
 
 

ABSTRAK 

Juliani, NIM 3112121001, Pemanfaatan Situs Prasejarah Goa Kampret 

Sebagai Sumber Belajar Sejarah Bagi Siswa SMA Swasta Swakarya Sesuai 

KTSP di Kabupaten Langkat. Jurusan Pendidikan Sejarah. Program Studi 

Pendidikan Sejarah/S1 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan  

  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah Situs Goa Kampret di Desa 

Bukit Lawang, memanfaatkan Situs Prasejarah Goa Kampret sebagai sumber 

belajar sejarah serta untuk mengetahui pendapat siswa terhadap pemanfaatan situs 

Goa Kampret sebagai sumber belajar sejarah bagi siswa SMA. Untuk memperoleh 

data-data tersebut, maka peneliti menggunakan metode eksperimen dengan teknik 

pengumpulan data berupa hasil angket, lembar kerja siswa, observasi, studi 

pustaka, wawancara yang berkaitan dengan objek penelitian/judul skripsi. Dari 

hasil penelitian yang peneliti lakukan berdasarkan penggalian yang dilakukan oleh 

Tim Balai Arkeologi Medan yang dipimpin oleh Bapak Ketut Wiradnyana pada 

tahun 1999 menunjukkan Situs Goa Kampret merupakan peninggalan dari 

aktifitas manusia pada zaman praaksara yaitu pada periode masa mesolitikum 

sampai ke neolitikum. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya artefak yang 

menunjukkan ciri budaya mesolitik (kapak batu) sampai kepada ciri budaya 

neolitik (gerabah). Selain itu sebaran situs ini diindikasikan berbudaya Hoabinh 

dengan ditemukannya artefak batu yang ditemukan di permukaan situs. Maka dari 

itu Situs Goa Kampret memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar sejarah bagi siswa SMA sesuai KTSP. Dibuktikan dengan Situs Goa 

Kampret ini masuk kedalam Standar Kompetensi (SK): Memahami Prinsip Dasar 

Ilmu Sejarah, Kompetensi Dasar (KD): Mendeskripsikan Tradisi Sejarah dalam  

Masyarakat Indonesia Masa Praaksara dan Masa Aksara dan Indikator 

Pencapaian: Mengidentifikasi Tradisi Masyarakat Masa Praaksara. Dengan 

membawa siswa langsung mengunjungi situs Goa Kmpret. Berdasarkan pendapat 

siswa, dari hasil angket dan LKS siswa sangat setuju jika situs Goa Kampret 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar sejarah. Sehingga siswa tidak bosan hanya 

belajar dan dapat memperkaya kreativitas siswa. Maka dapat disimpulkan bahwa 

Situs Prasejarah Goa Kampret dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar sejarah 

bagi Siswa SMA Swasta Swakarya sesuai KTSP di Kabupaten Langkat. 

 

 

  

 

 

 


