
 

Andrieyani Zulham, 2020 
SISTEM PEWARISAN KESENIAN SINTREN GRUP KECIREBONAN di KOTA CIREBON 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

63 
 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. SIMPULAN  

 

Setelah peneliti meakukan proses penelitian dengan cara analisis dan 

observasi yang telah dilakukan terhadap penelitian tentang kesenian sintren di 

Kota Cirebon, maka peneliti mendapatkan hasil dari penelitian tersebut yang 

berisi tentang uraian dan penjelasan dari identifikasi dan perumusan masalah, 

dengan begitu peneliti dapat menjawwab semua pertanyaan penelitian serta 

rumusan masalah penelitian ini. Berdasarkan kajian dan temuan yang sudah 

dibahas pada bab IV, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat suatu 

keistimewaan dan hal-hal yang menarik pada kesenian sintren itu sendiri maupun 

dalam pewarisannya. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pewarisan kesenian 

sintren di Grup “Kecirebonan”  Kota Cirebon. 

 

Dalam hal ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya pewarisan 

kesenian sintren Grup “Kecirebonan” Kota Cirebon yaitu dengan adayanya upaya 

pelestarian kesenian Sintren Grup “kecirebonan”. Kegiatan ini yaitu berupa 

proses menurunkan karya seni dari yang sudah ada tidak punah di masa depan. 

Sistem pewarisan ini dilakukan secara turun-temurun oleh pengurus kesenian di 

Keraton Kecirebonan Kota Cirebon, yang mendirikan sanggar seni di keraton 

tersebut, beliau berhasil melestarikan dan menjaga pewarisan kesenian Sintren 

Grup ”Kecirebonan”  Kota Cirebon sudah selama 25 Tahun lamanya. Dukungan 

dan peran serta masyarakat maupun semua anggota Keraton Kecirebonan 

terhadap kesenian sintren ini, atau pun terhadap kesenian tradisi yang terdapat di 

Kota Cirebon merupakan dukungan secara moral, yang dapat mengantusian 

masyarakat lain secara luas dapat ikut berpartisipasi dan tertarik terhadap 

kesenian sintren di grup “kecirebonan” Kota Cirebon. 
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B. Implikasi dan Rekomendasi 

 

Pada  pelestarian kesenian sintren grup ”kecirebonan” di Kota Cirebon ini, 

masih memerlukan beberapa bantuan serta perhatian dari beberapa pihak, maka 

dari itu peeliti paparkan beberapa pihak yang perlu disampaikan terkait hal 

tersebut, yaitu diantaranya : 

 

1. Pemerintah Daerah Setempat 

Kepada Pemerintah daerah setempat Khususnya di Kota Cirebon, peneliti 

menyarankan agar dapat lebih memperhatikan kesenian tradisi di Kota Cirebon 

yang mulai punah ini, karena jika bukan kita yang meneruskan siapa lagi, baik 

dari generasi muda maupun yang tua agar lebih di himbau dan memperkenalkan 

kesenian tradisional di Kota Cirebon ini, khsusnya kesenian sintren, dalam hal ini 

peneliti menyarankan agar pemerintah setempat dapat membuat agenda rutin Kota 

Cirebon untuk membuat suatu pertunjukan kesenian tradisional Cirebon agar 

masyarakat luas dapat lebih mengenal budaya setempat. 

2. Masyarakat sekitar 

Bagi masyarakat sekitar khususnya di kota Cirebon, agar lebih peka 

terhadap kesenian tradisi yang kita miliki, yaitu dengan memiliki rasa kecintaan 

terhadap kesenian budaya local, baik dari usia dini maupun sampai dewasa, 

betapa pentingnya mengenal kesenian tradisional daerah kota Cirebon, sehingga 

kesenian sintren Grup “kecirebonan” di Kota Cirebon ini tetap lestari dan 

memiliki pewaris seni di masa depan. 

3. Civitas Akademik 

Pada seluruh masyarakat yang memiliki rasa kecintaan terhadap seni, baik 

dari segi musikal, tarian, maupun pertunjukan, disarankan agar lebih mengenal 

kesenian tradisional yang kita miliki, agar budaya daerah kita tidak semakin 

punah, yang sudah terbilang langka, serta dapat lebih menambah wawasan tentang 

kesenian sintren, maupun ikut serta berkesenian di Grup “kecirebonan” Kota 

Cirebon. 
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