
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,  maka  penelitian  ini dapat  

disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan cinta lingkungan di SDN 47/IV 

Telanaipura Jambi melalui :  

1. Pengembangan kurikulum sekolah, meliputi program pengembangan diri, 

pengintegrasian dalam mata pelajaran, dan budaya sekolah. Program 

pengembangan diri meliputi kegiatan rutin, kegiatan spontan, keteladanan 

kepala sekolah dan  guru,  pengkondisian  dalam  mendukung  pelaksanaan 

pendidikan cinta lingkungan. Pengintegrasian dalam mata pelajaran 

dilakukan guru dengan cara mengintegrasikan nilai cinta lingkungan 

dalam mata pelajaran. Budaya sekolah dilakukan dengan menyusun 

program-program pendidikan cinta lingkungan. 

2. Pengembangan proses pembelajaran, meliputi pengembangan proses 

pembelajaran  kelas,  sekolah  dan  luar  sekolah.  Kelas  dengan  praktek  

dan pengamatan langsung dalam pembelajaran. Sekolah dengan  

mengadakan pengarahan  atau  penyuluhan  baik  melalui  pihak  sekolah  

maupun  dari pihak  luar  sekolah  dan  mengadakan  kegiatan  perlombaan  

yang  berkaitan dengan  lingkungan. Luar sekolah  dengan  kegiatan  

ekstrakurikuler, kunjungan keluar sekolah, kegiatan out bond, dan 

melibatkan siswa dalam kegiatan di lingkungan sekolah. 



3. Pengembangan  kesehatan  sekolah,  meliputi  pemeliharaan  ruang  dan 

bangunan, pencahayaan dan ventilasi udara di ruang kelas, fasilitas sanitasi 

sekolah,  pengolaan  kantin/warung  sekolah,  bebas  dari  jentik  nyamuk, 

bebas  dari  asap  dokok,  promosi  hygieni  dan  sanitasi  yang  dilakukan 

sekolah sekolah. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan dengan memperhatikan keterbatasan 

penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:  

1. Kegiatan rutin kebersihan sekolah pagi hendaknya melibatkan semua 

melibatkan semua guru, tidak hanya guru-guru tertentu saja yang terlibat.  

2. Sekolah perlu membuat sanksi dan reward yang  tegas bagi semua warga 

sekolah terkait pelaksanaan pendidikan cinta lingkungan.  

3. Pemajangan poster-poster yang berkaitan dengan lingkungan lebih 

dioptimalkan.  

4. Sekolah perlu untuk menyusun pengelolaan sampah sekolah agar sampah 

yang sudah dipilah menurut jenisnya tidak dijadikan satu dalam 

pembuangan akhir. 

5. Kepala sekolah  dan  guru  harus  senantiasa  melakukan  pengawasan  dan 

kontrol  terhadap  siswa  terutama  pada  saat  jam  istirahat,  sehingga  

siswa tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak fasilitas maupun 

lingkungan sekolah. 


