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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab pembahasan, 

penulis membuat kesimpulan dan saran bagi masyarakat Aceh khususnya Kota 

Banda Aceh dan Aceh Tengah secara khusus. 

 

5.1 KESIMPULAN  

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian diatas adalah sebagai 

berikut : 

1. Ulama dalam mengayomi masyarakat selalu mempergunakan lembaga-

lembaga pengajian, baik dayah maupun meunasah atau surau. Mereka 

menjadi guru pengajian secara suka rela tanpa mengharapkan gaji dan upah, 

baik dari pemerintah maupun masyarakat. Untuk menghidupkan dayah atau 

lembaga-lembaga pengajian , ulama memperoleh bantuan swadaya 

masyarakat dalam bentuk Zakat, Infak dan Sadaqah 

2. Peran ulama dalam masyarakat sangat besar dari masa kesultanan, sekarang, 

dan akan datang. Dalam bidang agama ulama dijadikan sebagai tempat untuk 

dimintai pendapat terutama menyangkut masalah-masalah yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat. Tidak hanya itu fatwa ulama merupakan suatu 

keharusan yang harus dijalankan oleh masyarakat. Dalam bidang pendidikan, 

lahirnya dayah-dayah yang dipelopori oleh ulama juga menjadi penting dalam 

rangka menjadi pengontor pola-pola kehidupan masyarakat Aceh. 



61 
 

3. Akibat konflik dari tahun ke tahun menyebabkan masyarakat yang beralih 

profesi dari petani menjadi pedangan, perternak atau penarik becak bahkan 

ada yang tidak mendapatkan perkerjaan sama sekali. Melihat kondisi ini 

masyarakat yang seperti ini menyebabkan kekecewaan bagi masyarakat 

karena mereka harus beradaptasi dengan pekerjaan baru mereka. Dalam 

bekerja mereka selalu diawasi warga tidak berani berbicara dan ruang gerak 

mereka menjadi terbatas, hingga perempuan dan anak-anak dilarang keluar 

rumah. Inilah alasan ulama-ulama untuk membentuk sebuah organisasi di 

Aceh. 

4. Organisasi Himpunan Ulama Dayah Aceh  yang menghimpun ulama-ulama 

dayah di Aceh sebagai organisasi yang bisa mengayumi semua ulama-ulama 

dayah dan balai pengajian. Saat itu di Aceh sedang terjadi konflik keamanan 

sehingga komunikasi antar ulama sulit terlaksana. Selain itu juga banyak 

ulama yang pindah dan mengungsi sehingga banyak dayah yang terbengkalai. 

5.2 Saran 

Berdasarkan pengalaman selama masa penelitian di Kota Banda Aceh, 

penulis mencoba memberikan saran-saran bagi seluruh masyarakat Aceh, 

khususnya Banda Aceh dan Aceh Tengah. Adapun yang diberikan penulis adalah 

sebagai berikut : 

1. Perlunya dilakukan penelitian yang lebih lanjut guna dijadikan masukan dan 

saran yang konstruktif terhadap kesempurnaan hasil penelitian ini. 
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2. Diharapkan kepada masyarakat Aceh tidak melupakan jasa-jasa para ulama 

kita yang sudah berjuang untuk mengayomi masyarakat dari keterpurukan 

yang terjadi di Aceh. 

3. Pemerintah Aceh lebih memperhatikan lagi ulama-ulama dan mendengarkan 

masukan-masukan yang mereka sampaikan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini menjadi sebuah 

tambahan bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih baik pada 

studi kasus yang sama tentang sejarah Himpunan Ulama Dayah Aceh dalam 

perkembangan Aceh yang lebih damai.  

 


