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ABSTRAK 

 

Haposan Sinaga. Itus-Situs Bersejarah Di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera 

Utara. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan 2012. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai situs-situs 

bersejarah yang terdapat di Kabupaten Batu Bara serta melihat bagaimana keadaan yang 

terkini situs-situs tersebut, karena banyaknya situs-situs bersejarah yang terdapat di 

Kabupaten Batu Bara ini sehingga masih ada situs sejarah yang tidak terdata dengan baik.  

Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian sejarah dengan menggunakan 

teknik heuristik dimana penulis membuat rekontruksi masa lalu secara sistematis dan objektif 

dengan cara observasi dan wawancara untuk menegakkan fakta dan menarik kesimpulan 

yang kuat. Data yang digunakan penulis diperoleh dari data primer dan sekunder.  

Dalam menganalisa data penulis melakukan langkah-langkah dengan cara 

mengumpulkan data, menganalisa data, interpretasi data, dan membuat kesimpulan serta 

membandingkannya dengan buku-buku yang lain yang diperoleh dari hasil observasi 

dilapangan dan wawancara. Kemudian mengklasifikasikan atau mengelompokkan data 

berdasarkan analisa yang terkandung dalam masalah itu sendiri, terakhir menarik kesimpulan 

dari berbagai data yang dibuat berdasarkan hipotesisi yang dirumuskan.  

Hasil penelitian yang diperoleh penulis adalah dimana situs-situs bersejarah di 

Kabupaten Batu Bara ini cukup banyak dan keadaannya sekarang ini sebagian masih belum 

terawat dengan baik, seperti situs sejarah Istana Niat Lima Laras, Mariam Kuala Indah,  

Istana Kedatukan Indrapura, Benteng Pertahanan Jepang, dan situs sejarah lainnya, meskipun 

ada juga yang sudah terawat seperti Makam Datuk Wan Alang, Mesjid Jamik, Mesjid AL 

Mukkaram, Mesjid Hasanah, Kantor Afdeling Batu Bara yang sekarang telah menjadi Kantor 

Perpustkaan Arsip dan Dokumentasi Batu Bara. Dari sini bisa kita lihat bagaimana peranan 

masyarakat dan pemerintah dalam melestarikan situs-situs bersejarah yang ada di Kabupaten 

Batu Bara. 

Dari hasil penelitian tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa situs-situs bersejarah 

yang ada di Kabupaten Batu Bara ini sangatlah penting untuk dilestarikan dengan baik 

supaya generasi yang akan datang bisa mengingat serta merasakan bagaimana kehidupan 

masa lampau jika dilihat dari peninggalan situs-situs sejarah tersebut.   


