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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisa dan proses keseluruhan melalui pengumpulan data dan pengolahan 

data, dapat ditarik kesimpulan dan solusinya : 

1. Esai foto dapat digunakan sebagai bahasa visual untuk memperkenalkan 

suatu kesenian kepada masyarakat. Dalam hal ini fotografi dapat 

menggantikan kata-kata untuk menyampaikan suatu pesan atau makna yang 

lebih dalam, menyentuh dan imajinatif. 

2. Melalui perancangan coffee table book ini juga dapat mengabadikan moment-

moment serta menangkap sisi kehidupan dan makna yang luhur yang ada 

pada pertunjukkan Seni Kuda Renggong. 

3. Topik esai foto dan coffee table book “Lenggak Lenggok Penari Berkaki 

Empat”, ada banyak pengetahuan dan pengalaman yang didapat oleh penulis. 

Dapat disimpulkan bahwa pada saat ini, masyarakat di perkotaan kurang 

mengenal kesenian-kesenian tradisional yang ada di Indonesia. Maka dari itu, 

esai foto dan coffee table book berperan penting dalam mengenalkan kesenian 

tradisional Indonesia, khususnya Seni Kuda Renggong  ini.  

Dengan pameran esai foto dan perancangan coffee table book ini, penulis 

mengharapkan masyarakat lebih peduli dan turut untuk menghargai, menjaga dan 

melestarikan kesenian tradisional Indonesia, khususnya Seni Kuda Renggong. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Peneliti di masa yang akan datang 

Melalui sebuah esai foto dan buku, kita dapat secara tidak langsung 

memperkenalkan suatu kesenian kepada para pembaca. Karena buku-buku 

yang membahas tentang kesenian dan budaya tradisional di Indonesia masih 
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kurang, maka kita dapat meningkatkan minat para pembaca dengan 

menggunakan coffee table book. Dalam buku ini lebih banyak menggunakan 

foto untuk menunjukan secara langsung tentang suatu kesenian tersebut 

sehingga para pembaca dapat lebih mengenal kesenian tradisional di 

Indonesia. Lewat esai foto dan buku juga kita bisa membantu melestarikan 

dan mengabadikan kesenian tradisional Indonesia untuk generasi yang akan 

datang. Namun ada juga media-media lainnya yang dapat kita gunakan untuk 

mempromosikan Seni Kuda Renggong, seperti website, videografi, dan lain-

lain. 

 

5.2.2 Grup Kuda Renggong 

Grup Kuda Renggong bisa mempromosikan kesenian Kuda Renggong lewat 

media lainnya yang juga mudah diakses oleh masyarakat, contohnya seperti 

melalui internet dengan menggunakan video yang dapat diakses lewat 

youtube, dengan ini tidak hanya masyarakat di Indonesia namun di seluruh 

dunia dapat mengetahui dan mengenal adanya kesenian Kuda Renggong dari 

Sumedang ini. Para penonton pun bisa secara langsung melihat seperti apa 

Seni Kuda Renggong itu. 

 


