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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Berdasarkan temuan dan pembahasan data mengenai tari Getih Pamulang, 

data yang didapat lalu dianalisis sehingga mendapatkan data yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini. Dalam bab ini peneliti akan menjawab rumusan masalah 

yang terdapat di dalam penelitian ini, dan kunci dari jawaban itu ialah proses yang 

tidak ternilai harganya, sehingga mendapatkan data yang akurat dan bisa 

dipercaya kebenarannya. 

A. Kesimpulan 

Awal mula terciptanya ide gagasan tari Getih Pamulang didasari oleh 

kisah pewayangan Mahabratta terutama dalam tokoh Drupadi yang sudah 

melegenda sejak dahulu hingga sekarang, kisah Drupadi yang mempunyai lima 

orang suami selalu menjadi kisah yang sangat menarik untuk dibawakan dalam 

sebuah tarian atau alur cerita menurut Nanda Darius sebagai seorang pencipta, 

namun dalam garis besar kisah Drupadi dalam tarian ini lebih mengarah pada 

konflik permainan meja judi, dan Drupadi sosok dewi yang agung harus rela 

dipermalukan di sebuah permainan dadu oleh Dhursasana, dan Pandawa lima pun 

memohon maaf kepada Drupadi sehingga terjadilah perang Bratayudha. Sehingga 

Nanda sebagai pencipta menuangkan ide gagasan penciptaan pada sebuah kisah 

Drupadi ini. 

Struktur koreografi tari Getih Pamulang adalah jenis tari kreasi baru yang 

di dalamnya menggabungkan tiga gaya tari yaitu Bali, Cirebon, dan Pencak Silat 

sehingga di dalam beberapa struktur gerak terdapat tiga gaya tari tersebut menjadi 

satu bagian dari kisah Drupadi yang menjadi tema dalam tarian tersebut. Ada 

beberapa gerak pokok dan murni dalam tarian tersebut diantaranya Serat Barlian 

(gerak murni), selut Lagedai (gerak murni), ngusap cai soca (gerak maknawi), 

brahalasewu (gerak maknawi), dan minced geong sumping (gerak berpindah) 

dalam tari Getih Pamulang ini lebih menggunakan kecepatan di setiap geraknya 

dan ada beberapa gerak yang menggunakan gerak akrobatik yang semuanya 

dibawakan oleh para penari wanita. 
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Tata rias dan busana yang digunakan pada tari  Getih Pamulang lebih 

kepada karakter ladak. Dan busana yang digunakan oeh tari Getih Pamulang lebih 

mengarah kepada cerita tersebut dengan warna-warna yang digunakan seperti 

warna putih, merah, kuning/emas dan ungu .Warna-warna digunakan oleh 

pencipta tari menggambarkan kesucian, Warna ungu melambangkan kekelaman, 

warna merah melambangkan kemarahan serta warna emas/kuning melambangkan 

kejayaan, serta kemenangan seseorang ketika berhasil melewati ujian. Adapun 

asesoris yang digunakan seperti gelang tangan yang berwana hitam, hiasan kepala 

dan sabuk berwana emas. 

Musik yang ada pada tari Getih Pamulang lebih mengacu pada alur cerita 

tari yang bertema atau ber ide gagasan tentang cerita Drupadi dan lima pandawa 

dengan konflik-konflik yang ada pada cerita tersebut sehingga musik yang dibuat 

tidak terlepas dari alur cerita sendiri. Dengan alat-alat music tradisi seperti degung 

pelog salendro dan degung, saron lebih membantu atau memperkuat cerita 

tersebut dengan indah. 

 

B. REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mencoba untuk mengemukakan 

beberapa rekomendasi guna untuk kelangsungan hidup tari Kreasi baru yang 

bertema tokoh pewayangan guna melestarikan kesenian tradisional di Jawa Barat 

sebagai berikut. 

1.  Departemen Parawisata Jawa Barat 

Semoga tari Getih Pamulang ini bisa menjadi salah satu tarian yang bisa 

dikenal oleh masyarakat yang ada di nusantara dengan dibantu diperkenalkannya 

oleh Depertement Parawisata Jawa Barat dan semoga dikenal secara lebih luas 

lagi ke mancanegara (internasional) sehingga lebih dikenal lagi untuk 

kedepannya.  

2.   Sanggar Putri Pamayang 

       Hendaknya lebih diperkenalkan lagi Tari Getih Pamulang secara luas, 

sehingga dapat lebih dikenal oleh masyarakat dan terus berkarya menciptakan 

sebuah karya seni terbaru dan bisa diwariskan secara turun-temurun oleh generasi 
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baru dan terus mengembangkan kesenian  tari tradisional baik berupa tari Kreasi, 

tradisi dan jaipongan yang sudah melekat di masyarakat Jawa Barat. 

3.  Mahasiswa Pendidikan Seni Tari UPI 

      Berusaha lebih kreatif lagi dalam membuat sebuah karya dimana ada salah 

satu mata kuliah Drama tari yang sudah menjadi mata kuliah di semester akhir 

semoga cerita tokoh Mahabarrata di tari Getih Pamulang ini bisa menjadi inspirasi 

untuk mahasiswa selajutnya, dimana kisah Mahabaratta sendiri banyak berbagai 

versi dan sudah menjadi kisah yang melegenda. 

4.   Peneliti Selanjutnya 

       Peneliti Tari Getih Pamulang ini hanya berfokus kepada beberapa aspek 

seperti Ide Gagasan, koreografi , tata rias dan busana. Dengan demikian tidak 

menutup kemungkinan untuk kembali melakukan penelitian tentang tari yang 

belum terungkap sehingga penelitian ini lebih bermanfaat. 

 


