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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarakan hasil penelitian dan pembahasan serta mengacu pada

rumusan masalah yang diajukan pada penelitian yang berjudul “Peran Buku

Kontrol dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa SMA Kartika Kendari” maka

penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Buku Kontrol dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa SMA

Kartika Kendari adalah dengan melakukan Pengawasan terhadap Perilaku

Siswa, Rohis (Rohan Islami), Pembinaan awal dan pembinaan akhir serta

menghukum siswa yang melakukan pelanggaran.

2. Kondisi Kedisiplinan Siswa SMA Kartika Kendari walaupun masih ada

sebagian siswa yang melakukan pelanggaran seperti alpa namun sudah

melakukan perubahan. Hal ini dapat dilihat dari indikator kedisiplinan

yakni mengingat manfaat dan kerugian (siswa sadar dengan aturan-aturan

yang diterapkan kepada mereka karena dengan melaksanakan aturan

tersebut maka mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik), mengingat

cita-cita (dengan mengikuti aturan yang diterapkan maka siswa akan

menjadi siswa yang disiplin), memiliki tanggung jawab (sebagai seorang

siswa maka tidak lepas dari tanggung jawab), pandai mengatur waktu

(siswa sudah bisa mengatur waktu mereka dalam melakukan tugasnya di

sekolah), meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat (dengan menjauhi
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pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan sekolah maka kehidupan siswa

akan lebih baik).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitia yang dilakukan oleh penulis terkait strategi

guru dalam meningkatkan kedisiplinan siswa SMA Kartika Kendari, maka penulis

memberikan saran kepada:

1. Kepala Sekolah

Diharapkan agar selalu menata dan menelaah dalam merumuskan

berbagai kebijakan yang berkenaan dengan kedisiplinan siswa khususnya

melalui peran buku kontrol demi tercapai suasana sekolah yang warganya

berakhlak mulia.

2. Bagi Guru

Diharapkan agar selalu menemukan solusi atau cara dalam meningkatkan

kedisiplinan siswa dan hendaknya selalu menjadi teladan yang baik serta

secara bersama-sama melakukan peningkatan dalam kedisiplinan siswa,

sehingga siswa mau melaksanakan dan  mengamalkannya dalam

kehidupan sehai-hari.

3. Bagi Siswa

Diharapkan dapat menerima dengan ikhlas aturan yang diterapkan guru

dalam meningkatkan kedisiplinan siswa agar siswa menjadi manusia yang

berakhlakul karimah.
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