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BAB IV 

Penutup 

 

 Di bab keempat ini, peneliti menutup laporan penelitian ini dengan menarik 

kesimpulan berdasar atas data temuan penelitian di lapangan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. Kemudian pada sub bab berikutnya peneliti mencoba 

memberikan saran pada gerakan save jombang sebagai gerakan sosial politik 

sekaligus menjadi subjek penelitian. 

4.1 Kesimpulan 

  “Gerakan sosial” atau dalam bahasa inggris disebut social movement 

secara umum memiliki definisi yang sangat luas karena beragamnya ruang 

lingkup yang dimilikinya juga terdapat banyak varian tergantung atas isu – isu 

yang diusungnya. Gerakan sosial selalu diawali dengan tindakan bersama yang 

mempunyai pemikiran dan tujuan sama. Biasanya dilakukan secara terorganisasi 

dimana memiliki ruang lingkup luas dan tidak akan membatasi orang orang yang 

ingin bergabung. Sekelompok orang atau golongan yang melakukan gerakan 

sosial tentu mempunyai tujuan tujuan yang hendak dicapai, jarang sekali mereka 

melakukan suatu gerakan hanya karena ikut ikut saja tanpa adanya suatu tujuan. 

Karena sekelempok orang tersebut pasti memiliki suatu pandangan yang sama. 

Dan secara umum tujuan dari gerakan sosial adalah membela dan melindungi 

rakyat untuk kehidupan yang lebih baik dari budaya budaya yang dominan. 

Seperti yang diungkapkan oleh Touraine dalam mendefinisikan “gerakan 

sosial baru” sebagai gerakan sejumlah warga masyarakat yang secara budaya 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI GERAKAN PENOLAKAN TERHADAP KUNINGISASI DI KABUPATEN 
JOMBANG

Dita Kurniawati



 
 

78 

terlibat dalam konflik sosial, yang tujuan dan strateginya memiliki pertalian dan 

rasionalitas sendiri.Fungsi mereka tidak dapat dipahami dengan logika tatanan 

kelembagaan yang ada, karena fungsinya yang menyimpang merupakan tantangan 

bagi logika itu dan mentransformasikan hubungan sosial yang dicerminkan dan 

diperkuatnya.43 

Seperti yang terjadi di Kabupaten Jombang, Gerakan Save Jombang ini adalah 

sebuah gerakan yang didirikan pemuda jombang untuk menolak kuningisasi 

dimana mereka membentuk gerakan ini dengan tujuan dan harapan yang sangat 

besar untuk mengembalikan jombang menjadi identitas yang semula. Tidak 

seperti sekarang dilanda kuningisasi karena disinyalir menjadi permainan 

kekuasaan oleh bupati terpilih Nyono Suharli dari partai golkar, yang tiga bulan 

setelah dilantik langsung merubah wajah jombang menjadi kuning hijau.  

  Berbagai cara dan upaya dilakukan oleh Gerakan Save Jombang untuk 

menyampaikan aspirasinya dimana gerakan ini bermula dari hashtag kemudian 

menginisiasi nmenjadi gerakan sosial politik dan melakukan aksi nyata untuk 

menolak kuningisasi. Aksi nyata berupa penandatanganan petisi, artwork, 

mengikuti diskusi diskusi untuk mewujudkan / mencapai tujuannya 

  Berbagai upaya yang telah dilakukan Gerakan Save Jombang untuk 

mencapai tujuannya seperti yang sudah disebutkan berdasar temuan apa saja yang 

sudah dilakukan gerakan save jombang. namun hingga penelitian ini dilakukan 

usaha yang sudah mereka lakukan belum mampu mendapatkan hasil yang 

maksimal karena adanya hambatan – hambatan yang dialami baik dari internal 

                                                           
43Silaen, Victor. 2006. Gerakan Sosial Baru. Yogyakarta : IRE Press, halaman 30 
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yakni kurangnya pengorganisasian dan memobilisasi massa dan juga baik dari 

eksternal dimana pemerintah dan juga media cenderung tidak memihak pada 

gerakan ini. 

 

4.2 Saran  

Dari hasil penelitian dan analisi teoritik maka muncullah beberapa saran 

dari peneliti ini yang ditujukan kepada Gerakan Save Jombang . yang mana 

semoga menjadi saran yang baik untuk Gerakan Save Jombang melanjutkan 

perjuangannya 

Gerakan Save Jombang harus lebih mengkoordinir antar pegiat save  

jombang agar langkah langkah nya bisa tercapai Lebih sering audiensi dengan 

pemerintah, tidak hanya sekali dilakukan pada saat di awal akan tetapi juga 

melakukan audiensi selanjutnya untuk menyampaikan aspirasinya kepada 

pemerintah. jika ini berhasil maka tidak mungkin jika jombang akan bersih dari 

kuningisasi dan kepentingan politik lain dibalik pewarnaan kuning. 

Memperjelas struktur organisasi dimana ada pembagian tugas yang jelas 

sehingga anggota tidak banyak yang non aktif dan ikut serta dalam mensukseskan 

tujuan dari gerakan ini 

Secara aktif Memobilisasi massa untuk mencari dukungan agar gerakan 

save jombang ini menjadi gerakan yang besarb  untuk melawan pemerintah 

menolak kuningisasi. 
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Menyiapkan langkah selanjutnya yang lebih baik, jadi disini setiap agenda 

pertemuan harus ada notulensi dan jadwal yang teratur untuk membahas langkah 

langkah berikutnya.  
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