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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Partisipasi 

Mahasiswa Pecinta Alam Dalam Mewujudkan Universitas Pendidikan Indonesia 

sebagai kampus ramah lingkungan, pada BAB V ini peneliti dapat menguraikan 

beberapa kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian. 

A. Simpulan 

Simpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan di Universitas 

Pendidikan Indonesia antara lain. 

1. Profil Mahasiswa Pecinta Alam akan menentukan orientasi organisasi, 

peneliti mangelompokan Mahasiswa Pecinta Alam di berdasarkan tiga 

indikator yaitu jenjang kelembagaan, waktu berdiri atau usia, dan arah 

kegiatan organisasi. Berdasarkan hasil temuan penulis dapat menyimpulkan 

bahwa pertama, lebih dari setengah Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam di 

Universitas Pendidikan Indonesia berada pada jenjang departemen, 

selanjutnya pada jenjang fakultas dan universitas. Kedua, kurang dari 

setengah Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam di Universitas Pendidikan 

indonesia lahir atau terbentuk pada rentan waktu 1985 – 1994. Ketiga, 

sebagian besar kegiatan Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam di Universitas 

Pendidikan Indonesia berorientasi pada bidang petualangan. 

2. Pertisipasi Mahasiswa Pecinta Alam di Universitas Pendidikan Indonesia 

masih rendah. Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa. 

Pertama, kurang dari setengah Mahasiswa Pecinta Alam berpartisipasi dalam 

bentuk pemikiran, kedua sebagian kecil Mahasiswa Pecinta Alam pernah 

berpartisipasi berbentuk harta, kurang dari setengah mahasiswa pecinta alam 

pernah berpartisipasi dalam bentuk harta, ketiga kurang dari setengah 

mahasiswa pecinta alam pernah berpartisipasi dalam bentuk tenaga, dan 

sebagain kecil Mahasiswa Pecinta Alam yang selalu berpartisipasi tenaga 

dalam mewujudkan Universitas Pendidikan Indonesia kampus ramah 

lingkungan.  
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3.  Upaya peningkatatan partisipasi Mahasiswa Pecinta Alam dalam 

mewujudkan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai kampus ramah 

lingkungan Masih rendah. Ditinjau dari sisi kebijakan universitas, belum 

terdapat suatu kebijakan yang dapat mendukung pemaksimalan keberadaan 

Mahasiswa Pecinta Alam dalam mewujudkan kampus ramah lingkungan di 

Universitas Pendidikan Indonesia, masih rendahnya keterlibatan Organisasi 

Mahasiswa Pecinta Alam untuk membantu Universitas guna mewujudkan 

Universitas Pendidikan Indonesia sebagai kampus ramah lingkungan, serta 

belum tersedianya fasililitas memadai untuk Mahasiswa Pecinta Alam 

berkegiatan dalam bidang konserfasi atau untuk mendukung terwujudnya 

program kampus ramah lingkungan yang disediakan oleh pemangku 

kebijakan di Universitas Pendidikan Indonesia. 

B. Implikasi 

Implikasi penelitian ini terhadap bidang pendidikan geografi dapat 

dijabarkan sebagai berikut. 

Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tantang Sistem 

Pendidikan Nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung Jawab. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan 

Nasioanal adalah membentuk generasi penurus banggsa yang berkarakter, 

beilmu, religious dan cinta tanah air. Pada hakekatnya pendidikan bertujuan 

untuk mencerdaskan kehidupan manusia. Kemajuan yang terjadi didalam 

dunia pendidikan diharapkan mampu menjadikan manusia yang memiliki 

kecerdasan intelektual, dan dapat mengenal potensi diri sendiri dan mampu 

menerapakannya sehingga  bermanfaat untuk dirinya dan lingkungan 

sekitanya. Salah satunya melalui pembelajaran geografi mengajarkan manusia 

untuk memahami lingkungan hidupnya.  

Seperti yang dikemukakan oleh Sudarma (dalam Haniefan, 2013, hlm. 

149) bahwa “Pembelajaran geografi adalah memberikan fasilitas dan bantuan 

kepada manusia (peserta didik) untuk bisa menyesuaikan diri dengan dan 
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lingkungan yang baru dimanapun mereka berada. Proses Penyesuaian itu 

diarahakan untuk menciptakan keseimbangan baru, dan atau keharmonisan 

intraksi antara manusia dan lingkungannya, shingga manusia dan lingkungan 

dapat berdaya secara maksimal”.  Dari hal tersebut dapat disimpulkan dengan 

adanya pembelajaran geografi membantu manusia (peserta didik) memahami 

lingkungan hidupnya agar dapat mengetahui bagaimana kondisi lingkungan 

dimana tempat mereka berada. 

Implikasi penelitian ini dalam pendidikan geografi dapat dijabarkan 

sebagai berikut. 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian mengenai pendidikan 

lingkungan hidup, khusus program kampus ramah lingkungan (eco 

campus) 

2. Memberikan gambaran mengenai partisipasi Mapala terhadap kebijakan 

kampus ramah lingkungan. 

Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai bahan materi perkuliahan 

Jurusan Pendidikan Geografi yakni pada mata kuliah Pendidikan Lingkungan 

Hidup, dan mata pelajaran geografi tingkat SMA berdasarkan silabus 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2016) yang dijabarkan sebagai 

berikut. 

- Kompetensi Dasar   : 

Menganalisis sebaran dan pengelolaan sumberdaya 

kehutanan pertambangan, kelautan dan pariwisata 

sesuai prinsip-prinsip berkelanjtan.   

- Meteri pembelajaran : 

 Pemanfatan sumberdaya alam dengan prinsip 

berkelanjuatan, untuk kelas XI. 

C. Rekomendasi 

Saran dari penelitian yang telah dilaksanakan di Kawasan Taman Hutan 

Raya Ir. H. Djuanda antara lain. 

1. Diharapkan adanya penyelarasan antara visi, orientasi kegiatan, serta 

program kerja Mahasiswa Pecinta Alam dengan kebijakan serta program di 

Universitas Pedidikan Indonesia. 
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2. Diharapkan adanya kegiata yang dapat menstimulus tingkat partisipasi 

ahasiswa pecinta alam untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan 

Universitas Pendidikan Indonesia sebagai kampus ramah lingkungan. 

3. Diharapkan adanya dorongan, pengendalian, pemenuhan fasilitas pendukung, 

serta kejelasan kampus ramah lingkungan bagi Mahasiswa Pecinta Alam 

dalam rangka berpartisipasi aktif mewujudkan Universitas Pendidikan 

Indonesia sebagai kampus ramah lingkungan. 

 

 

  


