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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penjabaran yang dijelaskan pada hasil penelitian dan 

pembahasan mengenai “Lunturnya Bahasa Tamil Sebagai Identitas Pada Generasi 

Muda Etnis Tamil di Kampung Madras Kota Medan”, maka kesimpulan yang 

diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Lunturnya bahasa Tamil pada generasi muda etnis Tamil di Kampung 

Madras Kota Medan memiliki beberapa faktor penyebab, di antaranya yaitu: 

a. Kurangnya pengajaran bahasa Tamil dari orang tua: kurangnya 

kepedulian orang tua terhadap kemampuan anak mereka untuk 

berkomunikasi dalam bahasa Tamil. 

b. Pengaruh Lingkungan: lingkungan mereka menuntut ilmu, lingkungan 

mereka bergaul atau tempat mereka bermain adalah daerah campuran 

yang terdapat suku-suku non Tamil lainnya sehingga mereka 

terpengaruh dengan lingkungan tersebut. 

c. Perkembangan zaman: seiringnya perkembangan zaman, banyak anak 

muda Tamil mulai melupakan bahasa Tamil sebagai bahasa ibu. Mereka 

menganggap bahasa Tamil adalah bahasa yang kuno dan tidak modern. 

d. Kurangnya minat dan rasa cinta terhadap bahasa Tamil: anak muda etnis 

Tamil memiliki minat yang rendah terhadap bahasa Tamil, mereka 

merasa bahwa tidak ada manfaatnya mereka mempelajari bahasa Tamil 
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karena tidak ada hubungan atau pengaruhnya terhadap masa depan 

mereka. 

2. Upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan bahasa Tamil selama 

ini belum banyak membuahkan hasil. Upaya yang telah dilakukan 

berbanding terbalik dengan minat masyarakat Tamil sendiri. Sehingga 

segala upaya yang telah dilakukan tidak berjalan sebagaimana yang 

diharapkan para orang tua etnis Tamil. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui kegiatan-kegiatan 

penelitian maka penulis mengemukakan saran sebagai beikut: 

1. Agar bahasa Tamil ini dapat tidak semakin mengalami kelunturan untuk itu 

dianjurkan kepada masyarakat Tamil agar membuka sekolah bahasa Tamil 

lagi dan mempraktekkan bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari di 

dalam rumah agar menimbulkan kebiasaan berbahasa Tamil pada anak 

muda Tamil. 

2. Diharapkan adanya kesadaran para remaja atau anak muda Tamil untuk 

menggunakan bahasa Tamil apabila berjumpa dengan antarsuku agar bahasa 

Tamil tidak semakin mengalami kelunturan hingga kepunahan. Dengan 

punahnya bahasa Tamil ini maka akan berkurang pula salah satu bahasa 

daerah di Indonesia dan Medan khususnya. 
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3. Penulis juga mengharapkan agar adanya perhatian dari pemerintah 

Indonesia khususnya Badan Pusat Statistik Kota Medan untuk lebih 

memperhatikan suku India Tamil karena begitu minimnya informasi yang 

dapat diperoleh mengenai suku India Tamil ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


