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MOTTO 

 

 Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. (QS. Al Baqaroh: 286)  

 Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada 

Allah‟Azza wajalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak 

mengetahuinya adalah shodaqoh. Sesungguhnya ilmu pengetahuan 

menempatkan orangnya, dalam kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu 

pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan akhirat. (HR. Ar-

Rabbii‟) 

 Tiada Hasil tanpa Kerja Keras, karena Keajaiban adalah bagian dari Kerja 

Keras. 

 Punya Mimpi, Punya Harapan dan Dilakukan. (Penulis) 

 Kekuatan nyata bukanlah yang berdampak buruk melainkan yang mengena. 

(Penulis) 
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ABSTRAK 
 

 

KORELASI ANTARA TINGKAT PENDIDIKAN DAN KESADARAN 

MASYARAKAT DENGAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI DESA 

KEBONDALEM KIDUL KECAMATAN PRAMBANAN KABUPATEN 

KLATEN TAHUN 2016 

OLEH  : ENDRIANA EKASARI 

NIM  : 1212104506 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kebondalem Kidul Kecamatan 

Prambanan Kabupaten Klaten, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat Desa Kebondalem Kidul, Kecamatan 

Prambanan, Kabupaten Klaten, Bagaimana kesadaran masyarakat Desa 

Kebondalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Bagaimana dengan 

pelestarian cagar budaya di Desa Kebondalem Kidul, Kecamatan Prambanan, 

Kabupaten Klaten, Adakah korelasi antara tingkat pendidikan dan kesadaran 

masyarakat dengan pelestarian cagar budaya di Desa Kebondalem Kidul, 

Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

korelasional. Dengan dua macam variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat.  

Adapun variabel bebas pada penelitian ini ialah tingkat pendidikan yang diberi 

tanda X1 dan  kesadaran masyarakat yang diberi tanda X2. Variabel terikatnya 

adalah pelestarian cagar budaya yang diberi kode Y. 

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Kebondalem Kidul 

yang jumlah respondennya yaitu 35 dipilih secara “purposive sampling”.  

Berdasarkan hasil penelitian data diperoleh dari rata-rata skor tingkat 

pendidikan adalah 14,22, rata-rata skor kesadaran masyarakat adalah 46,34, 

sedangkan rata-rata skor pelestarian cagar budaya adalah 48,68. dengan 

menggunakan Analisis korelasi ganda            yaitu 0,835, serta diperoleh nilai 

tregresi         yaitu 38,7 dengan demikian         = 38,7 lebih besar dari        = 

3,30 maka ada hubungan antara tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat 

dengan pelestarian cagar budaya di Desa Kebondalem Kidul, Kecamatan 

Prambanan, Kabupaten Klaten  

 

 

Kata kunci : Tingkat Pendidikan, Kesadaran Masyarakat, Pelestarian Cagar Budaya 
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ABSTRACT 
 

 

CORRELATION BETWEEN THE LEVEL OF EDUCATION AND PUBLIC 

AWARENESS OF THE CULTURE CONSERVATION RESERVE IN THE 

KEBONDALEM KIDUL VILLAGE, PRAMBANAN SUBDISTRICT, 

KLATEN DISTRICT YEAR 2016. 

BY  : ENDRIANA EKASARI 

NIM  : 1212104506 

This research was conducted in the Village of Kebondalem Kidul Prambanan 

Subdistrict Klaten District, the problem in this research is how the level of public 

education Kebondalem Kidul Village, Prambanan Subdistrict, Klaten District, How 

public awareness Kebondalem Kidul Village, Prambanan Subdistrict, Klaten 

District, What about the preservation of cultural heritage Kebondalem Kidul 

Village, Prambanan Subdistrict, Klaten District, there a correlation between the 

level of education and public awareness of the culture conservation reserve in the 

Kebondalem Kidul Village, Prambanan Subdistrict, Klaten District. 

The method used in this research is descriptive correlational. With two type of 

variable, independent variable and the dependent variable. The independent 

variable in this study is that the level of education that marked X1 and public 

awareness that marked X2. The dependent variable is the preservation of cultural 

heritage is code Y. 

The population in this study were people in the village Kebondalem Kidul 

number of respondents is 35 elected "purposive sampling". 

Based on the results of data obtained from the average score of the level of 

education is 14,22, the average score of public awareness is 46,34, while the 

average score is 48.68 preservation of cultural heritage. using multiple correlation 

analysis             is 0.835, and the obtained value is 38,7 tregresi        thus 

      = 38,7 is greater than        = 3.30, then there is a correlation between the 
level of education and public awareness of the culture conservation reserve in the 

Kebondalem Kidul Village, Prambanan Subdistrict, Klaten District. 

 

 

 

Keywords: Education Level, Public Awareness, Cultural Conservation Reserve 
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BAB I 
 

 
PENDAHULUAN 

 

 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 

Di Negara berkembang khususnya di Negara Indonesia, aktivitas pembangunan 

akan terus digalakkan baik secara fisik maupun non fisik. Pembangunan nasional di 

desa-desa ditujukan kepada pembangunan mental dan dilaksanakan melalui bidang 

pendidikan. Sebagai fondasi dasar dalam pembangunan di berbagai bidang, 

sebagaimana yang tertuang dalam ketetapan MPR RI dengan arah kebijakannya yaitu 

mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan yang bermutu 

tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia 

berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.  

Dengan melalui pendidikan akan didapat masyarakat yang memiliki 

ketrampilan sebagai bekal dalam hidupnya, oleh karena itu pemerintah banyak 

mendirikan lembaga pendidikan yang disebut lembaga pendidikan formal. 

Pendidikan dalam pengertiannya yang paling luas, memainkan peran yang makin 

besar untuk mewujudkan perubahan mendasar dalam cara kita hidup dan bertindak. 

Pendidikan adalah “kekuatan masa depan” karena merupakan alat perubahan yang 

sangat ampuh. Salah satu masalah terbesar yang kita hadapi adalah bagaimana 

menyesuaikan cara perpikir kita untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin 

kompleks, cepat berubah, dan sulit diramalkan. (Edgar Morin, 2005:5) 
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2  

Pendidikan Nasional selain menghasilkan kader pembangunan juga 

telah makin memperkukuh persatuan dan kesatuan. Upaya pendidikan masih 

terus dilanjutkan untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga mampu 

menghasilkan manusia pembangunan yang berkualitas (Tap. II/MPR/1993 

:63) pendidikan selain mempunyai peran vital dalam seluruh upaya 

pembangunan, juga merupakan persyaratan suatu bangsa untuk membangun. 

Berbagai studi di sejumlah Negara membuktikan besarnya peranan 

pendidikan dalam mencerdaskan masyarakat bagi keberhasilan pembangunan.  

Pendidikan masa kini diarahkan dalam mengupayakan perluasan dan 

pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi 

seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas 

tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Dan 

mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara 

terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif 

oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara 

optimal disertai dengan hak dukungan dan lingkungan sesuai dengan 

potensinya. (MPR, 1999:23-24). 

Di  masa  lalu   sampai   sekarang  pendidikan   merupakan  suatu 

kebutuhan yang  lebih   tinggi  dari  pada  kebutuhan  yang lain.  Pada 

masyarakat    tertinggal   pendidikan   merupakan    kebutuhan   yang   sangat 

mendesak,  karena   mereka lebih   mementingkan   kebutuhan   yang   berupa 

material.   Sebaliknya    masyarakat    yang    sudah   berkembang       peranan 
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pendidikan menjadi pendorong peningkatan kemajuan segala bidang. Melalui 

pendidikan, seseorang akan dapat mencapai pekerjaan yang layak demi 

kelangsungan hidup. 

Pendidikan dalam artian luas adalah semua kegiatan yang secara 

sengaja maupun tidak disengaja, dalam segala kondisi yang pernah dia alami, 

maupun dari membuka mata (bangun tidur) hingga kita menutup mata 

(tertidur) ataupun saat manusia dilahirkan dan saat sebelum mati, serta dalam 

bentuk interaksi apapun, pada hakikatnya kehidupan manusia mengandung 

banyak unsur, salah satunya adalah unsur pendidikan. Pendidikan merupakan 

suatu kebutuhan yang wajib dilaksanakan oleh manusia, karena melalui 

pendidikan manusia dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan yang 

mereka miliki.  

Selain itu pendidikan menjadi seebuah tolak ukur kemampuan dalam 

masyarakat yang mengarah kepada interaksi sosial masyarakat baik antara 

manusia dengan manusia, manusia dengan ciptaan-NYA, maupun manusia 

dengan Sang Khaliq yaitu Allah SWT. Dan juga bantuan atau pertolongan 

yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk mengembangkan 

bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain 

untuk mengembangkan dan mengfungsionalkan rohani  ( pikiran, rasa, karsa, 

cipta, dan budi nurani ) manusia dan jasmani ( panca indera dan 

keterampilan-keterampilan ), Mushaheri (2007:48). 

Sebagai  manusia  yang berpendidikan di era  globalisasi ini   

diharapkan  agar   mengembangkan kemampuan   dan   membentuk   karakter  
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sebagai identitas bangsa serta menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan Nasional yang 

tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional, sebagai berikut: Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan, 

bertujuan untuk memperkembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Kesadaran akan pentingnya keberadaan Cagar Budaya sejatinya dapat 

menjadi pijakan untuk tidak terhanyut sebagaimana dimaksudkan Fuad Hasan 

yang menanggapi momok modernitas tersebut di dalam bukunya Dimensi 

Budaya dan Pengembangan Sumberdaya Manusia memaparkan: “Manusia 

Indonesia masa kini harus siap untuk menerima gejala dan kecenderungan 

globalisme tanpa harus ingkar terhadap kenyataan bahwa ia adalah warga 

bangsa yang berpijak pada bumi dan budayanya sendiri. Pijakan inilah 

andalannya untuk tidak terhanyut oleh arus globalisme. Idealisasi akan 

terwujudnya suatu Pax Humanica pun tidak menuntut sirnanya kebangsaan 

dan kebudayaannya.” 

Sudah selayaknya generasi muda yang berperan-serta sebagai 

pemegang tongkat estafet segala warisan bangsa semestinya  cinta  dan   serta  
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memiliki keinginan untuk menyelami apa-apa nilai yang lahir dari tinggalan 

budaya dan sejarah luhur yang membaluti bangsa sendiri, sebagai bentuk 

penguatan kepribadian bangsa dan melaksanakan amanat undang-undang. Di 

sisi lain, menjadi tantangan bersama pula bagaimana menumbuhkan 

kesadaran budaya bagi kaum muda untuk membangkitkan kebanggaan 

terhadap budaya yang dimiliki, sehingga bangsa ini akan kuat pada jati diri 

serta tingginya harkat dan martabat yang dimiliki.  

Untuk memupuk kecintaan akan Cagar Budaya pada kaum muda, perlu 

dilakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat persuasif. Esensinya, 

kesadaran akan serta-merta terlahir dengan terlebih dahulu melalui proses 

penghayatan setelah adanya pemahaman/pemaknaan dari dalam diri 

seseorang. Adapun guna mengejawantahkan bentuk kesadaran tersebut, dapat 

dengan memberikan pengertian dan pengenalan akan bentuk fisik. Arkeologi 

atau ilmu purbakala sangat mengakar dalam benak masyarakat Indonesia 

sebagai bidang urusan masa lalu. Keunikan yang diungkap arkeologi tidak 

dianggap potensi dan kebanggaan, tapi keterbelakangan.  

Akibatnya, segala  upaya   yang   dilakukan   arkeologi  dipandang 

sebagai romatisme  belaka. Belakangan ini,   situs dan artefak  mulai 

dipandang sebagai warisan sumberdaya yang dapat   dikelola untuk 

kepentingan   masa  kini secara  berkelanjutan   ke  masa depan.  Ada tingkat 

penelitian   di   dalam  arkeologi. Pertama   adalah   pengumpulan   data,   dan 

itu bisa    dilakukan   melalui   pemotretan   dari   udara. Misalnya,       dengan  
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menggunakan pemotretan hitam putih atau chraomatic dari ketinggian 

tertentu. Kalau air kolam maka warnanya akan menjadi lebih hitam, 

sedangkan kalau jalan warnanya putih. Ada lagi yang lebih rendah yaitu 

memakai multi spectral yaitu thermal atau panas bumi.  

Kalau jalan maka akan mantul dan akan ditangkap berbeda dengan 

kolam yang isinya air. Selain itu ada juga metode geoelectric prospecting dan 

geomagnetic prospecting. Metode ini menggunakan alat-alat listrik untuk 

menentukan adanya benda atau tidak. Jadi pekerjaan arkeolog adalah 

serangkaian metode yang bisa dilakukan dalam pengumpulan data, dengan 

cara arkeologi yaitu scraping atau mengerok tanah-tanah itu. Data arkeologi 

atau benda cagar budaya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, selalu 

dihadapkan kepada masalah, yaitu ancaman terhadap kelestariannya. 

Ancaman kelestariannya berasal dari  pengaruh   dua hal, yaitu 

pengaruh aktivitas alam dan pengaruh perilaku  manusia itu  sendiri. 

Ancaman oleh alam misalnya hujan, gempa, atau pun banjir. Ancaman oleh 

perilaku manusia misalnya membuat permukiman dan segala macam 

pembangunan fisik yang berpotensi merusak cagar budaya. Dengan 

keberadaan sumberdaya arkeologi dan manfaatnya bagi pembangunan 

bangsa, dapat kiranya disarikan beberapa hal pokok. Pertama, sumberdaya 

arkeologi sangat   penting  artinya   bagi pengetahuan kita   tentang masa lalu,  
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sebagai bahan kajian masa kini, untuk menatap masa depan yang lebih baik.  

Kedua, potensi sumberdaya arkeologi yang dimiliki Bangsa Indonesia 

merupakan sebuah modal pembangunan yang sifatnya abadi dan dapat 

dipergunakan sepanjang masa. Ketiga, dengan pengelolaan yang baik dan 

benar, maka sumberdaya arkeologi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 

ideologi, akademik, ekonomi, dan diplomasi. Suatu benda cagar budaya 

memiliki peranan bagi kepentingan sejarah, kebudayaan, dan ilmu 

pengetahuan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu upaya pelestarian dan 

pemeliharaan benda cagar budaya untuk melestarikan dan menyelamatkan 

data arkeologi yang masih tersisa itu dari ancaman kelestariannya.  

Upaya-upaya pelestarian itu mencakup atas upaya perlindungan, 

penetapan situs pemeliharaan, dan pemanfaatan. Salah satu cagar budaya 

yang akan dikaji oleh peneliti yaitu candi Sojiwan, dengan adanya cagar 

budaya tersebut maka desa Kebondalem Kidul layak dan mendesak untuk 

dikembangkan menjadi desa wisata budaya. Dengan pembentukan desa 

wisata budaya ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahterahan warga masyarakat.  

Candi   Sojiwan   adalah  salah   satu  bangunan   candi   bersejarah   

yang ditetapkan  sebagai  bangunan cagar  budaya di Desa Kebondalem Kidul 

Kabupaten   Klaten. Salah  satu   penyelamatan    dalam     pelestarian     suatu  
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bangunan candi tersebut adalah dengan pemugaran. Perencanaan batu dan 

anastilosis akhirnya dapat direkonstruksi kembali bentuk candi Induk 

Sojiwan. Dari hasil rekonstruksi tersebut maka Balai Pelestarian Peninggalan 

Purbakala Jawa Tengah tahun 1996 memulai kegiatan pemugaran terhadap 

Candi Induk Sojiwan. Kegiatan pemugaran merupakan kegiatan melestarikan 

dan memelihara bangunan bersejarah, yaitu dengan memperbaiki dan 

membangun kembali secara utuh seperti keadaan aslinya.  

Melihat perkembangan Desa Kebondalem Kidul saat ini, maka 

diperlukan semangat untuk membangun kepercayaan akan kemampuan untuk 

melestarikan nilai-nilai kultural dan sosial dengan cara menjadikan cagar 

budaya sebagai pembelajaran sejarah yang mengandung nilai-nilai historis. 

Usaha pelestarian cagar budaya candi Sojiwan nampak begitu bagus disertai 

dengan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian cagar budaya. 

Tindakan masyarakat tersebut terjadi karena timbulnya kesadaran dan 

pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya sebuah cagar budaya yang 

bersejarah ini.  

Untuk menanamkan kesadaran itu selain dalam keluarga dan 

masyarakat, juga  dilakukan di  sekolah. Dalam  jangka  panjang  kesadaran 

akan  pentingnya  sebuah  cagar  budaya  harus dikenalkan sejak anak - anak, 

yaitu mulai  dari  masyarakat  melalui pengertian - pengertian yang  diberikan 

oleh  orang  tua  maupun  masyarakat  lain, bahwa sebuah cagar budaya 

sangat   penting  bagi   kehidupan  manusia  masa   sekarang   dan   yang akan  
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datang. Mengingat pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam 

menjaga pelestarian cagar budaya maka peneliti mencoba untuk 

mengungkapkan : “ Korelasi Antara Tingkat Pendidikan Dan Kesadaran 

Masyarakat Dengan Pelestarian Cagar Budaya Di Desa Kebondalem Kidul 

Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten Tahun 2016 ”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut timbul beberapa hal yang perlu 

diidentifikasi yaitu : 

1. Dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat bagaimana keikutsertaaannya 

dengan  pelestarian cagar budaya. 

2. Kesadaran masyarakat sekitar candi Sojiwan di Desa Kebondalem Kidul 

terhadap pelestarian cagar budaya. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah merupakan upaya identifikasi permasalahan dalam 

rangka memudahkan penulis menentukan dan membatasi ruang lingkup 

masalah penelitian. Pembatasan masalah bertujuan agar penulis memiliki 

pedoman agar penelitian yang dilakukan lebih terarah. Agar lebih mengenal 

sasaran dalam penelitian perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut: 
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1. Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Kebondalem Kidul, Kecamatan 

Prambanan, Kabupaten Klaten. 

2. Kesadaran masyarakat sekitar di Desa Kebondalem Kidul, Kecamatan 

Prambanan, Kabupaten Klaten. 

3. Pelestarian cagar budaya candi Sojiwan di Desa Kebondalem Kidul, 

Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. 

4. Korelasi antara tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat dengan 

pelestarian cagar budaya di Desa Kebondalem Kidul, Kecamatan 

Prambanan, Kabupaten Klaten. 

 

D. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah ini diwujudkan adanya korelasi antara tingkat 

pendidikan dan kesadaran masyarakat dengan pelestarian cagar budaya, yaitu: 

1. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat Desa Kebondalem Kidul, 

Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten ? 

2. Bagaimana kesadaran masyarakat Desa Kebondalem Kidul, Kecamatan 

Prambanan, Kabupaten Klaten ? 

3. Bagaimana dengan pelestarian cagar budaya di Desa Kebondalem Kidul, 

Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten? 

4. Adakah korelasi antara tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat 

dengan pelestarian cagar budaya di Desa Kebondalem Kidul, Kecamatan 

Prambanan, Kabupaten Klaten ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan 

maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat di Desa Kebondalem 

Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. 

2. Untuk mengetahui kesadaran masyarakat di Desa Kebondalem Kidul, 

Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. 

3. Untuk mengetahui tentang pelestarian cagar budaya di Desa Kebondalem 

Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. 

4. Untuk mengetahui korelasi antara tingkat pendidikan dan kesadaran 

masyarakat dengan pelestarian cagar budaya di Desa Kebondalem Kidul, 

Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dengan judul “Korelasi antara tingkat pendidikan dan 

kesadaran masyarakat dengan pelestarian cagar budaya di Desa Kebondalem 

Kidul, Prambanan, Klaten tahun 2016” mempunyai manfaat untuk: 

1. Menambah perbendaharaan hasil penelitian mahasiswa di perpustakaan 

Universitas Widya Dharma Klaten. 

 

 

 



12  

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai perbandingan 

penelitian selanjutnya. 

3. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) 

khususnya dalam bidang Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi 

Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Widya Dharma Klaten. 

4. Sebagai tolak ukur masyarakat dalam pelestarian cagar budaya di Desa 

Kebondalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. 

 

 

 



 

 

BAB II 
 

 
LANDASAN TEORI 

 

 
A. DESKRIPSI TEORITIK 

1. Tingkat Pendidikan 

a. Deskripsi Pendidikan 

 

Pendidikan selalu bertumpu pada suatu wawasan kesejarahan, 

yakni pengalaman-pengalaman masa lampau, kenyataan dan 

kebutuhan mendesak masa kini dan aspirasi serta harapan masa depan. 

Melalui pendidikan setiap masyarakat akan melestarikan nilai-nilai 

luhur sosial kebudayaannya yang telah terukir dengan indahnya dalam 

sejarah bangsa tersebut. Serentak dengan itu, melalui pendidikan juga 

diharapkan dapat ditumbuhkan kemampuan untuk menghadapi 

tuntutan objektif masa kini, baik tuntutan dari dalam maupun tuntutan 

karena pengaruh dari luar masyarakat yang bersangkutan.  

Dan akhirnya melalui pendidikan akan ditetapkan langkah-

langkah yang dipilih masa kini sebagai upaya mewujudkan aspirasi 

dan harapan di masa depan. Pendidikan adalah  usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan  proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
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BAB V 
 

 
PENUTUP 

 

 
A. Kesimpulan 

Dengan melalui pendidikan akan didapat masyarakat yang memiliki 

keterampilan sebagai bekal dalam hidupnya, serta melihat perkembangan desa 

Kebondalem Kidul saat ini, maka diperlukan semangat untuk membangun 

kepercayaan akan kemampuan untuk melestarikan nilai-nilai kultural dan sosial 

dengan cara menjadikan cagar budaya sebagai pembelajaran sejarah yang 

mengandung nilai-nilai historis. Adapun yang berkaitan dengan hasil penelitian 

dan pembahasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Tingkat pendidikan masyarakat yang menempuh jenjang SMP, SMA dan 

Perguruan Tinggi, dengan rata-rata 14,22 berarti dikategorikan tinggi. 

2. Kesadaran masyarakat dalam pelestarian cagar budaya dengan rata-rata 

46,34 dan 48,64 berarti sama-sama dikategorikan sangat tinggi.  

3. Keseluruhan  jumah  sempel adalah 35 responden, dengan  menggunakan 

Analisis korelasi ganda            yaitu 0,835 pada taraf signifikan 1% 

diperoleh rtabel = 0,430  dan   pada  taraf signifikan 5%    pada    rtabel 

diperoleh   0,334. Karena   rhitung > rtabel   = 0,835 > 0,430 (ts 1%)  dan  

karena rhitung > rtabel = 0,835 > 0,334 (ts 5%).  Berdasarkan  hasil   analisis 

data, bahwa “Korelasi Antara Tingkat Pendidikan  Dan   Kesadaran 

Masyarakat   Dengan    Pelestarian Cagar   Budaya   Di   Desa   Kebondalem 

106 
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Kidul Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten Tahun 2016” adalah 

signifikan atau dapat diterima 

B. Saran 

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas maka penulis memberikan 

saran – saran sebagai berikut : 

1. Instansi Pemerintah 

a. Hendaknya memberikan penyuluhan serta sosialisasi terhadap 

pemeliharaan cagar budaya pada masyarakat yang tinggal di Desa 

Kebondalem Kidul sehingga mereka lebih berperan aktif dan mempunyai 

partisipasi yang tinggi dalam menjaga dan memelihara cagar budaya 

yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. 

b. Lebih meningkatkan kepedulian tentang warga masyarakat sekitar candi 

dengan cara melibatkan mereka dalam berbagai upaya konservasi 

maupun ekskavasi sehingga dapat menumbuhkan rasa sense of belonging 

masyarakat terhadap candi. 

2. Untuk Masyarakat. 

a. Hendaknya masyarakat lebih meningkatkan perhatian kepada lingkungan 

sekitar candi sojiwan agar terciptanya lingkungan yang bersih & sehat 

agar diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahterahan 

warga masyarakat. 

b. Tingkat  partisipasi  masyarakat  yang  cukup  tinggi  merupakan  potensi  

di dalam pemeliharaan dan pelestarian cagar budaya. Kecenderungan  

adanya   perhatian,  keinginan,    dan   minat   ini  dapat  diarahkan  untuk 
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menopang program pemerintah kota dalam memelihara dan melestarikan 

cagar budaya dan memajukan Desa Kebondalem Kidul. 

c. Keberadaan cagar budaya yang ada di Desa Kebondalem Kidul memiliki 

nilai sejarah yang berdampak positif bagi seluruh masyarakat yang ada di 

Desa Kebondalem Kidul. Untuk itu diharapkan masyarakat lebih sadar 

dan mengerti pentingnya cagar budaya di Desa Kebondalem Kidul 

dengan cara melindungi, menjaga dan tidak memberikan ancaman negatif 

mengenai keberadaan cagar budaya yang ada di Desa Kebondalem Kidul. 
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