BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa Akar
Histori Perang Sunggal , melalui literatur,wawancaradan observasi maka dapat diambil
kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:
1. Peroses masuknya kolonialisme Belanda ke Sumatera Utara tepat nya di daerah
Sunggal pada saat itu dikarenakan hampir seluruh tanah yang ada di Sunggal
sangat lah subur dan cocok untuk penanaman tembakau
2. Faktor yang paling mendasar terjadi perang Sunggal yaitu konsesi tanah yang di
berikansultan deli kepada pihak Belanda .
3. Faktor ekonomi juga ikut mendorong terjadinya perang Sunggal yang
mendorong datuk sunggal untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialsme
belanda dimana hasil dari tanah yang di buka oleh koloniaslimse belanda hanya
di peruntukan untuk keperluan pihak Sultan Deli dan piihak Belanda tanpa
menghiraukan kebutuhan Masyarakat Sunggal.
4. Perluasaan pembukaan tanah yang dilakukan oleh pihak perkebunan Belanda
sampai ke perkampungan Masyarakat Sunggal.
5. Tanah yang sangat subur di rampas oleh pihak kolonialisme Belanda dari
Masyarakat Sunggal dan dipergunakan untuk kebutuhan

57

perkebunan Belanda dan tanah yang tidak subur untuk Rakyat Sunggal.
Saran
Dari beberapa kesimpulan diatas, penulis menyarankan:
1. Bagi seluruh Masyarakat Sunggal yang ada diKecamatan Medan Sunggal
hendak terus menjaga dan memupuk rasa persaudaraan dan kekeluargaan serta
rasa kebersamaan. Pelestarian nilai-nilai budaya dari setiap etnis yang ada di
kecamatan medan sunggal sangat diharapakan , walaupun dulu ada permasalah
antar etnies karo dengan suku melayu berbeda pendapat mengenai tentang
konsesi tanah tetapi tetaplah besatu padu untuk menuju Indonesia lebih baik
kedepanya .
2. diharapkan kepada setiap tokoh masyarakat yang ada dikecamatan medan
sunggal

lebih

mengembangkan

dan

menceritakan

sejarah

perjuangan

Masyarakat Sunggal di Kecamatan Medan Sunggal, agar generasimuda Sunggal
tidak buntu akan sejarah perjuangan rakyat Sunggal pada masa merebut kembali
tanah Rakyat dari Kolonialisme belanda dan menghargai sejarah leluhur mereka
yang siap mati mempertahakan tanah mereka dari penjajahan belanda .

58

