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Heuristik

Adalah upaya penelitian yang mendalam
untuk menghimpun jejak-jejak sejarah atau
mengumpulkan dokumen-dokumen agar
dapat mengetahui segala bentuk peristiwa
dan kejadian-kejadian bersejarah dimasa
lampau.

Mengumpulkan 
jejak sejarah 

(sumber dan bukti)



Verifikasi

Verifikasi dalam sejarah memiliki arti
pemeriksaan terhadap kebenaran
laporan tentang suatu peristiwa sejarah.

Dalam metode sejarah, kritik sumber atau verifikasi dilakukan 
melalui dua cara yaitu kritik eksternal dan kritik internal :

Kritik eksternal
a. Otentitas 
b. Integritas
Kritik Internal
a. Menilai secara intrinsik sumber-sumber sejarah
b. Membuat perbandingan kesaksian dari berbagai 

sumber



Interpretasi

Interpretasi dalam sejarah memiliki arti 
penafsiran terhadap suatu peristiwa atau 
memberikan pandangan teoritis terhadap 
suatu peristiwa sejarah

Penafsiran suatu 
peristiwa sejarah



Historiografi

Historiografi adalah rekonstruksi 
berdasarkan data yang diperoleh dari 
sumber- sumber sejarah. Pada tahapan ini 
penulis mempergunakan daya kritis dan 
juga imajinasinya sehingga menghasilkan 
suatu tulisan yang menarik dan obyektif

Historiografi adalah proses 
penulisan laporan hasil 
penelitian sejarah 

Karya sejarah 
memerlukan ilmu-ilmu 
bantu seperti sosiologi, 

antropologi, epigrafi, 
numanistik, dll



CONTOH

Pemilihan Topik Kerajaan Majapahit



Heuristik Mengumpulkan jejak 
sejarah ( sumber dan 
bukti )

Sumber

Sumber dalam negeri  : 
Kitab Pararaton
Kitab Negarakertagama
Kitab Sundayana

Sumber luar negeri:
berita Cina yaitu seperti berita 
yang ditulis pada masa dinasti 
Ming (1368- 1643) dan berita 
dari Ma-Huan dalam bukunya Ying 
Yai menceritakan tentang keadaan 
masyarakat dan kota Majapahit 
tahun 1418 

Bukti 
 Candi
Pemandian
Gapura
 perkakas  



Sumber Bukti



Verifikasi Memilih kembali 
kebenaran data-data 
sejarah

Sumber

Sumber dalam negeri  : 
Kitab Pararaton
Kitab Negarakertagama
Kitab Sundayana

Sumber luar negeri:
berita Cina yaitu seperti berita 
yang ditulis pada masa dinasti 
Ming (1368- 1643) dan berita 
dari Ma-Huan dalam bukunya Ying 
Yai menceritakan tentang keadaan 
masyarakat dan kota Majapahit 
tahun 1418 

Bukti 
 Candi
Pemandian
Gapura
 perkakas  

pemeriksaan 
terhadap 
kebenaran data-
data
 kritik  Eksternal
 kritik Internal



Interpretasi
Penafsiran suatu peristiwa
sejarah

Setelah melalui tahapan kritik , 
sejarawan dapat memulai 
mengusun  fakta- fakta sejarah 
yang dapat dibuktikan 
kebenarannya menjadi kisah 
sejarah

Beberapa fakta yang lepas  
harus di interpretasikan ( 
ditafsirkan  ), dirangkaikan 
dan disusun menjadi kisah  
yang utuh dan objektif



Historiografi
Proses penulisan 
laporan hasil 
penelitian sejarah 

Karya Sejarah
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