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BAB V 

KESIMPULAN 

1.1.Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwa : 

1. Kecamatan Percut Sei Tuan  sebelum kemerdekaan Republik Indonesia 

merupakan bagian Dari Kerajaan Deli. 

2. Kecamatan Percut Sei Tuan, sesungguhnya merupakan dua daerah yang 

berada pada dua kekuasaan kesultanan yaitu Sultan Serdang dan Sultan 

Deli. Pada tahun 1945 kemerdekaan Indonesia, pemerintah membentuk 

daerah peninggalan Kesultanan Deli dan Kesultanan Serdang menjadi 

sebuah Kabupaten yang bernama Kabupaten Deli Serdang yang dikepalai 

dengan Sampurna Kolopaking. Selain itu, pemerintah juga membentuk 

kewedanan (Kecamatan) didalam Kabupaten Deli Serdang yaitu salah 

satunya ialah Kewedanan (Kecamatan) Percut Sei Tuan. 

3. Pada tahun 1951 Percut Sei Tuan merupakan bagian dari Kota Madya 

Medan dan pada Tahun 1956 seiring terbentuknya Kabupaten Deli 

Serdang berdasarkan UU Darurat No.7/1956, Percut Sei Tuan menjadi 

salah satu bagian dari Kabupaten Deli Serdang yakni Kecamatan Percut 

Sei Tuan. 

4. Pengertian Camat ialah bukan pimpinan tapi seorang pemimpin atau 

koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan 

yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan 
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pemerintahan dari Bupati/ Walikota  untuk menangani sebagian urusan 

otonomi daerah.  

5. Sistem mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan 

sebagian besar bekerja sebagai Karyawan Perkebunan, Pedagang, 

Nelayan.  

6. Peningkatan Infrastruktur Pendidikan menunjukkan bahwa semakin 

berkembang.. 

7. Peningkatan Ekonomi masyarakat Percut Sei Tuan semakin mengarah ke 

tingkat kemakmuran. 
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1.2.Saran 

1. Sarana dan Prasarana di Kecamatan Percut Sei Tuan mengalami perkembangan 

yang cukup baik, namun masih banyak pula yang akan di benahi oleh karena itu, 

penulis menyarankan Hendaknya penataan kota lebih diperbaiki untuk 

kenyamanan bersama. 

2. Kiranya Pemerintah memperbaiki fasilitas umum seperti perbaikan jalan, 

pembuatan lampu merah untuk kelancaran lalu lintas di Kecamatan Percut 

Sei Tuan. 

3. Saran untuk kepentingan pengembangan ilmiah, disarankan agar kiranya 

pemerintah bekerja sama dengan instansi-instansi lain dan juga masyarakat untuk 

untuk menghimpun data-data baik berupa tulisan maupun lainya tentang 

keberadaan dan aktivitas di Kecamatan Percut Sei Tuan . Demikian halnya 

dengan bangunan-bangunan peninggalan kolonial Belanda agar ditata rapi, 

dirawat dan dipelihara. 

4. Perkembangan penduduk Pecut Sei Tuan semakin meningkat, sehingga 

masyarakat sangat membutuhkan peranan Pemerintah dalam meningkatkan 

toleransi antar umat beragama maupun antar suku. 

5. Hendaknya Pemerintah memperhatikan fasilitas pendidikan di Kecamatan Percut 

Sei Tuan. 

6. Hendaaknya pemerintah lebih aktif dalam bersosialisasi terhadap masyarakat 

tentang keluhan dan kebutuhan sarana Prasarana 

7. Hendaknya masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan lebih memperhatikan 

kebersihan lingkungan untuk kenyamanan bersama. 



59 
 

8. Kecamatan percut Sei Tuan telah berdiri sejak pemekaran Kabupaten Deli 

Serdang, Hendaknya masyarakatnya mengetahui Sejarah Terbentuknya Kecaatan 

Percut Sei Tuan  

9. Penelitian ini belumlah sempurna Hendaknya penelitian berikutnya lebih baik 

dalam kajian yang sama tentang Sejarah Terbentuknya Kecamatan Percut Sei 

Tuan. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


