
SEJARAH 

LOKAL DI 

INDONESIA
OLEH:

MURDIYAH WINARTI



1. Kisah masa lampau dari kelompok masyarakat

tertentu yang berada pada daerah geografis

yang terbatas

2. Suatu peristiwa yang terjadi dalam lokasi yang 

kecil, baik pada desa dan kota tertentu

3.  Studi tentang kehidupan masyarakat atau

khususnya komunitas dari suatu lingkugan

sekitar (neighborhood) tertentu dalam dinamika

perkembangannya dalam berbagai aspek

kehidupan manusia



4. Suatu cabang studi sejarah yang terutama

menekankan pengkajian peristiwa sejarah

dilingkungan suatu lokalitas tertentu

5. Sejarah yang terjadi dalam lokalitas yang 

merupakan bagian dari unit sejarah bangsa

atau lebih tepat negara

6. Sejarah dari suatu “tempat” suatu “locality” 

yang batasannya ditentukan oleh perjanjian

(>>>>>>>>>>>>>)



1. Tradisional

2. Diletantis

3. Edukatif-

Inspiratif

4. Kolonial

5. Analitis-Kritis



A. Tipologi Indonesia Bagian Tengah

B. Tipologi Indonesia Bagian Barat

C. Tipologi Indonesia Bagian Timur

Puisi-Prosa Puisi-Prosa Prosa

Etnosentrisme Etnosentrisme Etnosentrisme

Istana sentris Raja sentris Raja sentris

Mitologi Mitologi Rasional

Melegitimasi Melegitimasi Melegitimasi

Kronogram - -

Ramalan - -



T



TIPE DILENTATIS

1. Memenuhi rasa ingin tahu seseorang

(siapa saja) tentang sesuatu yang pernah

terjadi di lingkungan sekitarnya.

2. Rasa bangga atas lingkungan

sekitarnya yang pada waktu lampau

pernah menjadi tempat yang berarti dlm

perkembangan sejarah masyarakatnya

3. Untuk kepentingan pribadi



LANJUTAN TIPE DELETANTIS

4.Dekat dengan sumber-sumber primer/

memanfaatkan sumber2 yang telah

dikenal dengan baik.

5. Siapa saja  dapat menulis, karena tidak

ketat dalam menggunakan meodologi

sejarah.

6. Sifatnya deskriptif-naratis.



TIPE EDUKATIF INSPIRATIF

1,  Ditulis untuk kepentingan pendidikan

(SD, SMP, SMA).

2. Subyektivitas------pembelajaran nilai-

nilai kepada anak didik.

3. Ditulis oleh mereka yang memiliki

perhatian  terhadap pendidikan (guru,

dosen,  Pemda, dll).

4. Penggunaan metodologi tetapi tidak

terlalu dalam/ detail. 



TIPE KOLONIAL

1. Ditulis oleh para pegawai/ pejabat lokal 

 pemerintah kolonial Belanda.

2. Menjelaskan apa saja yang terjadi di 

daerah masing-masing.kekuasaannnya.

3. Bersifat laporan (rutin)……..Deskriptif 

Naratif.

4. Banyak memuat data-data detail, data 

yang bersifat kuantitatif.



LANJUTAN TIPE KOLONIAL 

5. Tidak ketat menggunakan metodologi

sejarah.

6. Banyak dipergunakan sebagai sumber

bagi penulisan sejarah kritis-analitis.



KEPENTINGAN MEMPELAJARI 

SEJARAH LOKAL AL:

Meningkatkan pengetahuan/ wawasan

kesejarahan dari masing-masing

kelompok masyarakat.

Untuk menilai kembali generalisasi-

generalisasi yang sering dibuat dalam

sejarah Nasional.

Banyak peristiwa sejarah pada tingkat

lokal merupakan dimensi dari Sejarah

Nasional.

Membantu sejarawan (profesional)

membuat analisa-analisa kritis.



SUMBER SEJARAH LOKAL

1. Sumber Lisan: TRADISI LISAN dan 

SEJARAH LISAN.

2. Sumber tertulis

3. Sumber BENDA



1. Sejarah Nasional merupakan

kerangkan referensi bagi sejarah

lokal

2. Penulisan sejarah lokal merupakan

langkah strategis untuk menuju

kepenulisan sejarah nasional

Sejarah Lokal

Sejarah Nasional

Mikro Unit

Makro Unit



1. Setiap mikro unit umumnya menunjukkan ciri yang 
khas yang tidak terdapat dalam mikro unit lainnya

2. Adapula ciri mikro unit yang berlaku bagi makro unit 

3. Makro unit mencakup interaksi antar mikro unit, 
mencakup hubungan timbal balik antara mikro unit-
mikro unit menurut kekuatan sentripetal dan 
sentrifugal
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Sejarah Nasional
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EKSISTENSI SEJARAH LOKAL DALAM 

SEJARAH NASIONAL INDONESIA AL:

 Sejarah Nasional merupakan kerangka referensi 

bagi sejarah lokal.

 Penulisan Sejarah Lokal merupakan langkah 

stategi  untuk menuju penyusunan sejarah 

Nasional.

 Pada tingkat lokal praktek/ kenyataan atas 

fenomena yang ada dapat dilihat/ diamati 

dengan lebih baik.

 Sejarah Nasional kurang dapat dimengerti tanpa 

memperhatikan kajian Sejarah Lokal. Demikian 

pula sebaliknya.



 Budaya masyarakata Jawa dan perannya dalam

integrasi etnik di Sumatera Utara.

 Kolonialisme, pendidikan, dan munculnya elit

Minangkabau modern : Sumatera Barat abad 19

 Muhammadiyah dan dinamisasi Aceh thn 1927-1942

 Mobilitas sosial orang Kerinci pada perempatan

pertama abad 20

 Penjara di Tengah Samudra : studi tentang Nusa 

Penida sebagai pulau buangan

 Pengaruh perkebunan tebu ceper setelah reorganisasi

tahun 1917

 Raden Ema Bratakusuma : tipe tokoh sejarah lokal



LOCAL COMMUNITY STUDIES
KEGIATAN DLM RANGKA PENCAPAIAN PENGETAHUAN TTG

PERISTIWA SEJARAH DARI SUATU LOKALITAS TERTENTU

1.Pengembangan kurikulum

muatan lokal disekolah2.

3. Mengakrabkan murid dengan

lingkungan sekitarnya.

3. Pengajaran disekolah
berorientasi pada kebutuhan daerah



“KEUNGGULAN”

1. Membawa siswa pada situasi riil 

dilingkungannya

2. mampu menerobos batas antara dunia 

sekolah dgn dunia nyata .

3. Melakukan wawancara, observasi,  

mengumpulkan dan menyeleksi sumber , 

mengadakan klasifikasi, dll.

4. ketrampilan awal melakukan 

penelitian. 



KESULITAN YANG SERING DIHADAPI

1. Sumber-sumber Sejarah Lokal itu

sendiri.

2. Penyelesaian target matei kurikulum

dgn tuntutan pengajaran sejarah lokal

memerlukan waktu yang relatif banyak.

3. Materi Sejarah Lokal sulit dikaitkan

dengan persiapan murid menghadapi

tes2 yang bersifat nasional



Metodologi Sejarah

I II III

HISTORIOGRAFI

HEURISTIK

ANALISIS:

KRITIK EKSTERNAL

KRITIK INTERNAL

PENAFSIRAN/

INTERPRETASI

PENJELASAN/

EKSPLANASI

PENYAJIAN/

EKSPOSISI



LOCAL COMMUNITY STUDIES




