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Di Indonesia Di Indonesia sejarahsejarah sosialsosial pertamapertama kali kali ditulisditulis dalamdalam
historiografihistoriografi Indonesia Indonesia oleholeh SARTONO SARTONO KARTODIRDJO  KARTODIRDJO  
““PEASANT REVOLT OF BANTEN IN 1888PEASANT REVOLT OF BANTEN IN 1888” ” telahtelah
menggunakanmenggunakan pendekatanpendekatan--pendekatanpendekatan yang yang memanfaatkanmemanfaatkan teoriteori
dandan konsepkonsep ilmuilmu--ilmuilmu sosialsosial..

makamaka SejarahSejarah SosialSosial adalahadalah sejarahsejarah yang yang mengambilmengambil faktafakta
sosialsosial//masyarakatmasyarakat sebagaisebagai bahanbahan kajiankajian..sosialsosial//masyarakatmasyarakat sebagaisebagai bahanbahan kajiankajian..

TemaTema sepertiseperti:: -- kemiskinankemiskinan
-- PerbanditanPerbanditan
-- KekerasanKekerasan
-- KriminalitasKriminalitas

yang yang dapatdapat menjadimenjadi sebuahsebuah sejarahsejarah..





• Pertumbuhan penduduk

• Migrasi

SejarahSejarah sosialsosial jugajuga mencakupmencakup::

• Migrasi

• Urbanisasi, dsb

(masalah demografi)



• Kaum pedagang, pengusaha• Kaum pedagang, pengusaha

• Kaum buruh, rakyat jelata

• Kaum elite



SejarahSejarah sosialsosial jugajuga mencakupmencakup perkembanganperkembangan
golongangolongan--golongangolongan sosialsosial dandan gayagaya hidupnyahidupnya
(lifestyle) (lifestyle) sepertiseperti;;

• Golongan bangsawan

• Golongan borjuis• Golongan borjuis

• Elite birokratik

• Golongan militer

• Golongan aristokrasi



SelainSelain mengkajimengkaji elite modern, elite modern, perhatianperhatian sejarahsejarah
sosialsosial sudahsudah sejaksejak lama lama memperhatikanmemperhatikan
GOLONGAN GOLONGAN UNDERDOGUNDERDOG::

• Pengembara

• Gelandangan

• Perampok

• Pengemis, dsb



SejarahSejarah sosialsosial jugajuga mencerminkanmencerminkan suatusuatu gayagaya
hiduphidup daridari peradabannyaperadabannya, , sepertiseperti::

• Arsitektur perumahan
• Mode pakaian
• Jenis makanan / masakan• Jenis makanan / masakan
• Kehidupan keluarga
• Pergaulan lingkungan sosial
• Sastra
• Kesenian, dsb





TULISAN MARC BLOCH TENTANG FEODALISME
EROPA MODEL SANGAT PENTING!

I. SEJARAWAN SOSIAL EMPIRIS 
Menganggap diri lebih utama sebagai sejarawan, menegakkan “ kebenaran
kebenaran khusus”  NON-SOSIOLOGICAL mengabaikan proses dan
struktur diantara masyarakat.

II. PAKAR SOSIOLOGI SEJARAH (HISTORICAL SOCIOLOGY)II. PAKAR SOSIOLOGI SEJARAH (HISTORICAL SOCIOLOGY)
Menganggap diri lebih utama sebagai ahli-ahli ilmu sosial (sosiologi)
menegakkna kebenaran-kebenaran umum NON-HISTORICAL mengabaikan
masa lalu dan dimensi waktu pada kehidupan sosial dan kesejarahan.
Ada yang non-historical mangabaikan masa lalu dan menganggap tidak ada
dimensi waktu pada kehidupan sosial dan kesejarahan pada struktur sosial.

III. GABUNGAN DARI KEDUANYA
Mereka dilengkapi dengan pengetahuan metodologi dan teori secukupnya
sehingga menghasilkan karya-karya sejarah yang baik.



Sejarah dan Sosiologi mempunyai kepentingan
bersama untuk menggabungkan keduabersama untuk menggabungkan kedua
metodologi sehingga penjelasan (eksplanasi
mengenai peristiwa-peristiwa dan proses-
proses sosial tertentu pada masa lalu dan
sekarang akan lebih baik.



ADA 

PERTANYAAN …..??


