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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap peninggalan 

bersejarahyang ada di Kecamatan Samudera, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : 

1.  Ada 3 periode peninggalan bersejarah Kerajaan Samudera Pasai yang 

berupa komplek pemakaman yang sudah termasuk kedalam Cagar Budaya 

dan ada 3 komplek makam tokoh-tokoh penting di Kerajaan Samudera 

Pasai yang dapat teridentifikasi oleh peneliti di Kecamatan Samudera. 

1. Pemanfaatan terhadap peninggalan-peninggalan bersejarah sebagai sumber 

belajar belum dimanfaatkan secara optimal dikarenakan kurangnya 

pengetahuan guru dan siswa terhadap sejarah lokal serta kurangnya 

kunjungan yang dilakukan ke peninggalan-peninggalan bersejarah yang 

ada , begitu juga dengan pemanfaatan peninggalan sejarah sebagai objek 

wisata yang belum dimanfaatkan secara optimal dilihat dari hanya 

beberapa peninggalan bersejarah yang dimanfaatkan sebagai tempat wisata 

yang sering dikunjungi oleh pengunjung dikarena akses jalan yang sulit 

serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. 

2. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam melestarikan peninggalan 

bersejarah di daerah ini belum dilaksanakan secara optimal karena ada 

peninggalan bersejarah yang belum dimasukkan kedalam Cagar Budaya 
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serta kurangnya dana untuk melakukan pemugaran terhadap benda-benda 

peninggalan bersejarah yang cukup banyak. 

3. Upaya yang dilakukan masyarakat dalam melestarikan peninggalan 

bersejarah yang ada masih sangat kurang. Hanya sebagian masyarakat saja 

yang peduli akan keberadaan peninggalan bersejarah yang ada. 

Masyarakat kurang memiliki rasa bertanggung jawab dalam menjaga 

peninggalan bersejarah tersebut dikarenakan tidak ada keuntungan secara 

ekonomis dan minimnya pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah. 

 

B. SARAN 

1. Peneliti mengharapkan kepada Pemerintah Daerah agar lebih 

memberikan    perhatian kepada  peninggalan-peninggalan bersejarah 

yang dimiliki oleh daerah ini serta dapat segera melakukan pelestarian 

lebih lanjut seperti dalam hal menyediakan dana perawatan dan 

pemugaran serta ikut serta menumbuhkembangkan rasa peduli 

masyarakat dalam hal melestarikan peninggalan bersejarah tersebut. 

2. Kepada masyarakat agar lebih menghargai dan peduli terhadap 

peninggalanbersejarah di Kecamatan Samudera  sehingga dapat 

membantu pemerintah dalam hal pelestarian dan menjaga peninggalan 

bersejarah yang ada yang dapat dimanfaatkan oleh generasi penerus di 

kemudian hari. 

3. Kepada guru sejarah serta siswa di wilayah Kabupaten Aceh Utara 

khususnya di Kecamatan Samudera  lebih  memanfaatkan peninggalan-
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peninggalan sejarah tersebut secara optimal sebagai sumber belajar dan 

para siswa juga lebih memahami tentang sejarah lokal serta lebih 

menghargai dan  menjaga peninggalan-peninggalan sejarah tersebut. 

Dengan memanfaatkan peninggalan sejarah tersebut maka tumbuh 

pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah yang ada sehingga memiliki 

kesadaran untuk melestarikan,menajaga eksistensi keberadaan 

peninggalan bersejarah tersebut. 

 


