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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sumber sejarah merupakan seluruh informasi yang dapat dijadikan 

sebagai dasar untuk merekontruksi atau menyusun kembali peristiwa masa 

lalu. 

Dengan memasuki tahap pengumpulan sumber (heuristik)sejarah 

seorang peneliti sejarah memasuki  lapangan (medan) penelitian. Kerja 

penelitian  secara aktif dimulai. Di lapangan ini kemampuan teoritik yang 

bersifat deduktif-spekulatif sebagai yang telah tertuang dalam proposal atau 

rancangan penelitian akan diuji secara induktif- empiric atau pragmatik. Kerja 

kita di lapangan ini dengan menggunakan metode historis, yang mencakup 4 

(empat) langkah, yaitu :Heuristik, kritik(verifikasi), interprestasi, dan 

historiografi. 

Menurut para ahli metodologi sejarah ada Berbagai bentuk dan jenis 

sumber sejarah, dan mereka mencoba untuk mengklasifikasikan berbagai 

bentuk dan jenis sumber sejarah tersebut. Sehingga dilihat dari cara atau dasar 

klasifikasinya, maka sumber- sumber sejarah mempunyai jenis dan macam 

macam yang berbeda. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pengumpulansumber sejarah ? 

2. Bagaimana klasifikasi sumber sejarah ? 

3. macam-macam sumber informasi sejarah ? 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui apa danbagaimana proses pengumpulan sejarah. 

2. Untuk mengetahui bagaimana klasifikasi sejarah terjadi. 

3. Untuk mengetahui apa saja sumber informasi sejarah itu. 



BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Pengumpulan Sumber ( Heuristik ) Dalam Penelitian Sejarah 

Dengan memasuki tahap pengumpulan sumber (heuristik) sejarah seorang 

peneliti sejarah memasuki lapangan (medan) penelitian.  Kerja penelitian 

secara aktif dimulai. Di lapangan ini kemampuan teoritik yang bersifat 

deduktif-spekulatif sebagai yang telah tertuang dalam proposal atau rancangan 

penelitian akan di uji secara induktif- empiric atau pragmatik.
1
 Kerja kita di 

lapangan ini dengan menggunakan metode historis, yang mencakup 4 (empat) 

langkah. Heuristik, kritik(verifikasi), interprestasi, dan historiografi. Dengan 

ke empat tahap metode historis ini peneliti atau sejarawan diharapkan mampu 

mengemban tugas penelitiannya untuk memugar kembali( merekonstruksi ) 

bangunan- bangunan sejarah di masa lampau yang sekarang sudah hilang, 

karena guncangan zaman. 

 Tugas merekonstruksi sejarah masa lampau ini dimulai dengan 

mengumpulkan sumber- sumber sejarah( heuristik ).
2
 Metode pengumpulan 

sumber sejarah mempunyai empat tahapan ,yaitu : 

1. Heuristik 

Kegiatan berupa penghimpunan jejak-jejak masa lampau, 

yakni peninggalan sejarah atau sumber apa saja yang dapat di 

jadikan informasi dalam pengertian studi sejarah.  Dalam memilih 

subjek, heuristic harus merujuk kepada empaat pertanyaan pokok, 

yakni :dimana, siapa, bilamana, dan a pa. Dari pertanyaan pokok 

itulah berbagai pengerjaan penelitian dan penulisan di jalani 
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.Pertanyaan tersebut berfungsi untuk pentinga tau tidaknya suatu 

peristiwa di teliti. 

2. Kritik 

Hasil pengerjaan disejarah yang akademis atau kritis 

memerlukan fakta- fakta yang telah teruji. Oleh karena itu data- 

data yang melalui tahapan heuristik uster lebih dahulu dikritik atau 

disaring. 

3. Interprestasi 

Data atau  sumber sejarah yang dikritik akan menghasilkan 

fakta yang akan digunakan dalam penulisan sejarah. Namun 

demikian, sejarah itu sendiri bukanlah kumpulan darifakta, tokoh, 

kronologis peristiwa, atau deskrip sibelaka yang apabila dibaca 

akan terasa kering karena kurang mempunyaimakna. Fakta- fakta 

sejarah harus di interprestasikan atau ditafsirkan agar sesuatu 

peristiwa dapat direkomendasikan dengan baik, yakni dengan jalan 

menyeleksi, menyusun, mengurangi, tekanan, dan menempatkanf 

akta.
3
 

4. Historiografi 

Adalah penyajian hasil interprestasi fakta dalam bentuk 

tulisan. Atau dapat dikatan historiografi sebagai puncak dari 

rangkaian kerja seorang sejarawan, serta dari tahap inilah dapat 

diketahui “baik buruknya” suatu hasil kerja secara keseluruhan. 

B. Klasifikasi Sumber Sejarah 

Terdapat berbagai bentuk dan jenis sumber sejarah, para ahli 

metodologi sejarah, karenanya, mencoba untuk mengklasifikasikan berbagai 

bentuk dan jenis sumber sejarah tersebut. Dilihat dari cara atau dasar 
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klasifikasinya, maka sumber- sumber sejarah dapat dibedakan menjadi 2 

macam,yaitu : 

1. Sumber sejarah yang bersifat umum dan khusus 

Dilihat dari keluasan penggunaanya, ada sumber sejarah yang 

bersifat umum dan khusus. Sumber sejarah yang bersifat umum dapat 

digunakan sebagai sumber bagi setiap cabang ilmu sejarah. Sedangkan 

sumber sejarah yang bersifat khusus hanya dapat digunakan untuk 

salah satu cabang ilmu sejarah saja. Hampir setiap spesialisasi ilmu 

sejarah akan dapat mennggunakan dokumen- dokumen kenegaraan 

tahun 1995, misalnya, sebagaisumber, karenanya dokumen- dokmen 

kenegaraan tahun 1995 itu dapat dipandang sebagai sumber sejarah 

yang bersifat umum. Sejarah politik, sejarah  diplomatic, sejarah 

nasional, sejarah kontemporer, dan sejarah ketatanegaraan dapat 

menggunakan dokumen kenegaraan tahun 1995 tersebut sebagai 

sumber sejarahnya. 

2. Sumber sejarah tertulis dan tidak tertulis 

Dilihat tertulis tidaknya sumber sejarah, dapat pula dibedakan 

antara sumber sejarah yang tertulis (written sources)dan sumber 

sejarah yang tidak tertulis(unwritten sources).Sumber sejarah tertulis 

dibagi lagi menjadi sumber resmi dan sumber tidak resmi. Dalam 

hubungan otoritas resmi pemegang kekuasaan negara. Termasuk 

sumber resmi adalah laporan atau arsip-arsip kenegaraan. Sedangkan 

sumber tak resmi adalah sumber – sumber yang di luar itu 

semua.contohnya : Buku, suratkabar, majalah, babad, hikayat, biografi, 

otobiografi, memorial, surat-surat pribadi, dan lain- lain.
4
 

Sedangkan sumber sejarah tak tertulis dibedakan menjadi 

artefak, benda-benda, dan sumber- sumber lisan (oral sources).Artefak 
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adalah benda- benda peninggalan dimasa lampau. Peninggalan- 

peninggalan seperti tembikar,keramik, lukisan tapak tangan, dan 

lukisan-lukisan binatang di gua-gua,dan lain- lain ini adalah beberapa 

contoh artefak dari masa lampau. Sumber- sumber benda antara lain 

bangunan- bangunan, monument, senjata, candi- candi, rumah, 

danlain- lain, yang tentu saja memiliki nilai- nilai sejarah.  

Termasuk sumber tak-tertulis adalah sumber lisan (oral 

sources).Sumber lisan ini memiliki peranan yang tidak kalah 

pentingnya sebagai sumber sejarah.
5
  

Dalam sejarah tradisional sumber sejarah lisan (oral sources) 

dapat berbentuk cerita rakyat  (folk lore), mitos, legende, cerita 

penglipur lara, dan silsilah (genealogi). Di sepanjang pantai selatan 

jawa berkembang mitos nyai loro kidul. Raja mataram menurut mitos 

zaman dulu beristrikan nyai loro kidul ratu makhluk halus penguasa 

laut selatan. Cerita- cerita raja jawa pada zaman dahulu semula 

berbentuk cerita tutur (lisan), namun kemudian cerita tutur itu ditulis 

dan dibakukan menjadi serat kandha, yang artinya tetap sama. Ialah 

cerita tutur atau (lisan). Melalui wawancara sumber- sumber lisan 

dapat diungkap dari para pelaku- pelaku sejarah. Bahkan jelas betul 

persoalanya sering dapat diperjelas justru berdasarkan pengungkapan 

sumber- sumber sejarah lisan. 

Selanjutnya sumber sejarah dilihat dari sifatnya,dibedakan 

menjadi 2,yaitu : 

a. Sumber sejarah primer 

Merupakan sumber sejarah yang sifatnya utama atu 

biasa disebut dengan sumber asli. 
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b. Sumber sejarah sekunder 

Merupakan sumber sejarah yang sifatnya pelengkap 

dan sumber kedua(turunan). 

 

C. Aneka sumber informasi sejarah 

Sumber informasi sejarah yang paling penting dan terandalkan sebagai 

sumber penulisan sejarah adalah sumber sejarah tertulis (historical written 

sources).Zaman sejarah dimulai setelah orang mengenal tulisan. Tulisan 

meruapakan awal peradaban dan kemajuan intelektual. Melalui tulisan proses 

pewarisan kebudayaan, peradaban, dan tekhnlogi menjadi lebih terjamin. 

Kontinuitas sejarah lebih dimungkinkan.Melalui tulisan gagasan, pemikiran, 

konsep-konsep, beserta kemampuan seseorang dapat diwariskan, diteruskan, 

dan diabadikan dari generasi ke generasi. Bahaya lenyapnya peradaban dan 

teknologi suatu generasi dapat diperkecil. Dengan tulisan, fungsi sejarah 

sebagai sarana konservasi kebudayaan, peradaban, dan tekhnogi suatu bangsa 

dapat dijamin. Sebagian besar sumber sejarah tertulis, dalam bentuk dokumen 

,artefak,dan fosil. 

Dokumen menurut G.J Reiner merupakan semua sumber tertulis 

maupun lisan yang dalam arti sempit sumber tertulis saja yang meliputi surat-

surat resmi dan surat negaara. pengertian dokumen, di satu pihak diartikan 

sebagai sumber tertulis, untuk membedakan dengan kesaksian lisan. Oleh 

sebab itu dokumen dibedakan menjadi 2,yaitu : dokumen resmi dan dokumen 

pribadi. Kriteria resmi dikaitkan dengan otoritas pemerintah atau negara.
6
 

Artefak merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda benda 

bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau di modifikasioleh manusia 

yang dapat dipindahkan.contohnya, alat-alat batu,logam ,gerabah,senjata-

senjata logam,dan lain sebagainya. 
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Fosil merupakan sisa-sisa makhluk hidup yang menjadi batu atau 

mineral. Contohnya: kerangka tulang, cangkang, serta gigi. 

Suatu benda Bisa dikategorikan sebagai  fosil, apabila telah memenuhi 

syarat sebagai berikut : 

1. Sisa organisme 

2. Terawetkan secara alamiah 

3. Pada umumnya padat/kompak/keras 

4. Berumur lebih dari 11.000 tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

KESIMPULAN 

 

 

Sumber sejarah merupakan seluruh informasi yang dapat dijadikan 

sebagai dasar untuk merekontruksi atau menyusun kembali peristiwa masa 

lalu.  

Dalam melakukan penyusunan sejarah,maka harus melalui empat 

tahap, yaitu :heuristic, kritik, interpretasi, dan yang terakhir historiografi. 

Klasifikasi sumber sejarah  sumber sejarah secara garis besar 

dibedakan menjadi 2, yaitu sumber sejarah khusus dan umum, serta sumber 

sejarah tertulis dan tidak tertulis. Namun klasifikasi sumber sejarah dilihat dari 

sifatnya terbagi menjadi sumber sejarah primer dan sekunder. 

Aneka sumber informasi sejarah yang sangat penting dan dibutuhkan 

oleh para penyusun sejarah adalah dokumen yang merupakan sumber utama 

dalam bentuk tulisan, artefak sebagai pendukung berupa benda-benda 

peninggalan zaman dahulu, serta fosil sebagai bukti adanya kehidupan mas 

lampau. 
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