
BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Seni dan budaya yang beragam adalah sebuah peninggalan yang berharga di negeri 

ini yang harus dijaga dan dilestarikan. Salah satu caranya adalah untuk ikut berlatih 

latihan tari tradisional. Latihan menari bukan hanya menjaga budaya, tapi kita diajak 

untuk berlatih gerak, musik, audio visual dan lainnya.  

Di Jawa Barat khususnya Bandung, peminat di bidang seni tari tradisional. Salah satu 

penyebab terbesarnya adalah masuknya budaya asing ke Indonesia, sehingga tidak 

sedikit juga budaya seni tari yang ada mulai menghilang dan kurangnya kesadaran 

pihak sekolah-sekolah sendiri untuk menambahkan pelajaran dalam perihal menjaga 

budaya Indonesia, khususnya di bidang seni tari tradisional. 

 Memperkenalkan budaya tari Sunda dimulai dari anak-anak adalah hal yang baik 

untuk diwujudkan. Mereka lebih mudah diajak untuk bekerja sama dan kepribadian 

mereka lebih mudah dibentuk. Banyak sanggar, studio tari yang mempunyai target 

untuk menjaga kebudayaan seni tari tradisional, tapi mereka kurang dilirik oleh 

masyarakat karena dampak diatas. Salah satunya adalah Studio Tari Indra, studio ini 

terus bertahan dari 1968 hingga sekarang 2014 demi menjaga dan meneruskan 

budaya bangsa khususnya di bidang seni tari tradisional. Media komunikasi yang 

digunakan untuk memperkenalkan kembali budaya Sunda, khususnya bersama 
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Studio Tari Indra adalah dengan membuat promosi yang ditujukan pada anak-anak 

yang dianggap sebagai penerus bangsa. Dengan menggunakan ilustrasi gambar yang 

lucu dan unik, anak akan lebih tertarik dan mempunyai rasa keingintahuan lebih 

untuk belajar seni tari tradisional, dengan Studio Tari Indra.  

Akan jauh lebih baik jika semua budayawan di bidangnya masing-masing bekerja 

sama dengan budayawan lainnya dalam menjaga kelestarian budaya Sunda dan 

meningkatkan bersama rasa peduli pada budaya untuk lingkungan sekitar, khususnya 

anak-anak sebagai generasi muda penerus bangsa. Jauh lebih baik hal ini diterapkan 

juga ke semua usia, karena menjaga budaya dan tradisi adalah kewajiban setiap 

orang agar identitas daerah mereka tidak hilang begitu saja.  


