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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah disajikan pada bab 

sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemanfaatan bank sampah 

sekolah sebagai bahan kerajinan pada mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya di 

SDN Inti Kebun Bunga 5 Banjarmasin dengan indikator pemanfaatan bank sampah 

sekolah dan faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan bank sampah sekolah 

. 

1. Pemanfaatan bank sampah sekolah di SDN Inti Kebun Bunga 5 Banjarmasin 

dimanfaatkan oleh guru seni budaya dan prakarya dan peserta didik. 

Pemanfaatan oleh guru yaitu sebagai media pembelajaran dan tempat 

pengambilan bahan untuk penunjang pembelajaran terutama pembelajaran 

Seni Budaya dan Prakarya yang menggunakan bahan bekas. Pemanfaatan bank 

sampah sekolah oleh peserta didik yaitu sebagai tempat pengambilan bahan 

untuk pembuatan prakarya. 

2. Faktor pendukung pemanfaatan bank sampah sekolah SDN Inti Kebun Bunga 

5 Banjarmasin yaitu selalu tersedianya bahan untuk prakarya, minat peserta 

didik yang tinggi dengan memanfaatkan bank sampah dalam pembelajaran 

daripada memanfaatkan barang baru, dan kondisi bank sampah yang baik 
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dengan ruangan yang diisi bank sampah yang selalu tersusun rapi. Sedangkan 

faktor penghambat yaitu kendala teknis dan kendala non teknis. 

 

 

 

 

 

 

B. Saran 

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian, berikut akan dikemukakan saran dari 

peneliti: 

1. Pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya semakin ditingkatkan dengan 

berbagai kreatifitas-kreatifitas baru dengan memanfaatkan barang yang ada 

disekitar. Tidak hanya dikreasikan menjadi kerajinan tangan sebagai barang 

hias saja tetapi juga dikreasikan dalam seni musik dan lain-lain. 

2. Bank sampah sekolah hendaknya memiliki sistem yang lebih terautr terutama 

untuk pengeluaran atau pengambilan tabungan sampah sekolah oleh guru 

ataupun oleh peserta didik. 

3. Guru hendaknya lebih bersemangat lagi ketika mengajar, agar peserta didik 

semuanya terlibat aktif dalam pembelajaran. 
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4. Pengelola bank sampah sekolah hendaknya lebih mendalami lagi tentang bank 

sampah, agar bank sampah sekolah SDN Inti Kebun Bunga 5 Banjarmasin 

semakin meningkat. Tabungan sampah yang disetorkan hendaknya juga 

disusun lebih rapi lagi. 

5. Peserta didik SDN Inti Kebun Bunga 5 Banjarmasin, agar lebih giat lagi belajar 

dan menjaga lingkungan. Saling mengingatkan ketika ada teman yang 

membuang sampah sembarangan atau ketika selesai makan sampahnya 

langsung ditinggalkan di taman atau tempat duduk lain. 

 

 


