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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penjabaran yang dijelaskan pada hasil penelitian dan 

pembahasan mengenai “Keberadaan Patung Dewa Murugan Terhadap Masyarakat 

Multikultural di Desa Padang Cermin Kabupaten Langkat”, maka kesimpulan 

yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Dewa Murugan adalah Dewa Hindu yang terkenal di kalangan orang 

Tamil di negara bagian Tamil Nadu di India, dan Sri Lanka. Dia 

merupakan Dewa perang dan pelindung negeri Tamil. Latarbelakang 

didirikannya Patung Dewa Murugan di Desa Padang Cermin karena ingin 

memenuhi nazar Bapak dari RK Sanggere Linggam Thevar yang tidak lain 

merupakan pendiri dari bangunan Patung Dewa Murugan. Semasa 

hidupnya beliau pernah mengalami sakit keras dan dia bermimpi didatangi 

oleh Dewa Murugan tepat diatas kepalanya pada saat beliau sakit, dan 

beliau pun bernazar jika dia sembuh dari penyakitnya dia akan mendirikan 

Patung Dewa Murugan dan beliau pun berhasil memenuhi nazarnya 

2. Masyarakat Desa Padang Cermin dapat saling menghargai dalam 

keberagaman yang ada, seperti yang terlihat dengan keberadaan Patung 

Dewa Murugan dimana masyarakat menerima keberadaan patung ini 

walaupun tidak ada masyarakat beragama Hindu yang berdiam di Desa 

Padang Cermin. 
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3. Masyarakat sangatlah menjunjung tinggi sikap toleransi, hal ini terlihat 

dari bentuk sikap maupun tindakan yang mereka lakukan dengan 

memberikan kenyamanan beribadah bagi agama masing-masing dan hidup 

saling  menghargai, menghormati satu dengan yang lainnya dan menerima 

keberadaan Patung Dewa Murugan di Desa mereka. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui kegiatan-kegiatan 

penelitian maka penulis mengemukakan saran sebagai beikut: 

1. Diharapkan kepada masyarakat Desa Padang Cermin agar tetap menjaga 

sikap toleransi agar tetap hidup berdampingan dengan rukun dan damai 

satu dengan yang lainnya mengingat rentannya terjadi konflik 

berlatarbelakang perbedaan agama dan etnis. 

2. Diharapkan kepada Pemerintah setempat agar lebih memperkenalkan 

Patung Dewa Murugan karena memiliki potensi sebagai destinasi wisata  

karena dapat menembah pendapatan daerah dan menunjang pendapatan 

masyarakat setempat. 

3. Diharapkan juga kepada pemerintah yang terdapat di Desa Padang Cermin 

agar selalu menjaga kondisi yang saat ini baik untuk menjadi lebih baik 

lagi, karena masyarakat yang berada di Desa Padang Cermin sangat 

beragam namun tetap menjalin hubungan yang baik, agar dapat menjadi 

daerah yang patut dicontoh oleh daerah-daerah lainnya. 

 


