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1. Identitas  

a. Nama Mata Pelajaran : Sejarah  
b. Semester : X IPS / 2 
c. Kompetensi Dasar   : 3.7 - 4.7 

 
 
3.7  Memahami langkah-langkah penelitian sejarah (heuristik, kritik/verifikasi,  

interpretasi/ eksplanasi, dan penulisan sejarah)   
4.7  Menerapkan langkah-langkah penelitian sejarah (heuristik, kritik/verifikasi, 

interpretasi/ eksplanasi dan penulisan sejarah) dalam mempelajari sumber sejarah  
yang ada di sekitarnya 

 
 
 
 

d. Materi Pokok  : Penelitian  
e. Alokasi Waktu  : 3 x 45 menit 
f. Tujuan Pembelajaran :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
g. Materi Pembelajaran     

 Lihat dan baca pada Buku Teks Pelajaran (BTP): Habsari, Ratna. 2013. Buku 
Siswa Sejarah Peminatan X Peminatan. Jakarta: Penerbit Erlangga.  Hal. 44 – 59 

 Lihat dan baca pada Buku Teks Pelajaran (BTP): Farid Samsul, Sejarah 
Peminatan, Jakarta : Yrama Widya 2015; Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Sejarah Indonesia, Kemendikbud 2015  

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. (Edisi Revisi ) 
Sejarah Indonesia Kelas X. Jakarta : Politeknik Negeri Media Kreatif. 

 
 

a. Melalui diskusi, tanya jawab, penugasan, presentasi dan analisis, peserta 
didik dapat memahami langkah-langkah penelitian sejarah (heuristik, 
kritik/verifikasi, interpretasi/ eksplanasi, dan menerapkan langkah-langkah 
penelitian sejarah (heuristik, kritik/verifikasi, interpretasi/ eksplanasi dan 
penulisan sejarah) dalam mempelajari sumber sejarah yang ada di 
sekitarnya penulisan sejarah) , memiliki sikap responsif (berfikir kritis) dan 
proaktif (kreatif)sehingga peserta didik dapat menghayati dan 
mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, mengembangkan sikap jujur, 
peduli, dan bertanggungjawab, serta dapat mengembangankan 
kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, 
berkreasi(4C). 

 



2. Peta Konsep 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.  
4.  

5.  
 
 

6. Kegiatan Pembelajaran 
a. Pendahuluan  

Sebelum belajar pada materi ini silahkan kalian membaca dan memahami cerita di 
bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut, silahkan kalian lanjutkan ke kegiatan 
belajar berikut dan ikuti petunjuk yang ada dalam UKB ini. 
 

b. Kegiatan Inti 

1) Petunjuk Umum UKB 
a) Baca dan pahami materi pada Buku Habsari, Ratna. 2013. Buku Siswa Sejarah 

Peminatan X Peminatan. Jakarta: Penerbit Erlangga. 
b) Teks Pelajaran Sejarah SMA /MA untuk kelas X . 
c) Setelah memahami isi materi dalam bacaan berlatihlah untuk berfikir tinggi 

melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKB ini baik bekerja sendiri maupun 
bersama teman sebangku atau teman lainnya. 

 
 

Pemilihan 

topik 

Heuristik Verifikasi Interpertasi Histeriografi 

Langkah-langkah 

penelitian  sejarah 

 

Pernakah kalian ke Museum, ada banyak benda benda peninggalan  bersejarah 
yang dapat kalian temukan. Ada museum yang bertema masa lampau manusia 
/manusia purba , museum kepahlawanan hingga museum angkot . Pada museum 
purba kala, kalian akan menemukan fosil manusia purba maupun penunggalan 
berupa peralatan hidup yang mereka gunakan. Tahu kah kalian dari mana benda- 
benda purbakala tersebut di kumpulkan. Dan siapakah yang kengumpulkan 
benda- benda tersebut. Tidak kah kalian ingin mengetahuinya.  

 
Pertanyaan: 

a. Tahu kah kalian dari mana benda- benda purbakala tersebut di kumpulkan ! 
b. Dan siapakah yang kengumpulkan benda- benda tersebut ! 
c. Tidak kah kalian ingin mengetahuinya ! 

 



Kegiatan Belajar 1 
 

d) Kerjakan UKB ini dibuku kerja atau langsung mengisikan pada bagian yang 
telah disediakan. 

e) Kalian dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan ayo berlatih, 
apabila kalian yakin sudah paham dan mampu menyelesaikan permasalahan-
permasalahan dalam kegiatan belajar 1 kalian boleh sendiri atau mengajak 
teman lain yang sudah siap untuk mengikuti tes formatif agar kalian dapat 
belajar ke UKB berikutnya.  
 

2) Kegiatan Belajar 
Ayo……ikuti kegiatan belajar berikut dengan penuh kesabaran dan konsentrasi  !!! 
 

 
 
 
 

 Amatilah gambar  dan carilah jawaban dari pertanyaan di bawah ini dengan penuh 
konsentrasi ! 

 
…………………………………………………... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contoh 
 
 

Berikut adalah contoh…………... 
……………………………Agar lebih memahami, ayo berlatih berikut. 

 
 

Ayoo berlatih! 
Setelah kalian memahami uraian singkat materi dan contoh di atas, maka: 
………………………………….. 

 
a

  

b 

 

 

c 

 

 

 
Pertanyaan: 

a. Gambar a dan b adalah gambar dari ! 
b. Pada gambar c , menggambarkan kegiatan apa ! 
c. Apa kaitan antara gambar a, b dengan gambar c ! 

 



Ayo berlatih!!  
 

Setelah memahami peta konsep di atas, maka selesaikanlah soal berikut di buku kerja 
kalian!  
 

 Ilmu sejarah dibedakan antara peneliti sejarah (metode penelitian sejarah) dan 
penulisan sejarah (eksplanasi yang membutuhkan  metodelogi. Penelitian 
sejarah merupakan kegiatan penelitian yang menggambarkan (mendiskripsikan ) 
berbagai hubungan yang benar-benar utuh antara manusia, peristiwa , waktu 
dan tempat secara kronologis dengan tidak memandang sepotong-sepotong 
obyek yang diobservasi. Namun apakah hakekat penelitian sejarah sebatas itu 
saja ! 
Coba kalian cari jawabanya sehingga kalian lebih memahami apa sebenarnya  
penelitian sejarah itu ! 
 

 Menguji keaslian dan kebenaran data lajim disebut verifikasi atau kritik sejarah. 
Setiap sumber informasi harus di uji  keaslian dan keabsaannya karena setiap 
sumber dipengaruhi beberapa factor serta membandingkan beberapa data. Data 
atau bukti sejarah yang telah diferifikasi kemudian menjadi fakta sejarah. Fakta 
sejarah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua yaitu fakta keras dan fakta 
lunak. Coba berilah penjelasan dengan menggunakan contoh mengapa fakta 
sejarah disebut dengan fakta lunak ! 

 
 
Ayo…sekarang perhatikan lagi contoh berikut ini dengan baik ! 
 

 Seorang pelukis menggambar sebuah titik hitam di tengah kanfas. Setelah di 
pamerkan lukisan tersebut ternyata mendapat interpretasi yang bermacam-
macam. Ada yang mengaggap bahwa titik itu adalah sekor semut di atas taburan  
gula dan dilihat dari lantai dua. Ada yang menganggap lukisan tersebut adalah 
orang yang berjemur di tengah lautan pasir berwarna putih bila dilihat dari 
pesawat terbang. Dari peryataan tersebut bias kalian tarik kesimpulan apa itu 
Interpretasi. Apakah interpertasi sejarah pada langkah-langkah penelitian sejarah 
memiliki pengertian yang berbeda, jelaskan! 

 
 

Dari contoh penyelesaian di atas, apakah ada hal yang belum kalian pahami?  
 

Ayoo berlatih!! 
 Penelitian sejarah tenyata memiliki kegunaan bagi kita. Salah satu yang bias kita 

lakukan untuk membuktikan bahwa penelitian sejarah tenyata memiliki kegunaan 
bagi kita adalah dengan cara mencari tahu asal usul kita (sesuai dengan 
pengertian  sejarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bawa asal kata 
sejarah adalah; Asal usul, keturunan dan silsilah). Untuk iti cobalah melakukan 
penelitian terhadap asal usul kalian dengan menggunakan langkah- langkah 
penelitian sejarah! 

 
 Setelah memahami pengertian langkah-langkah dari penelitian sejarah coba 

kalian cari lima manfaat penelitian sejarah bagi masyarakat ! 
 
 



Ayoo mencoba!! 
 
1. Berikut ini yang merupakan urutan tahapan penelitian sejarah adalah … . 

A. heuristik, historiografi, verifikasi, dan interpretasi 
B. heuristik, interpretasi, verifikasi, dan historiografi 
C. verifikasi, historiografi, interpretasi, dan heuristic 
D. heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi 
E. interpretasi, historiografi,    verifikasi, dan heuristik 
 

2.  Cara untuk mengetahui usia dari benda peninggalan budaya antara lain dengan… 
a. Secara tipologi, filologi, kimiawi. 
b. Secara stratigrafi, epigrafi, ekonografi. 
c. Secara tipologi, kimiawi, stratigrafi. 
d. Secara epigrafi, filografi, ekonografi. 
e. Secara kimiawi, stratigrafi, filografi. 
 

3. Dalam kondisi yang bagaimana sumber sekunder dapat dikatakan (menggantikan) sebagai 
sumber primer…. 
a. Apabila sumber primer ada lebih dari satu 
b. Apabila sumber sekunder telah berubah bentuk menjadi sumber primer 
c. Apabila sumber primer rusak atau hilang 
d. Apabila sumber primer tidak mendapat legitimasi 
e. Apabila sumber sekunder sederajat dengan sumber primer 
 

4. Sejarah dapat dipahami ke dalam pengertian yang obyektif yaitu mengacu pada…. 
a. kisah yang subyektif 
b. peristiwa yang kemungkinan besar terjadi 
c. peristiwa yang telah terjadi 
d. peristiwa yang mustahil terjadi 
e. peristiwa yang belum pernah terjadi 
 

5. Perhatikan pernyataan berikut ini : 
1. Mencari informasi 
2. Mencari sebab-sebab terjadinya sejarah 
3. Mengumpulkan sumber-sumber sejarah 
4. Menentukan motif sejarah dan pengaruh peristiwa sejarah 
Tahap-tahap penelitian sejarah yang dilakukan oleh para ahli sejarah adalah…… 
a. 1, 2, 3 dan 4 
b. 1, 3, 2 dan 4 
c. 1, 2, 4 dan 3 
d. 2, 3, 4 dan 1 
e. 4, 2, 1 dan 3 

 
6. Terjadinya perbedaan pemahaman terhadap suatu peristiwa sejarah dari para saksi 

disebabkan oleh… 
a. latar belakang pengetahuan para saksi 
b. terjadinya sudut pandang yang berbeda 
c. pengamatan para saksi 
d. para saksi tidak menyangka terjadinya suatu peristiwa 
e. keberpihakan para saksi 
 



7. Tujuan diadakannya penelitian sejarah lisan yaitu… 
a. mengurangi kerja sejarawan dalam hal mengumpulkan data-data 
b. mengungkapkan romantika sejarah yang tidak tertulis dalam dokumen 
c. mempercepat penelitian sebuah peristiwa sejarah 
d. mengatasi sumber-sumber sejarah yang asing 
e. membuka peluang bagi tampilnya penulis cerita 
 

8. Tugas utama seorang sejarawan adalah……. 
a. menghadirkan masa lalu yang apa adanya 
b. memilih dokumen sejarah yang sesuai dengannya 
c. menuliskan sejarah menurut seleranya sendiri 
d. merahasikan fakta sejarah agar tidak diketahui orang lain 
e. memutarbalikan fakta agaar orang lain paham sejarah 
 

9. Perbedaan antara data dengan fakta antara lain bahwa data diperoleh dari… 
a. penafsiran terhadap fakta, fakta diperoleh dari sumber primer 
b. sumber penelitian, fakta diperoleh dari pebafsiran terhadap data 
c. penafsiran sumber berupa benda, fakta diperoleh dari penafsiran sumber tertulis 
d. penelitian dilapangan, fakta diperoleh dari penelitian literatur 
e. penelitian literatur, fakta diperoleh dari penelitian lapangan 

 
10. Berikut ini yang bukan merupakan maksud dan tujuan pembangunan monumen peringatan 

peristiwa sejarah adalah..... 
a. Menghormati jasa para pendahulu 
b. Mengabdikan sebuah peristiwa bersejarah 
c. Merupakan cermin bagi generasi penerus 
d. Sebagai upaya pewarisan pengalaman 
e. Melanggengkan kekuasaan para tokoh sejarah 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



c. Penutup 
 

Bagaimana kalian sekarang? 
Setelah kalian belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1, berikut 
diberikan Tabel untuk mengukur diri kalian terhadap materi yang sudah kalian pelajari. 
Jawablah sejujurnya terkait dengan penguasaan materi pada UKB ini di Tabel berikut.  
 
Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi 
 

No Pertanyaan 
 

Ya  Tidak  

1. Apakah kalian telah memahmi pengertian  penelitian 
sejarah? 

  

2. Dapatkah kalian apa saja yang dilakukan oleh 
seorang peneliti  sejarah pada Langkah-langkah 
penelitian  sejarah? 

  

3. Dapatkah kalian penjelasan dengan menggunakan 
contoh mengapa fakta sejarah disebut dengan fakta 
lunak? 

  

4.  Dapatkah kalian penjelasan interpertasi sejarah  ? 
 

  

5.  Dapatkah kalian penjelasan apa manfaat penelitian  
sejarah ? 

  

 
Jika menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, maka pelajarilah kembali 
materi tersebut dalam Buku Teks Pelajaran (BTP) dan pelajari ulang kegiatan belajar  1 
yang sekiranya perlu kalian ulang dengan bimbingan Guru atau teman sejawat. Jangan 
putus asa untuk mengulang lagi!.  Dan apabila kalian menjawab “YA” pada semua 
pertanyaan, maka lanjutkan berikut.  

 
 

Dimana posisimu? 
Ukurlah diri kalian dalam menguasai materi  penelitian sejarah dalam rentang 0 – 100, 
tuliskan ke dalam kotak yang tersedia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Setelah kalian menuliskan penguasaanmu terhadap materi materi  penelitian, lanjutkan 
kegaitan berikut untuk mengevaluasi penguasaan kalian!.  

 
 

Ini adalah bagian akhir dari UKB materi penelitian sejarah , mintalah tes formatif kepada 
Guru kalian sebelum belajar ke UKB berikutnya. Sukses untuk kalian!!! 
 Sukses untuk kalian!!! 

 

 


