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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesadaran sejarah masyarakat Aceh 

Besar melalui hikayat  (studi etnografi tentang pewarisan nilai sejarah pada masyarakat 

Aceh besar), dapat disimpilkan bahwa: 

1. Pada umumnya masyarakat Aceh Besar memiliki pemahaman mengenai hikayat 

Pemahaman masyarakat Aceh Besar terhadap hikayat terlihat dari pengetahuan dan 

apresiasi masyarakat tentang hikayat. Walaupun pengenalannya dan  

pemanfaatannya mulai berkurang. Ada perbedaan pengetahuan an pemahaman 

tentang hikayat antara generasi tua dengan generasi muda. Generasi tua yang sangat 

memahami tentang hikayat terutama mengenai peran dan makna serta nilai-nilai 

yang terkandung. Jadi. Pemahaman masyarakat Aceh mengenai hikayat juga 

dipengaruhi oleh waktu, sehingga generasi sekarang yang hidup jauh dengan masa 

gemilang akan hikayat berkurang.  

2. Hikayat tumbuh dan berkembang sebagai Tradisi Lisan dalam masyarakat Aceh, 

sebab hikayat hidup sebagai sastra rakyat yang lisan, dikarang dan disampaikan 

secara lisan. Pada awal perkembangannya, hikayat yang berkembang hanya 

digunakan dalam kalangan istana kerajaan seperti hikayat raja-raja pasai, yang 

penulisannnya berbentuk prosa dan sama seperti hikayat melayu. Kemudian 

hikayat berkembang di kalangan masyarakat, yang diciptakan dan dinikmati oleh 

kalangan masyarakat, sehingga hikayat Aceh merupakan sastra Aceh atau sastra 

rakyat yang berkembang secara lisan, Dibacakan di masjid, meunasah (musalla), 

balai pengajian, dan gedung-gedung tertentu. Hikayat tumbuh sebagai tradisi lisan, 

sebab penciptaan hikayat dilakukan secara lisan dan penyampaiannya serta 

perluasannya dilakukan secara lisan sehingga masyarakat bisa menikmati secara 

langsung. Akam tetapi, hikayat juga tidak terlepas dari keaksaraan atau penulisan, 
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ada banyak hikayat yang ditulis yang merupakan proses pelestarian supaya hikayat 

tidak hilang.  

3. Proses pewarisan nilai sejarah yang terkandung di dalam hikayat dilakukan secara 

lisan dengan pembacaan hikayat yang pada umumnyan dilakukan dalam 

sekelompok orang dan di  khlayak umum. Hikayat sebagai hiburan yang mendidik 

dan sebagai media edukasi dapat diketahui dari tempat-tempat pembacaan hikayat 

sabagaiman yang telah di sebutkan di atas yaitu; (1) Meunasah merupakan tempat 

serbaguna bagi masyarakat Aceh yang pada umumnya setiap kampong memiliki 

satu meunasah, yang difungsikan untuk berkumpul warga kampong,  tempat rapat, 

tempat diadakan kegiatan tertentu atau acara tertentu, tempat pengajian, belajar,  

serta juga sebagai tempat ibadah; (2) Bale-balé merupakan balai atau tempat 

diadakan pengajian, belajar dan tempat berkumpul; (3) Dayah merupakan tempat 

pelajar bagi muda-mudi Aceh atau yang biasa disebut pasantren ayng didirikan oleh 

ulama-ulama Aceh untuk mengajarkan dan menjadi tempat belajar agama bagi 

masyarakat Aceh; (4) masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Biasanya hikayat 

yang dipertunjukan di pergelaran tertentu itu difungsikan untuk menghibur dan 

sebagai pelestarian dalam mempertahankan tradisi masyarakat Aceh. Selain lisan, 

hikayat juga diwariskan dalam bentuk tulisan, yang sekarang dapat kita jumpai 

naskah-naskah hikayat Aceh di perpustakaan museum Aceh.  

4.  Bentuk kesadaran sejarah masyarakat Aceh besar ditunjukkan oleh sikap 

masyarakat Aceh Besar dalam mengapresiasi, menghargai, dan melestarikan 

pembacaan hikayat hingga sekarang sebagai penghormatan terhadap  peninggalan 

orang terdahulu. Kesadaram sejarah masyarakat Aceh khususnya Aceh Besar dapat 

dilihat dari keberlangsungan akan keberlanjutan tradisi pembacaan hikayat yang 

berlangsung hingga sekarang. Selain itu, bentuk kesadaran sejarah masyarakat 

Aceh juga diwujudkan dalam bentuk upacara atau perayaan hari-hari tententu 

terutama hari besar Islam, yang pada hari itu akan dilakukan pembacaan hikayat.  



155 

 

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 

5. Eksistensi hikayat mulai berkurang, terutama hikayat sebagai hiburan. Disebabkan 

oleh perkembangan teknologi dan informasi serta pengaruh globalisasi sehingga 

banyak hiburan-hiburan lan yang lebih menarik untuk dinikmati. Namun hikayat 

sebagai media edukasi dan pewarisan nilai sejarah masih bisa diperhitungkan, 

karena pembacaan hikayat yang masih dilakukan sampai sekarang merupakan 

bentuk pengajaran akan nilai-nilai yang terkandung didalam hikayat dengan tujuan 

membentuk generasi yang lebih baik.  

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan yang telah 

dikemukakan diatas, maka terdapat beberapa rekomendasi yang peneliti kemukakan 

sebagai berikut: 

 
1. Bagi pemerintah, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh agar lebih 

memperkenalkan kebudayaan masyarakat Aceh terutama tradisi-tradisi yang ada di 

dalam masyarakat, seperti hikayat dan tradisi lisan lainnya yang apabila tidak 

dilestarikan akan punah dimakan zaman. Sebaiknya dimasukkan ke dalam kurikulum 

sekolah, sebagaimana Permendikbud nomor 79 tahun 2014 tentang muatan lokal 

kurikulum 2013. Hikayat itu bisa dimasukkan sebagai muatan lokal dalam 

pembelajaran khususnya pembelajaran sejarah   

2. Bagi Guru, diharapkan dalam pembelaran sejarah dapat mengembangkan metode 

pembelajaran sejarah yang bebasis hikayat bila sudah dimasukkan dalam muatan lokal 

kurukulum 2013. Jadi, guru dapat mengajar sejarah dengan membacakan hikayat 

sebagai salah satu sumber terutama untuk sejarah lokal atau mendatangkan pembaca 

hikayat ke dalam kelas sehingga suasana belajar lebih variatif dan tidak monoton.  

3. Bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Aceh untuk lebih memperkenalkan lagi 

budaya-budaya yang ada di masyarakat khususnya tradisi lisan, tidak hanya untuk 

wisatawan yang dari luar tapi dari dalam, dan bisa juga bekerja sama dengan dinas 

pendidikan untuk mensosialisasikan ke sekolah-sekolah serta membuat acara-acara 
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kebudayaan tidah hanya di ibu kota provinsi tapi di daerah-daerah atau kabupaten-

kabupaten.  

4. Bagi jurusan Ilmu Sejarah atau Pendidikan Sejarah di Lembaga Perguruan tinggi di 

Aceh, dapat menjadikan pengkajian hikayat sebagai salah satu mata kuliah. 

Dikarenakan, mengkaji hikayat merupakan sebagai bagian dari pendidikan sejarah 

yang dapat membentuk kesadaran sejarah dan mahasiswa dapat menggali lebih banyak 

isi hikayat sebagai sumber sejarah terutama sejarah lokal Aceh.  

5. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan tersebut, 

direkomendasikan untuk secara spesifik mengkaji dan menelaah masalah-masalah 

mengenai tradisi lisan yang hidup dalam masyarakat di berbagai suku bangsa yang ada 

di Indonesia, terutama tradisi yang mengandung nilai sejarah untuk dapat menanamkan 

dan menumbuhkan kesadaran sejarah masyarakat bangsa. Hal ini dimaksudkan untuk 

memberikan rangsangan kepada peneliti untuk menaruh perhatian pada tradisi yang 

ada di dalam masyarakat yang dapat menumbuhkan kesadaran sejarah masyarakat.  

Hasil temuan penelitian ini perlu dikembangkan lebih lanjut melalui penelitian yang 

lebih baik dari sisi metodologi maupun teori.  

 

 

 


