
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Penelitian tentang Persepsi Mahasiswa tentang Cut Nyak Din sebagai Pejuang Wanita di

Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan telah penulis uraikan di dalam bab IV.

Berdasarkan penelitian tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut bahwa

Persepsi Mahasiswa tentang Cut Nyak Din sebagai pejuang wanita bersifat positif.

Mahasiswa jurusan pendidikan sejarah stambuk 2013 dilihat dari pengetahuan ( kognitif )

mengetahui mengetahui bagaimana perjuangan Cut Nyak Din sebagai seorang wanita,

berjuang membesarkan anaknya tanpa didampingi oleh suaminya, saat suaminya berpihak

pada Belanda, Cut Nyak Din tetap berpegang teguh pada perjuangan dan menyadarkan

suaminya untuk kembali ke jalan perjuangan. Begitu juga saat Sultan Aceh menyerah kepada

Belanda, ia tetap berjuang melawan Belanda. Dan saat berada di pengasingan, perjuangannya

tidak terhenti, ia mengajarkan ajaran agama sebagai perjuangan terakhirnya.

Berdasarkan hasil angket tentang nilai-nilai yang di sebarkan kepada mahasiswa, mereka

memberikan nilai yang positif bagi sosok Cut Nyak Din. Mahasiswa memandang Cut Nyak

Din sebagai sosok yang tidak angkuh dan sombong, sangat menaati agama, jiwanya kuat

dalam melawan penjajah, selalu mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan

pribadinya, ia adalah sosok yang tegar menghadapi segala cobaan, tidak membedakan

golongan, pantang menyerah, dan memiliki pendirian lebih baik menderita di hutan dari pada

terjajah.

Begitu juga dari hasil wawancara yang di peroleh dari mahasiswa, semuanya memberukan

nilai yang positif dan mereka merasa bangsa kepada sosok Cut Nyak Din. Dari segi nilai (

afektif ), mahasiswa menilai sosok Cut Nyak Din dengan nilai yang positif. Dimana banyak



nilai-nilai yang bisa mahasiswa ambil dari sifat-sifat Cut Nyak Din seperti sifat yang taat

beragama, pantang menyerah, berpendirian teguh, mementingkan kepentingan bersama dan

lain-lain. Dan dari segi sikap ( konasi ), mahasiswa jurusan sejarah memiliki sikap yang

kurang memiliki keinginan untuk berjuang memperjuangkan Bangsa seperti Cut Nyak Din.

Hal ini karena perjuangan Cut Nyak Din berbeda dengan perjuangan generasi muda sekarang

ini.

Pada zaman saat penjajahan terjadi, para pejuang rela mengorbankan apa saja untuk

memebebaskan diri dari penjajah. Karena itu lah cita-cita yang paling utama mereka pada

saat itu. Tetapi di zaman modren yang mahasiswa rasakan sekarang, perjuangan yang mereka

lakukan adalah untuk bersaing dalam pendidikan, teknologi dan meraih cita-cita untuk orang

tua, Bangsa dan dirinya sendiri. Itulah sikap yang di tunjukan mahasiswa pada zaman

sekarang ini.

Dari hasil wawancara mahasiswa menganggap perjuangan yang bisa mereka lakukan saat

ini adalah dengan belajar bersungguh-sungguh agar bisa membahagiakan kedua orang tua

mereka dan membanggakan Bangsannya. Walaupun demikian, dengan memahami setiap

nilai-nilai keteladanan Cut Nyak Din diharapkan dapat meningkatkan semangat kebangsaan

para mahasiswa serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada :

1. Mahasiswa agar lebih mencintai para pejuang Bangsa yang telah berjuang

mempertahankan negara dan bangsa. Serta menjadikan keteladanan yang ada pada para

pejuang bangsa kita bisa kita amalkan di masa sekarang.



2. Bagi peneliti yang akan datang hendaknya mengadakan penelitian dengan populasi

yang lebih luas dan sampel yang berbeda, sehingga kita dapat mengetahui lebih luas

persepsi mahasiswa terhadap para pejuang Bangsa.


