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BAB IV
KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Perkembangan
Olahraga Sumo sebagai Pertunjukan Entertainment dapat disimpulkan bahwa
perkembangan Sumo dari sebuah pertunjukan seni bela diri tradisional yang
bermula dari ritual keagamaan di kuil Shinto mengalami perubahan dengan
mengikuti perkembangan zaman. Sumo menjadi olahraga identitas masyarakat
Jepang yang dikenal di seluruh dunia yang dapat bertahan dan berkembang menjadi
olahraga yang diakui dan menarik perhatian meskipun sudah ada sejak lama.
Olahraga Sumo yang sangat unik membuat banyak orang dari mancanegara
penasaran dan mulai mencari tahu tentang Sumo. Pengemasan olahraga Sumo yang
sangat sakral dan sangat tradisional bagi masyarakat mancanegara menjadi hiburan
yang penting untuk diketahui saat ini. Olahraga Sumo kemudian dengan sangat
pesat menjadi tontonan yang menarik dan masyarakat mancanegara sangat
menghargai hal-hal yang berhubungan dengan tradisi. Meskipun banyak anak muda
Jepang tidak terlalu tertarik terhadap olahraga Sumo namun mereka tetap mengikuti
perkembangan olahraga Sumo dan banyak penggemar yang menonton tidak hanya
orang tua bahkan masyarakat mancanegara turut menikmati sehingga olahraga
Sumo dapat bertahan dan terus menunjukkan eksisitensinya sebagai olahraga yang
menarik dan menghibur.
Perubahan yang terjadi pada olahraga Sumo karena perkembangan zaman
memaksa Sumo berkembang menjadi olahraga modern dengan memiliki Asosiasi
Sumo Jepang yang menjadikan pintu gerbang terbukanya Sumo untuk semua
kalangan. Tidak hanyak masyarakat Jepang yang menikmati namun masyarakat
mancanegara telah berpartisipasi dalam pengembangan olahraga Sumo. Olahraga
Sumo memiliki banyak pesumo asing yang bersaing dalam pertandingan untuk
memperebutkan gelar juara. Selain banyaknya pesumo asing yang membantu
mempertahankan olahraga Sumo, penyelenggaraan olahraga Sumo memberikan
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pengalaman menonton yang tidak terlupakan karena dihadirkan dengan tata
panggung arena pertandingan yang menarik dan pelayanan yang diberikan bagi
penonton dan penggemar olahraga Sumo yang sangat baik.
Olahraga Sumo menjadi pertunjukan entertain dan sangat dinikmati terlihat
dari setiap diselenggarakan pertandingan Sumo tiket pertandingan selalu habis
terjual. Turnamen-turnamen Sumo yang selalu dipadati penonton dari berbagai
kalangan dan pesumo asing dari berbagai negara menunjukkan bahwa olahraga
Sumo sangat menjanjikan dalam perputaran uang yang dihasilkan. Banyak pesumo
asing memilih menjadi pesumo karena mereka merasa gaji sebagai pesumo
sangatlah banyak meskipun harus disertai latihan dan proses panjang sebagai
seorang pesumo. Olahraga Sumo di Jepang memiliki ritual sebelum dan sesudah
pertandingan menjadi sajian yang menarik dan tidak biasa bagi penonton.
Penyelenggaraan olahraga Sumo dapat diketahui dengan banyaknya umbul-umbul
yang terpasang di Kokugikan dan meskipun tidak dapat melihat langsung para
penonton dapat melihat siaran olahraga Sumo melalui saluran NHK yang
menyajikan penyiaran

pertandingan melalui

televisi

dan radio

dengan

perkembangan zaman dan mengikuti perkembangan teknologi pertandingan dapat
dilihat dari situs resmi yang disediakan oleh Asosiasi Sumo Jepang.
Sumo semakin dinikmati diberbagai belahan dunia karena setiap tahun
olahraga Sumo selalu melakukan pengenalan olahraga. Dengan adanya peran
pemerintah yang membantu Asosiasi Sumo Jepang yaitu melalui perkenalan
olahraga Sumo dengan menyajikan pertandingan olahraga Sumo secara langsung
diberbagai negara. Selain itu para sponsor yang berpartisipasi dalam pertandingan
memiliki cara sendiri dalam memperkenalkan nama perusahaan dan produk sangat
banyak. Para sponsor berbondong-bondong melakukan iklan diatas arena
pertandingan Sumo bagi pesumo yang menjuarai pertandingan. Besarnya bonus
iklan menjadi motivasi pesumo dalam memenangkan pertandingan. Olahraga Sumo
sampai saat ini masih menjanjikan bagi para sponsor perusahaan dalam
memperkenalkan perusahaan dan produk dan ini membantu perekonomian Jepang
dengan adanya perputaran uang pada olahraga Sumo. Penggemar dan penonton
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yang menyasikkan secara langsung pertandingan Sumo di arena pertandingan
memberikan kontribusi keuntungan yang besar bagi Asosiasi Sumo Jepang karena
penjualan tiket yang mahal namun selalu habis terjual.
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