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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan  

Setelah tahap penelitian dilakukan, mulai dari pengumpulan proposal, 

pengkajian teori, analisa terhadap latar belakang penciptaan tari, koreografi, rias 

dan busana Tari Banyu Kahuripan, sampai dengan pengumpulan data, pengolahan 

dan analisa data. 

Maka peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian tentang proses penciptaan 

Tari Banyu Kahuripan yakni; pertama, Tari Banyu Kahuripan merupakan tarian 

kelompok yang diambil dari banyaknya sumber mata air yang dimiliki oleh 

kabupaten Bandung Barat. Kedua,  proses penciptaan Tari Banyu Kahuripan 

memenuhi tahapan-tahapan menurut Tetty Rachmi yaitu proses eksplorasi, 

improvisasi, evaluasi/inkubasi, dan hasil, komposisi tari. Hasil analisis 

berdasarkan data yang terkumpul dapat ditafsirkan dalam metode yang dijelaskan 

oleh Jacqueline Smith dalam bukunya Komposisi Tari. 

Tari Banyu Kahuripan merupakan tari kreasi baru yang diciptaan oleh Asri 

Puspitaning arum pada tanggal 16 juni tahun 2013. Terinspirasi dari keadaan 

lingkungan yang ada di Bandung Barat serta terinspirasi dari kebiasaan 

masyarakat yang terdapat di Bandung Barat dalam melaksanakan upacara ritual 

Ngaruat Cai di desa Cihideung kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat  

yang telah menjadi identitas Bandung Barat, serta dari kebiasaan masyarakat yang 

terdapat di kabupaten Bandung Barat yang biasa mengambil air langsung dari 

mata air atau melakukan kegiatan dengan menggunakan air di mata air langsung. 

Proses penciptaan tari Banyu Kahuripan yang diciptakan oleh Asri sesuai 

hasil analisis dengan mengkaitkan teori yang diungkapkan oleh Jacqueline 

Smith, sehingga peneliti rasa hasil analisis ini dapat lebih jelas dengan 

mendeskripsikan dari kedua teori yang telah ada
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Koreografi pada tari Banyu Kahuripan ini memiliki 30 ragam gerak. 

Setelah diakumulasikan bahwa tari Banyu Kahuripan dominan dengan gerak 

Gesture dan Pure Movement hal ini menunjukan bahwa karakter, alur cerita 

dan pesan yang ingin disampaikan melalui tari Banyu Kahuripan telah 

tergambarkan dan terlihat dari akumulasi pengkategorian gerak tersebut. 

Tata rias yang digunakan dalam Tari Banyu Kahuripan merupakan tata 

rias Straight make-up, yaitu tata rias yang hampir menyerupai tata rias sehari-

hari, artinya tata rias tersebut bukan untuk mengubah bentuk dan hal khusus 

lainnya. Letak perbedaannya dengan tata rias sehari-hari terdapat pada 

penggunaan warna dan ketebalan garis, mengingat jarak antara panggung dan 

penonton. Alis, penggunaan alis pada Tari Banyu Kahuripan tidak ditentukan 

dengan karakter peran yang digambarkan pada alis, karena tiap penggunaan 

alis oleh penari Tari Banyu Kahuripan terlihat berbagai macam.namun penari 

hanya memperbaiki dan memperindah pada bagian alis dapat terlihat menarik 

perhatian. Eye shaddow, perpaduan warna yang digunakan yaitu coklat muda 

dan coklat tua pada bagian sudut mata ii bertujuan untuk memberikan estetika 

dan memberikan kesan natural kepada penarinya. Lipstick, seperti pada 

umumnya penggunaan lipstick tersebut hanya memberikan estetika 

penampilan para penari agar terlihat lebih menarik dengan menggunakan 

warna merah yang merona. Selebihnya dalam penggunaan rias wajah 

digunakan seperti pada umumnya yang diawali dengan foundation, bedak dan 

berlanjut pada bagian yang akan ditonjolkan dan ditutup agar dapat menarik 

dalam penampilannya. 

Tata rias kepala yang digunakan pada Tari Banyu Kahuripan yaitu 

menggunakan sanggul dumpel yang dibentuk menjadi sanggul cepol. Sanggul 

cepol ini digunakan di ujung bawah rambut dan ditutupi dengan hiasan untuk 

menutupi sanggulnya. Adapun tusuk sanggul yang menggambarkan seperti 

gugunungan yang menjadi logo Sanggar Kurawa Merdeka, kemudian Hiasan 

kepalanya menggunakan bunga mawar yang menggambarkan kesuburan 

Kabupaten Bandung barat, serta hiasan lainnya yang tidak memiliki makna 

akan tetapi dipakai hanya untuk memperindah penari. 
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 Busana Tari Banyu Kahuripan memakai kebaya warna hijau yang 

menggambarkan kesuburan karena tanaman-tanaman yang hijau yang ada di 

kabupaten Bandung Barat, kemudian menggunakan sinjang batik motif khas yang 

dimiliki oleh kabupaten Bandung Barat dimana nama sinjang batik tersebut 

merupakan motif batu oncom dan obyek wisata Kabupaten Bandung Barat, dan 

sedangkan warna merah pada apok, warna kuning pada sampur, warna emas pada 

sabuk, serta warna coklat pada sinjang batik motif garuda disini hanya untuk 

mempercantik kombinasi warna pada busana Tari banyu kahuripan. busana yang 

digunakan merupakan kreasi pencipta yang memadukan berbagai warna agar 

dapat mendukung pertunjukan. Busana dalam Tari Banyu Kahurpan ini terlihat 

lebih sederhana karena menggambarkan masyarakat biasa akan tetapi tetap 

memadukannya secara apik agar terlihat indah saat dipertunjukan. 

Sedangkan, Penggunaan properti pada Tari Banyu Kahuripan menjadi 

pendukung utama dalam sebuah pertunjukan, karena properti yang digunakan 

menjadi ciri khas dari sebuah identitas tema tarian. Pendukung tari Banyu 

Kahuripan untuk dapat memperjelas penyampaian tarian tersebut yaitu properti 

bokor. Properti ini dimaksudkan untuk menjadi pendukung yang dapat membawa 

para apresiator pada penafsirannya. Properti ini merupakan sebuah wadah untuk 

mengambil air. Properti yang digunakan pada tarian ini termasuk kedalam dance 

property , properti ini digunakan para penari pada bagian pertunjukan tari Banyu 

Kahuripan. Penggunaan properti bokor tersebut dimaksudkan untuk mempertegas 

dan menggambarkan ide cerita dari Tari Banyu Kahuripan. 

Demikian kesimpulan hasil penelitian Tari Banyu Kahuripan dilihat dari 

beberapa aspek permasalahan mengenai proses penciptaan Tari Banyu Kahuripan, 

koreografi, rias dan busana tari Banyu Kahuripan. 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian diatas dan dalam upaya 

meningkatkan nilai kreatifitas dan inovasi para pelaku seni, serta menumbuhkan 

sikap menghargai dan melestraikan budaya lokal pada masyarakat, peneliti 

mengemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 
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1. Pelaku Seni 

Dalam proses penciptaan suatu tarian, khususnya pada para pelaku seni yang 

menjadi garis depan dalam perkembangan seni disarankan untuk mempelajari dan 

memahami tahapan-tahapan dalam mengkontruksi suatu tarian, sehingga 

senantiasa memudahkan proses kreatif para pelaku seni dalam menciptakan tarian 

yang inovatif, memiliki nilai-nilai yang baik dan bermanfaat bagi daerah dan 

masyarakat. 

2. Masyarakat 

Kepada kelompok masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Bandung 

Barat disarankan agar terus mengapresiasi karya seni khususnya tarian daerah 

kabupaten Bandung Barat yaitu Tari Banyu Kahuripan, serta mendukung dengan 

baik dan melestarikan tarian daerah, kemudian memanfaatkan dan 

mengembangkan potensi ciri khas kabupaten Bandung Barat guna meningkatkan 

kekayaan budaya lokal dan rasa memiliki serta bertanggung jawab pada karya seni 

daerah. 

3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  

Kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat 

disarankan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Program-program yang memperhatikan kesenian daerahnya secara khusus 

guna melestarikan dan mempertahankan kesenian daerah khususnya 

Kabupaten Bandung Barat. 

b. Pengadaan fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung pelestarian kesenian 

daerah, dan juga menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap 

masyarakat yang melestarikan kesenian daerah Kabupaten Bandung Barat. 

c. Pelaksanaan seminar, workshop dan pertemuan bagi para pelaku seni di 

kabupaten Bandung Barat guna menjalin komunikasi yang baik antara 

pemerintah dan para pelaku seni, dan memberikan pengetahuan yang baik 

untuk perkembangan kualitas para pelaku seni di kabupaten Bandung Barat. 

d. Pemberian bantuan dan akses yang mudah pada kelompok atau individu 

pelaku seni, hal ini dapat meningkatkan proses kreatifitas dan inovasi para 



110 
 

Novi Sustiani, 2018 
PROSES PENCIPTAAN TARI BANYU KAHURIPAN DI SANGGAR KURAWA MERDEKA KABUPATEN 
BANDUNG BARAT 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

pelaku seni, karena dapat mengakses pemerintah dengan mudah serta 

dukungan pemerintahan yang maksimal. 

e. Pengadaan festival, event dan acara kesenian di Kabupaten Bandung Barat, 

hal ini dapat memotivasi para pelaku seni untuk berlomba-lomba menciptakan 

dan menampilkan karya seni terbaik mereka, serta mengenalkan kepada 

masyarakat umum kesenian daerahnya sendiri, guna mengenalkan kesenian 

daerah dan meningkatkan rasa tanggung jawab dalam menjaga serta 

melestarikan kesenian daerah. 

4. Pendidikan 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pendidikan seni budaya 

sebagai bahan pembelajaran atau media untuk meningkatkan potensi dan 

kreatifitas pengajar dan siswa dalam mengembangkan budaya daerah khususnya 

Kabupaten Bandung Barat, serta peneliti merekomendasikan kepada staff pengajar 

yang memberikan pendidikan kepada siswa untuk memperkenalkan kesenian 

daerah sejak dini, sehingga kedepannya siswa dapat menjadi insan yang 

mencintai, menjaga dan melestarikan kesenian daerah khususnya Kabupaten 

Bandung Barat dan tarian daerah khususnya Tari Banyu Kahuripan. 

5. Peneliti Selanjutnya 

Dengan adanya beberapa keterbatasan pada penelitian ini, diharapkan kepada 

peneliti yang selanjutnya untuk mengadakan penelitian sejenis lebih lanut dengan 

mengambil wilayah yang lebih luas, sampel karya tari yang lebih banyak, dan 

menggunakan rancangan penelitian yang lebih kompleks, penggunaan metode dan 

teori seni tari yang lebih banyak, sehingga dapat ditemukan hasil yang lebih 

maksimal dan optimal hingga dapat digeneralisasikan pada wilayah yang lebih 

luas. 
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