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A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji persyaratan analisis data hasil penelitian dapat di analisis 

dengan statistik parameter. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ketiga 

hipotesis altematif (Ha) yang dia!_ukan dalam penelitian ini diterima. Hasil Uji t untuk 

hipotesis pertama dan kedua signifikan pada alpha 0,01. Hasil uji F W1tuk hipotesis 

na 1tu, semua Ho yang diajukan dalam 

pen1itian ini ditolak. Secara rinci basil pengujian dapt diperhatikan pada uraian berikut 

ini. 

1 Pertama, terdapat hubungan positif antara tingkat pendidikan dan partislpasi 

masyarakat dalam penggelolaan lingkungan hidup. Hubungan ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggL_tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat maka makin positif 

sikapnya terhadap lingkungan hidup. '~ / ,P - ~' 
Kedua, terdapat hubungan positif an1ara tingkat pendapatan dan partisipasi 

masyarakat dalam penggelolaan lingkungan hidup. H~b!lflgan ini menunjukkan bahwa 

makin tinggi tingk:at pendapatan maka makin positif sikapnya terhadap lingkungan 

hidup. Artinya, makin tinggi tingkat pendapatan maka partisipasinya terhadap 

lingkungan hidup makin tinggi pula. / 

Ketiga, terdapat hubungan positif antara tingkat pendidikan dan tingkat 

pendapatan secara bersama-sama dengan partisipasi masyarakat dalam penggelolaan 

lingkungan hidup. Artinya, makin tinggi tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan 

secara bersama~sama maka partisipasinya terhadap lingkungan hidup makin positif. 
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B. Saran·saran 

Sebagai penutup dari pembahasan ini, disarankan sebagai berikut : 

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggelolaan Jingkungan hidup 

maka perlu ditingkatkan pendidikan dan pemahaman masyarak.at ten1ang arti 

pentingnya kualitas lingkungan hidup dalam mewujudkan kota yang bersi~ indah dan 

nyaman. Cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

perbaikan mutu lingkungan <lengan meninglcatkan pendidikan masyarakat baik 

pendidikan formal maupun infonnal, meningkatkan aktivitas 

royong dan Jain sebagainya. Disamping itu perlu juga diti.ngkatkan kesejahteraan 

masyarak.at Masyarakat sejahtera lebih bersikap- positif terbadap penggelolaan 

Jingkungan hidup 


