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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Setiap suku bangsa atau daerah memiliki budaya dan tradisi yang secara 

turun termurun dilakukan untuk menjaga eksistensinya dan sebagai pewarisan nilai 

dari leluhur kepada generasi penerusnya. Salah satu tradisi yang berkembang dalam 

suku daerah yang ada di Indonesia dan yang penting dan memiliki peran dalam 

menanamkan nilai-nilai yaitu tradisi lisan.  

Tradisi lisan adalah sebuah kebudayaan yang diwariskan terutama melalui 

aspek kelisanan (oral tradition). Banyak kebudayaan di dunia ini yang dalam 

pewarisannya mengutamakan tradisi lisan (Takari, 2013, hlm. 1). Namun, tidak 

hanya tradisi-tradisi lisan, bentuk tulisan yang juga diwariskan dari satu generasi ke 

generasi selanjutnya. Tradisi lisan mencakup semua unsur kebudayaan manusia, 

baik itu sistem religi, bahasa, teknologi, ekonomi, seni, organisasi, dan pendidikan 

(Takari, 2013, hlm 2). Tradisi lisan juga dapat berbentuk gagasan-gagasan, 

kegiatan, sampai juga artefak-artefak. Pada dasarnya tradisi lisan adalah ekspresi 

dari kebudayaan manusia yang menggunakannya. Tradisi lisan ini dapat berwujud 

bahasa komunikasi sehari-hari, bahasa formal, seni musik, seni tari, teater, upacara, 

sirkus, kabaret, dan lain-lainnya.  

Tradisi lisan merupakan unsur-unsur budaya yang dihasilkan oleh 

masyarakat di masa lampau (tradisional), yang mencakup bentuk ujaran, adat-

istiadat, atau perilaku lainnya, di antaranya adalah cerita rakyat (folklore), nyanyian 

rakyat (folksong), tarian, permainan, peralatan atau benda seperti bangunan, 

tembok, dan lain-lain (Taylor, 1965). Di dalam tradisi lisan, terdapat berbagai 

kearifan lokal (local wisdom) yang dapat dilihat melalui kajian-kajian yang 

mendalam. Kearifan-kearifan lokal ini juga berkait erat dengan sejarah peradaban 

masyarakat yang melahirkan tradisi lisan dan disertai kearifan lokal masyarakat 

setempat. Tradisi lisan merupakan tradisi yang secara turun-temurun dilakukan oleh 

nenek moyang terdahulu dalam menyampaikan pesan yang diuraikan dalam bentuk 
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cerita maupun prosa. Tradisi lisan memiliki peran sendiri dalam membentuk watak 

dan identitas suatu suku bangsa. Tradisi lisan yang disampaikan memiliki makna 

dan pesan untuk generasi penerus.  

Tradisi lisan ini juga adakalanya mengambil kearifan yang datangnya dari 

luar dan mensintesiskannya dengan kearifan lokal itu sendiri. Misalnya dalam 

kebudayaan masyarakat Hindu Bali, selain dari kearifan lokal yang berasal dari 

masyarakat Bali itu sendiri, juga mengambil kearifan-kearifal lainnya yang berasal 

dari ajaran-ajaran agama Hindu. Demikian pula dalam kebudayaan masyaralat 

Batak Toba Kristen, selain mereka memberdayakan kearifan lokal yang berasal dari 

kebudayaan Batak Toba itu sendiri, seperti sistem kekerabatan berdasarkan kepada 

dalihan na tolu, sikap hidup dalam mengejar kedudukan sosial dalam konsep tiga 

ha (hagabeon, hasangapon, dan hamoraon), mereka juga mengadopsi kearifan-

kearifan yang bersumber dari agama Kristen Protestan (khususnya dalam kelompok 

Lutheran Jerman). Demikian pula di Rantau Nusantara (Dunia Melayu), berbagai 

kelompok etnik yang menyerap dan membumikan ajaran-ajaran Islam, mencoba 

mensinerjikan ajaran-ajaran agama Islam sebagai kearifan universal dengan 

kearifan-kearifan lokal. Misalnya dalam masyarakat Minangkabau, mereka 

menggunakan konsep kebudayaannya dengan istilah yang penuh makna kearifan 

yaitu adat basandikan syarak, syarak basandikan kitabullah, syarak mangato, adat 

mamakai (adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah, syarak 

mengatakan, dan adat memakai). Artinya secara kontekstual bahwa adat 

Minangkabau adalah berdasarkan kepada agama Islam tidak dipertentangkan antara 

adat dan agama (Takari, 2013, hlm 4).  

Di jaman modern ini, tradisi lisan masih bisa dijumpai di tengah masyarakat. 

Walaupun semakin kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Padahal, tradisi 

lisan yang berkembang dalam masyarakat menjadi media pendidikan dan kearifan 

lokal yang mengandung pengajaran akan nilai moral, sosial, agama, sejarah dan lain 

sebagainya. Tradisi lisan di beberapa suku yang ada di Indonesia sangat popular 

dan memiliki peranan, salah satunya yaitu di Aceh. Djajadiningrat (dalam Lombard, 

2006, hlm. 253-255) mengatakan bahwa Aceh, sebagaimana dipahami banyak 

orang, kaya dengan budaya tuturnya. Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari 
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wilayah Indonesia yang memiliki tradisi lisan khusus sebagai ciri khas daerah. 

Tradisi lisan tersebut disajikan dalam bentuk sastra lisan, salah satu bentuknya yang 

terkenal yaitu hikayat.  

Hikayat adalah salah satu jenis sastra Melayu Aceh yang sangat terkenal. 

bahkan hikayat merupakan puncak dari keindahan dan keagungannya. Hikayat 

adalah sastra Aceh yang berbentuk puisi di luar jenis pantun, nasib dan kisah 

(Alvian, 2016, hlm. 88). Adapun yang menjadi ciri khas hikayat-hikayat Aceh, 

antara lain yaitu dimulai dengan basmallah, kemudian tokoh-tokoh utama yang 

bermain dalam hikayat adalah manusia yang taat kepada Allah, berakhlak mulia, 

berwatak pahlawan, berhati budiman dan berpendidikan agama yang sempurna. 

Tokoh-tokoh di dalamnya merupakan tokoh-tokoh terpenting dalam sejarah. 

Contohnya hikayat Pocut Muhammad yang ditulis oleh Teungku Dirukam, 

bercerita tentang masa gemilang Kerajaan Bandar Aceh Darussalam di bawah 

Kepemimpinan Iskandar Muda berdaulatan dan beberapa Sultan lainnya. Namun, 

kegemilanggan itu runtuh pelan-pelan karena pecah” Perang Saudara” antara Sultan 

yang berkuasa dan adik-adiknya. Selain mengandung makna historis, hikayat dalam 

masyarakat Aceh juga sebagai penyampai pesan dan nilai-nilai agama yang dapat 

membangkitkan semangat masyarakat Aceh, misalkan hikayat perang sabil, yang 

mampu membakar semangat masyarakat Aceh untuk melawan penjajahan. Hikayat 

perang sabil dipengaruhi oleh syair-syair karya sastrawan perang dimasa Nabi 

seperti karya Hasan bin Tsabit, Kaab bin Malik dan Abdullah Rawahah sehingga 

muncullah kesusasteraan epos (hikayat jihad) yang telah membakar semangat juang 

masyarakat dan menggemparkan dunia penjajah (http://sastra-

indonesia.com/2009/01/pengaruh-hikayat-dalam-masyarakat-aceh/). Oleh karena 

itu, di sini perlu diketahui bagaimana peranan atau kedudukan hikayat dalam 

masyarakat Aceh.  

Secara tradisional masyarakat Aceh sangat menggemari hikayat yang selalu 

diciptakan dalam bentuk sajak atau syair. Hikayat bagi masyarakat Aceh tidak 

berarti hanya cerita fiksi belaka tetapi juga berisi hal-hal yang berkenaan dengan 

moral dan kitab-kitab pelajaran sederhana dan tidak lepas dari nilai-nilai Islam, 

karena kesusasteraan melayu Aceh pada hakikatnya adalah kesusastraan Islam. 

http://sastra-indonesia.com/2009/01/pengaruh-hikayat-dalam-masyarakat-aceh/
http://sastra-indonesia.com/2009/01/pengaruh-hikayat-dalam-masyarakat-aceh/
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Jadi, bisa dikatakan bahwa hikayat juga menjadi hiburan yang mendidik bagi 

masyarakat Aceh.  

Bagi orang Aceh mendengarkan hikayat atau membaca hikayat merupakan 

hiburan yang utama sebagai hiburan yang mendidik (Alvian, 2016, hlm. 88). Pada 

umumnya sekelompok cendikiawan yang mahir dalam sastra akan membawakan 

hikayat yang berfungsi untuk menghibur tanpa membaca teks (Alvian, 2016, hlm. 

85). Hikayat sering dibacakan atau disuarakan kepada masyarakat. Jadi masyarakat 

lebih senang mendengarkannya karena orang yang membacakannya memiliki gaya 

dengan nada yang khas, sehingga apa yang terurat dan yang tersirat di dalamnya 

mudah tersampaikan.  

Hikayat merupakan salah satu sastra yang berbentuk puisi yang 

mengandung makna yang mendidik terutama mengenai nilai-nilai ajaran Islam, 

moral, kepahlawanan, dan juga peristiwa. Menurut Djajadiningrat (dalam Hamid, 

2007, hlm. 46) hikayat mempunyai dua makna, yaitu cerita sejarah dan sebuah 

bentuk dari kesusasteraan Melayu Aceh. Hikayat yang merupakan cerita sejarah, 

berbentuk prosa dan ditulis dalam bahasa Melayu Pasai yang dalam perjalanan 

sejarah kemudian terkenal dengan bahasa Melayu Riau atau tulisan Jawo (tulisan 

Jawi).  

Soedjatmoko (dalam Syamsuddin, 2016, hlm. 7) menjelaskan bahwa dalam 

historiografi tradisional Nusantara kita kenal sejumlah istilah seperti babat, serat 

kanda, sajarah, carita, wawacan, tutus, silsilah, hikayat, semuanya naratif dalam 

bentuk prosa maupun puisi. Hal itu ditunjukkan sebagai istilah untuk sejarah yang 

digunakan pada fase historiografi tradisional. Oleh karena hikayat merupakan sastra 

yang berkaitan dengan fiksi sehingga sulit untuk dijadikan sebagai sumber sejarah. 

Akan tetapi dalam perkembangnya dan peranannya terutama dalam sejarah Aceh, 

hikayat memiliki peranan yang dominan terutama sebagai media untuk mendidik. 

Sebagaimana yang telah dikemukan oleh Djajadiningrat bahwa hikayat merupakan 

cerita sejarah, di mana berisikan tokoh yang berkaitan dengan peristiwa di suatu 

tempat.  

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Mirzan dan Aksa (2010) 

mengenai tradisi lisan masyarakat Aceh yaitu PMTOH, yang adalah salah satu 
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karya sastra lisan yang terdapat di Nanggroe Aceh Darussalam. Karya sastra ini 

berbentuk seni tutur. Di tanah Aceh juga dikenal kesenian Meurukon, yang 

merupakan salah satu jenis kesenian yang dipakai dalam strategi dakwah 

menyampaikan berbagai persoalan hukum Islam bagi masyarakat. Karya sastra, 

baik lisan maupun tulis selalu memiliki keterkaitan dengan kehidupan nyata yang 

didalamnya selalu memuat pelajaran, ketauladanan dan nilai-nilai pendidikan. 

Seseorang menciptakan sebuah karya melalui imajinasinya bisa berdasarkan 

pengamatan, hayalan, atau rekaan, yang hasilnya tidak melenceng dari kemauan 

pencipta karya tersebut. Oleh karena itu tradisi lisan juga menjadi media pendidikan 

yang relevan pada masanya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Zaini (2015) tentang cerita lisan “yong 

dollah” sebagai pewarisan dan resistensi budaya orang melayu bengkalis. Hasil 

penelitiannya yaitu Cerita-cerita jenaka Yong Dollah adalah salah satu bentuk 

sastra lisan yang sangat popular di lingkungan masyarakat Melayu Bengkalis. Yong 

Dollah adalah sebuah nama panggilan dari seorang tokoh Melayu bernama asli 

Abdullah bin Endong, yang diperkirakan lahir di Bengkalis sekitar tahun 1906. 

Salah satu strategi pewarisan cerita-cerita lisan Yong Dollah yang membuat 

penyebarannya meluas dan menjadi populer adalah dengan menuturkannya di 

depan kawan-kawannya di kedai kopi, di waktu senggang, disebut kahwe. Sistem 

pewarisan melalui tradisi kahwe ini terkait dengan upaya resistensi budaya orang 

Melayu Bengkalis melalui cerita-cerita lisan Yong Dollah terhadap kolonialisme 

dan globalisasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa tradisi lisan masih dipercaya 

memiliki kekuatan dalam mengoperasikan fungsi-fungsi transformatifnya dalam 

kehidupan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2017) yang 

melakukan kajian nilai dalam tradisi Lisan Buleng, dalam tradisi lisan Buleng yang 

berkembang di Betawi banyak mengandung nilai-nilai, terutama nilai-nilai budaya 

mengenai identitas budaya lokal. Jadi tradis lisan ini dijadikan media oleh leluhur 

dalam menanamkan nilai-nilai luhur yaitu nilai-nilai kehidupan terutama yang 

bercorak budaya lokal dengan tujuan untuk dapat menumbuhkan cinta generasi 

penerus terhadap budaya leluhurnya sebagai dasar awal dari mencintai tanah airnya 

dan bangsanya. 
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Hikayat menjadi salah satu wadah pendidikan dalam menyalurkan 

pengetahuan, karena di dalamnya mengandung nila moral, agama dan historis, 

terutama untuk mewariskan pengetahuan sejarah dan sosial masyarakat Aceh. 

Tradisi lisan menjadi topik menarik ketika dihubungkan dengan kesejarahan dan 

limu sosial. Tradisi lisan yang berkembang sering kali dihubungkan dengan tokoh, 

kepahlawanan, nilai-nilai kebaikan, sosial budaya dan agama. Oleh karena itu, 

melalui pembacaan hikayat bisa menjadi salah satu media pendidikan sejarah yang 

dapat menciptakan wawasan historis atau perspektif dan membangkitkan 

kesadaran historis. Berdasarkan kesadaran historis dibentuk kesadaran nasional. 

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa semangat masyarakat 

Aceh berperang melawan penjajah dibangkitkan melalui pembacaan hikayat 

terutama hikayat perang sabil, jadi melalui hikayat juga dapat menumbuhkan 

kesadaran masyarakat untuk menjaga tanah air. Sehingga hikayat memiliki peranan 

dalam munumbuhkan kesadaran sejarah. Oleh sebab itu, tradisi lisan dalam 

berhikayat menjadi salah satu media pendidikan sejarah dalam masyarakat Aceh 

Besar atau dapat dikatakan pendidikan sejarah dalam cakupan pendidikan 

nonformal.  

Proses pembelajaran dapat berlangsung di mana saja, tidak hanya 

belangsung di sekolah tetapi bisa juga dalam keluarga dan masyarakat atau dikenal 

dengan pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang 

diselenggarakan di luar pendidikan formal melalui kegiatan belajar dan mengajar 

yang tidak harus berjenjang juga berkesinambungan, serta baik yang dilembagakan 

maupun tidak. Di masa sekarang pendidikan formal dipandang sangat penting, 

padahal pendidikan nonformal juga tidak kalah pentingnya. Belajar melalui 

pembacaan hikayat ini menjadi salah satu jalur pendidikan di luar sekolah atau 

pendidikan nonformal. Melalui pembacaan hikayat, dapat menggali kembali nilai-

nilai kehidupan dan kearifan lokal Aceh dan banyak pembelajaran yang didapatkan.  

Namun kenyataannya sekarang, hikayat kurang diperdengarkan lagi dan 

minat membaca hikayat dalam masyarakat sudah sangat berkurang terutama pada 

kalangan remaja. Berkurangnya proses pewarisan budaya oleh para tokoh adat, 

kurangnya penelitian tentang hikayat, dan semakin longgarnya ikatan adat dan 
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norma dalam masyarakat. Ditambah lagi ketidakpedulian generasi muda terhadap 

budaya masa lalu, semakin berkurangnya perhatian dari pihak yang terkait dan 

merebaknya media massa dan elektronik. Kurangnya pewarisan berdampak pada 

generasi penerus yang lebih mengenal budaya pop atau budaya luar ketimbang 

budaya lokalnya. Maka hikayat akan terus hilang dari ingatan masyarakat, padahal 

dalam hikayat banyak mengandung nilai-nilai kehidupan yang patut digali untuk 

membentengi masyarakat Aceh khususnya untuk generasi penerus dalam 

menghadapi arus globalisasi yang banyak diadopsi oleh generasi muda, padahal 

belum tentu relevan dengan masyarakat Aceh. Selain itu, melalui hikayat juga dapat 

mempertahankan sifat keacehan dan kearfifan lokal masyarakat Aceh.  

Bila dulu, hikayat-hikayat sering diperdengarkan di meunasah-meunasah 

atau masjid-mesjid dan dalam acara-acara tertentu, tetapi sekarang sudah mulai 

berkurang walaupun masih ada, namun minatnya sudah sangat berkurang. Hikayat 

tidak hanya berisikan nilai sejarah dan edukasi tetapi juga untuk menghibur. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ikut mempengaruhi minat 

masyarakat terhadap hikayat. Fungsi hikayat sebagai penghibur telah digantikan 

oleh hiburan-hiburan yang lain, sehingga hikayat dianggap hal yang tidak menarik 

dan membosankan. Perannya tergantikan oleh berbagai media seperti radio, 

televisi, handphone atau smartphone dan internet.  

Berdasarkan uraian di atas, belum ada penelitian yang mengkaji mengenai 

nilai kesejarahan yang terkandung dalam tradisi lisan terutama dalam hikayat, 

padahal salah satu nilai yang terkandung dalam hikayat yaitu nilai kesejarahan. 

Dengan adanya nilai kesejarahan dan adanya pewarisan nilai-nilai tersebut tentu 

akan lahir kesadaran sejarah masyarakat. Globalisasi yang juga ikut dirasakan oleh 

masyarakat Aceh Besar kelihatannya menerima begitu saja terutama generas muda 

atau generasi milenial, padahal belum tentu relevan dengan adat istiadat masyarakat 

Aceh. Hal itu juga dapat dilihat dari cara berpakaian masyarakat Aceh Besar, yang 

kita tahu bahwa Aceh terkenal dengan syari’at Islam, tapi masyarakat semakin tidak 

sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, diberikan juga sering kita dengar 

banyaknya terjadi penyimpangan-penyimpangan dan perilaku yang tidak senonoh. 

Oleh karena itu, perlu digali kembali nilai-nilai yang ada dalam hikayat sebagai 
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pewarisan nilai-nilai dalam membentuk perilaku generasi penerus yang bersumber 

dari nilai-nilai kearifan lokal. Sebab, di dalam hikayat tidak hanya mengandung  

nilai sejarah, tapi nilai moral dan adat istiadat juga, sehingga melalui pewarisan 

nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat juga dapat menanamkan nilai karakter 

dan adat istiadat masyarakat Aceh terutama kepada generai muda dalam 

menghadapi arus globalisasi.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin meneliti kesadaran 

sejarah masyarakat Aceh yang tumbuh melalui tradidi lisan hikayat. Penelitian ini 

merupakan studi etnografi karena mengkaji tentang budaya yaitu tradisi lisan 

berhikayat masyarakat Aceh dalam menumbuhkan kesadaran sejarah. Sebagaimana 

yang telah diuraikan di atas bahwa hikayat memiliki fungsi yang penting dalam 

sejarah Aceh terutama ketika perang Aceh. Hikayat yang pada satu itu 

diperdengarkan hikayat perang sabil diperdengarkan untuk membakar dan 

sekaligus menanamkan ideologi perang sabil. Berdasarkan landasan pemikiran 

tersebut, peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian mengenai hikayat terutama 

sebagai media pendidikan yang dapat menumbuhkan kesadaran sejarah, dengan 

judul Kesadaran Sejarah Masyarakat Aceh Besar Melalui Hikayat (Studi Etnografi: 

Pewarisan Nilai Sejarah Melalui Tradisi Lisan Berhikayat Pada Masyarakat Aceh 

Besar). 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun fokus penelitian ini adalah mengenai kesadaran kesejarahan 

masyarakat Aceh melalui tradisi lisan atau bercerita yaitu melalui hikayat. 

Berdasarkan deskripsi latar belakang dan identifikasi masalah penelitian di atas, 

rumusan permasalahan penelitian ini yaitu “bagaimana proses lahirnya kesadaran 

sejarah masyarakat Aceh Besar melalui tradisi lisan dalam berhikayat sebagai 

media pendidikan sejarah?” Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dirumuskan 

pertanyaan penelitian berikut ini : 

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Aceh Besar mengenai hikayat? 



9 

 

Nora Ramadhana, 2019  

KESADARAN SEJARAH MASYARAKAT ACEH BESAR MELALUI 

HIKAYAT (Studi Etnografi: Pewarisan Nilai Sejarah Melalui Tradisi Lisan 

Berhikayat Pada Masyarakat Aceh Besar)  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

2. Mengapa hikayat dapat tumbuh sebagai tradisi lisan pada masyarakat Aceh 

besar?  

3. Bagaimana proses pewarisan nilai sejarah melalui hikayat kepada masyarakat 

Aceh Besar dalam menumbuhkan kesadaran sejarah? 

4. Bagaimana bentuk kesadaran sejarah masyarakat Aceh Besar? 

5. Bagaimana eksistensi hikayat dalam melahirkan kesadaran sejarah masyarakat 

Aceh Besar di masa sekarang? 

1.3 Tujuan Penelitian  

  Secara spesifik penelitian ini bertujuan antara lain untuk: 

1. Mendeskripsikan pemahaman masyarakat Aceh Besar mengenai hikayat. 

2. Mendeskripsikan latar belakang hikayat dapat berkembang sebagai tradisi lisan 

pada masyarakat Aceh Besar.  

3. Mendeskripsikan bentuk kesadaran sejarah masyarakat Aceh Besar. 

4. Menganalisis proses pewarisan nilai sejarah melalui hikayat kepada masyarakat 

Aceh Besar dalam menumbuhkan kesadaran.  

5. Menganalisis peranan hikayat dalam masyarakat Aceh Besar sekaligur 

eksistensinya untuk masa sekarang. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoretis 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kajian ilmiah 

terutama bagi mahasiswa jurusan pendidikan sejarah mengenai proses lahirnya 

kesadaran sejarah masyarakat Aceh melalui hikayat dan menjadi kajian yang 

relevan untuk melakukan penelitian yang memiliki relevansi yang sama. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran 

mengenai proses lahirnya kesadaran sejarah masyarakat Aceh melalui hikayat, 

terutama bagi ; 

a. Pendidik dan Lembaga Pendidikan  
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Penelitian ini diharapkan memberikan masukan pada guru tentang 

pentingnya pendidikan yang menekankan pada proses penanaman nilai (value) 

kesejarahan dalam menumbuhkan kesadaran sejarah, baik kalangan siswa maupun 

mahasiswa. Sedangkan bagi sekolah seharusnya bisa menjadi agen dalam 

pelestarian nilai-nilai sejarah budaya lokal sebagai pewarisan leluhur dan identitas 

budaya suatu suku.  

b. Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan pada masyarakat akan 

pentingnya keluarga dan masyarakat dalam pendidikan anak, terutama dalam 

menumbuhkan kesadaran sejarah melalui tradisi dari kebudayan yang ada di 

masyarakat. 

c. Dinas terkait atau Pemerintahan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan pada dinas terkait 

seperti Dinas Pendidian dan Kebudayaan, dinas pariwisata, cagar budaya dan 

lembaga yang terkait tentang strategi yang harus dilakukan dalam upaya 

melestarikan tradisi di daerah Aceh terutama hikayat, sehingga bisa dibuat 

kebijakan-kebijakan yang mengarah pada hal tersebut supaya hikayat tetap 

memiliki eksistensinya terutama dalam menanamkan nilai-nilai agama, moral, 

heroic dan kesejarahan.  

1.5 Struktur Organisasi Tesis 

Penelitian ini dilakukan di lingkungan civitas akademika UPI serta sebagai 

mahasiswa Sekolah Pascasarjana UPI. Oleh karena itu, sistematika penulisan 

penelitian dalam penelitian disesuaikan dengan pedoman penulisan karya ilmiah 

yang berlaku di UPI tahun 2018. Sistematika penulisan tersebut adalah 

sebagaimana yang tercantum di bawah ini.  

Bab I berisi uraian tentang pendahuluan yang merupakan bagian awal dari 

penelitian ini. Pendahuluan tersebut berisi latar belakang penelitian di mana 

memuat permasalahan serta keunikan yang ada di mengenai budaya suatu 

kelompok masyarakat yang membuat peneliti tergugah untuk meneliti. Ada pula 
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rumusan masalah penelitian yang merupakan pertanyaan-pertanyaan dasar 

mengenai topik yang akan diteliti. Sementara itu, tujuan penelitian disesuaikan 

dengan rumusan masalah, dan manfaat penelitian dibagi ke dalam manfaat teoretis, 

praktis, dan sosial.  

Bab II adalah mengenai kajian pustaka. Kajian pustaka digunakan sebagai 

landasan teoretis dalam proses penelitian. Kajian pustaka berisi konsep-konsep 

dalam bidang yang dikaji yang memeiliki relevan dengan tema yang diteliti 

diantarnya yaitu kesadaran sejarah, tradisi lisan, hikayat, pembelajaran sejarah, 

pendidikan nonformal, dan interaskionisme simbolik. Landasan teoretis adalah hal 

yang penting yang harus dibahas pula pada Bab II. Teori ini kemudian dapat 

digunakan untuk menjustifikasi hasil temuan di Bab IV. Selain itu, ditulis pula 

bahasan penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti, misalnya 

prosedur, subjek, dan temuannya. Di dalam kajian pustaka, peneliti 

membandingkan, mengkontraskan, dan memposisikan kedudukan masing-masing 

penelitian yang dikaji untuk dikaitkan dengan masalah yang akan diteliti. Serta 

yang penting adalah posisi teoretis peneliti yang berkenaan dengan masalah yang 

diteliti. 

Bab III berisi penjabaran yang rinci mengenai metodelogi penelitian dan 

beberapa komponen lain. Secara rinci, bab ini membahas desain penelitian yang 

digunakan dan penggunaannya, langkah-langkah penelitian, lokasi dan objek 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan prosedur penelitian. 

Bab IV adalah mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian 

adalah hal-hal apa saja yang diperoleh ketika pengumpulan data sesuai dengan 

rumusan masalah, sehingga masih merupakan gambaran apa adanya. Adapun hasil 

penelitian ini didapat dengan melalui tahap analisis kualitatif dengan tahapan 

reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Sementara itu, pembahasan adalah 

bagaimana hasil penelitian yang ditemukan selama di lapangan dikaitkan dengan 

Bab II. Pembahasan memuat hasil dari analisis berpikir peneliti, serta justifikasi 

hasil penelitian dilihat dari teori yang digunakan.  
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Bab V merupakan bab yang memuat simpulan dan saran. Bab ini 

menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan 

penelitian. Saran yang ditulis setelah simpulan dapat ditujukan kepada para 

pembuat kebijakan, para pengguna hasil penelitian, dan atau peneliti berikutnya 

yang konteksnya meliputi hal-hal yang peneliti kaji selama ini.  

Di sini peneliti juga ingin sedikit menguraikan prosedur dan tahapan 

penelitian. Prosedur dan tahapan penelitian dimaksudkan sebagai serangkaian 

tindakan yang dilakukan oleh peneliti yang diarahkan pada upaya mencapai tujuan 

penelitian. Dalam penelitian ini, prosedur dan tahapannya dimulai sejak peneliti 

melakukan persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan perumusan hasil akhir 

penelitian berupa kesimpulan hasil temuan di lapangan dan pembahasan. Penelitian 

dengan metode etnografi menghendaki peneliti terlibat langsung dalam kegiatan 

penelitian untuk melakukan observasi partisipasi, wawancara mendalam serta 

mempelajari dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Di sini 

peneliti menjadi instrumen utama agar dapat mengumpulkan data seotentik 

mungkin.  

Prosedur penelitian dilakukan menggunakan prinsip-prinsip kerja penelitian 

kualitatif dimana antara proses pengumpulan data dan analisis datanya dilakukan 

secara simultan. Tahap persiapan, yang dilakukan peneliti adalah merumuskan 

masalah, merumuskan tujuan penelitian, dan menghimpun berbagai teori yang 

diperlukan, melakukan prasurvey tentang kondisi lapangan yaitu pada masyarakat 

Aceh Besar, menetapkan informan kunci dan selanjutnya peneliti menyusun 

pedoman observasi dan wawancara. Pada tahap pelaksanaan peneliti mulai 

menggunakan instrumen wawancara terbuka, dan sekaligus melakukan observasi 

terstruktur yang aspek-aspeknya sama antara konten wawancara dengan konten 

observasi. Demikian halnya dengan teknik dokumentasi dilakukan seiring dengan 

berjalannya proses wawancara dan observasi.  

Pada tahap pelaksanaan peneliti mengumpulkan data, dengan menggunakan 

panduan wawancara yang telah dipersiapkan oleh peneliti sesuai dengan fokus 

penelitian. Bersamaan dengan proses wawancara yang sedang berjalan peneliti 

tidak lepas dari kegiatan pengamatan terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar 
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lingkungan penelitian. Setelah proses pengumpulan data dianggap cukup memadai, 

proses berikutnya peneliti melakukan reduksi data. Dalam tahap ini data yang 

dianggap kurang relevan dibuang agar tidak mengacaukan. Tahap selanjutnya 

adalah tahap analisis data hasil penelitian. Tahap analisis dan interpretasi data 

merupakan kegiatan penelitian yang dimulai dengan penyusunan materi-materi 

mentah dan pengambilan suatu tinjauan mendalam atau gambaran dari proses 

penelitian secara keseluruhan. Data yang diperoleh melalui instrumen pengumpulan 

data akan dianalisis dan dideskripsikan, untuk mendapatkan informasi dan tujuan 

yang diinginkan. Dengan kata lain, analisis terfokus untuk menjawab masalah yang 

diajukan di bagian permasalahan, dan akhirnya sampai pada suatu conclusions 

akurat dan logis. Hal terpenting dalam penelitian ini adalah peneliti telah 

mendapatkan izin sebelum terjun langsung ke lapangan penelitian. 

 


