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BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Hasil penelitian yang dilakukan pada peserta didik SMA Negeri Kota 

Jambi dapat ditarik kesimpulan berdasarkan tiga permasalahan yang telah 

dirumuskan. Pertama, secara keseluruhan pemahaman konsep geosfer dalam 

pembelajaran geografi peserta didik SMA Negeri Kota Jambi memiliki 

kecenderungan berada pada kategori sedang. Ini berarti pemahaman konsep 

geosfer dalam pembelajaran geografi peserta didik SMA Negeri Kota Jambi telah 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan harus ditingkatkan dengan 

memperhatikan komponen dalam proses pembelajaran seperti kemampuan 

akademik dari diri peserta didik itu sendiri dan guru menciptakan suasana 

pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah.  

Kedua, secara keseluruhan sikap peduli lingkungan peserta didik SMA 

Negeri Kota Jambi memiliki kecenderungan berada pada kategori sedang. Ini 

berarti peserta didik telah membiasakan diri untuk mengaplikasikan budaya 

menjaga kebersihan lingkungan serta peserta didik memperoleh suatu pengajaran 

dari sekolah mengenai contoh dari guru mampu memberikan inspirasi bagi peserta 

didik. tas moral. 

Ketiga, membuktikan hipotesis yaitu hubungan tingkat pemahaman 

konsep geosfer dalam pembelajaran geografi dengan sikap peduli lingkungan 

peserta didik SMA Negeri Kota Jambi. Berdasarkan pedoman interpretasi 

hubungan antar variabel penelitian, tingkat hubungan berada pada kategori sangat 

rendah sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Dapat dinyatakan bahwa pemahaman 

konsep geosfer dalam pembelajaran geografi mempunyai hubungan positif 

terhadap sikap peduli lingkungan. Penelitian ini memperjelas hubungan antara 

tingkat pemahaman konsep geosfer dalam pembelajaran geografi dengan sikap 

peduli lingkungan. Semakin tinggi tingkat pemahaman konsep geosfer dalam 

pembelajaran geografi maka akan berbanding lurus dengan sikap peduli 

lingkungan. Dalam hal ini menunjukkan peserta didik SMA Negeri Kota Jambi 

telah menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari, bahwa salah satu 
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faktor untuk menumbuhkan sikap peduli lingkungan maka diperlukan pemahaman 

konsep geosfer dalam pembelajaran geografi. 

 

2. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan dan dibahas 

mengenai pemahaman konsep geosfer dalam pembelajaran geografi dan sikap 

peduli lingkungan peserta didik SMA Negeri Kota Jambi, maka: 

a. Bagi guru  

Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman konsep geosfer dalam 

pembelajaran geografi peserta didik SMA Negeri Kota Jambi berada pada 

kategori sedang. Oleh karena itu, agar dapat meningkat pemahaman peserta didik 

maka diperlukan motivasi dalam pembelajaran dan rasa keingintahuan yang tinggi 

pada diri peserta didik sehingga tujuan dari pembelajaran akan tercapai. 

Sikap peduli lingkungan peserta didik SMA Negeri Kota Jambi memiliki 

kecenderungan tergolong kategori sedang. Oleh sebab itu, diperlukan adanya 

kesadaran dalam diri peserta didik untuk menjaga lingkungan tetap bersih, sehat, 

dan nyaman. Sikap peduli lingkungan dapat terbentuk dalam proses pembelajaran 

di kehidupan sehari-hari serta guru yang memberikan contoh sikap peduli 

sehingga dapat memberikan inspirasi kepada peserta didik.  

Pemahaman konsep geosfer dalam pembelajaran geografi dan sikap peduli 

lingkungan peserta didik SMA Negeri Kota Jambi terdapat korelasi yang positif, 

dengan tingkat kategorinya sangat rendah. Maka diperlukan penguatan terhadap 

pemahaman konsep geosfer dalam pembelajaran geografi agar dapat 

menumbuhkan sikap peduli lingkungan pada diri peserta didik. 

b. Bagi Peneliti lain 

Pemahaman konsep geosfer dalam pembelajaran geografi dan sikap peduli 

lingkungan yang diukur dalam penelitian ini tidak menunjukkan karakteristik dari 

Kota Jambi. Seharusnya pemahaman konsep geosfer dalam pembelajaran geografi 

dan sikap peduli lingkungan yang diukur sangat khas dengan karakteristik wilayah 

yang akan diteliti.  

Antara pemahaman konsep geosfer dalam pembelajaran geografi dengan 

sikap peduli lingkungan peserta didik SMA Negeri Kota Jambi terdapat korelasi 

positif namun tingkat kategorinya sangat rendah. Hal tersebut dapat dinyatakan 
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bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi tingkat pemahaman konsep 

geosfer dalam pembelajaran geografi, sikap peduli lingkungan, serta hubungannya 

satu sama lain. Ini merupakan suatu rekomendasi dan langkah selanjutnya untuk 

peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian ini dengan meneliti faktor lain 

yang mempengaruhi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


