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BAB IV 

PENUTUP 

IV.1  Kesimpulan 

 Kelenteng Hong San Kiong beralamat di Jalan Raya Gudo-Blimbing No. 156 

Gudo, Kabupaten Jombang. Jawa Timur. Tidak diketahui secara sejarah pasti kapan 

dan siapa yang mendirikan kelenteng inia. Sehingga banyak masyarakat yang 

menceritakan sejarah kelenteng menjadi beberapa versi. Kelenteng ini awalnya hanya 

digunakan sebagai tempat sembahyang dan kegiatan umat Tridharma. Berdasarkan 

opini masyarakat seiring berjalannya waktu, kelenteng ini juga dimanfaatkan 

sebagian masyarakat untuk melakukan kegiatan disana. 

 Kurang adanya arsip pendukung mengenai awal mula sejarah berdirinya 

kelenteng menyebabkan nilai historis dari kelenteng belum dapat banyak digali oleh 

masyarakat. Pihak Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang juga kurang  

memiliki bukti arsip untuk menunjang kebenaran sejarah  adanya kelenteng Hong San 

Kiong Gudo. Pendapat Perpustakaan dan Kearsipan Jombang menerangkan bahwa 

bukti secara kongkret ada pada Kelenteng. Sehingga penulis mengkaji masalah 

tersebut melalui wawancara secara langsung mengenai sejarah lisan. Dalan hal ini, 

penulis juga mengumpulkan bukti peninggalan yang bersejarah dari Yayasan 

Kelenteng Hong San Kiong atau narasumber sebagai media pendukung. Penulis 

melakukan wawancara dengan 2 narasumber yang berperan sebagai Ketua dan 

Rohaniawan Kelenteng Hong San Kiong Gudo, Jombang, Jawa Timur.  
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 Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sejarah 

Kelenteng Hong San Kiong Gudo bermula saat pendatang dari Tiongkok merantau ke 

Indonesia. Sampai mereka menemukan kota Gudo yang pada masa itu telah menjadi 

kota yang maju, sehingga didirikanlah perkampungan dan kelenteng yang digunakan 

sebagai tempat peribadatan. Bukti mengenai sejarah  kelenteng yakni terdapat lukisan 

dinding atau lieng yang berada dikanan  kiri altar yang sudah ada sejak tahun 1844. 

Bukti yang lain yakni dari adanya notulensi rapat pengurus tahun 1926.  Adapun 

peninggalan yakni sebuah korden untuk rumah dewa kongco kong tik cun ong yang 

dperkirakan oleh peneliti Taiwan telah ada pada tahun 1919 yang dikain tersebut 

tertera juga nama penyumbangnya pada masa itu. Sehingga video oral history yang 

telah dibuat ini digunakan untuk menggali sejarah tentang berdirinya Kelenteng Hong 

San Kiong yang berada di Kecamatan Gudo, Jombang, Jawa Timur. Agar dapat 

dimanfaatkan untuk menambah informasi masyarakat mengenai sejarah pendirian 

kelenteng Hong San Kiong. 

IV.2 Saran 

  Dalam kegiatan wawancara dan pembuatan produk Oral History Sejarah 

Berdirinya Kelenteng Hong San Kiong di Kecamatan Gudo, Jombang, Jawa Timur 

tidak selalu berjalan dengan mudah. Meskipun dalam pembuatan produk ini, penulis 

telah berusaha dan merencanakan segala sesuatunya namun dalam prosesnya selalu 

terdapat masalah yang menjadikan hambatan penulis dalam pengerjaan produk 
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