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ABSTRAK 

Afriliani Ishak, 2019. Eksistensi Penambang Batu Kapur Di Kelurahan Buliide 

Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo. Skripsi, Program Studi S1 Sosiologi 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing 1 Ridwan 

Ibrahim, S.Pd., M.Si  dan Pembimbing 2 Sainudin Latare, S.Pd., M.Si. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kondisi Sosial Ekonomi 

para Penambang  Batu Kapur dalam Eksistensi Penambangan Batu Kapur Di 

Kelurahan Buliide Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo. Eksistensi merupakan 

keberadaan segala sesuatu. Keberadaan Penambangan Batu Kapur yang dahulu 

hampir punah dan sekarang dikembangkan melalui pemasaran diberbagai tempat. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 

observasi, dan dokumentasi, dan sumber data yang digunakan merupakan data 

primer dan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Kelurahan Buliide 

Kecamatan Kota Gorontalo.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, Pertama 

Kondisi Sosial para penambang Batu Kapur Di Kelurahan Buliide dapat dilihat 

dari pendidikannya, interaksi sosial kemasyarakat. Pendidikan formal yang 

diterima para penambang Batu Kapur hanya sampai tingkat Sekolah Dasar. 

Interaksi sosial para penambang Batu Kapur baik itu dengan sesama penambang 

atau dengan masyarakat umum, berjalan baik tidak pernah terjadi masalah. 

Kondisi tersebut terbukti dari kehidupan sosial yang ada, dengan saling membantu 

dalam segala hal seperti tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Kedua Kondisi 

ekonomi para penambang Batu Kapur Di Kelurahan Buliide sudah lumayan 

meningkat. Kondisi ini dapat dilihat dari pendapatan serta pencapaian kebutuhan 

hidup yang mereka capai. Pendapatan rumah tangga para penambang Batu Kapur 

yang diperoleh sudah memenuhi kebutuhan, dibawah kebutuhan keuangan rumah 

tangga. Keadaan tersebut menjadikan para penambang Batu Kapur sudah dapat 

memenuhi kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan dengan kondisi 

yang sudah memadai. Ketiga Kondisi Lingkungan Penambang Batu Kapur Di 

Kelurahan Buliide Berdasarkan hasil penelitian, penambang Batu Kapur Di 

Kelurahan Buliide banyak yang sudah melakukan upaya pelestarian lingkungan 

dengan cara menjaga fungsi ekologis kawasan dan memiliki perilaku sadar 

terhadap lingkungan yang baik. 
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