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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan temuan dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut. Pada awalnya tari batik ini diciptakan hanya untuk sebuah 

pertunjukan yang belum diketahui dari aspek simbol dan makna. Namun seiring 

berjalannya waktu dalam proses penelitian ini dapat dinyatakan bahwa tari Batik 

ini mengandung simbol dan makna pada gerak, rias dan busana.  

Berdasarkan hasil analisis peneliti dapat dipersepsikan bahwa makna yang 

terkandung pada tari Batik ini merupakan makna dari aspek kehidupan. Adapun 

simbol dan makna gerak tari Batik mengandung makna keseimbangan, kejayaan 

dan kejujuran sosok seorang wanita yang mampu memperlihatkan jati diri 

maupun menjungjung tinggi kemuliaan seorang wanita.  

 Berkaitan dengan tata rias yang digunakan pada tari Batik ini merupakan 

gambaran karakter putri keraton yang lungguh dan cantik,  terdapatnya simbol dan 

makna tata rias pada tari Batik jika dilihat  dari segi warna dan garis pada rias tari 

Batik  dapat disimbolkan sebagai ketegasan. Selain itu tata rias tari Batik 

mengandung makna jati diri wanita yang patut untuk dihormati. Adapun simbol 

dan makna busana yang digunakan pada tari Batik ini mengandung makna 

kehormatan, kemegahan dan keanggunan sosok seorang wanita. Busana dan rias 

yang digunakan pada tari Batik  berwarna merah, hitam, emas dan putih 

digunakan untuk memperkuat karakter yang akan dibawakan oleh penari Batik, 

sehingga busana yang digunakan penari dengan menggambarkan ekspresi lemah 

lembut dari sosok seorang wanita tersampaikan kepada para penonton. Busana 

dan warna yang digunakan tari Batik disimbolkan sebagai kejayaan dan kesucian. 

B. Implikasi dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diungkapkan mengenai tari Batik, 

peneliti disini ingin mengemukakan rekomendasi kepada beberapa pihak yang 

terkait sebagai berikut: 
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1. Bagi Peneliti 

Peneliti mengharapkan perlu adanya penelitian lanjutan mengenai iringan 

musik pada tari Batik secara mendalam, karena peneliti tidak menganalisis 

mengenai iringan musik. 

2. Lembaga UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) 

Skripsi ini diharapkan dapat menambah pembendaharaan di perpustakaan 

UPI khususnya di FPSD (Fakultas Pendidikan Seni dan Desain). Dan 

menjadi sumber informasi bagi siapapun yang ingin mengetahui mengenai 

tari Batik sebagai bentuk ekspresi, estetis, dan kreatif yang 

menggambarkan tentang budaya masyarakat Kota Cirebon. 

3. Pencipta Tari Batik 

Peneliti mengharapkan pencipta tari Batik dapat lebih meningkatkan 

kualitas dalam mengajar dan mampu berkarya dengan menciptakan karya 

tari  yang menjadi identitas Kota Cirebon. 

4. Masyarakat 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat Kota Cirebon 

mampu melestarikan tari Batik, serta mengetahui adanya simbol dan 

makna pada gerak, busana dan rias tari Batik di Sanggar Sekar Pandan. 

5. Untuk pendidikan dapat diharapkan mampu memberikan informasi yang 

lebih lengkap terutama informasi mengenai Tari Batik, yang tergolong 

sebagai identitas Kota Cirebon yang harus dilestarikan. 


