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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam 

bab IV, yang berdasarkan data dan fakta yang di peroleh di lapangan serta telah di 

analisis maka pada bab V akan dirumuskan mengenai simpulan, implikasi dan 

rekomendasi. Simpulan, implikasi dan rekomendasi ini tentunya diperlukan untuk 

bahan pertimbangan dan masukan kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian 

yaitu, mengenai studi kasus eksistensi kesenian Toleat di Kabupaten Subang. 

Adapun simpulan, implikasi dan rekomendasi dari penelitian ini yang berdasarkan 

rumusan masalah pada bab I ialah sebagai berikut. 

 

5.1 Simpulan  

1. Gambaran umum kesenian Toleat di Kabupaten Subang, lahirnya kesenian 

ini di daerah Pamanukan dan dilatarbelakangi dari permainan alat musik 

anak gembala yaitu empét-empétan dan olé-oléan. Pada tahun 1980-an, 

kesenian Toleat sudah diperkenalkan dimasyarakat seperti di lingkungan 

anak gembala dan dipertunjukan di acara rapat minggonan Kecamatan 

Pamanukan. Pada tahun 1998, kesenian ini mengalami perkembangan 

yang dapat ditinjau dari aspek unsur-unsur dalam kesenian, diantaranya 

alat-alat musik pengiring, nayaga (pemain), juru kawih (penyanyi), jenis & 

makna lagu-lagu, dan busana/properti seni serta fungsi kesenian Toleat, 

yang  dipengaruhi dengan adanya modernisasi, moment festival, akulturasi, 

dan adanya keharusan 10 fungsi alat musik. Selain itu, pelaksanaan 

pertunjukan kesenian Toleat memiliki perbedaan antara zaman dahulu dan 

sekarang yang dapat ditinjau dari unsur-unsur dalam kesenian Toleat dan 

fungsi kesenian juga apresiasi masyarakat. 

2. Nilai-nilai yang terkandung dalam kesenian Toleat dapat dikategorikan 

berdasarkan nilai sosial terdiri dari nilai integrasi sosial, nilai gotong 

royong dan kebersamaan serta nilai kekeluargaan dan persahabatan. Nilai 

budaya terdiri dari nilai ketaatan, nilai kesopanan, nilai saling menghargai, 

nilai tradisi dan nilai syukur. Nilai material yaitu nilai ekonomi. Nilai vital 
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diantaranya, nilai pendidikan, nilai pewaris, nilai pendukung, nilai 

komunikasi, dan nilai etika. Nilai kerohanian, diantaranya nilai falsafah 

(nilai kebenaran), nilai alam (nilai estetika), nilai semangat (nilai moral), 

nilai kesederhanaan (nilai moral), nilai kebahagian (nilai moral) dan nilai 

religi (nilai religius). Nilai-nilai tersebut dapat ditinjau dari aspek unsur-

unsur dalam kesenian Toleat dan faktor-faktor perkembangan fungsi 

kesenian Toleat.  

3. Pewarisan dalam kesenian Toleat dilakukan oleh agen-agen sosialisasi 

yaitu, keluarga, sanggar, dan lembaga dinas. Cara pewarisan yang 

dilakukan oleh keluarga seperti mengenalkan alat-alat kesenian Toleat 

terutama alat musik Toleat. Cara yang dilakukan oleh sanggar dalam 

mewariskan kesenian Toleat, seperti dengan masuk ke dalam program 

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga 

(DISPUDPARPORA) Kabupaten Subang dan lembaga pendidikan. Cara 

lembaga Dinas dalam mewariskan kesenian Toleat, seperti membuat suatu 

program pagelaran kesenian. Tanggapan masyarakat selama proses 

pewarisan yaitu, menarik generasi muda untuk mempelajarinya namun di 

lain pihak ada masyarakat yang acuh lantaran kesenian ini dianggap tidak 

modern. 

4. Terdapat kendala-kendala dalam mewariskan kesenian Toleat diantaranya, 

alat-alatnya terutama alat musik (waditra) Toleat, lagu-lagu, masyarakat, 

dan budaya luar/global. Upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala 

diantaranya, belajar dan berlatih secara continue, menjadikan kesenian 

Toleat sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolah, disosialisasikan di 

tempat-tempat wisata, dan harus sering dipertunjukan. 

5. Perspektif teori sibernetika terhadap pola pewarisan kesenian Toleat, 

sistem budaya yakni meliputi proses internalisasi dengan memahami dan 

menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam kesenian Toleat dan proses 

institusionalisasi oleh keluarga, sanggar, dan lembaga Dinas. Sistem sosial 

suatu proses sosialisasi nilai-nilai kesenian Toleat yang dilakukan oleh 

keluarga, sanggar, dan lembaga Dinas. Sistem kepribadian suatu proses 

internalisasi dari nilai-nilai kesenian Toleat yang di anggap penting dan 
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bermanfaat setelah diwariskan oleh agen pewaris. Sistem organisme suatu 

proses kontrol melalui hasil belajar yang diperoleh dari institusionalisasi, 

sosialisasi, dan internalisasi. Dengan begitu individu berubah menjadi 

lebih baik.  

 

5.2 Implikasi dan Rekomendasi 

5.2.1 Implikasi 

Implikasi penelitian ini terhadap bidang pendidikan sosiologi ialah sebagai 

bahan penyampaian materi mata pelajaran sosiologi yang berkaitan dengan salah 

satu fenomena sosial khususnya kearifan lokal. Materi tersebut terdapat pada mata 

pelajaran sosiologi tingkat SMA kelas XII semester genap. Selain itu penelitian 

ini dapat di implikasikan juga pada materi perkuliahan khususnya dalam mata 

kuliah Antropologi dimana permasalahan yang ada dalam kebudayaan tersebut 

dapat diselesaikan dengan menggunakan teori sibernetika dari Talcott Parsons. 

Mata pembelajaran sosiologi akan tersampaikan secara baik apabila proses 

pembelajaran yang dilakukan dalam kondisi kondusif serta tidak membosankan. 

Hal ini bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas dalam bidang 

akademik dan memiliki karakter yang jauh lebih baik lagi. Dengan demikian, 

penelitian ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran sosiologi di SMA sebagai 

contoh yang real mengenai kearifan lokal yang ada di lingkungan masyarakat. Hal 

ini tentunya harus didukung oleh guru untuk mengangkat studi kasus tentang 

kearifan lokal yang ada lingkungannya, sehingga siswa dapat melakukan 

observasi secara langsung.  

Sehubung dengan eksistensi kesenian Toleat yang mengalami 

perkembangan dengan adanya modernisasi, maka implikasi yang harus dilakukan 

ialah mengembangkan kesenian tersebut maksudnya menjaga dan melestarikan 

tanpa menghilangkan ciri khasnya. Mengembangkan kesenian Toleat ini dengan 

di sediakannya gedung pertunjukan untuk mewadahi kesenian-kesenian 

tradisional di Kabupaten Subang. Dengan demikian, kesenian-kesenian tersebut 

akan lebih dikenal masyarakat. 
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5.2.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan dari penelitian ini, ada beberapa 

rekomendasi yang akan disampaikan oleh peneliti. Rekomendasi ini berkaitan 

dengan eksistensi kesenian Toleat di Kabupaten Subang, rekomendasi ini peneliti 

sampaikan bagi pelaku seni kesenian Toleat, sanggar, Dinas Kebudayaan 

Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (DISPUDPARPORA) Kabupaten Subang, 

Dinas pendidikan, masyarakat Kabupaten Subang, dan penelitian selanjutnya. 

Rekomendasi tersebut, sebagai berikut:  

5.2.2.1 Bagi Pelaku seni kesenian Toleat 

Berdasarkan hasil penelitian adanya pelaku seni kesenian Toleat sebagai 

generasi ketiga menjadikan eksistensi kesenian ini kembali di lingkungan 

masyarakat dengan mengalami perkembangan yang bertujuan untuk menarik 

minat generasi muda atau masyarakat pada umumnya. Ada beberapa rekomendasi 

yang ingin disampaikan oleh peneliti kepada pelaku seni kesenian Toleat, 

diantaranya: 

1. Mengenalkan nilai-nilai kesenian Toleat dengan cara melakukan sosialisasi 

kepada penonton saat pertunjukan. Misalnya, salah satu pelaku seni 

memberikan penjelasan secara umum mengenai makna-makna yang 

terkandung dalam nilai-nilai kesenian tersebut kepada penonton atau 

masyarakat sebelum memulai pertunjukan.    

2. Memberikan pembelajaran kepada anggota-anggota sanggar atau generasi 

muda khususnya, tidak hanya belajar mengenai teknik memainkan alat-alat 

musik saja melainkan juga memberikan pengetahuan seperti sejarah 

kesenian Toleat, nilai-nilai yang terkandung dalam kesenian Toleat, dan 

lain sebagainya.  

3. Bekerjasama dengan seniman-seniman kesenian lainnya dalam 

mengembangkan kesenian tradisional khususnya kesenian Toleat. 

5.2.2.2 Bagi Sanggar Émpér Paré Toléattér 

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian, sanggar Émpér Paré Toléattér 

merupakan salah satu agen sosialisasi dalam mewariskan kesenian Toleat, ada 

beberapa rekomendasi yang ingin disampaikan peneliti, diantaranya: 
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1. Terus menurus mengadakan pertunjukan-pertunjukan di lingkungan 

masyarakat agar lebih diminati oleh generasi muda atau masyarakat, 

sehingga terdapat adanya regenerasi baru untuk meneruskan kesenian 

Toleat ini. 

2. Memberikan suatu motivasi kepada generasi muda atau masyarakat yang 

ingin mempelajari kesenian Toleat. 

3. Bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah 

Raga, lembaga pendidikan, serta komunitas kesenian agar terciptanya 

integrasi sosial dalam mempertahankan dan melestarikan kesenian-

kesenian yang ada di Kabupaten Subang khususnya kesenian Toleat. 

5.2.2.3 Bagi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga 

(DISPUDPARPORA) Kabupaten Subang 

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian, Dinas Kebudayaan Pariwisata 

Pemuda dan Olah Raga (DISPUDPARPORA) Kabupaten Subang merupakan 

salah satu agen sosialisasi dalam mewariskan kesenian Toleat, ada beberapa 

rekomendasi yang ingin disampaikan peneliti, diantaranya: 

1. Mengadakan pagelaran-pagelaran kesenian tradisional khususnya kesenian 

Toleat setiap tahunnya. Tentunya bekerjasama dengan para seniman 

kesenian agar masyarakat dapat menyaksikan dan mendukung kesenian 

tersebut. 

2. Bekerjasama dengan pengelola perpustakaan daerah Kabupaten Subang 

untuk menyediakan buku-buku mengenai kesenian-kesenian tradisional 

agar menjadikan suatu bahan referensi bagi generasi muda atau masyarakat 

sebagai tugas sekolah maupun karya ilmiah.  

3. Menyediakan gedung atau tempat untuk pertunjukan kesenian bagi para 

seniman kesenian tradisional khususnya kesenian Toleat. 

5.2.2.4 Bagi Dinas Pendidikan 

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian, generasi muda atau masyarakat 

belum sepenuhnya mengetahui dan memahami kesenian Toleat ini. Dengan 

demikian, peneliti ingin memberikan rekomendasi untuk mempererat kerjasama 

antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah 

Raga (DISPUDPARPORA) Kabupaten Subang atau seniman-seniman kesenian 
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dalam membuat kebijakan mengenai pelestarian kesenian Toleat dengan 

memasukan kesenian Toleat ke dalam mata pelajaran muatan lokal di setiap 

sekolah. Hal itu mencerminkan sebagai upaya untuk memberikan suatu wawasan 

pengetahuan bagi generasi muda.  

5.2.2.5 Bagi Masyarakat Kabupaten Subang 

Apresiasi masyarakat terhadap kesenian Toleat sangat berpengaruh 

terhadap kelangsungan hidup kesenian tersebut. Dengan demikian, peneliti 

memberikan rekomendasi agar masyarakat Kabupaten Subang lebih mengenal 

kesenian Toleat dan ikut dalam melestarikan serta mempertahankan kesenian 

Toleat agar tidak terjadi kepunahan, dengan cara mengikuti pertunjukan-

pertunjukan kesenian Toleat, mengenalkan kesenian Toleat di media sosial 

maupun mengenalkan kepada masyarakat di luar Kabupaten Subang.  

5.2.2.6 Bagi penelitian selanjutnya 

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian, kesenian Toleat khususnya alat 

musik Toleat dapat diperjualbelikan sehingga memberikan suatu pendapatan bagi 

keluarga. Dengan demikian, peneliti merekomendasikan untuk kegiatan penelitian 

selanjutnya yaitu, mengenai eksistensi kesenian Toleat terhadap sosioekonomi 

keluarga di Kabupaten Subang. 

 

 

 


