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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang telah peneliti lakukan dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Strategi Guru PAI Dalam Membantu Penerapan Tata Tertib Sekolah Siswa 

SD Negeri 1 Tumbudadio Kabupaten Kolaka Timur. 1) pengarahan yaitu 

guru pendidikan agama Islam selalu memberikan bimbingan dan pengarahan 

pada saat memimpin apel di depan kelas dimana selalu mengingatkan akan 

peraturan sekolah 2) pemberian contoh dalam bersikap sebagai guru. 3) 

hukuman yang diberikan berupa sanksi ringan ditegur dengan baik ketika 

melanggar peraturan. 4) reward atau pemberian hadiah kepada siswa yang 

menjalankan atau menaati tata tertib sekolah. 

2. Hambatan Guru PAI Dalam Menerapkan Tata Tertib Sekolah Siswa SD 

Negeri 1 Tumbudadio Kabupaten Kolaka Timur. Yaitu 1) kurangnya 

kesadaran dan tanggung jawab siswa dalam menaati  tata tertib disekolah 

Seperti  siswa acuh tak acuh dengan adanya penerapan tata tertib. 2) pengaruh 

pergaulan  diluar sekolah atau masyarakat seperti anak-anak meniru kelakuan 

dari orang dewasa dengan berbicara yang kurang baik atau kasar. 3) orang tua 

tidak ikut serta dalam mendukung guru menerapkan tata tertib sekolah. Hal 

tersebut dapat dilihat dari pelanggaran-pelanggaran yang dibuat siswa seperti 

berpakain tidak rapih dan siswa mengeluarkan kata-kata kasar. kurangnnya 

perhatian dan kepedulian orang tua kepada anak itulah yang membuat guru 

PAI tidak maksimal dalam penerapan tata tertib. 
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5.2 Saran 

1. Kepada pihak sekolah hendaknya selalu di adakan pertemuan wali murid untuk 

menjaga hubungan dan komunikasi anatara guru dengan orang tua murid agar 

selalu bisa mengawasi kegiatan sehari-hari anaknya ketika dirumah dan 

perilaku yang dilakukannya diluar sekolah. 

2. Kepada guru PAI semoga selalu istiqomah dalam meberikan peningkatan-

peningkatan kedisiplinan dalam tata tertib sekolah di SD Negeri 1 

Tumbudadio. 

3. Bagi siswa SD Negeri 1 Tumbudadio agar menjadi siswa yang mau mendengar 

nasehat serta pengarahan dari guru terutama guru PAI yang tentunya 

menjadikan siswa tersebut menjadi orang yang berbakti kepada orang tua, 

disiplin dan cerdas. 
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