
73 
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan, maka diperolehkesimpulansebagai berikut: 

1. Bentuk program Adiwiyata di SMA Negeri 1 Medan Kecamatan Medan 

Polonia yaitu: (a) Kebijakan sekolah berbasis lingkungan dilihat dari visi dan 

misi sekolah, program pengembangan diri yang terdiri dari kegiatan rutin 

sekolah, kegiatan spontan, keteladanandan dan pengkondisian. (b) Kurikulum 

sekolah berbasis lingkungan meliputi pengintegrasian dalam mata pelajaran. 

(c) Kebijakan sekolah berbasis partisipatif dilihat dari kegiatan 

ekstrakulikuler yaitu Usaha Kegiatan Siswa (UKS) dan Karya Ilmiah Remaja 

(KIR). (d) Pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sekolah. 

2. Sikap peduli lingkungan siswa melalui program Adiwiyata di SMA Negeri 1 

Medan Kecamatan Medan Polonia cukup tinggi, sebagian besar siswa 

(77,90%) tergolong dalam kategori baik dengan rentang nilai 48 - 57 yang 

terdapat di kelas X, XI dan XII, kategori cukup (16,80%) dengan rentang nilai 

34 – 47 yang terdapat di kelas X dan XII dan sebagian kecil siswa (5,30%) 

tergolong dalam kategori kurang dengan rentang nilai <33 terdapat  yang 

terdapat di kelas X. Artinya lebih banyak siswa/i SMA Negeri 1 Medan yang 

peduli lingkungan. 
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B. Saran 

1. Pelaksanaan program Adiwiyata sudah dilaksanakan, namun diharapkan bagi 

dinas pendidikan untuk lebih menggalakkan lagi program Adiwiyata untuk 

meningkatkan sikap peduli lingkungan pada siswa. 

2. Pelaksanaan program Adiwiyata di SMA Negeri 1 Medan sudah 

dilaksanakan, namun masih ada siswa yang membuang sembarangan. Hal itu 

disarankan kepada kepala sekolah untuk meningkatkan sikap peduli 

lingkungan pada siswa. 

3. Pelaksanaan program Adiwiyata di SMA Negeri 1 Medan sudah 

dilaksanakan, namun sebaiknya bagi guru supaya menyampaikan materi 

geografi yang relevan dengan lingkungan hidup disertai penanaman sikap 

peduli lingkungan sehingga siswa dapat meningkatkan sikap peduli 

lingkungan sekolah sesuai dengan yang diharapkan. 

4. Pelaksanaan program Adiwiyata di SMA Negeri 1 Medan sudah 

dilaksanakan, namun masih ada siswa yang membuang sembarangan. Oleh 

karena itu, disarankan kepada siswa agar lebih meningkatkansikap peduli 

lingkungan sehingga lingkungan sekolah maupun kelas lebih besih.  

 


