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BAB IV 

KESIMPULAN 

IV.1 Kesimpulan 

Pada awalnya dahulu Jombang bergabung dengan Mojokerto kemudian 

Jombang dipisahkan selama 2 kali dengan Mojokerto, sesuai dengan SK Gubernur 

pada tahun 1881 Jombang yang dipisahkan dari afdeling Mojokerto dan dibawah 

keresiden Surabaya. Perpisahan yang kedua ketika Jombang menjadi “regent of 

Jombang” pada saat Jombang masih bagian dari kabupaten Mojokerto tapi 1910 

Jombang dipisahkan karena sedayu sebagai kabupaten yang tidak berkembang 

oleh karena itu yang punya pontensi adalah Jombang akhirnya berdirilah 

kabupaten Jombang. Suasananya yang tentram dan sedikit ada kesimpang siuran 

namun warga jombang bangga karena dapat berdiri sendiri dan tidak dibawah 

Mojokerto. Tetapi sampai sekarang sekarang belum ditetapkan oleh Bupati 

Jombang kapan berdirinya kabupaten Jombang karena masih banyak kesimpang 

siuran antara warga Jombang dan orang yang peduli Jombang. Ada yang ingin 

jombang ditetapkan berdasarkan kebo kicak, ingin kerajaan mataram kuno atau 

pedang kampula UGM yang tidak menyarankan karena takutnya nama sudah 

dipakai. Untuk kebo kicak ada kata Jombang tetapi tidak ada pentunjuk tanggal, 

tahun, dan bulan, tetapi peneliti dan ahli sejarah tidak menganggap kalau itu 

sejarah. Sedangkan yang ada adalah tanggal-tanggalnya ada,  empu sendok ketika 

jadi raja di tembelang, jadi raja di watu galuh ya itu ada prasasti-prasasti 

pendukung ya, ada prasasti turyang untuk tembelang, ada prasasti tanjuk ladang, 

prasasti prada 1, prada 2, dan seterusnya ada juga prasasti bandarling itu 
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menunjukan bahwasanya diwatu galuh itu jadi pusat kerajaan jaman itu kemudian 

ada yang mengatakan ingin ke airlangga termasuk yang direkomendasikan oleh 

tim arkenas itu adalah airlangga dengan prasasti munggutnya itu tetapi sampai 

sekarang tidak diproses sampai di DPRD Bupati juga begitu karena ada suasana 

pertentangan antara orang jombang yang peduli Jombang dengan orang-orang 

yang ikut pemikiran arkenas itu ada bertentangan oleh karena itu bupati mencari 

aman dan akan lebih senang kalau bukan kab bukan hari jadi  Jombang akan lebih 

mudah nanti menentukan hari jadi kabupaten Jombang yaitu tahun 1910. 

IV.2 Saran 

Ada banyak sekali kendala dalam pembuatan produk yang dibuat penulis, 

sehingga penulis memberikan saran untuk lebih berkembang lagi: 

1. Mencari banyak narasumber, tidak hanya mengandalkan satu narasumber. 

2. Menggunakan aplikasi yang sesuai dengan PC agar memudahkan 

pengeditan video, penulis mengalami kesulitan dalam memilih edit video 

sampai 2 kali ganti aplikasi editor untuk video. 

3. Menyiapkan dengan benar peralatan yang menunjang pembuatan video 

seperti kamera apakah sudah ada memori, kuliatas kamera. 

4. Tidak perlu terburu-buru dalam mengambil video, menyiapkan semua 

dengan perlahan, teliti, dan cermat. 
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