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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

1. Terdapat 12 jenis tanaman adat yang digunakan dalam upacara pernikahan 

yaitu tanaman Pinang, Kelapa, Sirih, Pomelo, Nangka, Buluh kuning, 

Tembakau, Kunyit, Jahe, Kencur, Nanas dan Tebu. 12 jenis tanaman adat 

tersebut termasuk dalam kategori Least Concern (berisiko rendah). 15 jenis 

tanaman adat yang digunakan dalam upacara pemakaman yaitu bunga 

Kenop, bunga Kacapiring, bunga Kenikir, Pacarkuku, Kapas, Jarak Pagar, 

bunga Puring, bunga Aster, Pinang, Pandan wangi, Nilam, Lemon purut, 

Macarana sp, bunga Kamboja putih, dan tanaman Cendana. Status 

konservasi tanaman adat dalam upacara pemakaman terdapat dua kategori 

status konservasi, 8 jenis tanaman adat termasuk dalam kategori Least 

Concern (berisiko rendah) yaitu; Jarak pagar, Pinang, Pacarkuku, Kapas, 

Pandan wangi, Jeruk purut, Macaranga sp dan bunga kamboja putih. 7 

jenis tanaman adat kategori Data Deficient (informasi kurang) yaitu; bunga 

Kenop, bunga Kenikir, bunga Aster, bunga Puring, Nilam, bunga 

Kacapiring dan tanaman Cendana. Secara keseluruhan tanaman adat yang 

digunakan baik dalam upacara perniahkan maupun dalam upacara 

pemakaman sebanyak 26 jenis tanaman adat. 

2. Bentuk penggunaan tanaman adat yang banyak digunakan dalam upacara 

pernikahan adalah buah dan bentuk penggunaan tanaman adat yang banyak 
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digunakan dalam upacara pemakaman adalah bagian daun. 13 Jenis 

tanaman adat yang mulai langka di desa Talumelito yaitu; Sirih, Tembakau, 

Tebu warna ungu dan merah tua, Buluh kuning, Pomelo, Kapas, 

Pacarkuku, bunga Kenop, Nilam, Jeruk purut, Macaranga sp, bunga 

Kamboja putih, dan tanaman Cendana. 

3. Untuk menjaga keberlangsungan hidup tanaman adat tersebut perlu 

dilakukan penanaman kembali terhadap bibit-bibit tanaman disekitar 

Padepokan langga desa Talumelito (Konservasi ex-situ), dan juga dapat 

dilakukan dengan metode konservasi tanah dan air secara vegetatif. Aspek 

ekonomi pendapatan dan aspek ekologi konservasi jika disandingkan 

secara sepadan akan melahirkan sebuah kesadaran dan pemahaman bahwa 

fungsi ekonomi pendapatan sangat bergantung pada fungsi ekologi 

konservasi sumberdaya hayati tanaman yang memberikan manfaat positif 

untuk kepentingan sosial-budaya dan spiritual. 

B. Saran  

1. Diharapkan kepada para tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat 

agar supaya turut memberikan pembinaan melestarikan pengetahuan 

tradisional kepada generasi muda agar tetap bisa menjaga dan melestarikan 

nilai dan makna budaya agar dapat dijadikan sebagai cermin untuk 

kehidupan mendatang. 

2. Implemasi konservasi kedepan diharapkan mampu bersinergi dengan 

sistem konservasi lainnya. Sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan 
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tujuan bersama. Dalam pelestarian tanaman adat memerlukan kerjasama 

yang kuat dari pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan 

masyarakat pada umumnya.  

3. Eksploitasi Sumberdaya alam hayati harus didasarkan pada dinamika 

populasi, sehingga ekosistem tidak kehilangan kemampuan untuk 

memperbaiki diri. 

4. Penulis menyadari rumusan konservasi yang diajukan dalam penelitian ini 

masih perlu dilakukan perbaikan, sehingga diharapkan akan tercipta 

metode konservasi yang lebih efektif dilakukan.   

 

 


