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Bab V 

Simpulan dan Saran 

5.1 Simpulan 

 Dari hasil penelitian 4.2, peneliti menyimpulkan bahwa: 

1. Tradisi kebudayaan Betawi yang masih dilakukan sampai saat ini adalah 

tradisi perkawinan (walaupun tidak dijalankan secara menyeluruh oleh 

masyarakat di Kampung Sawah), sedekah bumi, ngaduk dodol, ngeriung 

bareng, paketan duit, paketan kebo. 

2. Tradisi yang sudah hampir lenyap tetap diusahakan agar bangkit kembali 

melalui wadah ngeriung bareng. Seperti halnya kesenian musik gambang 

kromong yang sudah mulai hilang di Kampung Sawah dibangkitkan 

kembali pada saat acara ngeriung bareng tahun ini. 

3. Tujuan Ngeriung Bareng adalah untuk merekatkan komunitas masyarakat 

Betawi di Kampung Sawah. Selain itu pula, ngeriung bareng juga 

bertujuan untuk melestarikan kebudayaan Betawi yang sudah hampir 

dilupakan oleh generasi muda di Kampung Sawah.  

4. Sejak dari zaman nenek moyang mereka, orang-orang asli Kampung 

Sawah memang hidup rukun dan harmonis. Dengan hadirnya pendatang 

baru, mereka tetap memegang amanat dari nenek moyang mereka agar  

mereka harus hidup rukun walaupun ada kemungkinan mereka menikah 

dengan orang dari luar daerah Kampung Sawah yang berbeda suku dan 

agama. Amanat dari orang tua yang turun menurun itu tetap dipegang 
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teguh oleh penduduk asli Kampung Sawah sampai saat ini. Dengan 

adanya budaya-budaya baru yang masuk ke Kampung Sawah dari para 

pendatang, masyarakat asli Kampung Sawah tetap menerima kebudayaan 

para pendatang, tetapi mereka akan tetap mempertahankan budaya asli 

Kampung Sawah. Masyarakat asli Kampung Sawah selalu memandang 

positif terhadap suatu hal yang baru yang masuk ke kampungnya, 

tentunya mereka juga memfilter mana yang baik dan buruk bagi 

masyarakat Kampung Sawah.  

5. Perbedaan agama tidak menjadi masalah besar bagi masyarakat Kampung 

Sawah, hal ini bisa dilihat dari tradisi masyarakat Betawi di Kampung 

Sawah untuk bersilaturahmi dalam merayakan hari-hari besar agama 

Islam, Katolik, Protestan, Buddha secara bersama-sama di dalam keluarga 

besar mereka. 

5.2 Saran 

 Pertama, bagi seluruh masyarakat di Indonesia agar dapat menjaga 

kelestarian budaya bangsa Indonesiaini. Di dalam kehidupan ini, masyarakat 

hendaknya dapat menjaga dan menghargai kebudayaan bangsanya, unsur-

unsur budaya asing yang masuk tidak dianggap sebagai kebudayaan yang 

dapat merusak kebudayaan yang ada, tetapi bisa dianggap sebagai hal positif 

yang dapat memperkaya kebudayaan sendiri. Keberagaman tradisi 

kebudayaan Indonesia yang terdiri dari suku bangsa, adat istiadat dan agama 

yang berbeda-beda hendaknya menjadikan masyarakat Indonesia bisa hidup 

dengan harmonis tanpa menimbulkan suatu konflik.  
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 Kedua, untuk peneliti yang akan datang sebaiknya dapat meneliti lebih 

dalam mengenai tradisi yang terjadi di Kampung Sawah dengan 

menggunakan teori atau konsep yang lain agar dapat dilakukan perbandingan 

antara yang telah dilakukan peneliti dengan peneliti yang berikutnya. 

 Ketiga, untuk masyarakat di Kampung Sawah,  agar membangkitkan 

kembali tradisi dan kebudayaan orang Betawi yang sudah hampir lenyap 

sehingga tradisi dan kebudayaan tersebut akan tetap terjaga kelestariannya 

dan generasi muda yang selanjutnya tetap mengenal serta turut melestarikan 

tradisi dan kebudayaan Betawi yang dulu pernah ada di Kampung Sawah, 

kabupaten Bekasi, provinsi Jawa Barat.  
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