah peninggalan-peninggalan dimasa lampau 

yang dapat dijadikan bukti utuk meneliti sejarah atau bahan yang dapat 

digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa yang terjadi dimasa 

lampau. 

 Bukti-bukti sejarah dapat berupa kebudayaan, tulisan-tulisan, atau prasasti. 

Dengan adanya bukti-bukti sejarah, para ahli dapat mengungkap berbagai 

peristiwa dimasa lampau. Sumber sejarah dapat dibedakan berdasarkan: 

berdasarkan bentuk dan wujudnya, berdasarkan asal-usulnya, dan berdasarkan 

otentisitas atau originalitas (keasliannya) 
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