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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut para Arkeolog dan Sejarawan, Gua Kemang adalah sebuah 

wadah kubur atau yang berfungsi serupa dengan sarkofagus yang masih 

merupakan indikasi bagian budaya megalitik di tanah Karo. Sejalan dengan 

perkembangan kebudayaan manusia mulai dari zaman paleolitikum hingga 

neolitikum serta berbagai proses yang melingkupinya, kepercayaan manusia juga 

mengalami perubahan.  

Gua Kemang merupakan salah satu situs sejarah yang dimana diketahui 

bahwa situs ini tidak begitu familiar dan jarang diketahui oleh khalayak ramai 

bahkan sebagai peninggalan sejarah, banyak mahasiswa sejarah yang tidak 

mengetahui keberadaan gua Kemang. Hal ini didasari oleh beberapa faktor, salah 

satunya adalah faktor minimnya informasi tentang gua peninggalan zaman 

megalitikum tersebut. 

Pada penelitian sebelumnya, telah dibahas tentang Tinjauan Historis Gua 

Kemang Sebagai Indikasi Tradisi Megalitik di Tanah Karo. Berpedoman dari hasil 

penelitian tersebut, peneliti ingin mengkaji melalui sudut pandang peranan gua 

Kemang sebagai objek wisata sejarah terhadap mahasiswa pendidikan sejarah 

Unimed. Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa gua Kemang merupakan 

indikasi dari tradisi megalitik, yaitu tradisi yang didasari konsep kepercayaan akan 

adanya roh, adanya kehidupan setelah kematian, adanya hubungan timbal balik 

antara orang yang mati dengan orang yang hidup dan adanya tempat tinggal roh 
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yaitu tempat-tempat yang tinggi/gunung/bukit serta penghormatan terhadap 

leluhur. Proses pembentukan gua Kemang tidak diketahui dengan pasti (sudah ada 

sejak lama), namun secara ilmiah diketahui dari sisa pahatan pada dindingnya 

menunjukkan bahwa gua ini sengaja dibuat dengan tujuan tertentu. Secara ilmiah 

juga serta dapat dipertanggung jawabkan bahwa gua kemang berfungsi sebagai 

wadah penguburan sekunder di tanah Karo mengingat bentuk dan keletakannya, 

gua tersebut dijadikan sebagai tempat penyimpanan tulang-belulang manusia. Dari 

kesimpulan penelitian sebelumnya, tidak ada membahas tentang peranan gua 

Kemang sebagai objek wisata sejarah bagi mahasiswa pendidikan sejarah Unimed 

atau universitas lain, padahal peneliti yakin, situs Gua Kemang tersebut sangat 

berpengaruh dan memiliki peran yang penting dalam indikator pengetahuan serta 

wawasan khususnya bagi mahasiwa sejarah. Selain sebagai ilmu, situs gua 

Kemang juga memberikan dampak positif dalam aspek sebagai objek wisata 

sejarah. Dimana mahasiswa dapat menggunakan gua tersebut sebagai media 

ataupun tempat tujuan belajar sejarah.  

Berlandaskan dari latar belakang di atas, maka penulis melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “Peranan Situs Gua Kemang 

Sebagai Objek Wisata Sejarah Terhadap Mahasiswa Pendidikan Sejarah Unimed” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah 

maka dapat di identifikasi beberapa permasalahan penelitian, yaitu: 

1. Sejarah perkembangan Gua Kemang  

2. Fungsi gua Kemang seiring berkembangnya zaman 
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3. Peranan Situs Gua Kemang sebagai salah satu objek wisata sejarah 

4. Peranan gua Kemang sebagai objek wisata sejarah bagi mahasiswa  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terfokus pada tema yang akan dikaji, maka 

masalah-masalah yang telah diidentifikasi diatas dibatasi pada: 

1. Sejarah perkembangan situs Gua Kemang  

2. Fungsi gua Kemang pada zaman dulu dan zaman sekarang 

3. Peranan situs gua Kemang sebagai objek wisata sejarah 

4. Peranan situs gua kemang tehadap mahasiswa pendidikan sejarah unimed 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Untuk memperjelas arah penelitian, maka yang menjadi persoalan dalam 

kajian ini adalah: 

1. Bagaimana perkembangan Situs Gua Kemang sebagai tempat wisata? 

2. Bagaimana perubahan gua Kemang seiring berkembangnya zaman? 

3. Bagaimana peranan gua Kemang sebagai objek wisata sejarah terhadap 

mahasiswa pendidikan sejarah Unimed? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang diungkapkan di atas, maka yang 

menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui sejarah perkembangan Situs Gua Kemang di Desa 

Durin Tani Sembahe 

2. Untuk menganalisa fungsi gua Kemang pada zaman dulu hingga sekarang 
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3. Untuk mengetahui peranan Situs Gua Kemang sebagai objek wisata 

sejarah bagi mahasiswa pendidikan sejarah Unimed 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama untuk: 

1. Menambah wawasan peneliti tentang pengaruh Situs Gua Kemang 

sebagaisumber pembelajaran sejarah 

2. Menambah pengetahuan/ informasi bagi para pembaca baik dari kalangan 

mahasiswa maupun masyarakat umum tentang Situs Gua Kemang sebagai 

objek wisata sejarah 

3. Menghidupkan kembali fungsi dan peran Situs Gua Kemang sebagai objek 

wisata sejarah 

4. Menambah khasanah karya ilmiah Universitas Negeri Medan (Unimed) 

khususnya Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosia (FIS) 


