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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Adapun peninggalan-peninggalan bersejarah yang ditemukan di

Kecamatan Galang, Kecamatan Tanjung Morawa dan Kecamatan Pancur Batu

dapat dikelompokkan menjadi sekitar tiga jenis kelompok besar. Kedua jenis

kelompok besar ini adalah yaitu :

 Bangunan peninggalan Belanda

- Stasiun Kereta Api Galang

- Kantor Pos Galang

- Rumah Sakit Pertumbukkan

- Sekolah SDN 101878 ( Sekolah Baskul/ Pertukangan ) Tanjung

Morawa

- Tugu Bambu Runcing Tanjung Morawa

- Stasiun Kereta Api Pancur Batu

- Kantor Camat Pancur Batu

- Kedai Panjang

 Bangunan Peninggalan Agama Islam

- Masjid Jami’ Tanjung Morawa

Pada awalnya penulis memperkirakan ada sekitar tiga kelompok Bangunan

peninggalan bersejarah yang akan diidentifikasi akan tetapi untuk jenis kelompok

situs yang satu lagi yaitu Bangunan Peninggalan Jepang tidak dapat penulis teliti
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karena dilapangan penulis tidak dapat menemukan bangunan peninggalan

Kolonial Jepang di tiga Kecamatan tersebut.

Adapun keadaan terkini dari masing-masing ketiga jenis kelompok

bangunan peninggalan-peninggalan bersejarah di Kecamatan Galang, Kecamatan

Tanjung Morawa, Kecamatan Pancur Batu kondisinya sebagian besar masih

bagus. Namun sebagian lagi sudah hancur dan rata dengan tanah ataupun ada juga

yang sudah beralih fungsi.

Bangunan peninggalan sejarah ini bukan hanya menjadi sebuah asset bagi

Kabupaten Deli Serdang sendiri, tetapi juga sebagai beban yang menuntut

tanggung jawab dan perhatian yang lebih intensif dari pihak pemerintah

Kabupaten Deli Serdang agar tidak jatuh ke tangan – tangan yang tidak

bertanggung jawab dan punah dengan alas an kepentingan – kepentingan oknum –

oknum tertentu.

5.2. Saran

- Dengan adanya bangunan peninggalan-peninggalan bersejarah adalah

suatu bukti nyata tentang kegiatan manusia dimasa lalu. Dengan adanya

peninggalan-peninggalan bersejarah tersebut kita bisa mempelajari atau

mengetahui apa kegiatan manusia di masa lalu.

- Peneliti menyarankan agar penelitian ini dapat dilanjutkan oleh instansi

lainya untuk mengetahui dan menggali mengenai bangunan bersejarah

yang ada di Kabupaten Deli Serdang.
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- Bangunan – bangunan bersejarah ini juga dapat menjadi sumber

pembelajaran dalam dunia pendidikan, tidak hanya pelajar ataupun anak

sekolah. Bagi pegawai, mahasiswa dan masyarakat juga. Nilai – nilai

kesejarahan yang terkandung didalamnya dapat dijadikan sebagai

pembelajaran akan pentingya arti dan nilai - nilai kesejarahan dan

menimbulkan rasa nasionalisme dalam diri masing-masing individu.

- Peneliti mengharapkan agar bangunan peninggalan sejarah yag ada di

Kabupaten Deli Serdang ini bisa dikembnagkan lagi dan bisa menarik

perhatian dari wisatawan sehingga dapat menambah pemasukan daerah.

- Peneliti mengharapkan agar pendataan bangunan peninggalan

bersejarah ketiap-tiap daerah dilakukan dengan secepatnya agar

peninggalan – peninggalan bersejarah yang ada di Kabupaten Deli

Serdang dari tiap – tiap daerah tidak hilang begitu saja.


