
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan setelah menganalisis data-data yang telah 

dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dalam penelitian ini, 

maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikutu : 

5.1.1 Bentuk kenakalan yang dilakukan anak siswa kelas V di SD Negeri 7 Duruka 

Kabupaten Muna antara lain :(1) kenakalan ringan yang terdiri 10 kenakalan 

yang salah satunya adalah menyontek jawaban teman dan datang terlambat ke 

sekolah. (2) kenakalan sedang yang terdiri dari 4 kenakalan yang salah satunya 

adalah  menyimpan buku di sekolah. (3) kenakalan berupa penampilan yang 

terdiri dari 3 kenakalan yang salah satunya adalah memakai rok pendek dan 

tidak mengikat rambut ke sekolah.  

5.1.2 Upaya guru dalam menangani kenakalan siswa dengan menerapkan tindakan 

edukatif model hukuman normatif di kelas V SD Negeri 7 Duruka Kabupaten 

Muna antara lain: mempergunakan isyarat atau menghukum secara tidak 

langsung dengan isyarat, hukuman dengan perkataan, hukuman dengan 

perbuatan, mempergunakan model cara berpakaian dan gaya bahasa atau 

motivasi yang di dalamnya nasihat-nasihat bagi siswa dan mempergunakan 

konseling.  

5.1.3 Kendala guru dalam penanganan kenakalan siswa dengan penerapan tindakan 

edukatif model hukuman normatif di kelas V SD Negeri 7 Duruka 
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KabupatenMuna antara lain :melawan saat dihukum dan sikap orang tua yang 

kurang mendukung. 

5.2 Limitasi Penelitian  

Dalam sebuah  penelitian, tentu masih memiliki hambatan yang sering dijumpai 

di lapangan. Adapun hambatan peneliti yaitu (1) Penelitian ini berlangsung dalam 

proses pembelajaran dan di luar pembelajaran di kelas V yang rata-rata berusia 10 

tahun. Berdasarkan umur siswa ini, tentu sudah mengetahui yang namanya HP atau 

gadet bahkan tidak asing  lagi karena sudah banyak mengetahui dan fungsinya 

sebagai apa dalam penggunaanya seperti siswa kelas V SD Negeri 7 Duruka 

Kabupaten Muna. Dimana siswa di kelas V ini, hampir secara keseluruhan 

mengetahui HP bahkan memlikinya di rumah dan ketika dalam proses pengambilan 

dokumentasi baik foto maupun video siswa disini sangat menyadarinya. Sehingga 

dalam pengumpulan dokumentasinya, perlu siap sedia peneliti dalam mengambil 

momen ketika siswa melakukan kenakalan sampai setiap pengambilan foto 20 kali 

bahkan lebih hingga memori HP hampir penuh untuk satu siswa. (2) karena siswa 

yang sadar akan kegunaan HP, siswa susah untuk ditanya bahkan untuk dokumentasi 

wawancara sehingga meminta bantuan kepada guru agar siswa mau melakukannya 

sehingga peneliti setiap harinya ikut bersama pulang dengan siswa dan mengajak 

cerita yang mereka tanpa sadari adalah sebuah pertanyaan wawancara peneliti.  

5.3 Rekomendasi  

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan melalui penelitian ini, maka peneliti 

memberikan rekomendasi sekaligus sebagai bahan pertimbangan dari beberapa hal 

yang perlu menjadi catatan terkait dengan penerapan tindakan edukatif model 
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hukuman normatif dalam penanganan kenakalan siswa di kelas V SD Negeri 7 

Duruka Kabupaten Muna antara lain :  

5.2.1 Guru kelas agar lebih mendalami dan meningkatkan pemahaman karakteristik 

anak usia sekolah dasar sehingga membantu dalam menangani kenakalan siswa 

baik datang sekolah, proses pembelajaran maupun pulang sekolah.  

5.2.2 Orang tua siswa agar lebih memperhatikan lagi keadaan anaknya di rumah 

sehingga apa yang terjadi di rumah menjadi pelajaran di sekolah begitu pula 

sebaliknya apa yang di sekolah jadi pelajaran di rumah atau dengan kata lain 

memberikan perhatian lebih kepada anaknya yang sekolah. 

5.2.3 Siswa SD Negeri 7 Duruka Kabupaten Muna diharapkan agar lebih 

mempertahankan sikap yang baik yang membangun diri sendiri dan membuang 

sikap yang buruk bahkan menghancurkan masa depan karena kalian adalah 

harapan orang tua di masa depan.  
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