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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan dari uraian BAB IV dapat diambil kesimpulan dari hasil 

penelitian ini. Kesimpulan tersebut untuk menjawab pokok permasalahan yaitu 

mengenai Peranan Nyanyian AUM Untuk Penyembahan Dewa Ganesha Dalam 

Ibadah Sembahyang Masyarakat Hindu Tamil Di Kuil Shri Mariamman. Peneliti 

dapat menarik kesimpulan antara lain : 

1. Kuil merupakan tempat suci atau lebih dikenl dengan istilah rumah Tuhan. 

Kuil juga dipanggil Aalayam yaitu Aa yang artinya Atma dan Layam yang 

berarti bersamadhi. Kuil akan diberi nama dengan mengacu pada arca suci 

utama yang berada didalam kuil tersebut. Jika arca suci utama adalah 

Mariamman, maka kuil tersebut dengan kuil Mariamman, dan jika arca suci 

utamanya adalah Murugar, maka kuil tersebut disebut dengan kuil Murugar. 

Kuil Shri Mariamman dibangun untuk memenuhi kebutuhan ibadah orang-

orang yang beragama Hindu. Kuil ini diberi nama Shri Mariamman, karena 

Shri Mariamman digambarkan sebagai Ibu atau Pelindung seperti Hawa pada 

agama lain. 

2. Agama Hindu melakukan sembahyang 3 kali dalam sehari yang disebut Tri 

Sadhya, menghubungkan diri kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Waca atau 

Tuhan Yang Maha Kuasa. Sembahyang pagi disebut Pratah Sevana, 

sembahyang siang disebut Madya Sevana, dan sembahyang sore disebut 
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3. Sandyha Sevana. Pada umumnya, penyembahan dilakukan dengan bentuk 

namaskaram yaitu menyatukan kedua belah tangan diangkat keatas kepala. 

Ada beberapa cara tertentu untuk menyembah Tuhan dengan menelungkupkan 

diri di lantai. Bagi kaum laki-laki melakukan astangga wanakkam dan kaum 

wanita panjangga wanakkam. 

3. AUM merupakan nyanyian yang sangat penting, penyampaiannya melalui lagu/ 

nyanyian-nyanyian kidung kerohanian atau disebut Bhajan. Selain itu AUM  

juga sering dilantunkan dalam doa dan penyampaiannya dengan cara 

bernyanyi. Selain merupakan bentuk nyanyian yang sangat penting, bagi umat 

Hindu Tamil kata  AUM merupakan suatu kehormatan. Oleh sebab itu, hampir 

setiap nyanyian umat Hindu tamil selalu memakai kata AUM (Om) 

4. Bagi umat Hindu, Dewa Ganesha berperan sebagai perintang. Misalnya jika 

umat Hindu berancana untuk mengadakan atau melakukan suatu acara, 

sebelum melakukan acara tersebut, umat Hindu harus menyembah Dewa 

Ganesha untuk meminta perlindungan dari rencana-rencana jahat. 

B. Saran 

 Dari beberapa kesimpulan tersebut, penulis dapat mengajukan beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Bagi umat Hindu kiranya dapat meningkatkan nilai-nilai religius dan ajaran 

agama Hindu. 

2. Bagi umat Hindu kiranya dapat menunjukkan bahwa simbol-simbol patung / 

Dewa tersebut sebagai ciri khas umat Hindu dalam menyembah Tuhan. 
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3. Peneliti berharap hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat menjadi pedoman 

untuk peneliti selanjutnya. 

 


