
 

69 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Hasil identifikasi tugu-tugu perjuangan kemerdekaan di Kabupaten Langkat 

dapat disimpulkan bahwa tugu-tugu tersebut telah diresmikan oleh pihak 

pemerintah daerah, pihak militer, maupun pihak angkatan 45 yang ada dari 

Kabupaten Langkat. Letak tugu umumnya dekat dengan jalan raya, umumnya 

berbentuk patung laskar dan terdapat prasasti. Umumnya setiap tugu 

materialnya terdiri dari coran semen berrangka besi, namun ada tugu yang 

terdiri dari puing-puing besi tua. 

2. Berdasarkan sejarah berdirinya tugu-tugu perjuangan kemerdekaan di 

Kabupaten Langkat dapat disimpulkan bahwa tugu-tugu tersebut didirikan 

oleh pihak pemerintah daerah ataupun swadaya masyarakat yang diprakarsai 

oleh tokoh-tokoh pejuang yang terkait dari daerah tersebut. Tugu yang 

didirikan oleh pihak pemerintah lazimnya dikerjakan oleh sekelompok 

seniman dan tugu yang didirikan hasil swadaya masyarakat umumnya 

dikerjakan secara bergotong royong. 

3. Terkait dengan makna berdirinya tugu-tugu perjuangan kemerdekaan di 

Kabupaten Langkat dapat disimpulkan bahwa tugu-tugu tersebut dikaji dalam 

kedua pembagian yaitu : makna sejarah yang terkait dengan latar belakang 

sejarah perjuangan dimasa perang kemerdekaan di Kabupaten Langkat, serta 

makna fisik yang terkandung dari gambaran bentuk fisik tugu tersebut 
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memiliki pesan dan makna yang berkesinambungan dengan latar belakang 

sejarahnya. Makna tersebut dapat dilihat langsung serta berdasarkan cerita 

sejarah dari masyarakat sekitar ataupun dapat ditelaah berdasarkan bentuk 

fisik, relief, prasasti, dan letaknya yang berhubungan dengan daerah 

perjuangan. 

4. Adapun kondisi dari keseluruhan tugu-tugu perjuangan kemerdekaan di 

Kabupaten Langkat dapat disimpulkan bahwa umumnya masih berdiri kokoh. 

Namun, bila dilihat kondisi tugu-tugu saat ini, ada yang terawat dan ada juga 

yang tidak terawat serta ada juga yang sudah mulai rusak. Tugu-tugu yang 

terawat umumnya yang berada dekat dengan pusat pemerintahan, sedangkan 

tugu yang tidak terawat jauh dari pusat pemerintahan. 

 

B. Saran 

1. Dengan adanya tugu-tugu perjuangan kemerdekaan di suatu daerah adalah 

suatu bukti nyata tentang peran pejuang dari daerah tersebut untuk 

kemerdekaan. Dengan begitu kita dapat mengetagui sejarah yang terkait dari 

suatu daerah. 

2. Peneliti menyarankan agar penelitian ini dapat dilanjutkan oleh instansi 

lainnya untuk mengetahui dan menggali mengenai tugu-tugu perjuangan 

kemerdekaan yang ada di Kabupaten Langkat. 

3. Tugu-tugu perjuangan kemerdekaan tersebut juga dapat menjadi sumber 

pembelajaran dalam dunia pendidikan, tidak hanya pelajar ataupun anak 

sekolah, namun juga bagi pegawai, mahasiswa serta masyarakat. Nilai-nilai 
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kesejarahan yang terkandung didalamnya dapat dijadikan sebagai 

pembelajaran akan pentingnya arti dari makna kesejarahan guna menimbulkan 

rasa nasionalisme dalam diri masing-masing individu. 

4. Peneliti mengharapkan agar tugu-tugu perjuangan kemerdekaan tersebut yang 

ada di Kabupaten Langkat ini bisa dikembangkan lagi dan bisa menarik 

perhatian dari wisatawan sehingga dapat menambah pemasukan daerah. 

5. Peneliti mengharapkan agar ada pendataan terkait tugu-tugu perjuangan 

kemerdekaan ke tiap-tiap daerah dilakukan dengan jelas, agar tugu-tugu 

perjuangan kemerdekaan yang ada di Kabupaten Langkat dari tiap-tiap daerah 

tidak terabaikan. 

6. Peneliti mengharapkan kepada pihak pemerintah serta masyarakat untuk tetap 

melestarikan tugu-tugu perjuangan kemerdekaan yang ada di Kabupaten 

Langkat, agar kondisinya tetap terawat dengan baik. 


