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BAB IV 

PENUTUP 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil peneliti dan pembahasan maka diambil kesimpulan 

bahwa: 

a. perencanaan event maulid adat Bayan beberapa hal antara lain  telah 

melakukan tujuan penyelenggaraan event yang bertujuan untuk para 

generasi muda penerus mampu melestarikan budaya dan sekaligus bisa 

mempromosikan budaya daerah kemancanegara dan bisa menarik 

pengunjung agar bisa menghargai tradisi nenek moyang mereka, 

pennyusunan anggaran yang baik dan teliti dalam pengeluaran anggaran, 

pemilihan lokasi pementasan yang baik dan strategis dari pusat 

perdagangan, kedekatan dengan calon konsumen,dan kemudahan akses, 

promosi yang baik dilakukan oleh pihak penyelenggara dan para Dinas 

terkait yang mendukung atau mensuport acara event maulid adat Bayan. 

Namun dari perencanaan di atas  ada beberapa kekurangan yang ada dalam 

penyelenggaraan event yaitu tahap design yang belum adannya 

brainstorming terlebih dahulu yang sesuai dengan tema, kemudian tahap 

reserch yang belum menetapkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, 

kemudian materi event karena belum adanya inovasi atau penemuan baru 

dalam event maulid adat Bayan. 
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b.  Pennyelenggara mampu berkordinasi dengan baik dengan  pihak yang 

terkait di dalam event maulid adat Bayan, melakukan fungsi 

kepemimpinan dengan baik sehingga semua pegawai atau bawahan dapat 

mendengarkan apa yang diperintah oleh pemimpin. staffing belum 

sepenuhnya dilakukan dalam penyelenggaraan event, beberapa hal yang 

dilakukan oleh pihak peyelenggara yakni sudah ditentukannya jenis-jenis 

pekerja dalam event maulid adat Bayan. 

c. Evaluasi event maulid adat Bayan dapat dikatakan telah melakukan 

evaluasi berkaitan dengan mendokumentasikan event, baik dari video dan 

photo, dalam hal tanggapan pengunjung, pengunjung merespon acara 

maulid adat Bayan tersebut sangat bagus dan sangat memberikan pelajaran 

yang berharga di acara tersebut dimana pesan yang disampaikan dalam 

acara maulid adat Bayan sangat menghormati para leluhurnya,  namun 

dalam hal tanggapan pengunjung pihak penyelenggara belum mencari 

tanggapan secara tertulis sebagai bahan acuan untuk evaluasi-evaluasi 

selanjutnya. 

B. Saran 

Mengacu dari hasil penelitian analisis data dan berdasarkan 

kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut: 

1. perencanaan  

a. Bagi pihak penyelenggara event maulid adat Bayan 
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1) Pihak penyelenggara event maulid adat Bayan perlu melakukan 

brainstorming dalam menentukan design mengenai konsep dan 

tema acara. 

2) Pihak penyelenggara diharapkan melakukan reserch dalam 

pengambilan keputusan dan pencarian informasi pada 

penyelenggara event, dan penetapan jumlah tenaga kerja yang 

dibutuhkan, begitupun dengan materi event seperti penyusunan 

acara yang akan dilakukan pada event maulid adat Bayan 

sesuai dengan konsep dan tema acara, dan perlu adanya inovasi 

yang ditunjukan dalam event maulid adat Bayan ini tetapi tidak 

merubah esensi dari budaya tersebut sehingga tidak adanya 

sifat monoton dalam acara tersebut. 

3) Coordinations 

Perlu adanya penyusunan staffing yang lengkap yaitu orang yang 

seperti apa yang perlu dipekerjakan menarik calon generasi baru dan 

perlunya penilaian hasil pekerjaan 

4) controlling 

Pihak penyelenggara juga sebaiknya melibatkan pengunjung dalam hal 

evaluasi seperti adanya tanggapan pengujung berupa tulisan yang 

disediakan  oleh pihak peyelenggara di setiap lokasi pementasan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif agar bisa 

melibatkan responden yang lebih banyak. 


