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  Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata kuliah Arsip Sejarah Lisan (ASIP4208), merupakan kelompok 

mata kuliah yang terkait dengan berkehidupan berkelompok (MBB), 

yang sebaiknya ditempuh sesudah mahasiswa mempelajari mata kuliah dalam 

kelompok-kelompok lain. 

Mata kuliah ini akan mencakup pengertian, kegunaan, ciri-ciri, dan 

program yang terkait dengan tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap 

pengelolaan. Dengan demikian, setelah menyelesaikan mata kuliah ini Anda 

dapat membuat sinopsis dan  transkripsi hasil wawancara sejarah lisan 

sehingga dapat menjelaskan proses penyimpanan, perawatan dan 

pemeliharaan kaset wawancara sejarah lisan. 

Kemampuan di atas akan dapat Anda lakukan dengan menguasai 

kompetensi-kompetensi khusus sehingga Anda mampu: 

1. menjelaskan konsep dasar pemahaman sejarah lisan dan kegunaan 

sejarah lisan; 

2. menjelaskan program wawancara sejarah lisan; 

3. menjelaskan tahap persiapan wawancara sejarah lisan; 

4. menjelaskan tahap pelaksanaan dan proses akhir wawancara; 

5. menjelaskan tahap pengolahan dan pemanfaatan arsip sejarah lisan (arsip 

rekaman suara); 

6. menjelaskan tahap preservasi arsip sejarah lisan 

 

Untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang disebutkan di atas maka 

materi mata kuliah ini disusun dalam enam modul sebagai berikut. 

Modul  1:   Konsep Dasar Pemahaman Sejarah Lisan 

Modul  2:   Program Wawancara Sejarah Lisan 

Modul  3:  Tahap Persiapan Wawancara 

Modul  4:  Tahap Pelaksanaan dan Proses Akhir Wawancara 

Modul 5: Tahap Pengolahan dan Pemanfaatan Arsip Sejarah Lisan (Arsip   

Rekaman Suara) 

Modul  6: Tahap Preservasi Arsip Sejarah Lisan  

 

Agar Anda dapat dengan mudah mempelajari modul-modul tersebut, 

bacalah dan simaklah dengan teliti setiap keterangan yang terdapat dalam 
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modul ini. Kerjakanlah setiap latihan dan tes formatif yang terdapat dalam 

modul ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan, sebab latihan dan tes 

formatif tersebut akan membantu Anda dalam mempersiapkan pembahasan 

selanjutnya atau untuk menilai sendiri pemahaman Anda terhadap materi 

yang dibahas dalam buku materi pokok ini. 

 

Selamat mempelajari mata kuliah ini, dan sampai bertemu dalam tutorial. 
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PETA KOMPETENSI 
ASIP4208/Arsip Sejarah Lisan/2 sks  

 

   

M ahas iswa dapat m enjelaskan  
Konsep Dasar Pemahaman    

Sejarah  Lisan   

M ahasiswa dapat m enjelaskan Tahap  
Persiapan Wawancara Sejarah Lisan   

M ahasiswa dapat m enjelaskan  
Program    

Wawancara  Sejarah Lisan   

M ahasiswa dapat m enjelaskan Tahap  
Pelaksanaan  dan Proses Akhir   

Wawancara    

M ahasiswa dapat menjelaskan t ahap  
Pengolahan dan Pemanfaatan Arsip  

Sejarah Lisan (Arsip Rekaman Suara)   

M ahasiswa dapat m enjelaskan  t ahap  
Preservasi Arsip Sejarah Lisan   
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