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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis data dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Bentuk pelaksanaan program Adiwiyata di SDN Pare 1 Kediri adalah : (1) 

Kebijakan sekolah dilihat dari aspeknya memiliki empat bentuk implementasi, yaitu 

pengembangan kurikulum berbasis lingkungan, penetapan visi misi sekolah setiap 

pembelajaran akan dimulai visi misi tersebut diucapkan bersma-sama di dalam kelas 

disertai doa bersama sebelum pembelajaran dimulai , penyediaan sarana prasarana di 

sekolah yang telah disediakan oleh SDN Pare, penghematan sumber energy yang 

diajarkan oleh guru kelas kepada siswa dalam pemanfaatan air dan listrik dalam 

memakai jika sudah tidak dipakai diusahakan agar dimatikan di toilet, serta 

pengembangan kegiatan berbasis partisipatif dalam pelaksanaan program Adiwiyata 

di sekolah bekerjasama dengan pihak luar yaitu dengan Dinas Lingkungan Hidup. 

Pemberian hukuman bagi siswa yang perilaku yang dapat merusak lingkungan 

sekolah yaitu dengan memberi tugas agar siswa membawa tanaman ke sekolah, 

pemberian pengharaan terhadap siswa yang memiliki sikap atau perilaku mengenai 

nilai kedisiplinan, (2) Kendala dalam pelaksanaan program Adiwiyata, yaitu 

kebiasaan yang ditunjukkan dengan nilai peduli lingkungan dengan pembiasaan 

siswa, (3) Upaya dalam pelaksanaan program Adiwiyata yaitu keteladanan guru. 
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Semua guru wajib memberikan contoh yang baik dan positif, sehingga siswa 

dapat meniru perilaku guru tersebut. 

 

2. Saran  

Ada beberapa saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil dan 

pembahasan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan program Adiwiyata di 

SDN Pare 1 Kediri. Beberapa saran yang dimaksud adalah : 

1. Bagi siswa 

a. Kebiasaan dalam membuang sampah pada tempatnya. Masih terdapat 

beberapa siswa yang tidak membuang sampah pada tempatnya di SDN Pare 1 

Kediri. Seharusnya siswa sudah terbiasa dalam membuang sampah pada 

tempat yang telah di sediakan oleh sekolah.  

2. Bagi guru  

a. Masih terdapat beberapa guru yang tidak membiasakan siswa dalam berbaris 

dengan tertib di depan kelas sebelum masuk kelas dan memulai pembelajaran, 

sebaiknya semua guru juga menerapkan kebiasaan dalam berbaris di depan 

kelas sebelum masuk dan memulai pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah 

a. Sarana prasarana seperti sapu dan kemoceng sebaiknya di setiap kelas di 

sediakan, biar saat kegiatan piket sehari-hari tidak ada siswa yang pinjam sapu 

di kelas lain.  
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b. Toilet juga sebaiknya semua toilet pada waktu sekolah masuk seperti biasa

tidak ada yang di kunci, karena pada saat penelitian ada toilet yang sengaja di

kunci. Sebaiknya semua toilet tidak di kunci agar saat toilet yang tidak di

kunci tetapi semua penuh, maka masih terdapat toilet lagi yang bisa di jadikan

cadangan.

c. Untuk keanekaragaman hayati juga sebaiknya jangan hanya satu macam saja

(burung), sebaiknya lebih dari satu macam. Agar pengetahuan siswa mengenai

keankaragaman hayati juga lebih paham dan mengerti.


