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V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertunjukan Kuda 

kepang yang ada di Desa Trimodadi telah mengalami modifikasi, modifikasi 

perlengkapan, tarian, alat musik, dan peralatan. Pertunjukan Kuda Kepang Langen 

Turonggo Budoyo Tanjung Arum di Desa Trimodadi memberikan beberapa pesan 

diantaranya yaitu meliputi: 

1. Nilai etik dan estetik Dari Pertunjukan Kuda Kepang Di Desa Trimodadi 

a. Pakain yang digunakan oleh penari Kuda kepang saat melakukan 

pertunjukan menunjukan kekompakan kelompok dan menunjukan 

tidak ada perbedaan dalam kelompok  

b. Kuda kepang adalah gambaran dari hewan yang bisa dimanfaatkan 

manusia sebagai kendaraan sehari hari dan dapat membantu 

perekonomian masyarakat 

c. Apabila menusia selalu melakukan kegiatan dengan bagus maka 

Negaranyapun akan bagus. Keindahan adalah apa yang dirasakan 

bagus bagi yang melakukan dan yang melihatnya.  

2. Pesan Moral dari pertunjukan Kuda kepang 
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Manusia dalam kehidupan harus jujur, adil, benar dan berbuat baik dengan 

lingkungan. Tari cakilan memberikan pesan bahwa sebagai manusia harus berani 

menghadapi siapapun dan dimanapun, tanpa melihat dia lebih kuat atau lebih 

berkuasa asalkan kita benar maka kita harus berani. Pertunjukan Kuda kepang 

memberi pesan kepada manusia bahwa manusia hidup di dunia harus berusaha 

dengan sungguh sungguh dan jangan mengharapkan belas kasihan orang lain. 

Manusia bisa menentukan yang baik dan yang buruk bagi kehidupannya dengan 

menggunakan akal pikiran yang dimiliki. Manusia menggunakan akal pikirannya 

untuk memenuhi kehidupan didunia dan akhirat, sukses atau tidaknya manusia 

ditentukan oleh seberapa besar manusia menggunakan akal pikiran yang 

dimilikinya 

 

B. Saran  

Berkaitan dengan penelitian yang telah dilaksanakan dengan judul Pertunjukan 

Kuda Kepang Di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten 

Lampung Utara, ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan diantaranya : 

1. Diharapkan pada masyarakat Trimodadi walaupun di tengah-tengah arus 

globalisasi dan westernisasi, serta cepatnya perkembangan informasi dan 

komunikasi hendaknya tidak meninggalkan Kesenian nenek monyang dan 

harus berusaha ikut melestarikannya. 

2. Adanya pertunjukan Kuda kepang membuat masyarakat berkumpul, dalam 

perkumpulan ini diharapkan jangan menyalahgunakan perkumpulan ini 

dengan hal – hal yang merugikan masyarakat. 


