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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan oleh peneliti, 

mengenai analisis terhadap Tema, Struktur Koreografi, Tata Rias dan Busana dari 

Tari Sekar Arum di Sanggar Pusbitari Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut. 

 Tari Sekar Arum karya Rd. Tjetje Somantri di Sanggar Pusbitari Bandung 

adalah tari klasik yang diciptakan pada tahun 1958, tarian ini menceritakan 

kegembiraan para putri yang sedang bercengkrama saat musim bunga tiba, dalam 

tari tersebut penari digambarkan seperti sedang menanam, memetik dan menyiram 

bunga ditaman. Tema yang diangkat dalam Tari Sekar Arum adalah tema non 

dramatik dikarenakan dalam bentuk penyajiannya tidak menggunakan cerita atau 

tidak merupakan bagian dari suatu cerita, tetapi  hanya menggambarkan suasana. 

 Tari Sekar Arum ini memiliki 11 gerak pokok diantaranya adalah gerak 

trisik ridong soder, kembang kuray, lontang kanan-kiri, geser geter ramo, 

ngababut-ngagunting, nyawang, metik kembang, mincid ngangseu, masang 

kembang, ngenteung dan mincid gigir anca gancang, sedangkan gerak 

peralihannya adalah gerak trisik. Kategori gerak locomotion atau gerak berpindah 

tempat yaitu gerak trisik ridong soder dan mincid gigir anca gancang, Kategori 

gerak pure movement atau gerak murni yang tidak dimaksudkan untuk 

menggambarkan atau memiliki makna tertentu diwakili oleh gerak lontang kanan-

kiri, Kategori gerak gesture atau gerak yang memiliki arti dan makna yaitu ada 8, 

diantaranya adalah geser kembang kuray, geser geter ramo, ngababut ngagunting, 

nyawang, metik kembang, mincid ngangseu, masang kembang dan ngenteung.  

 Rias yang digunakan adalah rias pertunjukan yang berfungsi untuk merubah 

bentuk muka agar sesuai dengan peran yang diinginkan penari. Selain itu, pada tata 

busana warna baju yang digunakan oleh penari Tari Sekar Arum adalah warna biru 

dan memiliki aksen berwarna merah dan kuning keemasan yang termasuk dalam 
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kategori warna Triadic, artinya warna tersebut memiliki kombinasi tiga hue yang 

relatif berjarak dalam color wheel. Penggunaan kombinasi triadic ini menghasilkan 

warna yang bernada kontras dan saat digunakan oleh para penari diatas panggung 

akan terlihat lebih menarik. 

5.2 Implikasi dan Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang 

sudah dipaparkan, terhadap Implikasi dan Rekomendasi dari berbagai pihak yang 

dapat diterapkan dan dapat sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya. Berikut adalah 

Implikasi dan Rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan : 

1. Peneliti Selanjutnya 

 Penelitian Tari Sekar Arum ini hanya dilakukan pada teks dan konteks saja, 

sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dikaji lebih dalam mengenai bagian-

bagian yang belum peneliti ungkapkan, sehingga untuk kedepannya dapat 

memberikan manfaat dan terungkap lebih banyak hasil yang didapatkan seteleh 

dilakukan pengkajian lebih dalam. 

2. Bagi pemerintah 

 Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan kepada masyarakat khususnya Kota Bandung agar dapat menghargai, 

mengapresiasi dan juga dapat melestarikan kesenian daerah penuh dengan rasa 

bangga, khususnya Tari Sekar Arum di Sanggar Pusbitari Bandung. 

3. Sanggar Pusbitari Bandung 

 Peneliti mengharapkan setelah dilaksanakan dan dikaji lebih dalam 

mengenai Tari Sekar Arum Karya Rd. Tjetje Somantri ini, diharapkan sanggar 

Pusbitari dapat mengenalkan kembali tari tersebut ke masyarakat luas, dikarenakan 

minimnya pengetahuan tarian tersebut. 
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4. Departemen Pendidikan Tari 

 Dengan adanya laporan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi 

untuk bisa dijadikan bahan ajar, menambah pengetahuan dan referensi kepada 

pembaca khususnya kepada mahasiswa Departemen Pendidikan Tari UPI yang 

berkaitan dengan mata kuliah Tari 

5. Bagi pelaku dan Seniman Tari 

 Peneliti berharap dapat memotivasi para pelaku dan seniman tari di 

Indonesia khususnya Kota Bandung untuk meningkatkan dan menunjukan 

eksistensinya dalam pembuatan karya tari. 

 


