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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Bedasarkan hasil penelitian yang telah di laksanakan, maka dapat di Tarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan masyarakat  desa wonocolo dalam pelestarian lingkungan 

memiliki cara-cara yang masih bersifat tradisional seperti pengetahuan 

yang turun-temurun dalam pemanfaatan tanaman sebagai obat tradisional, 

pakan ternak. Selain itu Masyarakat wonocolo masih memegang teguh 

kepercayaan mengkramatkan suatu tempat yang memiliki tujuan untuk 

menyadarkan pentingnya menjaga Alam serta lingkungan yang telah 

memberikan kehidupan. 

2. Masyarakat desa wononocolo dalam aktivitasnya mempunyai beberapa 

kebiasaan seperti gotong royong dan melakukan perkumpulan ketika ada 

acara besar, selain itu berprofesi profesi sebagai petani, buruh tani, 

penambang minyak, peternak, pedagang dan lainnya. Semua aktivitas yang 

dilakukan oleh masyarakat memiliki hubungan dengan alam. 

3. Penambangan didesa wonocolo memiliki pengaruh pada beberapa segi 

anatara lain pada lingkungan, penambangan mengakibatkan tumbuhan di 

sekitar lahan tambang menjadi tidak subur hingga mengakibatkan kematian 

pada tumbuhan. Pada pertanian tidak berpengaruh, sebab jarak antara lokasi 

sumur minyak dengan lahan pertanian cukup jauh. Pada segi ekonomi, 

meningkatnya pendapatan masyarakat dan juga dijadikan sebagai sumber 

penghasilan tetap. Pada pendidikan, menjadikan para masyarakat khusunya 

pemuda enggan meneruskan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi sebab 

karena di dalam desa sudah ada lahan pekerjaan yang pasti.. Pada segi 

sosial, masyarakat saling belajar interaksi berkelompok dengan para pekerja 

tambang khusunya dalam membuat kesepakatan. Pada segi budaya, 
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masyarakat penambang minyak tetap memegang teguh semua tradisi yang 

ada di desa 

 

B. Saran 

1. Untuk Masyarakat 

Kesadaran dalam merawat lingkungan memang harus terus di dukung 

dan di gaungkan, khusunya bagi bara pemerintah desa serta tokoh-tokoh 

yang berpengaruh di desa wonocolo, supaya pengetahuan tersebut mampu 

terjaga baik hingga menulan ke generasi selanjutnya, tradisi-tradisi 

kebudayaan yang ada menjadi nilai tambah dalam mensyukuri apa yang 

sudah di berikan oleh alam. Desa dan masyarakat agar melakukan 

penghijauan secara optimal pada lokasi tambang minyak untuk menjadi 

potensi menarik wisatawan agar datang ditempat wisata edukasi tersebut. 

2. Untuk Ilmu 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah pengetahuan dalam 

bidang  ilmu Biologi, Etnoekologi, etnobotani, dan sains. Khusunya pada 

materi yang berkenaan dengan permasalahan lingkungan 

3. Untuk Penelitian Lanjutan 

Bagi para peneliti selanjutnya, disarankan untuk meningkatkan ketelitian 

dengan baik dalam kelengkapan data penelitian.  Penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian di bidang ilmu Biologi, 

Etnoekologi, etnobotani, dan sains. 


