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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Tarian Lumense merupakan tarian tradisional suku Moronene di Pulau 

Kabaena. Pada zaman dahulu, tarian ini berfungsi sebagai sarana 

upacara adat yang dilakukan oleh penduduk  atau biasa disebut Pe’olia. 

Kemudian tarian ini mulai mengalami pergeseran fungsi seiring 

dengan semakin moderennya kehidupan serta tidak adanya lagi 

masyarakat yang melakukan upacara adat. Tari Lumense mulai beralih 

fungsi menjadi tarian yang di panggungkan. Yang kemudian 

dimodifikasi menjadi sedikit lebih rumit sehingga menghasilkan tarian 

yang enak dipandang mata dan layak untuk dipertunjukkan kepada 

khalayak ramai. Dimulai dari penambahan personil, property, maupun 

kerumitan tata busana serta iringan. 

2.  Tari Lumense mengandung nilai-nilai pendidikan karakter yang 

berguna bagi masyarakat. Nilai-nilai pendidikan karakter tersebut 

terdiri dari a). nilai religious, b). nilai toleransi, c). nilai kedisiplinan, 

d). nilai kreatif, e). nilai kebersamaan, dan  f). nilai bersahabat atau 

komunikatif. 

B. Implikasi Penelitian 

Implikasi dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut 

1. Diharapkan mampu mendorong perbaikan dari segi pariwisata apabila 

tarian Lumense dikelola dengan baik sehingga menjadi salah satu daya 

tarik bagi wisatawan-wisatawan dari luar daerah. 
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2. Menjadi penguat identitas masyarakat suku Moronene agar tidak lupa 

dengan kekayaan budaya yang mereka miliki agar tetap dilestarikan 

dan dijaga agar tidak mengalami kepunahan. 

3. Menjadi ladang ekonomi kreatif bagi para warga masyarakat yang 

berkecimpung dalam usaha yang berkaitan dengan tarian ini. Semacam 

bisnis pengadaan pakaian Lumense dan atribut-atribut tarian lainnya. 

C. Saran 

Selaras dengan fokus masalah dalam penelitian ini, maka sebagai akhir 

dari tulisan ini disarankan beberapa hal, yaitu: 

1. Mengingat keterbatasan penelitian ini, maka disarankan perlunya 

penelitian lanjutan mencakup hal-hal lain yang berkaitan dengan tarian 

Lumense. 

2. Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan hendaknya lebih memperhatikan keberadaan tarian 

Lumense yang merupakan salah satu kekayaan daerah. Upaya tersebut 

dapat dilakukan dengan cara menampilkan tarian Lumense dalam 

event-event yang terkait dengan tradisi baik di tingkat kabupaten 

maupun provinsi. 

3. Perlunya pendokumentasian aneka ragam kesenian tradisional yang 

hampir punah, baik dalam bentuk audio, visual, audio visual maupun 

bentuk tulisan agar nantinya tidak kehilangan lacak apabila kesenian 

tersebut suatu saat mengalami kepunahan. 
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