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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan  

  Berdasarkan dari temuan dan pembahasan mengenai tari Jembar Agung 

yang ada pada Sanggar Seni Klapa Jajar Cirebon. Dimana fokus dari penelitian ini 

adalah tentang apa yang melatar belakangi terciptanya Tari Jembar Agung, 

bagaimana struktur koreografi pada Tari Jembar Agung dan  bagaimana Musik, 

Rias, Busana dan Properti yang ada pada tari Jembar Agung dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

  Tari Jembar Agung merupakan Tari Kreasi Baru hasil karya Elang Mamat 

Nurachmat yang adalah ketua dari Sanggar Seni Klapa Jajar Kota Cirebon, Tari 

Jembar Agung diciptakan pada tahun 2014. Yang melatar belakangi tarian Jembar 

Agung adalah dari tari Bedaya Rimbe yang merupakan tarian yang disakralkan di 

Keraton Kanoman Cirebon. Tari Bedaya Rimbe sudah ada di Keraton Kanoman 

Sejak pemangku tahta keraton yaitu sultan Kanoman Raja Muhammad 

Zulkarnaen yang merupakan sultan Keraton Kanoman ke-8 pada kurun waktu 

1895-1934. Tari Jembar Agung bisa dipertontokan pada masyarakat luas bahkan 

dapat dipelajari oleh semua kalangan masyarakat.  

  Apabila dilihat dari segi geraknya, tari Jembar Agung memiliki gerakan 

yang halus sehingga tidak memerlukan ruang yang banyak. Alat musik yang 

mengiringi tari Jembar Agung menggunakan alat musik gamelan yang beralas 

pelog Cirebon yang dibagi menjadi lima bagian yakni : bukaan, Dodoan, Unggah 

tengah, Tanjak, Unggah tengah. Rias yang digunakan pada tari Jembar Agung 

menggunakan rias korektif sehingga membuat cantik wajah penari dan juga 

berfungsi untuk mempertebal garis wajah para penari tari Jembar Agung. Busana 

pada tari Jembar Agung bernuansa putih bersih sehingga mendukung tema yang 

ingin diangkat oleh sang koreografer tari Jembar Agung yaitu tentang kesabaran 

hati seorang manusia dalam menjalani kehidupan dengan cara bertawakal kepada 

tuhan yang didukung pula dengan properti yang ada pada tarian ini yakni bernama 

damar kurung menggambarkan hati yang senantiasa terang agar manusia selalu 
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ingat dengan tuhan dan tidak salah langkah dalam mengambil keputusan dalam 

kehidupan di dunia. 

5.2 Rekomendasi  

  Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian, peneliti 

menyarankan beberapa hal kepada : 

1. Peneliti selanjutnya  

Masih banyak sekali hal yang dapat diteliti dan di gali lagi mengenai tari 

Jembar Agung yang berada di Sanggar Seni Klapa Jajar Cirebon dengan 

menggunakan teknik penelitian yang lebih baik sehingga dapat 

menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk perkembangan dan 

kelestarian tari Jembar Agung kedepannya.  

2. Sanggar Seni dan Seniman 

Lebih ditingkatkan lagi perkembangan tari Jembar Agung pada 

masyarakat luas agar semakin banyak apresiator yang melihat pertunjukan 

tari Jembar Agung sehingga tari Jembar Agung maupun penciptanya dan 

juga Sanggar yang melestarikannya mendapatkan penghargaan. 

3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon 

Tarian ini hasil karya Elang Mamat Nurachmat yang sampai saat ini masih 

ada dan dilestarikan di sanggar Seni Klapa Jajar Cirebon yang memiliki 

potensi besar dalam bentuk menjaga kesenian daerah, maka dari itu 

sebagai bentuk penghargaan segala bentuk tarian yang dihasilkan oleh 

para seniman yang ada di kota Cirebon agar tetap dipertahankan, 

dilestarikan dan dijadikan pembelajaran di sekolah-sekolah khususnya 

yang ada di Kota Cirebon, agar menjadi suatu kebanggan atas kesenian 

yang dimiliki. 

4. Departemen Pendidikan Tari 

Apabila dilihat dari sudut pandang keilmuan Tari Jembar Agung memiliki 

unsur gerak yang bisa dipelajari. Melalui dunia pendidikan guru/dosen 

dapat menggunakannya sebagai bahan ajar dan menambah apresiasi 

mahasiswa terhadap kesenian, khususnya seni tari. 


