BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
1.

Ternyata tidak semua masyarakat etnis Tamil di Batang Kuis merupakan
pekerja di perkebunan, tetapi sebagian datang ke Batang Kuis di latar
belakangi oleh faktor ekonomi yang membuat mereka tertarik untuk tinggal
di Batang Kuis.

2.

Dari hasil penelitian, dapat di ketahui bahwa sebahagian dari masyarakat etnis
Tamil ada yang mempertahankan budaya mereka dan sebahagian lagi sudah
tidak mempertahankan budaya mereka, seperti bahasa yang mereka gunakan.
Sebahagian orang tua masih mengajarkan bahasa Tamil dalam komunikasi
mereka sehari-hari kepada anaknya, sementara sebahagian orang tua hanya
menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan anaknya.

3.

Sebahgian dari perempuan etnis Tamil yang sudah menikah masih
menggunakan manggal sutera (tali kawin), namun sebahagian lagi sudah
tidak menggunakan manggal sutera.

4.

Masyarakat etnis Tamil di Batang Kuis masih memepertahankan adat istiadat
mereka dan merayakan hari besar agama mereka, seperti Hari Raya
Deepawali, Taipussam, Tiruvilla dan lain-lain.

5.

Seperti yang kita ketahui selama ini, pada upacara kematian umat Hindu
biasanya jenazah akan di bakar dan abunya di hanyutkan ke sungai. Bagi
mereka kesempurnaan adalah abu. Namun ternyata jenazah yang meninggal
juga bisa di tanam atau di kubur. Terbukti ada komplek pemakaman di dekat

lingkungan tempat tinggal etnis Tamil yang merupakan pemakaman milik
salah satu penduduk etnis Tamil.
6.

Hampir semua penduduk etnis Tamil di Batang Kuis bekerja sebagai
pedagang bumbu di pasar Batang Kuis. Hal ini di

karenakan tingkat

pendidikan yang rendah membuat anak mereka hanya sampai tingkat SMA
saja.
7.

Ada banyak persamaan adat istiadat antara penduduk etnis Tamil dengan
etnis Jawa. Misalnya dalam hal 7 bulanan dalam kehamilan seorang ibu,
memasuki rumah baru, maupun proses tunangan dan melamar. Hal ini
membuktikan bahwa benar adat istiadat etnis Jawa banyak dipengaruhi dari
adat istiadat agama Hindu.

B. SARAN
1.

Sebagai bahagian etnis yang minoritas di Indonesia, seharusnya masyarakat
etnis Tamil mampu mempertahankan budaya leluhur mereka dari India.
Begitu juga halnya dengan etnis Tamil yang ada di Batang Kuis, seharusnya
mereka memakai dan mengajarkan bahasa Tamil dengan anak-anak mereka.
Hal itu bermanfaat untuk mengajarkan anak mereka manghargai budaya
mereka.

2.

Selain bahasa, adat istiadat mereka juga hendaknya tetap dipertahankan
meskipun mereka sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia. Keunikan
yang menjadi ciri khas dari masyarakat etnis Tamil seharusnya menjadi
kebanggaan tersendiri bagi Bangsa Indonesia yang kaya akan kebudayaan.

3.

Sebagai warga negara Indonesia, orang etnis Tamil juga memiliki hak yang
sama untuk memperoleh kesejahteraan hidup, seperti kesehatan, pendidikan
dan lain sebagainya. Kepedulian Pemerintah Daerah hendaknya juga
memusatkan perhatiannya kepada orang etnis Tamil dalam pendidikan dan
kesehatan mereka dengan menambahkan pelajaran Agama Hindu di sekolah
umum.

4.

Tidak adanya perbedaan antara etnis Tamil dengan etnis lainnya di dalam
kehidupan sehari-hari. Etnis lain menerima kehadiran etnis Tamil untuk
menjalin kekerabatan, begitu juga dengan masyarakat enis Tamil yang
menerima kehadiran etnis lain untuk mengetahui kebudayaan mereka.

