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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang diperoleh 

selama penelitian, dapat disimpulkan: 

1. Pengetahuan mahasiswa Jurusan Tadris Biologi Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang tahun 

angkatan 2011 dan 2012 mengenai permasalahan lingkungan 

mempunyai kriteria baik dengan rata-rata nilai 77,64 dengan 

prosentase 35,8%. 

2. Perilaku peduli mahasiswa Jurusan Tadris Biologi Jurusan 

Tadris Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN 

Walisongo Semarang tahun angkatan 2011 dan 2012 terhadap 

lingkungan mempunyai kriteria kurang peduli dengan rata-

rata nilai 73,60 dengan prosentase 26,9 %. 

3. Berdasarkan  pengujian hipotesis menggunakan uji korelasi 

product moment, dengan taraf signifikan 5% dan N = 78, 

diperoleh rhitung= -0,157 sedangkan rtabel= 0,220, karena  

rhitung<rtabel maka dapat disimpulkan tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antara pengetahuan permasalahan lingkungan 

dengan perilaku peduli lingkungan mahasiswa Jurusan Tadris 

Biologi tahun angkatan 2011 dan 2012 Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti 

mengajukan saran-saran sebagai berikut: 

1. Dosen Biologi 

Sebagai dosen biologi sebaiknya dapat menjadi contoh bagi 

mahasiswa, dalam hal ini adalah dengan menunjukkan  

perilaku yang peduli terhadap lingkungan. 

2. Lembaga 

Kampus perkuliahan mahasiswa merupakan lingkungan yang 

menjadi tempat mahasiswa dalam mengadakan sebagian besar 

kegiatannya sehingga perlu diterapkannya budaya yang dapat 

mendorong mahasiswa dalam melakukan kebiasaan-kebiasaan 

berperilaku peduli terhadap lingkungan. 

3. Mahasiswa biologi 

Mahasiswa biologi merupakan mahasiswa yang telah 

menerima pendidikan lingkungan sehingga diharapkan dapat 

menjadi pelopor atau contoh bagi mahasiswa lain ketika 

beraktivitas yaitu dengan mempertimbangkan dampak dari 

aktivitas yang dilakukan terhadap lingkungan. 

4. Pembaca umumnya 

Pengetahuan bukan satu-satunya faktor dalam menentukan 

perilaku seseorang, sehingga perlu dilakukannya penelitian 

lebih lanjut tentang faktor lain yang dapat menentukan 

perilaku peduli terhadap lingkungan 

. 
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C. Penutup 

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, Segala puji bagi Allah yang 

Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga penelitian ini 

dapat diselesaikan dan disusun dalam bentuk skripsi. Peneliti 

menyadari banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang 

sangat dibutuhkan. 

Semoga skripsi yang telah tersusun dapat bermanfaat untuk 

peneliti khususnya dan pembaca umumnya. 


