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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
A. Kesimpulan 

Banyak cara yang dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi yang 

dibutuhkan. Salah satunya adalah mengumpulkan data dengan melakukan 

penelitian. Sehingga hasil penelitian yang terdapat pada Bab IV, yang telah di 

laksanakan di Kota Tanjungbalai dengan pokok penelitian sebagaimana yang 

telah dijabarkan, maka penulis membuat kesimpulan di antaranya adalah 

sebagai berikut : 

1. Geografis Group Langen Hidayah Jati terletak di Kecamatan Datuk 

Bandar Jalan Hj. Adlin No 14 Tanjungbalai. Kegiatan Group Langen 

Hidayah Jati sebagai pengobat rindu terhadap kampung halamannya dan 

juga memperkenalkan kesenian tradisional Jawa kepada anak dan cucu 

mereka agar tidak lupa terhadap kesenian leluhur mereka.  

2. Penyajian musik campursari dalam acara pesta rakyat di kota 

Tanjungbalai yaitu Group Langen Hidayah Jati membawakan lagu 

melayu  yang berjudul iyolah molek dengan iringan musik gamelan 

jawa. Masyarakat Melayu di kota Tanjungbalai dapat menerima musik 

gamelan jawa begitu juga dengan suku Jawa. 

3. Peran Masyarakat Melayu dalam kesenian musik gamelan jawa yaitu 

sebagai penonton dan siswa-siswi yang ingin menyalurkan kreativitas 

dan ekspresi seninya melalui bunyi-bunyian atau suara memilih untuk 

ikut belajar memainkan alat musik gamelan di Group Langen Hidayah 

 

  58 

61 



62 
 

 

Jati. 

4. Nilai-nilai multikultural dalam kesenian musik gamelan jawa yaitu nilai 

memahami, menghargai dan menghormati. Masyarakat Melayu di kota 

Tanjungbalai memiliki tradisi yang berbeda dari suku Jawa, namun 

dengan adanya nilai-nilai multikultural masyarakat Melayu di kota 

Tanjungbalai dapat memahami, menghargai dan menghormati kesenian 

dari suku Jawa. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, maka penulis dapat 

memberikan saran, diantaranya sebagai berikut : 

1. Kota Tanjungbalai yang terdiri dari masyarakat asli melayu dan suku 

pendatang diharapkan dapat terus menjaga hubungan kekeluargaan 

diantara antar suku yang ada di wilayah kota Tanjungbalai dengan cara 

saling menghargai dan menghormati. 

2. Adat istiadat merupakan cirikhas dari suatu suku oleh sebab itu di 

sarankan untuk terus melestarikan budaya dari masing-masing suku 

dimanapun mereka berada. 

3. Perlu di lakukan pelestarian budaya dengan mengajarkan kepada 

generasi muda untuk mengenal budaya sehingga di masa yang akan 

datang budaya tidak hanya tinggal sebuah nama. 


