
BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. KESIMPULAN 

 India merupakan sebuah Negara yang cukup luas yang terletak dibagian selatan benua 

Asia.India merupakan sebuah Negara yang terdiri dari banyak ras yang mendiami Negara ini 

dari utara hingga selatan.Secara bahasa India berasal dari bahasa Yunani, Indoi yang berarti 

bangsa yang mendiami daerah pinggiran sungai Indus, atau shindu dalam bahasa Sansekerta. 

Orang India sering kali menggunakan istilah Hindustan atau cukup dengan sind, yang 

berasl dari bahasa daerah yang berarti lembah syngai sindhu. Namun, banyak juga orang 

ataupun para ahli Indolog menggunakan istilah Bhataravarta untuk menyebutkan wilayah 

India sekarang dengan anggapan bahwa orang yang mendiami wilayah India dianggap 

sebagai keluarga bharata. Selain itu, ada juga istilah lain yang juga sering digunakan untuk 

menyebutkan wilayah India yaitu aryavarta yang memiliki arti negeri orang arya. 

India mendapat kemerdekaannya pada tanggak 15 Agustus 1947 dari Inggris setelah 

dijajah selama kurang lebih 150 tahun. Pada 15 Agustus, tertera dengan tulisan emas dalam 

sejarah India. Dengan turunnya bendera Inggris dari atas Benteng. Berakhirlah masa 

penjajahan yang berlangsung selam kurang lebih 1 ½ abad yang tidak ada tandingannya 

dalam  sejarah Dunia. (dr. T.S.G. Moelia. 1949:257 ). 

India memiliki sejarah dan perjalanan yang panjang.Tentang masa purba India kita 

mengetahui dari berbagai studi arkeologis yang dilakukan oleh para sarjana barat maupun 

oleh sarjana dari India sendiri.Ungkapan mengenai sejarah manusia diIndia sendiri barulah 

terlihat setelah Sir John Marshall yang dibantu oleh Bannerji seorang ahli benda – benda 



kuno dari India. Penggalian – penggalian itu dilakukandidua tempat yaitu Harappa dan 

Mahenjo Darro yang memekan waktu kurang lebih dua puluh lima tahun. 

Punjabi terletak di sebelah barat laut India.Sejak dahulu wiilayah ini merupakan lahan 

pertanian yang sangat subur dan menjadi salah satu Negara bagian yang memberikan 

sumbangsih yang sangat besar dalam menghasilkan kebutuhan pangan India.Pada masa 

penjajahan Inggris wilayah Punjabi ini merupakan wilayah yang sangat penting bagi Inggris. 

Punjabi adalah daratan yang dialiri oleh lima sungai dibagian barat lauat India dan timur 

laut Pakistan. Punj secara bahasa berarti lima dan aab berarti air, jadi kata Punjab berarti 

Lima Air ( air disini diartikan sebagai sungai ). Kelima sungai ini mengalir melaui Punjab, 

yang bersumber dari bermacam – macam danau kecil yang ada dipegunungan Himalaya. Jika 

kita hendak melalui Punjab dari Delhi ke Afganistan, kita akan menemui seungai – sungai 

secara berturut – turut yaiyu sungai Beus, Sungai, Satluj, Sungai Ravi, Sungai Chenab dan 

Sungai Jhelum. ( Media Khalsa.2001:51 ). 

Kedatangan orang – orang Punjabi yang beragama Sikh ini telah dimulai sejak maa 

pemerintah Kolonial Belanda  yakni sekitar tahun 1880- an. Mereka pada umumnya datang 

tidak secara berkelompok dalm jumlah yang besar. Namun, mereka datang dalam kelompok 

yang berjumlah sedikit.Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat yang 

berasal dari India lainnya yang sengaja didatangkan oleh pemerintah Kolonial Belanda dalam 

jumlah besar untuk bekerja pada lahan – lahan perkebunan milik investor yang ada di 

Deli.Etnis Punjabi ini datang dengan tujuan bukan sebagai pekerja di perkebunan namun, 

mereka datang ke deli sebagai perantau yang mencari tempat untuk memperbaiki 

perekonomian mereka. 

 Pendidikan formal adalah salah satu jenis pendidikan yang berkembang pada saat 

ini.Banyak sekolah – sekolah sudah didirikan baik yang didirikan oleh Negara maupun dari 

pihak – pihak swasta maupun sekolah – sekolah yang berdiri dari hasil sumbangan dan 



bantuan – bantuan masyarakat.Para orang tua yang telah menyadari betapa pentingnya 

pendidikan mulai berbondong – bonding memasukkan anakanya ke sekolah – sekolah.Dan 

mereka berlomba – lomba memasukkan anaknya ke sekolah – sekolah yang telah memiliki 

system pendidikan dan standart pendidikan yang baik bahkan sampai standart internasional. 

Ketika sudah mulai banyaknya komunitas India di Sumatera Utara dan di Kota Medan 

khususnya, maka beberapa pemuka – pemuka orang India terutama komunitas Pujabi Sikh 

merasa perlu untuk membangun sebuah lembaga pendidikan yang dapat memberikan sarana 

pendidikan bagi masyarakat keturunan India khususnya etnis Punjabi Sikh.  

Hal ini tentu dianggap sangat penting mengingat semakin banyaknya jumlah orang - 

oran India yang ada di kota Medan. Sehingga sebagai lembaga pendidikan dianggap penting 

untuk memberikan ilmu pengetahuan bagi generasi muda mereka. 

 

2. SARAN 

 Sebuah situasi yang sangat sulit selalu dialami oleh beberapa kelompok masyarakat 

dimanapun berada dan tidak terkecuali masyarakat Punjabi Sikh yang ada di kota Medan. 

Berbagai permasalahan yang timbul selalu memberikan efek yang kurang baik apabila kita 

salah dalam melihat sudut permasalahan tersebut. 

 Sejarah mencatat beberapa masyarakat atau negeri pada masa lampau yang telah 

mengalami kejayaan akhirnya harus hancur begitu saja dikarenakan banyaknya perpecahan - 

perpecahan yang terjadi diantara mereka yang dilatar belakangi oleh berbagai hal dan 

kepentingan - kepentingan yang ada dan motif - motif lainnya. 

 Berbagai perkembangan yang dialami oleh masyarakat Sikh pada awal - awal 

kedatangannya ke Kota Medan adalah sebuah hal yang sangat menakjubkan yang bisa 

dilakukan oleh sebuah bangsa perantau.Masyarakat Punjabi Sikh mampu mendirikan sekolah 

yang terbaik dizamannya.Dan hal ini tentu sangat menakjubkan. 



 Namun,ada sebuah permasalahan yang timbul dari masyarakat Sikh yaitu mulai 

terlihatnya beberapa kepentingan - kepentingan yang ingin dicapai oleh individu atau 

kelompok. Hal ini tentu akan menimbulkan masalah baru dalam tubuh agama Sikh itu 

sendiri. Mengingat berbagai kepentingan itu akan membuat sebuah perpecahan. 

 Saya disini menyarankan agar ummat Sikh bersatu padu dalam mencapai tujuan dan 

kepentingan bersama.Selain itu, terlebih kepada generasi muda agar lebih manunjukkan jati 

diri sebagai ummat Sikh yang sesungguhnya agar ummat Sikh dapat menunjukkan jati diri 

dan keberadaannya sebagai salah satu komponen masyarakat yang ada di Kota Medan. 

 Tonggak estafet berikutnya ada ditangan generasi muda saat ini.Kemajuan 

perkembangan ummat Sikh dimasa mendatang bergantung kepada kemauan dan kerja keras 

para generasi mudanya.Sehingga generasi muda disini harus bersikap solid dan tak mengenal 

putus asa dalam mengenmbangkan agama dan kebudayaannya. 

  

 


