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ETNIS TAMIL DI KISARAN. SKRIPSI S-1 JURUSAN PENDIDIKAN 

SEJARAH. FAKULTAS ILMU SOSIAL. UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 

2016. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang kedatangan etnis Tamil 

ke Kisaran, kehidupan sosial etnis Tamil di Kisaran, kehidupan ekonomi etnis 

Tamil di Kisaran, dan kehidupan keagmaan etnis Tamil di Kisaran. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penilisan ini adalah metode kualitatif yang 

menggunakan hermenitika berupa interpretasi terhadap pikiran, perkataan dan 

perbuatan. Dengan teknik pengumpulan data observasi yaitu pengumpulan data 

dengan cara mengamati kemajuan dan perkembangan Kota Kisaran, dari segi 

arsitektur, tata ruang sosial, keagamaan dan wawancara kepada masyarakat Tamil 

di Kisaran, Ketua, Sekretaris Pengurus Shri Murughan Koil Kisaran, Penjaga 

Kuil, pensiunan perkebunan dan pedagang bumbu orang Tamil. Untuk teknik 

analisis data maka dilakukan beberapa tahap yaitu dengan mengumpulkan  data-

data yang relevan tentang Kehidupan Sosial Ekonomi Etnis Tamil Di Kisaran, 

selanjutnya verifikasi atau kritik sumber, melakukan interpretasi (menyusun hasil 

penelitian berdasarkan fakta), sebagai tahapan akhir adalah menuangkannya ke 

dalam bentuk tulisan dengan pembahasan Kehidupan Sosial Ekonomi Etnis Tamil 

Di Kisaran. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil bahwa etnis 

Tamil yang ada di Kisaran diawali dengan latar belakang masuknya etnis Tamil di 

Sumatera Timur yang sebagian pernah menjadi pekerja di Perkebunan Tembakau 

Deli kemudian bermigrasi ke berbagai daerah termasuk ke Kisaran dengan faktor 

ekonomi. Masyarakat etnis Tamil yang ada di Kisaran yang merupakan migrasi 

dari Medan ke Kisaran dengan misi yang berbeda dari awal kedatangan mereka ke 

Sumatera. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka bersosialisasi dengan baik 

kepada masyarakat Kisaran, dan tetap menjalankan kewajiban mereka sebagai 

mahluk sosial. Untuk mempertahankan hidup, hampir keseluruhan etnis Tamil 

yang ada di Kisaran bekerja sebagai pedagang bumbu dan untuk etnis Tamil 

muslim bekerja sebagai penjual makanan seperti mie rebus, martabak dan roti 

cane. Etnis Tamil di Kisaran juga tetap menjalankan kegiatan agamanya seperti 

hari besar Deepawali, Thaipusam dan kegiatan lainnya. 
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