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BAB VI 

PENUTUP 

a. Kesimpulan 

Sosialisasi karakter peduli lingkungan di dua sekolah peraih Adiwiyata Mandiri 

tahun 2017 antara MAN 1 Padang dan SMA Adabiah 2 Padang dilakukan dengan 

konsep dan upaya yang sama. Kesuksesan dua sekolah tersebut tidak terlepas dari 

dukungan semua stakeholder yang ada di masing-masing sekolah. Beberapa upaya 

sekolah dalam menginternalisasi karakter peduli lingkungan ini seperti kebijakan 

berwawasan lingkungan, sekolah memberikan sanksi dan penghargaan kepada siswa 

yang terlibat aktif dalam program adiwiyata, membuat jadwal piket membersihkan kelas 

dan lingkungan sekolah, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif dan memasukkan 

anggaran adiwiyata kepada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), 

membuat kegiatan dan sarana-prasarana pendukung adiwiyata.  

b. Saran 

1. Kepada Kepala Sekolah beserta jajaran 

Diharapkan kepala sekolah beserta jajaran mampu menjalankan program 

adiwiyata ini dengan lebih maksimal lagi. Sebab, program adiwiyata ini 

membutuhkan inovasi dan kreatifitas yang dilakukan sekolah. Disamping 

itu, sekolah perlu melakukan evaluasi setiap akhir semester tentang 

pelaksanaan adiwiyata ini. Kepala sekolah beserta jajaran perlu 

menunjukkan perilaku yang sesuai karakter peduli lingkungan. Kepala 

sekolah juga perlu membentuk satgas yang mengawasi perilaku siswa 

yang berhubungan dengan karakter peduli lingkungan. Dalam prinsip 

adiwiyata adanya partisipatif dan berkelanjutan. Maka dari itu, 

diharapkan kepala sekolah beserta jajaran konsisten dan meningkatkan 

partisipasi dalam melaksanakan program adiwiyata ini. Meskipun penulis 

melihat  pelaksanaan program tersebut  mampu berjalan secara 

berkelanjutan, namun ada beberapa sarana prasarana pendukung 

adiwiyata yang cenderung kurang diperhatikan. Kemudian, diharapkan 

kepala sekolah juga terus mengedukasi siswanya untuk peduli terhadap 

kebersihan dan lingkungan. Tidak hanya dengan memberi hukuman atau 
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hadiah namun juga dengan keiatan-kegiatan yang melibatkan partisipasi  

siswa. 

2. Siswa 

Diharapkan siswa untuk selalu sadar akan pentingnya peduli terhadap 

kebersihan dan lingkungan. Sebab, dengan peduli terhadap kebersihan 

dan lingkungan akan berdampak besar terhadap kelangsungan hidup 

manusia. Apalagi saat ini, isu pemanasan global terus menghantui 

lingkungan manusia. Dengan menjaga  kebersihan dan lingkungan 

sekitar berarti dapat memperpanjang kelangsungan hidup manusia 

seiring dengan  berkurangnya isu kerusakan lingkungan. 

 


