
    
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Sekolah Me nengah 

Kejuruan Negeri 3 Pekanbaru diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

   Berdasarkan hasil perhitungan rekapitulasi hasil angket, tentang 

program adiwiyata diperoleh hasilnya sebagai berikut: “Sangat sering” 

sebanyak 405, jawaban “Sering” sebanyak 620, jawaban “Kadang-

kadang” sebanyak 552, jawaban “Tidak Pernah” sebanyak 226  Dan 

jawaban “Sangat Tidak Pernah” sebanyak  07  Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa program adiwiyata di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 3 Pekanbaru tergolong “Cukup Tinggi” karena dari 

hasil jawaban keseluruhan diperoleh persentase 59,68%. 

2  Berdasarkan hasil perhitungan rekapitulasi hasil angket, tentang 

karakter peduli lingkungan siswa diperoleh hasilnya sebagai berikut: 

“Sangat Sering” sebanyak  235, jawaban “Sering” sebanyak 7 6, 

jawaban “Kadang-kadang” sebanyak 675, jawaban “Tidak Pernah” 

sebanyak 166. Dan jawaban “Sangat Tidak Pernah” sebanyak 66  

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa karakter peduli lingkungan 

siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Pekanbaru tergolong 

“Tinggi” karena dari hasil jawaban keseluruhan diperoleh persentase 

7 ,45   
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3  Berdasarkan hasil uji korelasi diperoleh nilai r observasi sebesar 0,714 

lebih besar dari r tabel signifikan 10% maupun 5% atau 0,1852< 0,714 > 

0,2   . Hasil ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

antara program adiwiyata terhadap karakter peduli lingkungan siswa 

pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di Sekolah Menegah 

Kejuruan Negeri 3 Pekanbaru. 

4  Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai R 

Square adalah 0,50 . Hal ini menunjukkan bahwa persentase 

sumbangan pengaruh program adiwiyata terhadap karakter peduli 

lingkungan siswa pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahan 

sebesar 50,9%, sedangkan sisanya sebesar 49,1% dipengaruhi atau 

dijelaskan oleh variabel lain seperti latar belakang siswa yang  

berbeda-beda, kurangnya sarana prasarana yang mendukung dan 

sosialisasi dari pihak sekolah dan pemerintah tentang pentingnya 

menjaga lingkungan. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, dapat dikemukakan saran-

saran sebagai berikut: 

   Siswa harus lebih peduli dengan lingkungan sekitar, dengan adanya 

sikap peduli lingkungan pasti juga akan menambah pengetahuan 

tentang lingkungan itu sendiri. Seharusnya sikap peduli ditumbuhkan 

dari dalam diri dengan penuh kesadaran bukan karena adanya faktor 

lain seperti karena adanya pemberian sanksi ataupun sarana pendukung. 



    
 

 
 

Seharusnya meskipun tidak ada sanksi atau kurangnya sarana, siswa 

tetap harus bisa menjaga lingkungan sekitar. 

2  Kepada pihak sekolah seharusnya selalu mengadakan sosialisasi tentang 

pentingnya menjaga lingkungan sekolah dan senantiasa menjaga 

kebersihan dan keasrian sekolah bukan hanya demi mengejar predikat 

adiwiyata melainkan karena kesadaran tentang berapa pentingnya 

melestarikan lingkungan hidup, sehingga dikemudian hari warga 

sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya 

penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. 

3  Kepada pihak pemerintah seharusnya lebih dapat meningkatkan progam 

adiwiyata diseluruh jenjang pendidikan agar karakter siswa yang peduli 

dan lingkungan dapat terus terpelihara sehingga tujuan dari progam 

adiwiyata dapat terpenuhi dan memberikan pembinaan serta 

memfasilitasi sekolah untuk menjadi sekolah adiwiyata. 

4  Kepada pihak guru lebih mengaitkan materi pembelajaran terhadap 

pendidikan lingkungan yang mengandung nilai-nilai peduli dan 

berbudaya lingkungan 

 

 

 

 

 

 


