
 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Pendidikan agama Islam pada konsep adiwiyata dalam menciptakan 

Green School di SMAS Idhata Kendari menggunakan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) yang dikembangkan melalui kegiatan 

pembiasan, kegiatan rutin, kegiatan spontan, visi, misinya dan tujuan 

berbasis lingkungan yang diuraikan dalam rencana program dan kegiatan 

sekolah yang terinternalisasi kepada semua warga sekolah. 

2. Strategi pendidikan agama Islam pada konsep adiwiyata dalam 

menciptakan green school di SMAS Idhata Kendari pada aspek kampanye 

adiwiyata yaitu melakukan sosialisasi dalam bentuk workshop, baliho, 

tulisan-tulisan cinta lingkungan sperti puisi, pantun, yang terlihat pada 

mading sekolah. Sedangkan  program pengelolaan lingkungan yang 

diadakan di SMAS Idhata Kendari yaitu menerapkan konsep 3R (Recikle, 

Reuse dan Reduce). 

3. Impelementasi pendidikan agama Islam pada konsep adiwiyata dalam 

menciptakan Green School di SMAS Idhata Kendari tentunya 

pemeliharaan lingkungannya melibatkan warga sekolah dalam hal 

pembersihan lingkungan sekolah, penanaman pohon dan pemeliharaan. 

Efektifitas pelaksanaan konsep adiwiyata dikategorikan sangat baik 



 

 

terlihat dari  fisik sekolah dengan kondisi yang rindang, sejuk, bersih dan 

nyaman. Fasilitas pendukung pelaksanaannya yaitu tersedianya tempat 

sampah terpisah, air bersih, sapu, pel, WC, tersedianya taman baca siswa, 

perkebunan siswa, ruang terbuka hijau dan tersedianya kantin sekolah 

yang sehat dan bersih. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, agar Aktualisasi PAI Pada Konsep Adiwiyata 

Dalam Menciptakan Green School dapat terlaksana dengan baik disarankan: 

1. Melalui konsep adiwiyata yang berisi program-program sekolah yang 

berwawasan lingkungan yang telah dirancang oleh pihak sekolah, 

diharapkan mampu diimplementasikan sesuai dengan Al-Qur‟an dan 

Hadits Rasulullah SAW yang termuat dalam kurikulum dan materi 

Pendidikan Agama Islam. 

2. Untuk siswa, melalui program tersebut diharapkan dapat menumbuhkan 

kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup 

terkhusus lingkungan sekolah agar tercipta kondisi sekolah yang bersih, 

asri, indah dan nyaman untuk warga sekolah. 

3. Kepada lembaga pendidikan lainnya termaksud IAIN Kendari secara 

khusus, sekiranya penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan dalam 

menciptakan lembaga pendidikan yang berwawasan lingkungan.  



 

 

4. Kepada peneliti selanjutnya yang kajian penelitiannya relevan dengan 

penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah satu petunjuk dan referensi 

dalam melaksanakan penelitiannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


