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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian di atas maka kesimpulan yang dapat diperoleh 

sebagai berikut yakni : 

1. Kedatangan etnis India Tamil ke Indonesia dilakukan secara 

bergelombang sejak ribuan tahun lalu. Kedatangan mereka berasal dari 

Pantai Selatan India menuju Pantai Barat Sumatera. Mereka tinggal dan 

berbaur dengan masyarakat sekitar sebagai pekerja kuli perkebunan 

tembakau Deli bersamaan dengan orang-orang Tionghoa dan Jawa, 

penyebaran mereka ke Tebing Tinggi juga akibat dari dibukanya 

perkebunan baru yang terus menyebar ke seluruh wilayah Pantai Timur 

Sumatra pada saat itu. 

2. Selama tinggal di Indonesia, mereka membentuk perkampungan yang 

dikenal sebagai Kampung Keling. Kini, penggunaan kata keeling tidak 

dipakai lagi sehingga biasanya mereka menyebut daerah mereka dengan 

sebutan Kampung Madras. Baik di Medan ataupun daerah lainnya yang 

memiliki pemukiman India Tamil mengalami hal yang sama. 

3. Etnis India Tamil Tebing Tinggi dikenal dengan sebutan orang Keling 

yang diambil dari ciri khas warna kulit mereka yang gelap. 
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4. Dibandingkan dengan kota Medan, komunitas etnis Tamil yang ada di 

kota Tebing Tinggi lebih sedikit. 

5. Pernikahan bagi etnis Tamil terdapat 3 prosesi upacara yang harus 

dilakukan, yaitu; upacara melamar, upacara tunangan, dan upacara 

perkawinan. 

6. Ada dua jenis pemakaman bagi etnis Tamil yaitu kremasi dan penguburan. 

Masing-masing menggunakan ritual Paal dalam ritualnya. 

7. Sebagai kota Multietnis, Tebing Tinggi menerima keberadaan etnis India 

Tamil dan juga pengajaran agama mereka, Hindu Tamil. 

8. Kuil Hindu Tamil yang ada di Tebing Tinggi bernama Arulmigu Shree 

Singgamakali Alayam, memuja dewi Durga. 

9. Jumlah pengikut Hindu Tamil di Tebing Tinggi bukan hanya berasal dari 

kalangan India Tamil namun juga Singh, Tionghoa dan juga Indonesia. 

10. Etnis Tamil yang berada di kota Tebing Tinggi bukan hanya beragama 

Hindu namun ada yang beragama Islam dan Kristen. 

5.2  Saran 

Berdasarkan pengalaman saat melakukan penelitian dan analiasa terhadap 

hasil penelitian, peneliti mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi masyarakat setempat 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan sejarah 

yang dapat menjadi pembelajaran kedepannya agar masyarakat setempat dapat 
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saling menghargai akan identitas yang dimiliki oleh setiap etnis khususnya etnis 

India Tamil dan tidak terjadi kecemburuan social. 

2. Bagi Etnis India Tamil 

Sebagai makluk sosial, memang sudah seharusnya untuk tetap menjaga 

tradisi yang kita miliki sebagai jati diri atau identitas yang dimiliki supaya tidak 

punah oleh zaman. Modernisasi dijadikan cara menunjukan identitas etnis dan 

menonjolkan kebudayaan bukan hanya dalam aspek tradisi namun juga religi. 

Diharapkan agar masyarakat etnis India Tamil khususnya kaum muda semakin 

bergiat dalam melestarikan identitas mereka. Namun bukan sebagai bukti kesetian 

kepada negara leluhur namun hanya bukti keragaman budaya yang dimiliki 

Indonesia. 

3. Bagi Pemerintahan setempat 

Pemerintah diharapkan dapat menyamaratakan dalam memberikan 

dukungan baik secara moral maupun secara materi terhadap etnis apapun tanpa 

ada pengecualiaan sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dan tidak ada etnis 

yang merasa di eksklusifkan didalam pemerintahan serta penghargaan bagi kaum 

Hindu.  

4. Bagi peneliti 

 Diharapkan dengan penelitian ini, peneliti semakin memahami pentingnya 

menghargai identitas yang dimiliki oleh setiap etnis. Sehingga ketika turun 

kelapangan dalam menerapkan ilmunya maka peneliti dapat menerapkan dengan 

baik.  


