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Bab V 

Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan  

a. Pewarisan pengetahuan  

Pewarisan pengetahuan mengenai pertanian terjadi di keluarga masing– masing 

melalui praktik langsung. Proses pewarisan pengetahuan dilakukan langsung di 

lapangan, tanpa harus menerima materi terlebih dahulu. Proses penyampaian pewarisan 

pengetahuan dilakukan secara lisan. Waktu pewarisan pengetahuan dilakukan 

menyesuaikan waktu luang generasi penerus dan juga orang tua. Hal ini, disebabkan 

karena generasi penerus kebanyakan sudah bersekolah. Dalam pewarisan pengetahuan 

usia generasi penerus bisa menjadi salah satu faktor yang ikut memengaruhi tingkat 

keseriusan dalam menerima pengetahuan yang diajarkan oleh orang tua. Maka dari itu 

dalam mewariskan pengetahuan para orang tua sangat jeli dalam melihat keseriusan 

generasi penerus dalam menerima apa yang disampaikan oleh orang tua.  

Evaluasi hasil kerja generasi penerus tidak dilakukan secara tertulis maupun secara 

lisan. Orang tua hanya akan melihat hasil kerja generasi penerus di lapangan. Apabila 

ada kekeliruan atau kesalahan dalam pengolahan lahan pertanian, tidak akan sanksi 

ataupun nilai yang diberikan. Orang tuan hanya akan menbantu untuk memperbaiki 

kesalahan ataupun kekeliruan yang terjadi di lapangan. 

 

b. Pengolahan pertanian berdasarkan aspek panca usaha tani 

Masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi sudah menjalankan pola-pola pertanian 

tradisional sejak dahulu kala. Pertanian tradisional bukan sekedar sebagai mata 

pencaharian, tetapi bagi masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi Pertanian tradisional 

sudah menjadi bagian dari diri mereka. Pertanian tradisional juga merupakan warisan 

budaya yang tak ternilai harganya. Nilai-nilai sejarah pertanian tradisional inilah yang 

selalu dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat adat kasepuhan Sinar resmi. Masyarakat 
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adat Kasepuhan Sinar akan selalu menjalankan pola pertanian tradisional sampai 

kapanpun walau zaman berganti zaman. 

 

B. Saran 

1. Bagi masyarakat kampung adat 

Masyarakat Adat Kasepuhan Sinar Resmi merupakan salah satu masyarakat adat 

yang masih menjalankan pola-pola pertanian tradisional. Sudah menjadi keharusan bagi 

masyarakat adat kasepuhan Sinar Resmi untuk mewariskan pengetahuan kepada 

generasi selanjutnya. Aturan-aturan adat yang berlaku di kasepuhan Sinar Resmi sangat 

diharapkan mampu menjaga dan melindungi alam sekitar. Karena alam merupakan 

bagian bagi masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi. 

2. Bagi dunia pendidikan 

Proses pewarisan pengetahuan yang digunakan oleh masyarakat adat Kasepuhan 

Sinar Resmi merupakan salah satu metode yang sangat baik dalam mewariskan 

pengetahuan maupun mengajar. Ada baiknya metode ini diimplementasikan kedalam 

pendidikan formal. Karena pengajaran praktik langsung dapat memberikan pengalaman 

langsung dan nilai lebih dalam dunia pendidikan. Selain itu juga pengetahuan 

masyarakat tentang pertanian tradisional merupakan salah satu pengetahuan lokal yang 

merupakan bagian dari warisan budaya nenek moyang kita. Bukankah lebih baik 

apabila pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat kasepuhan Sinar Resmi 

dikolaborasikan dengan kurikulum pendidikan daerah setempat sehingga peserta didik 

dapat belajar dan juga dapat menumbuhkan rasa memiliki atas budaya yang ada di 

sekitarnya. 

3. Bagi peneliti lain  

Dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan mengambil subyek penelitian yang 

lebih luas, dan juga kajian yang lebih mendalam dengan mengaitkan pengetahuan 

Masyarakat Adat Kasepuhan Sinar Resmi dalam bidang pertanian dan pendidikan. 
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4. Bagi Dinas Pertanian setempat 

Bagi dinas pertanian setempat agar melakukan invetarisasi data padi local yang ada 

di Kasepuhan Sinar Resmi. Agar memudahkan bagi peneliti yang ingin meneliti tentang 

pertanian tradisional di Kasepuhan Sinar Resmi. 

 


