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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1.     Masyarakat Jawa dari Jawa Barat dan Jawa Tengah yang merupakan masyarakat 

transmigrasi ke daerah mandar pada masa kolonisasi india belanda pada tahun 

1937, pada masa itu Masyarakat Mandar khususnya di daerah Wonomulyo 

yang merupakan sebuah hutan, kedatangan masyarakat suku jawa inilah yang 

mengubah Wonomlyo menjadi sebuah perkampungan yang kita kenal sampai 

sekarang dan mayoritas penduduknya juga berasal dari jawa yang kemudian 

membentuk beberapa desa atau kelurahan di kecamatan Wonomulyo, nama 

Wonomlyo juga diberikan oleh orang-orang Jawa terdahulu yang berarti Wono 

yang berarti hutan dan mulyo yang berarti mulia, dan Wonomulyo ini juga 

dikenal di masyarakat yaitu kampung Jawa atau dalam bahasa mandar 

“kappung Jawa”.  

2.   Integrasi sosial di desa yang terjalin di masyarkat sangat baik seperti dalam 

gotong royong dan saling menghargai satu samalain, meskipun dengan 

banyaknya perbedaan dari masing-masing suku tetapi itu tidak menyebabkan 

dua suku ini mengalami perpecahan, tetapi mereka saling menghargai dengan 

berbagai perbedaan tersebut, tidak hanya integrasi sosial tapi dalam masyarakat 

di Wonomulyo tetapi dalam masyarakat Wonomulyo ini terjalin juga integrasi 

Budaya Islam yang dimana di dalam integrasi budaya ini adanya budaya suku 

Jawa dan budaya suku Mandar yang saling berbaur, seperti pernikahan 

campuran, pernikahan campuran ini adalah pernikahan yang terjalin antara dua 
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suku yang berbeda dalam masyarakat seperti yang terjalin di desa Sumberjo, tidak 

hanya pernikahan campuran terlain juga suatu integrasi budaya dimana dalam 

masyarakat Wonomulyo mereka saling menyesuaikan bahasa untuk saling 

berintegrasi. 

B. Saran 

 Setelah mengambil beberapa kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan 

beberapa saran sehingga dapat terwujud dalam kehidupan nyata, sehingga apa yang 

terkandung dalam skripsi ini benar-benar dapat memberikan sumbangan dalam 

menciptakan kesejahteraan baik lahir maupun batin. Saran-saran tersebut sebagai 

berikut. 

1. Perlu adanya peran pemerintah dan lembaga kemasyarakatan untuk 

mempertahankan pola integrasi yang telah dibangun sejak lama oleh masyarakat 

setempat. 

2.  Bagimasyarakat masyarakat kecamatan Wonomulyo desa Sumberjo agar terus 

mempertahankan keragaman budaya yang ada dalam masyarakat dan 

melestarikan budaya yang ada dalam masyarakat, dan tetapi saling menghargai 

dengan keragaman yang ada. 

 


