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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian di atas maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai 

berikut : 

1. Pada awalnya wilayah Kampung Lalang adalah hutan yang sangat 

menyeramkan dan tumbuhnya tumbuhan ilalang-ilalang yang 

sangat luas. 

2. Suku Melayu merupakan suku yang paling lama ada sebelum 

Kampung Lalang ditemukan. 

3. Pada saat itu pemukiman ini belum ada yang berani menempati, 

tetapi dengan datangnya Datuk Hitam sekaligus pemilik tanah adat 

dan beliau jugalah yang membuka pemukiman awal di wilayah 

tersebut. 

4. Nama Kampung Lalang tersebut diambil karena pada awal wilayah 

tersebut ditemukan banyak ditemukan tumbuhan ilalang-ilalang 

yang sangat banyak. 

5. Wilayah Kecamatan Medan Sunggal masuk kedalam Kota Medan 

sekitar tahun 1974. Dan sejak itu pemukiman Kampung Lalang 

masuk ke dalam wilayah Kota Medan yaitu dibawah naungan 

Kecamatan Medan Sunggal. 
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6. Pemukiman awal di Kampung Lalang berada disekitaran pusat 

pasar Kampung Lalang sekarang. 

7. Sekolah pertama di Kampung Lalang adalah sekolah Al-

Washliyah dan setelah itu masyarakat di Kampung Lalang sudah 

mengenal pendidikan. 

8. Sungai yang ada di Kampung lalang dulunya dikenal sebagai jalur 

transit untuk membawa hasil-hasil perkebunan seperti tembakau. 

Sungai ini juga mempunyai faktor yang besar untuk pertumbuhan 

pemukiman Kampung Lalang. 

9. Alasan masyarakat Kampung Lalang mempertahankan bentuk 

rumah mereka adalah karena faktor kenyamanan dengan bentuk 

rumah yang berbentuk panggung. Sehingga binatang buas tidak 

bisa mengganggu aktivitas mereka. 

10. Kehidupan sosial manusia Kampung Lalang meliputi interaksi 

sosial dan pendidikan semua berjalan dengan baik.  

 

B. SARAN 

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah : 

1. Suku Melayu sebagai salah satu suku asli yang mendiami wilayah 

Kampung Lalang semakin menunjukkan eksistensinya di berbagai 

bidang. 
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2. Penambahan literature tentang sejarah awal pembentukan 

pemukiman Kampung Lalang Kota Medan sebaiknya diperbanyak. 

3. Rumah bersejarah yang terdapat di Kampung Lalang harus terus 

dirawat dan dilestarikan lagi keberadaannya. 

4. Diharapkan kepada masyarakat Kampung Lalang semakin 

menunjukkan arti toleransi dan solidaritasnya dalam semua 

tindakan baik itu dalam musyawarah untuk mufakat bersama. 

5. Diharapkan kepada suku Melayu yang berada di Kampung Lalang 

untuk melakukan kerjasama dalam memperbaharui identitas-

identitas melayu sehingga tidak hilang. 

 


