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A. Latar Belakang  

Sejarah adalah salah satu  matakuliah yang menanamkan pengetahuan dan nilai-

nilai mengenai pemikiran historis dan pemahaman sejarah. melalui pelajaran sejarah kita 

mampu mengembangkan kompetensi untuk berfikir secara kronologis dan memiliki 

pengetahuan tentang masa lamapu yang dapat digunakan untuk memahami dan 

menjelaskan proses perkembangan dan perubahan masyarakat serta keragaman sosial 

budaya dalam rangka menemukan dan menumbuhkan jati diri bangsa ditengah-tengah 

masyarakat dunia. 

 Pengajaran sejarah juga bertujuan agar kitah menyadari adanya keragaman 

pengalaman hidup apada masing-masing masyarakat dan adanya cara pandang yang 

berbeda teradap masa lampau untuk memahami masa kini dan membangun pengetahuan 

serta pemahaman untuk  menghadapi masa yang akan datang. 

 Dengan adanya perubahan zaman, tentu perubahan pola pengajaran dapat 

ditingkatkan. Sala satu cara meningkatkan pembelajaran sejarah adalah dengan 

menggunakan sarana elektronik yang ada peningkatan mode pembelajaran tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan minat kita dalam mempelajari sejarah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rumusan Masalah 

1. Apa pengertian sejarah 

2. Apa unsur-unsur sejarah 

 

Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengertian sejarah 

2. Untuk mengetahui unsur-unsur sejarah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. PENGERTIAN SEJARAH 

      Secara bahasa sejarah  berasal dari kata bahasa arab "Syajaratun " ,(dibaca Syajarah ) yang 

memiliki arti kata pohon kayu .pengertian pohon kayu itu sendiri adalah adanya suatu peristiwa 

atau kejadian ,perkembangan atau pertumbuhan tentang suatu peristiwa yang berkesinambungan 

( kontinuitas ). 

      Sedangkan sejarah yang di pahami oleh ahli bahasa inggris ,yaitu " history ",yang berasal 

dari bahasa yunani kuno ,"historia "( dibaca istoria ) yang berarti belajar dengan bertanya-tanya 

,kata historia di artikan  sebagai kajian mengenai gejala-gejala terutama  dalam urutan 

kronologis.
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       Menurut Depdiknas sejarah adalah mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai-

nilai mengenai perubahan dan perkembangan masyarakat indonesia dan dunia dari masa lampau 

hingga kini .namun ada pengertian sejarah yang lebih mengena dan mudah dipahami ,yaitu 

sejarah adalah suatu penggambaran atau rekonstruksi peristiwa, kisah , dan ,cerita yang benar-

benar terjadi di masa lampau . 

       Para ahli sejarah sepakat untuk membagi peranan dan kedudukan sejarah yang terbagi atas 

tiga hal ,yaitu sejarah sebagai peristiwa ,sejarah sebagai cerita ,dan sejarah sebagai ilmu .selain 

pembagian sejarah berdasarkan tema ,juga di kenal dengan pembagian sejarah sebagai 

periodisasi  .sejarah dalam pembagian periodisasi waktu adalah pembagian sejarah berdasarkan 

kronologi waktu,dengan contoh sebagi berikut; sejarah perkembangan bangsa indonesia meliputi 

; zaman prasejarah, zaman pengaruh Hindu - Budha, zaman pengaruh islam ,zaman pergerakan 

belanda ,zaman pergerakan nasional , zaman pergerakan belanda ,zaman pendudukan jepang , 

zaman kemerdekaan ,zaman revolusi fisik , orde lama , orde baru , orde reformasi .sebagai 

patokan dalam menentukan tiap periode atau zaman tersebut harus terpenuhi antar unsur 

pembeda satu dengan yang lainya. 

Selain secara periodisasi waktu ,ada pembagian sejarah berdasarkan ruang yaitu ,pembagian 

sejarah berdasarkan regional atau kewilayahan ,contoh nya sebagai berikut; sejarah eropa 
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,sejarah asia timur ,sejarah asia tenggara ,sejarah afrika utara ,dan sebagainya .selain itu juga ada 

pembagian sejarah berdasarkan sejarah manusia ,yaitu pembagian sejarah berdasarkan informasi  

sisilah manusia melalui berbagai sumber mulai dari dokumen-dokumen legal ,catatan kasus-

kasus pengadilan, sejarah nama-nama keluarga, lukisan lama naskah perjanjian dan lain 

sebagainya.
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UNSUR-UNSUR SEJARAH 

Unsur-unsur yang menjadi struktur bangunn informasi sejarah terdiri atas manusia,ruang, dan 

waktu. 

1. Manusia  

Manusia merupakan unsur utama sejarah ,karena manusia merupakan aktor (pemeran) 

utama pentas sejarah.Dinamika apapun yang terjadi dipermukaan bumi ini sangat 

dipengaruhi oleh manusia dalam memainkan perannya sebagai unsur perubahan. 

2. Ruang 

Sebagai sebuah unsur sejarah,ruang berperan sebagai tempat terjadinya peristiwa .Setiap 

peristiwa merupakan sebuah episode sejarah.Setiap episode sejarah pasti menempati 

lokasi tertentu sebagai pentas sejarah.Sekalipun hanya sebagai lokasi peristiwa ,ruang 

sangat signifikan perannya sebagai penentu peristiwa, baik dari segi 

wujud,bentuk,intensitas maupun dampak dari suatu peristiwa. 

3. Waktu 

Sebagai unsur sejarah, waktu berperan sebagai momentum peristiwa.Bahkan pada 

awalnya peristiwa sejarah lebih menekankan waktu, yaitu saat tertentu di masalalu ketika 

suatu peristiwa terjadi.Peristiwa yang sama polanya sangat mungkin mengambil 

brntuk,wujud dan intensitas berbeda bilamana berlangsung di dalam kontinum waktu 

yang berbeda.
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KESIMPULAN 

Secara bahasa sejarah  berasal dari kata bahasa arab "Syajaratun " ,(dibaca Syajarah ) yang 

memiliki arti kata pohon kayu .pengertian pohon kayu itu sendiri adalah adanya suatu peristiwa 

atau kejadian ,perkembangan atau pertumbuhan tentang suatu peristiwa yang berkesinambungan 

( kontinuitas ). 

Sedangkan sejarah yang di pahami oleh ahli bahasa inggris ,yaitu " history ",yang berasal dari 

bahasa yunani kuno ,"historia "( dibaca istoria ) yang berarti belajar dengan bertanya-tanya ,kata 

historia di artikan  sebagai kajian mengenai gejala-gejala terutama  dalam urutan kronologis 

Unsur-unsur sejarah meliputi: Manusia Ruang dan Waktu 
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