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AbstrakEra globalisasi penuh dengan tantangan merupakan masa yang tidak terhindarkan.Proses ini dimulai pada abad  21 ditandai dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologiyang mempengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan seperti bidang politik, ekonomi, sosial,dan budaya. Kebudayaan Indonesia perlu dipertahankan, dilestarikan, dan diberdayakansebagai upaya menghadapi tantangan abad 21. Kabupaten Gunungkidul dikenal sebagai pesonaIndonesia dengan beragam wisatanya yang mendunia. Perkembangan Desa WisataBejiharjo menjadi peluang untuk bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi yaitu melaluipelestarian budaya lokal pada taraf internasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1)peningkatan ekonomi, dan (2) peningkatan kompetensi abad 21 bagi Kelompok Gejog Lesung diDesa Bejiharjo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Yogyakarta. Penelitian kualitatif denganmetode studi kasus. Hasil penelitian yaitu gejog lesung  dapat meningkatkan hasil pendapatandan mampu meningkatkan kompetensi abad 21 bagi Kelompok Gejog Lesung Desa WisataBejiharjo, diantaranya: (1) Communication, menjadi lebih srawung dan tanggap, (2) Critical
Thinking, mampu berdiskusi memecahkan masalah kehidupan, (3) Collaboration, mampubekerjasama dengan tetangga dan wisatawan, dan (4) Creativity, mempunyai ide kreasiterhadap tantangan perubahan zaman.
Kata Kunci: Gejog Lesung, Inovasi media pembelajan, Peningkatan Ekonomi, Kompetensi
abad 21.
Increasing Economy and 21st Century Competence through the Lesung Gejok

(Case Study in Bejiharjo Tourism Village, Gunungkidul, DIY)

Abstract
Abstract The era of globalization is full of challenges is an inevitable period. This process that

began in the 21st century is marked by the rapid pace of science and technology that affects other
sectors of life such as politics, economics, social and culture. Indonesian culture needs to be
replaced, preserved, and empowered as an effort to challenge the 21st century. Gunungkidul
Regency is known as the charm of Indonesia with a variety of world tourism. The development of
Bejiharjo Tourism Village is an opportunity to improve the economy through the preservation of
local culture at an international level. The purpose of this study is to understand: (1) Improvement
of the economy, and (2) Improvement of 21st century competencies for the Lesung Gejog Group in
Bejiharjo Village, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Yogyakarta. Qualitative research with case
study methods. The results of the study are the lesung gejog can increase revenue results and be
able to improve 21st century competence for the Lesung Gejog Group Bejiharjo Tourism Village,
denying: (1) Communication, becoming more confusing and responsive, (2) Critical Thinking, able
to discuss food assistance, (3) )) Collaboration, being able to compete with neighbors and tourists,
and (4) Creativity, having creative ideas against the challenges of changing times.

Keywords: Dimple Gejog, Learning media innovation, Economic Improvement, 21st Century
Competence.
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PENDAHULUANBerisi latar belakang, rasional, danatau Era  globalisasi yang  penuh  dengantantangan  merupakan  masa yang tidakterhindarkan. Globalisasi merupakanperkembangan kontemporer yang memilikipengaruh terhadap perubahan dunia..Menurut Scholte dalam bukunya Globaliztion(2005) bahwa pengertian globalisasi adalahsuatu proses meningkatnya jalinaninternasional. Dalam hal ini semua negaramempertahankan identitas kenegaraannyanamun tetap bergantung antara satu denganyang  lainnya. Globalisasi begitu  mudahditerima atau dikenal masyarakat seluruhdunia. Proses ini dimulai pada abad 21 yangditandai dengan pesatnya ilmu pengetahuandan teknologi sehingga ia mampu mengubahdunia secara mendasar seperti bidangteknologi  informasi  dan  komunikasi  yangmempengaruhi  sektor-sektor lain dalamkehidupan seperti bidang politik, ekonomi,sosial, dan budaya.Menyikapi perkembangan nasionaldan internasional yang semakin dinamis, kitasebagai bangsa Indonesia tidak bisa terusberdiam diri tanpa melakukan suatuperubahan dan pembaharuan apapun, karenaperkembangan dunia semakin mengglobaltelah menempatkan negara- negara di duniamenjadi semakin dekat dan nyaris tanpabatas.  Sehingga abad 21 menuntut kita untukbisa hidup mandiri dalam mewujudkankesejahteraan ekonomi, mampumemanfaatkan peluang, danmempertahankan identitas bangsa melaluipelestarian budaya lokal. Hal ini menjadipoint tersendiri untuk menunjukan identitasbangsa Indonesia dalam meningkatkaneksistensi budaya pada taraf internasinal.Kabupaten   Gunungkidul   dikenalsebagai   salah   satu   pesona ndonesiadengan beragam wisatanya yang mendunia.Tercatat sejumlah 72 destinasi wisata yangindah dan menarik wisatawan mancanegara.Berdasarkan data Badan Pusat StatistikProvinsi DIY tentang PerkembanganPariwisata dan Transportasi Udara DIYAgustus 2019, bahwa perkembangankumulatif kunjungan wisatawanmancanegara pada bulan   januari-agustus2019   sebanyak   74.322   kunjungan.   Halini merupakan fenomena yang sangat

menarik terhadap pemanfaaan peluang untukberbisnis.Desa wisata merupakan suatu bentukintegrasi antara atraksi, akomodasi, danfasilitas pendukung yang disajikan dalamsebuah struktur kehidupan masyarakat yangmenyatu dengan tata cara dan tradisi yangberlaku. (Nuryanti,1993). Selain itu desawisata dapat diartikan sebagai wilayahpedesaan yang menawarkan keaslian baikdari segi sosial budaya, struktur tata ruangdesa yang disajikan dalam suatu-suatubentuk integrasi komponen pariwisata antaralain seperti atraksi, akomodasi, dan fasilitaspendukung. Kelompok Desa Wisata diKabupaten Gunungkidul sudah banyakberkembang  seperti  di  Desa  Bejiharjo .Obeyek  wisata  yang dikembangkan  DesaWisata  ini  antara  lain  Cave  Tubing,  GoaPindul, River  Tubing  Sungai Oyo,  GoaGelatik,  dan Goa Sriti.Perkembangan Desa Wisata Bejiharjomenjadi peluang untuk bisa meningkatkankesejahteraan ekonomi yaitu melaluipelestarian budaya lokal yang berorientasipada profit. Namun, partisipasi masyarakatkhususnya perempuan masih belum terlihat.Oleh karena itu upaya peningkatan ekonomidapat dilaksanakan dengan keikutsertaankaum wanita dalam pengelola desa wisatamelalui pelestarian budaya lokal gejog lesung.Nama Gejog Lesung merupakan istilahyang berasal dari Bahasa jawa. Menurut S.Prawiro di dalam bukunya Bausastra Jawa(1987:107) gejog adalah kothekan nganggo
lesung. Sedangkan lesung adalah piranti
nganggo nutu pari. Dari pengertian di atasjika diterjemahkan maka gejog adalah
kothekan dengan menggunakan lesung,adapun lesung adalah tempat untukmenumbuk padi. Dalam keanekaragamankesenian yang terdapat di wilayah budayaIndonesia, gejog lesung merupakan sebuahjenis seni tradisi yang berbentuk musik.Gejog lesung adalah salah satu kesenian yangtermasuk dalam kelompok musik rakyat, dankehidupan peranannya ditentukan olehkeadaan masyarakat. Sehingga keadaanmasyarakat sangat berarti bagi kondisikesenian yang berjenis musik rakyat tersebut(Sedyawati, 1981:52).Eksistensi musik gejog lesung dalamDesa Bejiharjo dapat meningkatan ekonomidan kompetensi abad 21 bagi perempuan di
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Desa Bejiharjo, Kab. Gunungkidul Yogyakarta.Peningkatan ekonomi dilakukan denganmenampilkan kesenian musik gejog lesungsebagai hiburan   yaitu melalui pelatihanmusik tradisional gejog lesung. Selain itudalam gejog lesung akan diberikan skill abad21 (4C) yaitu Communication,   Critical
Thinking,   Collaboration, dan Creativitysebagai upaya peningkatan kompetensi padaabad 21 sekarang.Selain itu gejog lesungdapat digunakan sebagai salah satu medialiterasi berbasis edukasi dan bisadiaktualisasikan ke   dalam  kehidupansehari-hari.   Hal  tersebut   bisa dijadikaninovasi dalam menghadapi tantangan abad21 guna untuk mewujudkan Education for All
and Long Life Education.Adapun  permasalahan  yang  akan  dikaji  dalam  penulisan  ini adalah, Bagaimanagejog  lesung  sebagai  media  peningkatanekonomi  bagi perempuan di Desa WisataBejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul danbagaimana gejog lesung sebagai mediapeningkatan kompetensi abad 21 bagiperempuan di Desa Wisata Bejiharjo,Karangmojo, Gunungkidul
METODEJenis PenelitianPenelitian kualitatif dengan metodestudi kasus. Emzir (2010) menyampaikan jikastudi kasus merupakan suatu penelitiankualitatif yang berusaha menemukan makna,menyelidiki proses, dan memperolehpengertian dan pemahaman yang mendalamdari individu, kelompok dan situasi.Penelitian ini termasuk studi kasus tunggalterjalin, yakni kasus yang diteliti dalampenelitian ini adalah gejog lesung sebagaiinovasi dalam peningkatan ekonomi dankompetensi abad 21. Adapun rincian unitanalisisnya adalah bagaimana gejog lesungdapat dijadikan media peningkatan ekonomidan kompetensi abad 21 bagi perempuanDesa Bejiharjo.. Penelitian ini dilaksanakan diDesa Wisata Bejiharjo, Karangmojo,Kabupaten Gunungkidul. secara purposive
sampling dan mendapatkan penggelola desawisata, pemain gejog lesung, dan pengunjung.Data, Instrumen, dan Teknik PengumpulanData Sumber data yaitu penggelola DesaWisata, pemain gejog lesung dan pengunjung.

Teknik pengumpulan data dilakukan denganobservasi partisipasi, wawancara mendalam,dan dokumentasi terhadap kelengkapan arsipatau dokumen kelompok gejog lesung.Instrumen pengumpul data berasal daripeneliti sendiri bertindak sebagai instrumentkunci yang dapat mengembangkaninstrument pedoman observasi, dokumentasidan wawancara.Analisis DataAnalisis data menggunakan teknikanalisis model interaktif dari Miles danHuberman (1994) yang terdiri dari reduksidata, penyajian data, dan penarikankesimpulan..
Data Reduction (Reduksi Data)Reduksi data dimaksudkan sebagaibentuk analisis yang mempertajam, memilih,memfokuskan, membuang, dan menyusundata dalam suatu cara dimana kesimpulanakhir dapat digambarkan dan diferifikasi(Emzir, 2010). Data tentang partisipasimasyarakat dalam desa wisata yangdiperoleh dari berbagai sumber dan metodesangat memungkinkan untuk mendapatkandata yang banyak dan belum relevan. Perludilakukan reduksi data dengan cara abstraksimembuat rangkuman yang inti, proses danpernyataan yang perlu dijaga sehingga tetapberada dalam data penelitian. Penulis dalampenelitian ini memfokuskan pada  partisipasiperempuan dalam mengelola desa wisatakhususnya yang berhubungan denganpeningkatan ekonomi dan kompetensi abad21 dan partisipasinya dalam Desa WisataBejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul.
Data Display ( Penyajian Data)Penyajian data dimaksudkan untukmenemukan pola-pola yang bermakna sertamemberikan kemungkinan adanya penarikankesimpulan. Penelitian ini terdapat beberapafokus penelitian selanjutnya dihubungkanatau dikaitkan untuk menemukan maknanya,kemudian disusun secara sistematis, daribentuk informasi yang kompleks diseleksimenjadi informasi yang sederhana.
Conclusion Drawing (Simpulan/Verifikasi)Pada bagian ini peneliti mengutarakankesimpulannya dari data yang diperoleh.Penarikan kesimpulan dapat dilakukandengan cara membandingkan kesesuaianantara pernyataan dari subyek penelitian
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dengan makna yang terkandung dalamkonsep dasar penelitian tersebut
HASIL DAN PEMBAHASANKaum perempuan (ibu-ibu) DesaBejiharjo merupakan penduduk dengan matapencaharian petani musiman. Merekamendapatkan hasil panen hanya jika musimpanen tiba. Kondisi musim sekarang inisedang tidak menentu sehingga menjadikanibu-ibu tidak mempunyai penghasilan.Karena mereka menjagakan atau bergantungpada hasil panen tahun lalu. Disamping ituperkembangan desa wisata di Bejiharjosemakin meningkat. Namun mereka tidakmampu dan tidak punya keterampilanapapun yang dimiliki. Bahkan merekabingung berkontribusi dalam bidang apa.Perempuan di Desa Wisata Bejiharjo belummampu berpartisipasi dalam desa wisata.Kemampuan atau keterampilanperempuan perlu dilatih demi mewujudkankesejahteraan ekonominya. Melihatfenomena tersebut menarik jika mengangkatsalah satu budaya lokal sebagai sumberpotensi untuk bisa dioptimalkan. Salahsatunya gejog lesung, Gejog Lesungmerupakan sebuah jenis seni tradisi yangberbentuk musik. Keberadaan gejog lesungsudah hampir punah, karena tidak lagimenarik untuk dinikmati bagi kaum milineal.Setelah kita kaji terdapat  komunitas gejoglesung di Desa Bejiharjo, Karangmojo,Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Namunkomunitas tersebut hanya tampil dalamacara-acara tertentu seperti festifalYogyakarta, rasulan, undangan kegiatan danacara lain dengan tema budaya lokal.Komunitas gejog lesung yang ada diDesa Bejiharjo akan menjadi daya tarik jikaditampilkan di desa wisata. Daya tarik wisatatidak hanya terlihat dari keindahantempatnya saja namun bagaimana membuatpengunjung mampu menikmati suasanawisata dengan identitas budaya lokal yangada di wisata tersebut. Dengan adanya gejoglesung kita ajarkan kepada merekabahwasannya musik gejog lesung sudahpantas untuk ditampilkan dalam wisata. Olehkarena itu mereka dilatih dengan baik hinggabisa bermain musik dan ditampilkan diwisata. Melalui seni tradisional gejog lesungperempuan berkembang keterampilannya,dan dengan musik mereka akan belajar

berkreasi. Sehingga gejog lesung yangdimainkan oleh perempuan desa mampumemberikan peningkatan kesejahteraanekonomi melalui partisipasi kaumperempuan dalam Pengelola Desa WisataBejiharjo.Selain itu dalam upaya menghadapitantangan abad 21 menuntut kita untukmeningkatkan kapabilitas diri dan bisa hidupmandiri tidak bergantung kepada orang lain.Sehingga setelah adanya pelatihan musikgejog lesung yang mengacu padaketerampilan abad 21, perekonomian danketerampilan kaum wanita (ibu-ibu) DesaBejiharjo menjadi meningkat.Gejog lesung sebagai mediapembelajaran bagi perempuan melatihmereka terhadap skill abad 21 dalam prosespembelajarannya yaitu Communication,
Critical Thinking, Collaboration, dan
Creativity. Seperti konsep berikut:

Gambar 1. Konsep Gejok Lesung Abad 21Gejok Lesung Sebagai Peningkatan EkonomiMelalui gejog lesung masyarakat diBejiharjo memiliki keterampilan untukmemainkan alat musik sehingga menjadidaya tarik wisata di Desa Bejiharjo.Pendapatan perempuan di desa tersebutdalam komunitas gejog lesung menjadibertambah karena mendapatkan imbalandari pengelola sebagai upah lelah bagimereka. Tidak semata-mata bertujuan untuk
profit namun ketika mereka mampumenyalurkan budaya hal itu menjadi
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kepuasan tersendiri. Kepuasan merekaterletak pada bagaimana mereka bisabermain dengan budaya itu sendiri danketika mampu melestarikan. Disamping itumereka bisa mendapatkan penghasilan danhasilnya menjadi salah satu alternatif   ibu-ibu   dalam   peningkatan   penghasilan   danjuga   sebagai partisipasi mereka dalampengelola desa wisata.Gejog Lesung sebagai PeningkatanKompetensi Abad 21
Communication (Terampil Berkomunikasi)Berkomunikasi menjadi keterampilanyang penting dalam permainan  musik  gejoglesung. Didalam penelitian tersebutditemukan bahwa Perempuan dalamkomunitas gejog lesung di Bejiharjo  dilatihuntuk dapat percaya diri dan aktifberkomunikasi dengan teman timnya. Ketikadi implikasikan dalam kehidupan sehari-harimereka dapat aktif (srawung) dan tanggapberkomunkasi antar warga lokal,  regionalmaupun  nasional  ketika  berada  dalam  desawisata tertentu.
Critical Thinking ( Berpikir Kritis)Perempuan dalam komunitas gejoglesung ini diajarkan berpikir kritis melaluidiskusi tentang arti lagu jawa yang di bahasaindonesiakan, mereka menyatakan ketikadiaplikasikan ke dalam kehidupan keseharianmakna yang terkandung dalam setiap
tembang/nyanyian diterangkan. Padadasarnya setiap tembang jawa  pastimengandung  makna  dan  pesan  tersuratmaupun tersirat didalamnya.   Implikasinya,ketika dihadapkan suatu masalah masyarakatdapat berpikir kritis dan memberikanmasukan-masukan yang membangun.
Collaboration (Berkolaborasi atauBekerjasama)Dalam pengembangan komunitasgejeog lesung Bejiharjo, ditekankanbagaimana berkolaborasi, saling bekerjasamamemainkan musik agar menghasilkan suarayang indah dan selaras. Ternyata ketikamereka mengimplementasikan ilmukolaborasi ini ke dalam masyarakat merekabisa berkolaborasi atau saling bekerja samadengan tetangga, teman bahkan tamuwisatawan waktu berunjung di desa bereka.Selain itu warga dapat memahami artipentingnya bekerja sama dalam upaya

peningkatan kualitas hidupnya yang sosialdan plural.
Creativity (Kreatif)Hasil dari penelitian ini, mengungkapbahwa sebagian besar lagu yang digunakandalam memainkan alat musik gejog lesungadalah berbahasa jawa dan setiap lagumengandung makna dan pesan di dalamnya,mereka memahami ilmu dari apa yang diperoleh dalam lagu tertentu. masyarakatdilatih untuk dapat mengamati, meniru, danmemodfikasi pola serta unsur-unsur lagutertentu. Hingga akhirnya mereka dapatberkreasi menciptakan lagu baru sesuai
interestnya.Dengan demikian dapat diketahuibahwa peran media pembelajaran gejoglesung sebagai sarana atau alat bantupenyalur keterampilan yang digunakan olehkaum wanita (ibu-ibu) Desa Bejiharjo sudahtergolong berhasil dan mendapatkan responyang baik. Hal ini tidak terlepas dariketerlibatan ibu-ibu nguri-nguri atau upayapelestarian budaya lokal secara bersama.Partisipasi masyarakat yang antusias akanmengundang keaktifan andil dalampembelajaran.  Sehingga komunikasiinteraktif terjalin disetiap anggota kelompokdan akan menjadi suatu kebiasaan. Hal inisebagai titik awal kekompakan dalam suatukelompok. Selanjutnya proses kerja sama(kolaborasi) akan mudah dilaksanakankarena sudah mampu sejalan atau akrabdengan anggota yang lain. Tidak ada katasungkan ketika hendak meminta bantuanatau menyampaikan sesuatu karenakomunikasi dan hubungan antar anggotasudah baik. Hal ini akan memudahkan prosespencapaian tujuan kelompok.Kreatifitas ide dan inovasi lagu ataumusik akan sering terjadi. Anggotamelaksanakan pekerjaan sampingan inidengan rasa senang dan gembira tidakterbebani oleh aturan yang kaku. Bahkanketika music atau lirik lagu dirasa kurangtepat, mereka dengan senang hati terbukamenerima masukan dan kritik saran darianggota yang lain. Sehingga output lagu yangdihasilkan sesuai harapan dan membuatkenyamanan bagi pemain atau anggota yangmenyanyikannya. Dalam hal ini anggota pundilatih untuk berpikir kritis terhadap liriklagu dan makna dari lagu yang dihasilkan.
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Berfikir kritis terhadap urgensi dan maknadari apa yang dihasilkan mereka sendiri.Implikasi dalam kehidupan nyata yaitumenanamkan sikap tanggungjawab danmenerima resiko dalam segala hal yang telahdilakukan.Berikut terlampir lirik  beserta maknadari lagu lumbung desa yang dimainkanmenggunakan alat musik gejog lesung di DesaBejiharjo. Dokumentasi dapat dilihat padagambar berikut.

Gambar 2. Dokumentasi ibu-ibu Desa Bejiharjo
memainkan musik  gejog lesung

“Lumbung Desa”
(Karya Ki Nartosabdo)Lumbung desa pra tani padha makaryaAyo dhi, njupuk pari nata lesung nyandhakaluAyo yu, padha nutu yen wis rampung nuliadangAyo kang,, dha tumandang yen wus matengnuli madhangMakna lagu:Lumbung desa para petani berkarya

ayo dik (adik), mengambil padi mengambilpadi ditata dalam lesung dan memegang alu(alat menumbuk padi) Ayo yu (kakakperempuan), pada nutu bila sudah selesai laludimasak ayo kang (kakak laki-laki),kerjakanlah, ketika sudah matang lalu dimakan. Bait pertama mencerminkan suatukeadaan desa dimana mayoritaspenduduknya adalah para petani yang sedangberkarya.Pada bait kedua, terdapat kata “ayo
dhi” yang merupakan kalimat ajakan kepadapara petani untuk mengambil hasil karyanya

yang berupa padi. Padi tersebut ditata dalamtempat penumbukan yang bernama lesunguntuk kemudian ditumbuk denganmenggunakan sebuah tongkat kayu yangbernama "alu".Pada bait yang ketiga, ajakanditujukan kepada para petani perempuanuntuk segera memasak bila prosespenumbukan padi sudah selesai. Di bait yangterakhir kembali terdapat kata perintahajakan, akan tetapi ini ditekankan pada kaumlaki-laki. Hal ini ditekankan pada kalimat “ayokang” yang merupakan sapaan yang familiarbagi kaum laki-laki Jawa. Di lanjutkan padakalimat berikutnya yang terdapat pada baityang terakhir “do tumandang yen wes mateng
nuli madhang” yaitu mengajak para kaumpria untuk ikut membantu jika diperlukan.Apabila sudah matang, nasi bisa segeradimakan bersama seluruh anggota keluarga.Makna lagu diatas pada dasarnyaapapun yang ada di dunia itu memerlukansuatu proses, tidak bisa sekaligus langsungjadi. Pada lagu dolanan di atas hanyamemberikan suatu contoh akan segalasesuatu yang membutuhkan proses. Dengandi contohkan dari para petani berkarya :menanam padi – di panen – di tata setelah dikeringkan – ditumbuk untuk memisahkanpadi dengan kulitnya – di masak – dankemudian barulah bisa di makan. Hal inimencerminkan suatu hal yang ada di duniaitu membutuhkan proses yang tidak mudahdan tidak gampang. Jadi, lagu dolanan diatasmerupakan lagu nasehat.Terlepas dari pelestarian lagu danmusik tradisional gejog lesung, kaum wanitaBejiharjo berkesempatan mengaktualisasikandirinya dalam mengembangkan potensi yangdimiliki. Kepercayaan diri, kemandirian,tanggungjawab, dan kemampuanberkomunikasi yang baik menjadi pokokdasar sikap yang diajarkan.  Sehingga sangatberguna dalam prakteknya di Desa WisataBejiharjo. Zaman yang semakin berkembangtelah menuntut kita untuk mempunyaikemampuan-kemampuan dalam beradaptasi.Yaitu tidak terkungkung dalam tradisi yangkaku, kita harus terus berkembang dengantanpa melupakan kebudayaan sendirisehingga ada inovasi dalam pola pikir yangterbangun.Kemampuan abad 21 mengajarkankita agar mampu bertahan ditengah
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kemajuan zaman yang tidak mengenal usiaini. Semua adalah demi pemenuhankesejahteraan hidup manusia baik jasmanimaupun rohani. Melalui gejog lesung kaumwanita (ibu-ibu) Desa Bejiharjo yangsebelumnya tidak atau kurangberpenghasilan menjadi berdaya baik secaraekonomi maupun skill dengan partisipasinyadalam pengelolaan Desa wisata Bejiharjo,Gunungkidul. Apalagi gunungkidul terkenaldengan julukannya yaitu pesona Indonesia,menjadi dukungan tersendiri tourist dariberbagai mancanegara untuk mengunjungidaerah istimewa ini. Dalam hal ini dapatmengenalkan musik gejog lesung danmenunjukan keakraban dan keharmonisanantar warga penduduk pribumi.Gejog lesung mampu menjadi mediapembelajaran sekligus media perantaraeksistensi Indonesia serta peningkatanekonomi warga. Satu media bisa bermanfaatlebih ketika kita tepat sasaran. Melihatkondisi Indonesia sekarang ini, sangatdiperlukan perhatian terhadappemberdayaan masyarakat. Hal ini menjaditugas cendekiawan indonesia berkontribusiuntuk menyalurkan ide pikirannya dalamupaya pemecahan problematika bangsaIndonesia tercinta ini.
SIMPULANKesimpulan dari pembahasan diatasadalah masyarakat meningkatpenghasilannya mulai dari petani yang hanyabertumpu pada hasil panen yang  tidakmementu.  Hingga  mereka  memilikitambahan  penghasilan dengan tampil dalamdesa wisata.  Keberhasilan  komunitas gejoglesung terletak   pada   kemampuanmemainkan   alat   musik   gejog   lesung   danpartisipasi komunitas dalam pengelolaandesa wisataPotensi yang mereka miliki setelahdilaksanakanya pelathan musik gejog  lesungdiantaranya:  (1) Communication,  merekamenjadi  lebih srawung (tidak  individualis)dan  lebih  tanggap.  (2) Critical  Thinking,mampu berdiskusi dan tanya jawab tentangarti lagu jawa yang di bahasa indonesiakan.(3) Collaboration, saling  bekerjasamamemainkan  musik gejog lesung danmenghasilkan suara yang indah dan selaras.(4) Creativity, berkreasi menciptakan lagubaru tembang  jawa dengan tema pengenalan

komunitas gejog lesung Desa Bejiharjo,Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.
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