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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1. Kesimpulan 

Pendidikan sedini mungkin tentu akan membantu masa depan kita yang 

lebih baik, hanya saja banyak anak generasi muda jaman sekarang sudah tidak 

lagi mementingkan masalah pendidikan, apalagi masalah juara disekolah, indeks 

prestasi tertinggi di perguruan tinggi atau mungkin profesi lain yang memerlukan 

gelar. Semakin tinggi pengaruh era globalisasi yang cenderung mempengaruhi 

kinerja otak bahkan untuk anak kecil usia taman kanak-kanak, seharusnya 

sebagai orang dewasa perlu melakukan tindakan sejak dini untuk menghindari 

hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti contoh kecilnya, teknologi yang modern kini 

tentu akan menenggelamkan ragam-ragam budaya daerah yang ada di kota 

tempat tinggal kita atau bahkan di negara kita, Indonesia. 

Kesenian budaya wayang golek tegalan yang berada di Kabupaten Tegal 

kian menurun karna minimnya mengenalkan edukasi kepada anak remaja. 

Padahal budaya wayang golek tegalan yang perlu kita tahu justru banyak 

memiliki nilai-nilai penting didalamnya, apalagi ketika pagelaran wayang golek 

tegalan yang sedang berlangsung. Peran dalang untuk pagelaran wayang-

wayang di dunia sangatlah penting. Dalang perlu memutar otak untuk 

menanggapi masalah-masalah atau konflik dunia luar, baik politik, masalah 

sehari-hari atau mengambil dari cerita yang sudah ada. Hal itu dilakukan untuk 

mendapati sebuah cerita yang menarik ketika dalang akan pentas disuatu 

kegiatan acara. 

Sangat disayangkan ketika budaya wayang golek tegalan yang berasal dari 

kota sendiri justru ditinggalkan. Dan menurut mereka wayang golek tegalan amat 

tidak menarik dari visualnya, dan bahkan menakutkan dari wujudnya. Dan bagi 

anak remaja itu sendiri wayang golek tegalan memang tidak menarik minat untuk 

dilihat. Padahal sudah seharusnya sebagai warga negara yang baik untuk turut 

mengembangkan budaya wayang golek, contoh kecilnya dengan memberikan 

edukasi pada anak sedini mungkin mengenai wayang golek tradisional di Tegal. 

Karena adanya permasalahan yang terjadi seperti diatas, maka memerlukan 

strategi mengenai bagaimana merubah persepsi anak remaja mengenai wayang 

golek tegalan yang membosankan dan tidak menarik minat. Dengan merancang 
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media eksibisi mengenai wayang golek tegalan dengan tujuan untuk 

mengenalkan budayanya kepada anak remaja, yang kemudian juga 

memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi bagi mereka hingga 

memudahkan mereka untuk mengetahui wayang golek tegalan. Sehingga 

adanya perancangan eksibisi ini tentu diharapkan edukasi mengenai wayang 

golek tegalan tidak akan pernah ditinggalkan, dan merubah pandangan mereka 

terhadap budaya wayang golek akan menjadi nilai positif untuk kelaknya dan 

tentu menjadi suatu kebanggaan untuk mereka mengenal wayang golek tegalan.  

V.2. Saran 

Adapun saran yang diharapkan pada perancangan eksibisi Ngangeni Jaman 

Mbiyen  ini, adalah : 

1. Adanya dukungan dari universitas-universitas yang ada di Semarang. 

2. Adanya kesadaran dari anak remaja mengenai budaya wayang golek 

tegalan yang memiliki nilai-nilai luhur untuk diterapkan. 

3. Sebagai warga yang baik yang tinggal dalam satu kota, perlunya memiliki 

kesadaran dan perlu mengapresiasikan karya-karya kesenian tradisional 

miliki orang lain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


