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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pengumpulan data dan analisis hasil penelitian bahwa desa 

Mataram Jaya awalnya merupakan hutan belantara yang kemudian dijadikan lahan 

baru  sebagai tempat di mana penduduk yang bermigrasi dengan harapan hidup 

yang lebih baik. Tempat ini dipilih dengan alasan karena memiliki potesi alam 

yang sangat baik untuk bercocok tanam. Terdapat berbagai macam etnis di Desa 

Mataram Jaya baik  Jawa, Bali dan juga Komering. Akan tetapi etnis Bali lebih 

menojol dalam perkembangannya di Desa Mataram Jaya. Hal itu nampak jelas 

pada kehidupan sosial masyarakat di desa Mataram Jaya di mana rata-rata oarang 

Hindu lebih memilki kehidupan yang lebih mapan. Selain itu, kebudayaan Hindu 

di Desa Mataram Jaya Juga lebih terlihat dibandingkan dengan yang lainnya. 

Masyarakat Hindu di Desa Mataram Jaya memiliki peran besar dalam 

bidang pemerintahan, kesenian, mata pencaharian, serta pembangunan desa, 

bahkan sejak terbentuknya desa sampai sekarang pemimpin desa atau kepala desa 

yang terpilih ialah wakil dari orang Hindu. Meskipun demikian kerukunan antara 

umat beragama di desa masih tetap terjaga sampai sekarang. Kerukunan yang 

terlihat ialah pada saat hari raya besar masing-masing ikut berpartisipasi didalam 

perayaannya dan saling menghargai. 
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B. SARAN 

Dari hasil penelitaan yang telah di tulis oleh peneliti, penulis memiliki 

beberapa saran kepada mayarakat di desa Mataram Jaya. 

1. Kebudayaan Hindu merupakan suatu aset negara yang harus di lestarikan. 

Maka dari itu penulis berharap Untuk tetap menjaga kelestarian 

kebudayaan Hindu di desa Mataram Jaya sebagaimana yang telah 

dilakukan sampai saat ini.  

2. Penulis berharap supaya lebih ditingkatkan lagi dalam bidang kesenian 

Hindu dengan melibatkan baik itu anak-anak, remaja dan juga dewasa  

sehinnga nantinya melahirkan bakat-bakat terpendam dari para pemuda-

pemudi di desa Mataram Jaya. 

3. Desa yang sejahtera itu dapat dilihat dari bagaimana mereka saling 

berinteraksi. Maka dari itu, penulis berharap Untuk tetap menjaga 

kerukunan antar umat beragama yang selama ini telah terjalin dengan baik. 

Penulis berharap semoga lebih ditinggkatkan lagi interaksi satu sama lain 

demi menjaga keharmonisan di kehidupan sosial. 

4. Selama penulis melakukan wawancara, terdapat beberapa informan 

mengatakan bahwa selama terbentuknya desa sampai sekarang belum 

pernah ada peringatan ulang tahun desa. Maka dari itu, penulis berharap 

masyarakat desa Mataram Jaya untuk setidaknya memperingati hari jadi 

desa. 


