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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN 

      Keberadaan tari Gawil gaya Sumedang hingga saat ini masih terjaga 

dengan baik, meskipun jarang ditampilkan dalam acara-acara hiburan yang 

diselenggarakan di Kabupaten Sumedang sendiri, tari Gawil gaya Sumedang 

masih tetap lestari melalui cara lain. Diantaranya melalui pelatihan di 

sanggar-sanggar tari klasik, pasanggiri tari klasik ka-Sumedangan, pergelaran 

tari ka-Sumedangan yang diadakan di luar Kabupaten Sumedang dan melalui 

materi pengajaran di sekolah. Hal tersebut memotivasi para generasi-generasi 

baru untuk mencintai dan menjaga keaslian seni tari ka-Sumedangan. 

      Koreografi tari Gawil gaya Sumedang merupakan susunan yang telah 

dibuat oleh Rd. Ono Lesmana Kartadikusumah melalui pelatihan-pelatihan 

tari pada tahun 1970-an yang mengubah ibing tayub menjadi ibing keurseus. 

Gaya Sumedang ini ditimbulkan dari gaya yang menarikannya sehingga turun 

kepada generasi-generasi selanjutnya. T Wahyudin dan Edi Junaedi 

merupakan penari Gawil yang masih menjaga dan melestarikan gaya 

Sumedang pada tari Gawil ini. Gaya yang ditimbulkan didapat dari guru yang 

mengajarkannya namun terdapat sedikit variasi gerak yang menjadi identitas 

diri. Ciri khas yang muncul pada tari Gawil gaya Sumedang ini terletak pada 

sebagian gerak yang tidak didapatkan pada tari Gawil lainnya, diantaranya 

pada gerak khas keupat, jiwir sinjang, calik ningkat,  gerak tangan nangreu, 

gerak kaki ngarodon, dan gerak khas tumpang tali. 

      Bentuk busana dari tari Gawil merupakan gambaran dari busana yang 

dikenakan oleh para menak. Busana yang digunakan pada tari keurseus terdiri 

dari bendo, baju takwa, sinjang, ampleh, selendang, tali bandang dan keris.      

Penggunaan rias pada tari Gawil gaya Sumedang merupakan rias sehari-hari. 

Hanya saja terdapat penegasan garis-garis pada pembuatan alis, godeg, cedo, 

eye shadow. Musik pengiring tari Gawil menggunakan gamelan Sunda 

dengan laras salendro atau pelog. Waditra yang digunakannya antara lain 
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kendang, saron I, saron II, peking, kecrek, selentem, demung, kenong, rebab, 

panerus bonang, rincik, kempul dan goong besar. Pada tarian ini pukulan 

kendang sangat berperan karena aksen akhir dari setiap gerakan disesuaikan 

dengan suara pukulan kendang. Judul lagu yang dibawakan untuk mengiringi 

tari Gawil ini adalah lagu Gawil. 

 

B. REKOMENDASI 

      Berdasarkan kesimpulan yang didapat, maka peneliti mengajukan 

beberapa saran bagi masyarakat, pemerintah, sekolah, seniman dan penikmat 

seni, yakni : 

1. Materi pembelajaran di Sekolah mengenai tari Gawil gaya Sumedang, 

proses pelatihannya jangan dilakukan di luar sekolah saja, jadikan tari 

klasik ka-Sumedangan menjadi salah satu materi pembelajaran yang 

khusus pada pembelajaran Seni Budaya dan tari Gawil gaya 

Sumedang bisa menjadi salah satu tarian yang dapat dijadikan materi 

pembelajaran di sekolah-sekolah agar pelestariannya dapat meluas. 

2. Bagi masyarakat hendaknya lebih mengenal kesenian yang terdapat di 

daerahnya sendiri. Minimal dapat mengapresiasi kesenian yang ada di 

Kabupaten Sumedang sehingga memiliki tekad untuk dapat 

melestarikan kesenian tersebut. 

3. Bagi para pelaku seni agar tetap mempertahankan keaslian kesenian 

klasik khas Sumedang dan melahirkan generasi-generasi muda dalam 

mempelajari tari Gawil gaya Sumedang. 

4. Bagi lembaga pendidikan (Universitas Pendidikan Indonesia), 

hendaknya para mahasiswa lebih mengenal dan mengetahui tentang 

kesenian-kesenian yang ada di daerahnya guna melestarikan budaya 

yang nantinya akan terjun ke masyarakat sebagai tanggung jawab 

seorang pendidik. 


