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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 

 

 

Sub bab ini akan menjelaskan hasil dari temuan penelitian yang berjudul “Peran Karang 

Taruna Melalui Jagalan Festival Dalam Pelestarian Situs-Situs Di Desa Jagalan, Kabupaten Bantul”. 

Hasil studi ini didasarkan pada tujuan dan sasaran penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. 

 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil adalah situs-situs yang ada di Desa Jagalan yang berada 

dalam kawasan pusaka Kotagede termasuk kategori situs cagar budaya yang dilindungi. Keberadaan 

situs di Desa Jagalan antara lain situs Masjid Besar Mataram, situs Makam Raja Mataram, Situs 

Rumah Kalang, situs Omah UGM, situs rumah pembuatan kerajinan perak, dan Situs Pos Malang. 

Lalu Jagalan Festival adalah pertunjukan yang diadakan oleh karang taruna Desa Jagalan untuk 

melestarikan situs-situs di Desa Jagalan. Jagalan Festival terbagi menjadi 3 tema yaitu edukasi dan 

budaya, pertunjukan dan hiburan, dan religi yang disesuaikan dengan situs-situs di Desa Jagalan. 

Kesimpulan selanjutnya adalah salah satu pihak yang terlibat dalam Jagalan Fesetival adalah 

karang taruna. Karang taruna berperan dalam melestarikan situs-situs dengan turut berpartisipasi 

melalui Jagalan Festival yang terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Peran 

karang taruna dalam perencanaan termasuk tingkat partisipasi sedang dengan skor 407, lalu  

pelaksanaan termasuk tingkat partisipasi sedang dengan skor 253, dan evaluasi termasuk tingkat 

sedang sengan skor 278. Lalu karakteristik latar belakang tingkat pendidikan dan pekerjaan turut 

mempengaruhi tingkat partisipasi anggota karang taruna. 

Dapat diketahui juga tingkat partisipasi perencanaan terdapat variabel yang melemahkan 

yaitu diskusi penggagasan atau pembentukan, pemetaan, dan persiapan panggung lapangan yang 

berada pada tingkat penginformasian. Lalu tingkat partisipasi pelaksanaan terdapat 2 variabel yaitu 

pelaksanaan Jagalan Festival dihari pertama dan kedua yang berada pada tingkat penunjukan. Dan 

tingkat partisipasi evalusi terdapat variabel yang melemahkan yaitu diskusi permasalahan dan diskusi 

perbaikan yang berada pada tingkat penginformasian. Sehingga diperlukan perbaikan pada variabel 

yang melemahkan diatas untuk meningkatkan tingkat partisipasi karang taruna. 
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5.2. Rekomendasi 

 Proses Perencanaan 

o Dalam diskusi penggagasan atau pembentukan dan diskusi konsep Jagalan Festival karang 

taruna harus lebih aktif lagi dalam memberikan saran dalam diskusi dimana saran yang 

diberikan seluruhnya diterima dalam pengambilan keputusan. 

o Dalam pemetaan Jagalan Festival sebaiknya karang taruna harus lebih aktif lagi dalam 

memberikan saran dimana saran yang diberikan seluruhnya diterima dalam pengambilan 

keputusan dalam pemetaan Jagalan Festival. 

o Dalam persiapan panggung dan lapangan acara Jagalan Festival sebaiknya karang taruna 

lebih aktif dalam membantu persiapan dan mengkoordinasi seluruh persiapan acara. 

 

 Proses Pelaksanaan 

o Dalam proses pelaksanaan festival pada hari pertama maupun hari kedua lebih baik karang 

taruna lebih aktif dalam membantu pelaksanaan dan mengkoordinasi seluruh pelaksanaan 

acara Jagalan Festival. 

 

 Proses Evaluasi 

o Dalam diskusi jalannya acara, diskusi permasalahan, dan diskusi perbaikan untuk kegiatan 

kedepan karang taruna juga sebaiknya lebih aktif memberikan saran dalam diskusi dimana 

seluruh saran diterima dalam pengambilan keputusan. 

 

 Bagi Karang Taruna 

o Alangkah baiknya karang taruna dalam penyelenggaraan Jagalan Festival lebih menargetkan 

wisatawan luar negeri. Wisatawan luar negeri berkunjung ke Yogyakarta untuk melihat 

budaya lokal jawa yang salah satu pusat kebudayaan jawa masa lalu adalah di Desa Jagalan, 

Kotagede. Wisatawan luar negeri lebih tertarik dan menghargai kebudayaan jawa daripada 

masyarakat lokal kita sendiri. Untuk mengantisipasi keberadaan wisatawan luar negeri, 

alangkah baiknya juga anggota panitia Jagalan Festival dilatih untuk berbahasa inggris. 

o Promosi Jagalan Festival dapat menggandeng pihak perhotelan yang ada di Yogyakarta. 

Pihak karang taruna dapat menyiapkan selebaran yang berisi agenda-agenda selama Jagalan 

Festival yang ditujukan pada tamu hotel. Hal ini mungkin lebih efektif untuk menarik 

wisatawan luar kota maupun luar negeri daripada menggunakan media lokal. 

 

 Bagi Pemerintah 
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o Promosi Jagalan Festival membutuhkan bantuan pemerintah. Pemerintah dapat memasukkan 

Jagalan Festival pada program Wonderful Indonesia yang sering dipromosikan ke luar 

negeri. Melalui Wonderful Indonesia, promosi Jagalan Festival maupun Kotagede dapat 

menggunakan branding kota sejarah maupun kota pusat kebudayaan. 

o Pemerintah juga dapat mendukung pariwisata di Desa Jagalan, Kotagede salah satunya 

adalah menambah papan penunjuk atraksi wisata atau Poin of Interest. Papan penunjuk ini 

sangat membantu karena banyak lokasi di Desa Jagalan yang melewati gang sempit. 

 

 Bagi Penelitian Selanjutnya 

o Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian terkait dengan Jagalan Festival sebaiknya 

penelitian dilakukan kepada pihak-pihak selain karang taruna Desa Jagalan. Pihak-pihak lain 

yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan Jagalan Festival antara lain antara lain LSM 

Arkom Yogyakarta, Airasia Foundation, komunitas Urban Sketcher, serta komunitas 

maupun pegiat seni dan aktivis yang peduli pada pelestarian situs-situs di Desa Jagalan. 

 

 


