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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Peninggalan seni budaya di Jawa Barat sangat beragam, salah satu 

peninggalan budaya tak benda di Jawa Barat ialah Tari Topeng Cirebon yang dari 

masa ke masa tidak lekang dimakan zaman. Tari Topeng Cirebon merupakan 

gambaran perjalanan hidup manusia semenjak dilahirkan hingga kembali kepada- 

Nya. Topeng merupakan sarana untuk mengaktualisasikan kepercayaan akan 

adanya kekuatan diluar jangkauan pikiran dan fisik manusia lewat simbol-simbol 

tertentu dalam ritus religio-magis topeng diyakini bisa menjadi jembatan menuju 

kemanunggalan dengan Tuhan, Dede Hamidah (2011). Kesenian Tari Topeng pada 

awalnya berada pada kalangan istana dan hingga menyebar menjadi kesenian 

rakyat, dalam Juju Masunah (2003) dijelaskan sebagai berikut: 

Ketika VOC datang ke Cirebon kehadiran mereka ikut mempengaruhi 

kehidupan di istana, salah satu pengaruhnya yaitu menyebarnya para 

seniman yang ada di lingkungan istana ke berbagai wilayah hal ini 

diakibatkan oleh campur tangan belanda dalam mengatur keuangan serta 

kegiatan yang boleh dilakukan di istana, Para seniman akhirnya memilih 

keluar dan mengembangkan keahliannya di luar tembok keraton. 

 

Persebaran seniman topeng Cirebon yang menempati wilayah di berbagai 

daerah, menyebabkan terbentuknya beragam gaya dalam Tari Topeng. Gaya Tari 

Topeng tersebut diantaranya gaya topeng Slangit, gaya topeng Indramayu, gaya 

topeng Losari, gaya topeng Palimanan, dan gaya topeng Gegesik. Dalam 

persebarannya tari topeng memiliki fungsi yang berkaitan erat dengan masyarakat 

yaitu fungsi keagamaan, dan ritual adat yang digaris besarkan sebagai kebutuhan 

spiritual. Kebutuhan spiritual ini dapat berhubungan dengan kegiatan keagamaan, 

keyakinan, atau kegiatan-kegiatan ritual (Gilbert, 1992;63). Disisi lain topeng lebih 

dijadikan juga sarana hiburan pertunjukkan sebagai suatu kebanggaan kesenian 

daerah yang terus dilestarikan sampai menginjak generasi masa sekarang, meskipun 

tak luput dari permasalahan global tetapi masih dapat bertahan di masa sekarang. 
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Hal ini pun berkaitan dengan pola pewarisan dalang topeng yang telah menjadi 

tradisi untuk menyiapkan generasi penerus dalam menjalankan sebuah tanggung 

jawab untuk terus berkesenian topeng. Nunung Nurasih, (2014) menyebutkan 

bahwa dalang topeng adalah: 

Seorang penari sepuh atau senior yang telah mewarisi ajaran-ajaran dari 

generasi pendahulunya, sekaligus memiliki garis darah dengan Sunan 

Gunung Jati, yang sangat diyakini oleh masyarakat Cirebon sebagai 

pemilik sejati kesenian topeng. Dalam hal ini para pendahulu topeng atau 

yang disebut dalang topeng akan selalu mewariskan tradisi kesenian topeng 

kepada orang yang telah layak memegang tanggung jawab penerus tradisi 

kesenian topeng. 

 

Pewarisan sebagai media transfer ilmu berupa nilai, kepercayaan, dan 

keyakinan yang telah dijalankan sebagai sebuah budaya. Berkaitan dengan sistem 

pewarisan, CavalliSforza dan Feldman (dalam Berry et al, 1999:32) 

mengemukakan terdapat dua jenis sistem pewarisan yakni “Vertical Transmission” 

da HorizontalTransmission”.Sistem pewarisan “Vertical Transmission”(Pewarisan 

Tegak) ialah sistem pewarisan yang berlangsung melalui mekanisme genetik yang 

diturunkan dari waktu ke waktu secara lintas generasi yakni melibatkan penurunan 

ciri-ciri budaya dari orang tua kepada anak- cucu.“Horizontal Transmission” 

(Pewarisan Miring) ialah sistem pewarisan yang berlangsung melalui lembaga-

lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah atau sanggar-sanggar.“Horizontal 

Transmission” terjadi ketika seseorang belajar dari orang dewasa atau lembaga-

lembaga (misalnya dalam pendidikan formal) tanpa memandang apakah hal itu 

terjadi dalam budaya sendiri atau dari budaya lain. Berkaitan dengan sistem 

tersebut Rochmat Nur, (2010) menyatakan bahwa dalam pewarisan tegak, orang 

tua mewariskan nilai, keterampilan, keyakinan, motif budaya, dan sebagainya 

kepada anak-cucu mereka. Pewarisan Tari Topeng adalah proses pengalihan 

pengetahuan dan keterampilan menari topeng dari generasi tua kepada generasi 

muda dalam lingkungan keluarga dalang topeng. 

Sudah ada beberapa penelitian tentang tari topeng Cirebon dari sisi 

pewarisan. Masunah (2000) meneliti biografi tokoh seni tradisional Cirebon yaitu 

Sawitri dalang Topeng Losari. Masunah mengungkap kehidupan dalang topeng 

Sawitri yang dimana aktivitas Sawitri merupakan hasil interaksi sosial di masa lalu 
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baik dalam keluarga maupun masyarakat. Dalam penelitian tersebut juga 

dipaparkan bahwa proses pewarisan atau pengalihan pengetahuan ini erat 

hubungannya dengan praktik adat istiadat dalam konteks sebuah desa dan sesuai 

dengan lingkungan, adat, serta kepercayaan setempat. Proses pengalihan 

pengetahuan ini biasanya tidak dilakukan melalui pembelajaran yang spesifik, 

melainkan melalui pengalaman sehari-hari, pengamatan, dongeng-dongeng nenek 

moyang, dan sebagainya Masunah(2000, hlm.5). 

Selanjutnya penelitian Rochmat Nur (2013) yang telah menjelaskan 

pewarisan Tari Topeng Gaya Indramayu. Penelitian ini membahas proses 

pewarisan Tari Topeng Gaya Indramayu dari sosok dalang topeng Rasinah kepada 

sang cucu. Penelitian ini juga memaparkan praktik-praktik budaya yang merupakan 

bagian dari proses pewarisan tersebut. 

Pewarisan yang terjadi bukan hanya pada Gaya Tari Topeng Losari dan Gaya Tari 

Topeng Indramayu saja, tetapi semua Gaya dalam Tari Topeng ikut juga mengalami 

proses pewarisan. Topeng Gaya Gegesik dari daerah Gegesik dipimpin oleh dalang 

topeng Mutinah yang kini mewariskan kepada dalang topeng Juniah, Topeng Gaya 

Palimanan dalang topeng Soedji yang kini diwariskan oleh dalang topeng Tursini 

dan yang terakhir Topeng Gaya Slangit dalang topeng Arja yang mewariskan 

kepada kedua keturunannya Sudjana Arja, dan Keni Arja yang juga ikut 

mewariskan kepada keturunannya masing-masing. Para dalang topeng 

berkeyakinan bahwa kemampuan mereka sebagai dalang topeng adalah merupakan 

turunan dari nenek moyang mereka yang wajib untuk diteruskan (Rasidin, 2004: 

31). 

Keragaman gaya yang ada menjadi identitas kebudayaan di daerah masing- 

masing. Uniknya di semua gaya pada tari topeng memiliki kesamaan yaitu adanya 

sebuah pembelajaran dari sanggar tari topeng sebagai proses pengalihan 

pengetahuan guru kepada muridnya yang dimaksudkan sebagai upaya proses alih 

generasi agar terus terjaga kesenian topeng tersebut. Jadi ada dua hal yang menarik 

dalam proses menjaga tradisi kesenian tari topeng yaitu pola pewarisan yang 

dilakukan untuk menentukan pemimpin tari topeng atau yang disebut dalang topeng 
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dan proses alih generasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kesenian 

Tari Topeng di berbagai generasi. 

Penelitian terdahulu berkontribusi pada penelitian yang akan dilakukan, 

namun ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya khususnya dalam penelitian 

ini yang akan berfokus pada proses Alih Generasi. 

Perkembangan zaman ditandai dengan perubahan generasi ke generasi. 

Setiap generasi diberi nama dan karakteristiknya. Strauss-Howe (1991) 

mengkategorikan empat tingkatan generasi dari generasi baby boomers yang lahir 

pada masa setelah perang dunia ke 2 sampai pada generasi Z. Berbagai aspek yang 

berproses dari generasi ke generasi memiliki kemungkinan yang besar untuk 

tersentuh ciri khas di setiap generasinya. Manheim dalam Lubis Bertha (2019) 

berasumsi, bahwa setiap generasi akan cenderung menjadi oposisi generasi lainnya 

yang artinya setiap generasi akan mencoba untuk memperbaiki dan 

mengkompensasi apa yang mereka persepsikan dari generasi yang berkuasa pada 

saat itu. Alih generasi adalah hal yang ditradisikan secara turun temurun walau sulit 

dirunutkan pangkal mulanya, namun berkat adanya sebuah nilai kepercayaan yang 

terkandung dan sedari lama telah diakui oleh masyarakat pendukungnya kiranya 

akan menjadi sebuah kebutuhan kelengkapan masyarakat(Cahyono, 2006). 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian proses alih 

generasi yang terjadi pada Keni Arja dari ayahnya Arja yang seorang dalang topeng. 

Keni Arja atau yang akrab disapa Mimi Keni merupakan dalang topeng yang lahir 

dari proses pewarisan Vertical Transmission yang artinya proses keturunan genetik 

langsung dari sang ayahnya Arja. 

Keni Arja hidup pada tahun 1942 dalam masa generasi Baby Boomers . 

Pada masa itu belum tersentuh teknologi seperti masa sekarang. Profesi seniman 

tari saat itu menjadi pilihan untuk menggantungkan hidup dan akibatnya peran 

kesenian tradisional sangat hidup dan dijadikan satu-satunya hiburan yang dapat 

mendatangkan pundi-pundi rupiah dengan melakukan pertunjukkan keliling dari 

panggung ke panggung. Bersama dengan sang ayah, Keni Arja ikut dalam setiap 

pertunjukan keliling dari panggung ke panggung, dengan melihat, mendengar ia 

jadi mengetahui segala macam yang harus dipersiapkan sebelum pementasan, dan 
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saat pementasan, bahkan Keni juga sering dilibatkan sebagai nayaga walaupun 

hanya menabuh kecrek saja, tetapi lewat itu Keni dapat mengetahui pola-pola 

tabuhan Topeng. Sering kali sang ayah juga menyelipkan pemahaman makna dalam 

setiap gerak Tari Topeng Gaya Slangit. Sang ayah juga mengajarkan bahwa proses 

ini adalah sebagai proses melatih mental dan kesabaran yang harus dimiliki seorang 

dalang topeng. Keni Arja juga harus menjalankan laku spiritual yang dimana proses 

ini berhubungan dengan praktik adat istiadat serta kepercayaan setempat. Laku 

spiritual yang dijalankan Keni Arja adalah sebagai syarat untuk mensucikan diri 

agar siap untuk mengemban tanggung jawab dari ayahnya menjadi dalang topeng 

atau penerus tari topeng Gaya Slangit. 

Selanjutnya peneliti akan memaparkan bagaimana proses alih generasi 

yang terjadi pada Keni Arja kepada keturunannya yaitu Wiyono dan Nunung. 

Wiyono dan Nunung merupakan Kakak beradik anak dari Keni Arja yang juga ikut 

mewarisi kesenian Tari Topeng Gaya Slangit melalui proses pewarisan Vertical 

Transmission. Hidup pada masa generasi X dimana pada masa itu diiringi dengan 

kemunculan teknologi tetapi memang belum maju seperti masa sekarang. 

Teknologi yang dulu ada dimanfaatkan Wiyono dan Nunung untuk belajar 

pengetahuan dan keterampilan menari topeng dengan melihat dokumentasi 

terdahulu Keni dan ayahnya saat melakukan pertunjukkan keliling. Pada masa ini 

juga bersamaan dengan datangnya sekolah formal yang kemudian mengacu Keni 

Arja untuk mendirikan sekolah non formal yaitu mendirikan Sanggar Adiningrum 

sebagai Sanggar untuk belajar tari topeng Gaya Slangit. Berdirinya Sanggar 

tersebut membuat masyarakat sekitar menjadi tertarik untuk belajar Tari Topeng 

Gaya Slangit, dan dengan cara itu Tari Topeng Gaya Slangit semakin banyak 

peminatnya yang datang tak hanya dari masyarakat sekitar Desa melainkan antar 

Kota dan Kabupaten. Di Sanggar Adiningrum juga Wiyono dan Nunung diajarkan 

Keni keterampilan menari tari topeng, pemahaman setiap gerakan, dan bahkan 

keterampilan bermusik seperti diajarkan tentang tetaluan gamelan dan suluk 

sebagai pengiring Tari Topeng Gaya Slangit. Ilmu tersebut didapatkan Keni dari 

ayahnya yang berkata bahwa sebagai dalang topeng bukan hanya pandai menari 
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saja, tetapi harus pandai juga dalam menabuh gamelan tari topeng, dengan hal itu 

kemudian Keni Arja menurunkannya kepada Wiyono dan Nunung. 

Dari hal tersebut sama-sama terjadi proses pewarisan Vertical Transmission 

tetapi terdapat perbedaan dalam proses tersebut dimana Wiyono dan Nunung tidak 

sepenuhnya mengalami laku spiritual seperti yang dijalankan Keni karena faktor 

perubahan zaman atau generasi yang berbeda. Perubahan zaman yang berbeda juga 

membuat Wiyono dan Nunung tidak menjadikan profesi dalang topeng sebagai 

profesi utama dalam mata pencarian hidup seperti yang dilakukan Keni dan 

generasi terdahulunya. Wiyono dan Nunung memilih profesi lain untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Wiyono yang bekerja menjadi ASN di Dinas Kebudayaan dan 

Nunung yang memilih profesi sebagai tenaga pendidik di lingkup sekolah formal, 

tetapi disamping itu mereka sama-sama tetap menjadikan kesenian tari topeng 

sebagai profesi sampingan dan tetap menjaga sanggar Adiningrum sampai 

sekarang. Tidak ingin sampai disitu saja, Wiyono dan Nunung ingin agar Tari 

Topeng Gaya Slangit tetap hidup di berbagai generasi. Maka Proses transfer ilmu 

yang telah didapatkan Wiyono dan Nunung dari Keni membuat mereka tetap 

memanfaatkan adanya proses alih generasi di berbagai generasi agar tari topeng 

Gaya Slangit tetap terjaga eksistensinya. Salah satunya dengan jalan profesi utama 

mereka. Wiyono yang meneruskan untuk mengelola sanggar Adiningrum juga 

sebagai pengajar tari seringkali memanfaatkan beberapa event kebudayaan yang 

membawa nama sanggar Adiningrum tampil baik di lokal dan mancanegara. 

Nunung yang berprofesi sebagai tenaga pendidik juga menjadikan Tari Topeng 

Gaya Slangit sebagai bagian dari bahan pembelajaran di sekolah formal. 

Jadi proses alih generasi yang terjadi bukan hanya pada pembelajaran di 

Sanggar saja seperti halnya Tari Topeng gaya lain pada umumnya melainkan ada 

sisi lain dari proses alih generasi Tari Topeng Gaya Slangit ini. Hal ini yang 

menjadikan alasan peneliti ini adalah peneliti ingin mengetahui lebih mendalam 

bagaimana proses alih generasi yang terjadi pada Keni Arja dan dari Keni Arja 

berlanjut kepada keturunannya Wiyono dan Nunung melewati generasi Y atau 

yang dikenal dengan generasi millenial. Strategi dan metode, dan inovasi apa saja 

yang ada dalam proses alih generasi tersebut akan dipaparkan dalam penelitian ini. 
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Secara umum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan 

kepada generasi muda, bahwa kesenian tari topeng tercipta melalui proses yang 

panjang dan tidak mudah dilewati dari berbagai waktu. Selain itu, manfaat lainnya 

dengan terus adanya proses alih generasi akan menyebabkan terjaganya eksistensi 

kesenian tari topeng di berbagai generasi. Di masa kini juga Tari topeng dapat 

dijadikan seni wisata bagi para turis atau wisatawan. Hal demikian tentu akan 

memajukan perekonomian Indonesia dan merupakan salah satu cara melestarikan 

kesenian tari topeng. Adapun manfaat dalam bidang pendidikan, Penelitian ini 

berkaitan dengan proses cara belajar mengetahui budaya yang didalamnya 

berkaitan dengan pola pikir, pola perilaku tata cara belajar bagaimana mengubah 

sesuatu yang statis menjadi dinamis seperti kesenian tari topeng. Kesenian tari 

topeng dapat dijadikan bahan pembelajaran karena di dalamnya terdapat filosofi 

dan nilai-nilai, yang nantinya dapat diterapkan peserta didik dalam kehidupan 

sehari-hari. Selain itu, kesenian tari topeng dalam bidang pendidikan bisa dijadikan 

sebagai sarana dalam mengenalkan, melestarikan dan menumbuhkan rasa cinta 

terhadap budaya nusantara. 

 
1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka 

didapat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses alih generasi Tari Topeng Cirebon Keni Arja di Desa 

Slangit? 

2. Bagaimana proses alih generasi Tari Topeng Cirebon dari Keni Arja kepada 

keturunannya yaitu generasi X di Desa Slangit? 

3. Bagaimana proses alih generasi Tari Topeng Cirebon dari keturunanKeni 

Arja/generasi X ke generasi Y Di Desa Slangit? 

 
1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendapatkan pemahaman tentang proses pendidikan informal 
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2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses alih generasi Tari Topeng 

Cirebon generasi Keni Arja di Desa Slangit 

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses alih generasi Tari Topeng 

Cirebon dari  Keni Arja di Desa Slangit kepada generasinya 

4. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses alih generasi Tari Topeng 

Cirebon dari keturunan Keni Arja ke generasi Y Di Desa Slangit. 

 
1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini meliputi manfaat dari segi 

teori (manfaat teoritis) dan manfaat dari segi praktek (manfaat praktis)yang antara 

lain sebagai berikut : 

a) Manfaat Teoritis 

Penelitian mengenai Alih Generasi Tari Topeng Cirebon gaya Keni Arja di 

Desa Slangit diharapkan dapat memberikan manfaat konseptual secara teoritis yang 

berkaitan dengan kesenian Tari Topeng Cirebon dimana hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan pengetahuan yang mengedukasi tentang konsep 

pendidikan informal dari generasi X ke generasi Y. Penelitian mengenai Alih 

Generasi Tari Topeng Cirebon gaya Keni Arja di Desa Slangit diharapkan dapat 

menjadi sumbangan ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan serta 

pengetahuan tentang kebudayaan yang ada di Cirebon, serta dapat memperbanyak 

khazanah kajian tentang kesenian tradisional di Indonesia khususnya di Cirebon. 

b) Manfaat Praktis 

1. Peneliti 

Untuk peneliti, memberikan kerangka konseptual baru secara teoritis tentang 

kesenian Tari Topeng Cirebon gaya Keni Arja di desa Slangit dan dapat dijadikan 

bahan kajian untuk peneliti serta menambah pengalaman, pengetahuan, dan 

wawasan bagi peneliti khususnya mengenai tari tradisi di daerah Cirebon. 

2. Partisipan 

Menambah referensi ilmu dan strategi mengenai pengembangan Tari Topeng 

Cirebon gaya Keni Arja di Desa Slangit agar terus terjaga di segala generasi. 

3. Pendidikan Seni Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia 
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Dengan adanya penelitian tentang Alih Generasi Tari Topeng Cirebon Gaya 

Slangit ini diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya peningkatan apresiasi seni 

pada mahasiswa serta sebagai dokumentasi agar bertambahnya sumber kepustakaan 

dan referensi, baik bagi peneliti yang akan datang maupun bagi mahasiswa 

Pendidikan Seni khususnya bagi seluruh mahasiswa SPS Universitas Pendidikan 

Indonesia (UPI). 

4. Pelaku Seni 

Memberikan wawasan dan informasi bagi para pelaku seni agar dapat lebih 

mengembangkan kesenian tradisional Indonesia agar terjaga di segala generasi. 

5. Masyarakat 

Untuk masyarakat, dapat mengetahui ragam seni dan budaya di Daerah 

Kabupaten Cirebon yaitu Desa Slangit dan dengan adanya penelitian ini masyarakat 

diharapkan dapat menjaga kesenian tradisional Tari Topeng Cirebon Gaya Slangit. 

6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Cirebon 

Hasil penelitian tentang Alih Generasi Tari Topeng Cirebon Gaya Slangit 

diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah setempat (para pemegang 

kebijakan) khususnya kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) 

Cirebon. Sehingga bisa turut mengayomi, mempertahankan, dan melestarikan seni 

budaya yang ada di daerah 

 
1.5 STRUKTUR ORGANISASI TESIS 

Berikut ini merupakan susunan sistematika penulisan penelitian tesis, yang 

berjudul : Alih Generasi Tari Topeng Cirebon Gaya Slangit. 

Bab I: PENDAHULUAN 

Bab I berisi tentang paparan yang melatarbelakangi penelitian Alih Generasi 

Tari Topeng Cirebon Gaya Slangit, rumusan masalah dipaparkan bagaimana proses 

alih generasi Tari Topeng Cirebon Gaya Slangit pada Keni Arja dan keturunannya 

sampai pada generasi masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mendeskripsikan proses alih generasi pada Gaya Tari Topeng Slangit dari generasi 

ke generasi dengan menggunakan teori Strauss-Howe. Manfaat dari penelitian ini 
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selain bagi peneliti juga sebagai kajian literatur di lembaga perguruan tinggi 

khususnya jurusan Pendidikan Seni. 

Bab II: KAJIAN PUSTAKA 

BAB 2 berisi tentang paparan rangkaian teori-teori atau yang dapat 

dijadikan landasan sebagai kajian pustaka yang berhubungan dengan penelitian 

ini. Bab ini mempunyai peranan penting berisi teori yang berkontribusi pada 

penelitian ini. Dipaparkan juga penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan 

atau pembeda masalah penelitian ini. 

Bab III: METODE PENELITIAN 

Bab 3 berisi tentang keseluruhan langkah peneliti dalam melakukan 

penelitian, diantaranya: metode dan pendekatan penelitian, partipan, dan tempat 

penelitian, instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data, definisi 

operassional, dan skema/alur penelitian, serta pengolahan data dan analisis data dari 

persiapan penelitian sampai pelaksanaan penelitian. 

Bab IV: HASIL PENELITIANAN PEMBAHASAN 

Bab 4 berisi uraian dari pemaparan penelitian. Jawaban dari setiap butir 

rumusan masalah yang dikaitkan dengan teori yang digunakan sehingga menjawab 

atau mendeskripsikan jawaban pertanyaan penelitian ini. Peneliti memaparkan 

tentang temuan-temuan penelitian berdasarkan rumusan masalah penelitian, 

kemudian peneliti menganalisis temuan penelitian yang diuraikan pada 

pembahasan penelitian. 

Bab 5: SIMPULAN IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

Bab 5 merupakan bagian akhir dari sistematika penulisan tesis yang terdiri 

dari simpulan dan saran. Hasil pemaparan dari analisis data pada bab sebelumnya 

Akan dijadikan simpulan dari penelitian ini. berisi Kesimpulan dan 

Rekomendasi, yang membahas kesimpulan dari hasil analisis temuan penelitian dan 

merekomendasikan hasil penelitian ini pada berbagai pihak yang berkepentingan. 

Bagian akhir dari penelitian ini adalah daftar pustaka, lampiran-lampiran 

sebagai penguat dan pendukung peneliytian (pedoman observasi, pedoman 

wawancara, dokumentasi, SK penelitian, dan lain-lainnya), serta riwayat hidup 

peenliti. 
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