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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik  kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Internalisasi Program Adiwiyata oleh Sekolah Adiwiyata Mandiri ke Sekolah 

Binaan sudah memasukkan perspektif lingkungan dalam visi dan misi sekolah. 

Internalisasi  yaitu: mengadakan sosialisasi Program Adiwiyata, observasi 

kondisi sekolah binaan, pembinaan yang dilakukan oleh BLH dan Sekolah 

Adiwiyata Mandiri SMAN 4 Tangerang, menjalin kemitraan dengan pihak luar 

dan monitoring kesiapan verifikasi sekolah Adiwiyata tingkat Kota Tangerang. 

2. Pengelolaan sarana prasarana ramah lingkungan sudah dilakukan oleh Sekolah 

Adiwiyata Mandiri 4 Tangerang ke Sekolah Binaan di Kota Tangerang, karena  

sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu komponen pokok dalam 

pembelajaran. Proses pembelajaran tidak terlepas dari sarana dan prasarana 

pembelajaran terutama dalam hal  kualitas pengajaran yang dilakukan oleh 

guru dan memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah 

sudah dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung pembelajaran. 

3. Kurikulum dan kebijakan sekolah adiwiyata mandiri 4 Tangerang ke Sekolah 

Binaan di Kota Tangerang sudah dilaksanakan dalam proses pengajaran. 

Tenaga pendidik memiliki kemampuan menerapkan Rencana Program 

Pengajaran (RPP)  berbasis lingkungan. Secara umum sudah menerapkan 

pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang melibatkan peserta 

didik secara aktif dalam pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan 

kompotensi sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam 

mengembangkan isu lokal global dan isu nasional sebagai materi pembelajaran 

lingkungan hidup. 

4. Bentuk partisipasi warga Sekolah Adiwiyata Mandiri 4 Tangerang dalam 

Program Adiwiyata di Sekolah Binaan sudah turut berpartisipasi aktif dalam 

pengelolaan lingkungan yaitu pengelolaan taman, pemanfaatan limbah plastik 
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untuk dijadikan baju, kegiatan pembuatan kompos Takakura oleh siswa/i 

sekolah binaan didampingi oleh siswa/I SMAN 4 Tangerang. Sekolah adalah 

wadah atau tempat tinggal peserta didik yang ideal untuk mengembangkan 

kesadaran, pengetahuan, sikap, ketrampilan dan partisipatif aktif. Karena sikap 

peserta didik dan warga sekolah terhadap lingkungan sangat menentukan 

dalam melaksanakan kegiatan lingkungan berbasis partisipatif yaitu 

memberikan motivasi, menjadi agen perubahan secara gotong royong dalam 

mengatasi permasalahan lingkungan.  

 

B. Implikasi  

Hasil penelitian menunjukan bahwa Internalisasi Program Adiwiyata oleh 

Sekolah Adiwiyata Mandiri ke Sekolah Binaan telah mendorong lebih banyak 

sekolah yang menjadi agen perubahan bagi masyarakat di lingkungan sekitar 

sekolah. Sekolah harus menjadi model dalam mewujudkan lingkungan yang 

sehat, nyaman dan berbudaya lingkungan.melalui penerapan sekolah berwawasan 

dan berbudaya lingkungan. Implikasinya program Adiwiyata salahsatu program 

di sekolah dalam mewujudkan perbaikan lingkungan alam. Program yang kini 

dilaksanakan pemerintah dalam bidang pendidikan yaitu program sekolah peduli 

dan berbudaya lingkungan atau disebut Adiwiyata. 

 

C. Rekomendasi  

Beberapa hal yang menjadi rekomendasi dalam penelitian adalah: 

1. Bagi Orang Tua / Masyarakat  

Orang tua diharapkan agar membantu dan bekerja sama dengan sekolah dalam 

menginternalisasi program Adiwiyata. . Peran orang tua sebagai model yang 

dapat ditiru oleh anak di rumah, bisa menjadi contoh bagi anaknya dalam 

perilaku peduli dan cinta terhadap lingkungan yang menjadi kebiasaan dalam 

kehidupan kepribadiannya. 

2. Bagi Sekolah 

Internalisasi Program Adiwiyata oleh Sekolah Adiwiyata Mandiri ke Sekolah 

Binaan, sekolah merupakan agen perubahan bagi masyarakat di lingkungan 

sekitar sekolah melalui penerapan sekolah berwawasan dan berbudaya 
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lingkungan. Pada hakekatnya sekolah bukan hanya tempat pembinaan 

intelektual saja, tetapi juga pembinaan sikap dan perilaku, termasuk 

keterampilan proses secara individual dan kolektif, pembinaannya diarahkan 

pada pembinaan hidup kebersamaan (kelompok / sosial). Sekolah dianggap 

sebagai: miniatur kehidupan, pemasyarakatan calon anggota masyarakat, dan 

agen pembaharuan. Sehingga lingkungan sekolah harus menjadi lingkungan 

yang ideal untuk mengembangkan kreativitas dan tempat berkembangnya 

kebudayaan. Sekolah berbudaya lingkungan dapat membentuk dan 

mengembangkan berbagai karakter peserta didik secara lebih positif. Hal yang 

tampak dalam pengembangan sekolah berbudaya lingkungan karakter yang 

terbentuk adalah: tanggung jawab, peduli lingkungan, memupuk simpati dan 

empati terhadap semua bentuk kehidupan, kepedulian sosial, kecerdasan 

emosional dan sosial, bekerja keras, disiplin, dan sebagainya. 

3. Bagi Tenaga Pendidik / Warga Sekolah 

Tenaga pendidik dan warga sekolah sebagai motivator dalam 

menginternalisasikan nilai – nilai kepedulian dalam pengelolaan lingkungan 

hidup dalam Program Adiwiyata pada peserta didik di sekolah. Tenaga 

pendidik secara umum sudah menerapkan pendekatan strategi, metode, dan 

teknik pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam 

pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kompotensi sikap, 

pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam mengembangkan isu lokal, 

isu global dan isu nasional sebagai materi pembelajaran lingkungan hidup. 

 


