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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Perilaku 

Ramah Lingkungan Ditinjau dari Faktor Demografi pada Masyarakat Kelurahan 

Pangkalan Jati, Cinere, Depok”, peneliti dapat menarik simpulan bahwa tingkat 

perilaku ramah lingkungan secara umum berada pada kategori rendah. Hasil uji 

komparasi yang dilakukan peneliti menggunakan uji Mann-Whitney dan 

Krushkal-Wallis terdapat dua faktor demografi yang mempunyai perbedaan yaitu 

faktor Usia dan Pendapatan dengan nilai signifikansi sebesar 0.039 dan 0.007.  

 

B. SARAN 

1. Bagi Masyarakat  

a. Untuk masyarakat di lingkungan kelurahan Pangkalan Jati 

diharapkan dapat mengurangi aktifitas negatif yang merugikan 

lingkungan dan menjaga lingkungan dengan baik dimulai dari hal 

terkecil di rumah seperti tidak memboros-boroskan listrik dan 

menggunakan transportasi umum untuk bepergian. 

b. Masyarakat diharapkan dapat bahu membahu dalam mewujudkan 

lingkungan yang ramah lingkungan dengan melakukan kegiatan 

rutin seperti minggu bersih. 

2. Bagi Petugas Kelurahan 

a. Petugas kelurahan khususnya dalam bidang kebersihan 

lingkungan diharapkan dapat menggerakan masyarakat agar bisa 

mandiri dalam menjaga lingkungannya. 

b. Petugas kelurahan hendaknya dapat membuat agenda khusus 

untuk mengadakan penyuluhan mengenai hidup yang ramah 
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lingkungan seperti pembuatan pupuk dari sampah organik atau 

kiat kiat menghemat pengeluaran listrik, dan lain-lain. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mempertimbangkan 

populasi dan subjek yang akan diteliti seperti membandingkan  

kelompok pecinta lingkungan dengan kelompok lain, apakah akan 

ada perbedaan yang signifikan antara kelompok pecinta 

lingkungan dengan kelompok lain atau membandingkan perilaku 

ramah lingkunga pada masyarakat perkotaan dan pedesaan. 

b. Peneliti selanjutnya jika ingin melakukan penelitian dengan tema 

yang sama diharapkan dapat lebih fokus dengan satu faktor 

demografi seperti jenis kelamin saja, atau faktor pendapatan saja. 

agar bisa ditelaah lebih dalam sebab dan akibat dari perilaku 

ramah lingkungan di daerah yang akan diteliti 

c. Peneliti selanjutnya agar lebih menyeimbangkan item pertanyaan 

baik item fovorable atau unfavorable dari setiap dimensi perilaku 

agar tidak terjadi kecenderungan hasil mengarah ke perilaku 

positif atau negatif saja. 

 

 

 

 

 

 

 


