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BAB IV 

PENUTUP 

 

Berdasarkan penelitian yang telah di laksanakan maka peneliti 

memperoleh hasil penelitian dan telah di bahas pada bab sebelumnya dapat di 

tarik penutupan yang mana terbagi menjadi dua yaitu: 

A. Kesimpulan 

Hasil akhir dari penelitian tentang Tradisi Bantengan Dan 

Modernisasi (Studi Tentang Eksistensi Tradisi Bantengan di Dusun Banong 

Desa Gebangsari Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto), dapat di 

simpulkan sebagai berikut: 

1. Tradisi bantengan di Dusun Banong ini terpelihara dengan baik dan 

masih tetap menjadi ikon dari Dusun Banong ini hal tersebut dilihat 

dari masih banyak para pemuda maupun masyarakatnya yang aktif 

dalam permainan ini. Bantengan di desa ini sudah menjadi salah satu 

tontonan masyarakat yang wajib ada setiap acara-acara.  

2. Peran masyarakat Dusun Banong dalam menjaga dan melestarikan 

tradisi bantengan di tengah era modernisasi antara lain membentuk 

suatu kelompok pecinta bantengan, meramaikan acara-acara yang di 

selenggarakan oleh masyarakat dan selalu melakukan inovasi dan 

tampilan yang lebih menarik agar para penikmat bantengan tidak 

bosan, serta menjadikan bantengan sebuah pertunjukan yang selalu 

diminati dan dinanti oleh masyarakat. 
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B. Saran-saran 

Setelah penulis mengetahui kejadian-kejadian ataupun permasalahan 

yang terjadi dan setelah penulis mengetahui hasil akhir dari penelitian ini, 

maka saran- saran yang dapat penulis berikan adalah:  

1. Bagi para pemuda Dusun Banong Desa Gebangsari agar tetap menjaga 

tradisi bantengan dan tidak memanfaatkan salah satu atraksi yang ada di 

dalam pertunjukan bantengan yaitu kesurupan sebagai sensasi yang ingin 

di rasakan ketika di rasuki oleh roh bantengan. 

2. Bagi Mayarakat Dusun Banong Desa Gebangsari hendaklah selalu 

menjaga keberadaan dari tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek 

moyang ini dan menjadikan pertunjukan seni bantengan ini ada di setiap 

acara/hajatan yang di adakan oleh masyarakat.  

3. Bagi fakultas, supaya meningkatkan keilmuan di bidang sosiologi dan 

supaya sering mengadakan kerjasama dengan masyarakat luar yang 

melibatkan mahasiswa, supaya dapat mengembangkan serta 

mengamalkan ilmu pengetahuan dibidang sosiologi. 

4. Bagi peneliti sejenis kiranya dengan adanya hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat sebagai salah satu refrensi yang akan melengkapi karya atau 

hasil penelitian selanjutnya demi kesempurnaan.   

 


