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BAB V 

PENUTUP 

 

V.I. Kesimpulan 

Anak pemain ludruk memang mempunyai peranan penting dalam 

pelestarian ludruk, kesenian ludruk sendiri memang terancam punah namun di 

kesenian ini banyak sekali segi positive yang bisa di ambil. Memang kesenian 

ludruk merupakan sebuah karya budaya namun karena banyak generasi muda 

yang melihat kesenian ini adalah kesenian yang kuno maka banyak yang tidak 

ingin masuk ke kesenian ini, padahal dalam segi cerita dan juga seting yang lain 

banyak sekali inovasi – inovasi yang di buat di ludruk Arboyo. 

Dari penilaian kesenian ludruk memang bisa sebagai suatu pekerjaan 

yang utama, namun seniman yang berada di kesenian ini harus serius dengan 

pekerjaan dan juga meningkatkan kualitas dalam pementasan. Anak pemain 

ludruk juga meneruskan kesenian ini karena banyak melihat orang tua mereka 

bermain saat pementasan dan juga adanya balas buda karena kehidupan waktu 

kecil semua informan dibiayai oleh kesenian ini. 

Dari penelitian ini dapat diketahui jika anak pemain ludruk memaknai 

kesenian ludruk dan regenerasi kesenian ludruk sebagai berikut: 
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1. A). Konsep kedirian ini diperoleh anak pemain ludruk melalui 

interaksinya dengan orang tua dan juga lingkungan serta melalui pengalaman 

hidup mereka masing-masing. Adanya pemberian latihan dan juga ajaran dari 

orang tua pemain ludruk pada keturunan langsung sehingga pengetahuan dan 

pengalaman keturunan langsung lebih mengerti dibanding dengan anak 

keturunan tidak langsung 

B). Anak pemain ludruk memiliki pemaknaan terhadap diri sendiri (self) 

masing-masing. Adanya keinginan untuk meneruskan kesenian ludruk karena 

orang tua juga pernah masuk ke kesenian ludruk. Anak pemain ludruk merasa 

mempunyai tanggung jawab dengan kesenian ludruk karena orang tua 

menghidupi kebutuhan seluruh anggota keluarga.  

C). Masyarakat yang menganggap bahwa anak pemain ludruk akan jauh 

lebih mudah masuk ke kesenian ludruk karena mempunyai darah seni yang 

sama sehingga tidak akan mendapat kesulitan. 

 

2. A). Usaha – usaha dari setiap anak pemain ludruk untuk meningkatkan 

kualitas pementasan dengan cara berlatih baik dengan bertanya dengan 

orangtua ataupun dengan seniman senior karena ingin menunjukkan ke orang 

tua bahwa mereka layak untuk masuk ke kesenian ludruk dan juga untuk 

melestarikan ludruk memang tidak mudah. 

B). Adanya kendala dari orang tua yang menganggap kesenian ludruk 

merupakan kesenian yang negative, sering terjadi interaksi antara orang tua 
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dan juga anak yang akan masuk di kesenian ludruk dan juga pembuktian anak 

bahwa kesenian ludruk bisa membawa dampak positive. 

C). Kendala ludruk disaat regenerasi anak muda tidak terjun ke kesenian 

ini karena di anggap kuno, anak pemain ludruk sendiri mengubah konsep 

cerita yang kuno dengan inovasi yang baru dengan harapan adanya regenerasi 

yang muncul di kesenian ini. Upaya – upaya dari anak pemain ludruk ini 

memang membuahkan hasil karena banyak seniman ludruk yang bermunculan 

di seniman muda dari teater 
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V.2.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang interaksionisme simbolik anak pemain 

ludruk pada kesenian ludruk ini maka peneliti berharap agar skripsi ini akan 

memperkaya wacana tentang perkembangan ludruk di Surabaya dan membuat 

kebijakan – kebijakan agar dapat membantu kesenian Ludruk tersebut serta 

sebagai pertimbangan oleh pengurus organisasi dari kesenian Ludruk, selain itu 

diharapkan pula mengubah masyarakat terhadap kesenian ini agar tidak dianggap 

kuno dan juga mampu memelihara kesenian daerah sendiri. 

Melalui penelitian ini dapat diketahui jikaanak pemain ludruk harus 

mempunyai keingan untuk masuk ke kesenian ludruk, bukan berarti anak pemain 

ludruk harus meneruskan kesenian orang tua, kesenian ludruk ini memang kuno 

namun bisa diciptakan ruang – ruang untuk menumbuhkan pengetahuan bahwa 

ludruk bisa berkembang, dan juga perlu adanya regenerasi bagi kesenian ludruk 

agar ludruk sendiri menjadi popular seperti dulu. Peneliti juga memiliki saran agar 

di kemudian hari ada studi mikro lain mengenai kesenian ludruk yang berada di 

Surabaya 

  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMAKNAAN KETURUNAN LANGSUNG DENNY RENDRA ERWIANTO


	6. BAB V  PENUTUP

