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Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Situs  dan  Peninggalan 
Bersejarah dikawasan Uluan,  Kabupaten Toba Samosir,  selain mengidentifikasi 
berbagai  situs  yang  ada  di  kawasan  Uluan,  penulis  juga  melakukan  observasi 
terhadap situs  dan peninggalan bersejarah berupa benda dan bangunan,  karena 
sejauh ini belum banyak penelitian yang melakukan pendataan terhadap berbagai 
warisan budaya di kawasan Uluan, sehingga masih banyak warisan budaya yang 
belum di ketahui masyarakat luas sebagai peninggalan sejarah, dan masih banyak 
yang belum di tetapkan sebagai situs atau benda cagar budaya yang di lindungi 
oleh pemerintah.

Dalam  penelitian  ini  penulis  mengadakan  penelitian  sejarah  dengan 
menggunakan  teknik  Deskrptif  Kualitatif dimana  penulis  membuat  berusaha 
melakukan rekosntrusksi  masa lalu  melalui  data  yang diperoleh  dari  observasi 
lapangan  (field  reserch)  dan  wawancara,  yang  kemudian  di  analisa  untuk 
memperoleh fakta dan menarik kesimpulan sesuai dengan keadaan di lapangan. 
Data yang diperoleh  yaitu data primer (situs atau peninggalan bersejarah), dan 
data  sekunder  (hasil  wawancara).Dalam  menganalisa  data  penulis  melakukan 
langkah  –  langkah  dengan  cara  mengumpulkan  data,  menganalisa  data, 
interpretasi data dan membuat kesimpulan 

Dari penelitian diperoleh hasil bahwa situs dan peninggalan bersejarah di 
kawasan  Uluan  Kabupaten  Toba  Samosir  dengan  jumlah  yang  tidak  terlalu 
banyak, namun dapat dikatakan saat ini masih dalam kondisi yang baik. Adapun 
benda – benda peninggalan yang ada di tengah – tengah kehidupan masyarakat 
seperti Situs Sibisa, Prasasti perang Dunia Ke II, Kubur Batu, Sopo Bolon, Singa 
– Singa, Cicak – Cicak,  tandok, pinggan, tutubatu, ulos. 

Dari  hasil  penelitian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  situs  dan 
peniggalan bersejarah di Kawasan Uluan Kabupaten Toba Samosir ini sangatlah 
penting untuk dilestarikan , hal tersebut juga dapat kita jadikan sebagai salah satu 
penghormatan  kepada  nenek  moyang  terdahulu,  dan  semuanya  bisa  dijadikan 
peninggalan berharga bagi para generasi  selanjutnya dan untuk memahami apa 
yang  pernah  terjadi  sebelumnya  dari  apa  yang  ada  di  situs  dan  peninggalan 
bersejarah, serta dapat menjadi sumber pembelajaran sejarah.
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