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BAB IV 

PENUTUP 

IV.1 Kesimpulan 

 

 Tempat ziara makam Sunan Giri yang berlokasi di Jln. Sunan Giri 

Girigajah Kebomas Gresik merupakan tempat situs bersejah yang menceritakan 

perjalanan Sunan Giri dalam menyebarkan Agama Islam di Pulau Jawa khususnya 

di Grerik dan juga meninggalkan sebuah peninggalan-peninggalan yang 

ditinggalkan oleh Sunan Giri. 

 Oleh karena itu penulis mengkaji masalah tersebut lewat wawancara 

sejarah lisan atau yang disebut Oral History. Penulis juga mengumpulkan arsip-

arsip dari museum Sunan Giri dan Yayasan Makam Sunan Giri atau narasumber 

sebagai media mendukung sebuah informasi. Penulis melakukan wawancara 

dengan 2 narasumber yang berperan sebagai ketua dan wakil Yayasan Makam 

Sunan Giri. 

  Sejarah lisan (oral history) merupakan salah satu cara dalam 

mengarsipkan suatu data yang penting. Dimana ada banyak sekali cara untuk 

mengarsipkan data-data yang bernilai sejarah. Disini penulis mengambil cara 

pengarsipan sejarah secara lisan (oral history) karena ini merupakan salah satu 

cara mengarsipkan suatu sejarah dengan menggunakan rekaman baik video 

maupun suara dari pelaku sejarah secara langsung dan dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam pembuatan sejarah lisan ini, 
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penulis juga menggunakan metode pencarian data tertulis seperti dokumen foto-

foto dari masa lampau untuk mendukung kebenaran dari sejarah lisan ini. 

 Dalam pembuatan produk Oral History dengan judul “Sejarah Sunan Giri” 

ini penulis mengalami sedikit kesulitan yaitu seperti mencari dokumen-dokumen 

atau asip Sunan Giri terdahulu karena kurang nya pengetahuan dari pihak 

pengelola makam Sunan Giri bagaimana merawat dokumen atau arsip agar terjaga 

dengan baik dan tidak rusak. 

IV.2 Saran 

 Dalam pembuatan produk Oral History Sejarah Sunan Giri tidak selalu 

berjalan dengan lancar. Walaupun penulis sudah berusaha dan merencanakan atau 

melakukan segala sesuatunya akan tetapi selalu saja terdapat sebuah kendala yang 

menghambat, adapun beberapa point saran yang penulis ingin berikan dari 

pengalaman penulis mengenai hambatan dalam pembuatan produk : 

1. Mempersiapkan segala sesuatunya sebelum melakukan proses wawancara 

kepada pengkisah. 

2. Sebelum melakukan wawancara kepada pengkisah terlebih dahulu harus 

melakukan perjanjian terlebih dahulu kepada pengkisah seperti kapan 

pengkisah bisa diwawancarai. 

3. Mengecek peralatan wawancara dan sediakan alat cadangan. Sebelum alat 

dipergunakan cek telebih dahulu seperti batrai dan kapasitas penyimpanan. 
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4. Menggunakan aplikasi edit video yang sesuai dengan spesifikasi laptop 

jangan memaksakan laptop yang terpenting hasil video bagus, bisa 

didengar,menarik, dan mudah dimengerti. 

5. Jangan mengexport video dengan kualitas yang tinggi karena 

membutuhkan waktu yang lama. 

6. Kepada pihak Yayasan Makam Sunan Giri seharusnya diadakan 

penyelenggaraan pelatihan arsip agar bisa bagaimana melakukan 

perawatan arsip agar terjaga dengan baik dan tidak rusak. 
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