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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada BAB IV maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

Penerapan program keteladanan, ketertiban, kebersamaan, kebersihan, dan 

kesehatan di SMA Integral Hidayatullah Kendari terlihat pada hal-hal berikut ini: 

1) Keteladanan di SMA Integral Hidayatullah Kendari dilakukan dengan 

Membangun keteladanan dari kepala sekolah dan guru, Membangun keteladanan 

antar sesama siswa. 2) Ketertiban (kedisiplinan) di SMA Integral Hidayatullah 

Kendari dilakukan pihak sekolah untuk menjaga ketertiban sekolah, yakni 

Membuat aturan atau tata tertib sekolah, Mengoptimalkan pengawasan terhadap 

aturan tata tertib sekolah, Meningkatkan kedisiplinan guru dalam melaksanakan 

proses pembelajaran. 3) Kebersamaan di SMA Integral Hidayatullah Kendari 

yang di terjalin di sekolah yaitu Saling Membantu Saat ada Kesulitan, 

Kebersaman dalam kebersihan Lingkungan Sekolah, Belajar Kelompok, Mentaati 

Semua Peraturan atau Tata Tertib di sekolah. 4) Kebersihan di SMA Integral 

Hidayatullah Kendari dilakukan dengan langkah-langkah dalam menjaga 

kebersihan sekolah, yaitu dengan gerakan menjaga kebersihan kelas dan sekolah 

yaitu menyapu dan mengepel lantai kelas secara teratur, membersihkan meja dan 

kursi, membuang sampah di tempat sampah, menjaga kebersihan fasilitas yang 

ada di sekolah. 5) Kesehatan di SMA Integral Hidayatullah Kendari dalam 

lingkup kesehatan jasmani yakni membiasakan siswa untuk mencuci tangan,
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menjaga kebersihan barang-barang kelas, meminta siswa yang sakit untuk 

beristirahat di asrama, dan mengawasi makanan yang ada di sekolah, dan 

kesehatan rohani membiasakan menjalankan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah 

seperti shalat, membaca Al-qur’an dan berdoa dan berakhlak yang baik kepada 

guru dan sesama siswa. 

Faktor yang mendukung dalam pelaksanaannya adalah para siswa 

diasramakan di pondok pesantren Hidayatullah, adanya kerja sama yang baik 

antara pihak asrama dengan sekolah Faktor penghambatnya adalah profesionalitas 

guru perlu ditingkatkan, kerja sama antara sesama guru perlu ditingkatkan lagi, 

masih ada beberapa siswa yang melanggar, tidak mengerjakan tugas, kurang 

motivasi dalam belajar, siswa yang belum terbiasa di asramakan maka akan sulit 

beradaptasi proses pembelajaran di sekolah dan perkembangan masa fuberitas 

mereka. 

B. Saran 

Adapun saran dalam penelitian ini adalah: 

1. Kepala sekolah harus terus berkomitmen dan lebih giat dalam melakukan 

penegakan disiplin yang ada disekolah agar tercipta keamanan dan 

ketentraman dilingkungan sekolah. 

2. Para dewan guru harus selalu berupaya memberikan contoh-contoh yang baik, 

serta memberikan motivasi dan inovasi kepada peserta didiknya agar lebih 

disiplin dan berperilaku yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. 


