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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Upacara adat malam bakti Purnamasari  yang dilaksanakan oleh Kabuyutan 

giri tresna wangi Kota Sukabumi  merupakan  suatu bentuk ritual masyarakat 

sunda, naskah pantun bogor dijadikan sebuah teladan sosial pada pelaksanaan 

upacara adat ini, karena dalam pantun bogor menceritakan tokoh-tokoh 

pahlawan sunda yang sarat akan makna sehingga hal tersebut dijadikan sebuah 

teladan sosial. Naskah Pantun Bogor  diwariskan oleh Anis Djatisunda kepada 

Edy Yusuf (Ki Kalong Hideung) bersama pengurus Kabuyutan Giri Tresna 

Wangi. Upacara ini secara garis besar memiliki dua prinsip yang menjadi alasan 

mengapa upacara ini harus dilaksanakan, pertama mensyukuri atas nikmat yang 

telah diberikan Allah Swt kepada setiap umatnya.  

Struktur penyajian upacara ritual ini terbagi menjadi tiga tahapan, 

diantaranya tahap persiapan pelaksanaan dan setelah selesai kegiatan upacara, 

pada tahap persiapan dilakukan bebeapa langkah sebelum memulai kegiatan 

upacara ritual tersebut, diantaranya proses ngalokat dan ngaruat,  selain itu pada 

tahap ini parawari harus mempersiapkan sesajen yang akan dipersembahkan, 

pada tahap pelaksanaan merupakan bagian inti pada upacara ritual ini terbagi 

kembali menjadi tiga rangkaian diantaranya pamuka, panengah, panutup. 

Selesai kegiatan upacara dilaksanakan makan bersama dengan hidangan 

utamanya apa yang dipersembahkan dalam sesajen, hal ersebut dilaksanakan 

untuk saling menjaga tali silaturahmi. 

Simbol yang yang terdapat dalam proses pelaksanaan upacara adat ini 

menafsirkan sebuah makna , namun seacara garis besar simbol simbol tersebut 

lahir karena sebuah  tali paranti. Makna tersebut diantara lain: Spiritual, rasa 

syukur, kebahagiaan harapan hubungan antara tuhan dengan manusia, kebaikan 

dalam menjalani kehidupan, sebuah amanah yang harus dilaksanakan dari 

generasi ke generasi. Dengan adanya makna terjalinlah keharmonisan antar 

sesama manusia, sehingga tidak jauh dengan konsep masyarakat sunda yang 

kini telah menjadi pedoman hidup yaitu silih asih silih asah, silih asuh.  Analisis 

konsep silas tersebut antara lain: asih adalah kerja, asih karena adanya dedikasi, 

asih adalah membagikan tanggung jawab, asih adalah kesabaran, asih adalah 

nilai dan tujuan, asih adalah eskpresi diri, asah adalah metoda dan sistem 

keteraturan, asah adalah kemampuan berkomunikasi dan bersinergi, asah 

adalah kualitas diri, asah memelukan dana, asuh adalah keikhlasan hati dan 

kebeningan hati, asuh adalah kesiapan generasi, asuh adalah kehormatan, asuh 

yaitu kebersamaan. 
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5.2 Saran  

Upacara adat Sunda malam bakti Purnamasari  di Kabuyutan Giri Tresna Wangi 

termasuk sebuah acara adat yang dapat membangun identitas budaya di lingkngan 

Kota Sukabumi, pada saat ini dari segi sturuktur penyajian, upacara adat ini masih 

memiliki fungsi sebagai ritual, dari berbagai macam acara adat sunda lainnya rata-

rata sudah dikenal dan berubah fungsi kedalam sebuah hiburan dan lain sebagainya, 

karena itu perlu adanya dukungan moral dan moril dari berbagai pihak dinataranya 

para pengurus Kabuyutan itu sendiri, Lembaga pemerintahan, dan para akademis, 

budayawan dan seniman yang harus mencintai adat istiadat budaya Sunda. 

 Bagi Kabuyutan Giri  Trena Wangi dapat menyebarluaskan informasi 

penelenggaraan upacara adat ini secara rutin  melalui media sosial sehinggga 

masyarakat umum mengenal dan  bisa saja terlibat dalam upacara adat ini. Bagi 

lingkungan pemerintahan  Kota Sukabumi dapat mendukung adanya 

penyelenggaraan Upacara adat ini sehingga upacara adat ini dapat dipertahankan 

dan dilestarikan masyarakat Kota  Sukabumi, serta menjadikan Upacara adat ini 

sebagai identitas budaya ciri khas Kota Sukabumi. Bagi para akademisi yang akan 

melakanakan kegiatan penelitaian yang terkait dengan upacara adat ini dapat 

menganalisis mengenai pantun bogor yang menjadi teladan sosial dalam 

penyelangaraan upacara adat ini, pantun bogor dapat mengungkapkan beberapa 

topik pembahasan mengenai sosial,budaya,ideologi,politik, pertahanan dan 

keamanan  tentang hidup kehidupan masyarakat pajajaran.  Bagi para budayawan 

dan seniman penelitian ini dapat menjadi ide dasar bila ingin membuat sebuah karya seni 

baik dari tari dan musik, karena pada proses kekaryaan merupakan sebuah bentuk karya 

yang belum memiliki ciri khas secara khusus atau belum baku, karena tidak menutup 

kemungkinan di kemudian hari penyelenggaraan upacara adat ini berubah fungsi menjadi 

sarana pertnjukan dan hiburan.  

 


