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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian tentang upaya pelestarian lingkungan hidup dalam nilai 

ajaran al-Qur’an ramah lingkungan (studi kasus penelitian masyarakat dan 

kelompok PMPH) Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, Studi 

Living al-Qur’an ini menghasilkan tiga kesimpulan guna menjawab tiga 

rumusan masalah. Ketiga kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pelestarian alam dan lingkungan hidup di Desa Colo tidak lepas 

pengaruhnya dari Sunan Muria. Mereka percaya ada kekuatan spiritual 

mengenai alas atau hutan Muria dan Sunan Muria. Menurut persepsi dan 

pemahaman masyarakat dan komunitas PMPH Desa Colo, makna dari 

melestarikan alam atau lingkungan hidup adalah menjaga, merawat apa 

yang ada di sekitarnya, tanpa merusak dan mengeksploitasinya. Dengan 

slogan yang dipercaya anggota komunitas PMPH yakni “Hutan adalah 

amanah, menjaganya adalah ibadah.” Mereka percaya bahwa apabila kita 

menjaga dan merawat apa yang ada disekitar kita, adalah bentuk ibadah 

amal mereka kelak. Apabila alam lestari, pasti alam dan lingkungan 

memberikan kebaikan untuk manusianya.  

Alam diberikan Allah untuk manusia, sudah seharusnya manusia menjadi 

penjaga dan pelestarinya, ini sesuai dengan ayat al-Qur’an surah Huud 

ayat 61, bahwa manusia diciptakan dan ditaruh di bumi sebagai pemakmur 

bumi. Pemahaman ini selaras dengan surah al-Baqarah ayat 30. 

Diciptakannya manusia dan ditempatkannya di bumi oleh Allah supaya 

manusia bisa menjadi pemakmur bumi ini, dan bukan menjadi perusak. 

Sifat keserakahan menyebabkan diri manusia lupa tugasnya.  

2. Adanya upaya-upaya pelestarian alam dan lingkungan hidup di kawasan 

hutan pegunungan Muria menandakan bahwa adanya upaya kesadaran 

masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan hutan. Menurut 

Kelompok PMPH, mereka percaya akan slogan mereka “Hutan adalah 
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Amanah, Menjaganya adalah Ibadah”, menjaga kawasan hutan tetap asri 

dan lestari, menjaga sumber mata air, dan keanekaragaman hayati yang 

ada di dalamnya. Upaya yang dilakukan Komunitas PMPH dalam 

melestarikan alam sangatlah bagus, dan sesuai koridor agama dan hukum 

yang ada. Di antaranya: 

a. Menjaga kawasan hutan dari kegiatan pembalaan 

b. Adanya kegiatan patroli hutan 

c. Penanaman ulang (reboisasi) 

d. Menjaga satwa-satwa yang masih menjadi endemic Muria 

e. Menjaga sumber mata air 

f. Mengembangkan tanaman yang produktif 

3. Pelestarian alam dan lingkungan pastinya akan menghasilkan dampak. 

Berbicara dampak juga berpengaruh bagaimana manusianya 

memperlakukan alam dan lingkungannya. Di hutan Pegunungan Muria, 

dampak yang dirasakan ke masyarakat baik Desa Colo maupun sekuruh 

desa yang yang berda di sekitar kawasan hutan muria, merasakan dampak 

dari pelestarian lingkungan. misalnya saja, kadang masyarakat kurang 

menyadari akan adanya oksigen dan suhu udara. Oksigen dan suhu udara 

sejuk didapatkan dari pelestarian hutan dari pepohonan yang ada. Selain 

itu, sumber mata air dan dari segi ekonomi juga tercover.  

  

B. Saran-Saran 

Berdasar pengalaman peneliti dalam terjun meneliti tentang upaya 

pelestarian lingkungan hidup di hutan Muria adalah sebagai berikut: 

1. Terkait dengan hal pelestarian lingkungan diharapkan peran serta berbagai 

pihak, untuk bisa melestarikan lingkungan yang ada di sekitar. Perlu 

adanya kesadaran dari setip individu mengenai pentingnya pelestarian 

alam. Agar tetap terjaganya keseimbangan alam dan keanekaragaman 

hayati yang ada di dalamnya. Karena mengingat betapa besarnya 

hubungan timbal balik antara alam dan manusia. Perlu dikembangkannya 

pelestarian alam dalam konteks keindonesiaan yang berdasarkan ayat-ayat 
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al-Qur’an mengenai pelestarian lingkungan dan beramah terhadap 

lingkungan. Misalnya, upaya pelestarian lingkungan hidup melalui 

pendidikan Islam.  

2. Banyak sekali literatur-literatur yang membahas tentang pelestarian 

lingkungan hidup dan upaya-upayanya, bahkan sudah tidak asing lagi. 

Akan tetapi di kampus IAIN Kudus, penelitian lapangan mengenai studi 

Qur’an pelestarian lingkungan hidup masih sangat minim. Khususnya 

kajian merelevansikan antara teori terhadap upaya atau tindakan realnya 

yang ada di sekitar kita. 

3. Dalam pemilihan judul harus terlebih dahulu mempertimbangkan 

fenomena serta isu yang terjadi di masyarakat. Dan harus 

mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan yang terbaru. 

 

C. Kata Penutup 

Penulis menyadari bahwa pembahasan skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna. Ucapan rasa syukur atas semua anugrah dan karunia Allah SWT, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini awal hingga akhir, 

karena segala daya dan upaya telah peneliti curahkan. Penulis mengucapkan 

terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Semoga 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. 


