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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka, dapat 

disimpulkan kepala sekolah SMA Negeri 1 Bonegunu telah berhasil mengatasi 

kenakalan siswa di SMA Negeri 1 Bonegunu dengan menerapkan langkah 

sebagai berikut: 

Pertama, Langkah preventif adalah upaya untuk mencegah segala bentuk 

kenakalan siswa sebelum tindakan itu terjadi. Langkah preventif misalnya dengan 

membuat tata tertib siswa, pemberian motivasi pada saat upacara atau apel harian, 

mengarahkan setiap guru kelas untuk selalu bimbingan kepada siswa pada saat 

sebelum atau setelah proses pembelajaran berlangsung, bersinergi dengan para 

guru, orang tua siswa, kepala Desa setempat dan meningkatkan kegiatan siswa 

yang bersifat positif. 

 Kedua, langkah represif adalah tindakan penanggulangan terhadap 

pelanggaran tata tertib sekolah dengan memberikan hukuman atau ganjaran pada 

siswa yang melanggar, diharapkan nantinya pelaku tersebut kembali mengulangi 

pelanggaran yang sama, misalnya juga dengan dengan mengadakan kegiatan-

kegiatan yang bersifat posistif, hingga pada akhirnya siswa akan terbiasa 

melakukan hal-hal positif, melakukan pendekatan persuasif dengan siswa yang 

terkategori sering melakukan pelanggaran, sehingga dengan demikian 

keperibadian siswa akan diharapkan dapat menjadi lebih baik.  
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Langkah represif yang dilakukan oleh kepala SMA Negeri 1 Bonegunu 

bertahap yakni : 

1. Dilakukan dengan pendekatan persuasif. 

2. Pembinaan oleh wali kelas. 

3. Pembinaan oleh Wakasek kesiswaan.  

4. Tindak lanjut pemanggilan orang tua, jika dua tahap pembinaan di atas siswa 

yang bersangkutan tidak menenjukan perubahan yang signifikan.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Strategi Kepala 

Sekolah dalam mengatasi kenakalan siswa di SMA Negeri 1 Bonegunu, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah harus memahami kondisi siswa dan juga guru dengan baik, 

memiliki kemampuan dan pengambilan keputusan kebijakan yang sesuai dengan 

psikologi siswa maupun seluruh pihak terkait dan juga membangun komunikasi 

yang baik dengan para guru sehingga guru bias mengerti apa yang harus 

dilakukan dalam mengatasi kenakalan siswa di SMA Negeri 1 Bonegunu. 

2. Kepala sekolah hendaknya memiliki ketegasan dalam memberiikan sanksi yang 

dilakukan oleh siswa apabila pelanggaran tersebut tidak dapat lagi diatasi oleh 

guru kelas maupun Wakasek kesiswaaan. 

3. Kepala sekolah hendaknya dapat memberikan motivasi kepada siswa sehingga 

siswa merasa kepala sekolah adalah sebagai orang tua siswa sendiri. 
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4. Kepala sekolah tentunya harus bisa membangun sinergi dengan semua pihak yang 

terkait untuk bisa mengatasi kenakalan siswa di SMA Negeri 1 Bonegunu. 

 

 

 


