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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasul peneltian, secara garis besar dapat diuraikan penelitian

sebagai berrikut:

1. Bentuk-bentuk kenakalan Siswa yang dilakukan oleh siswa berupa

penyalahgunaan fungsi HP, merusak fasilitas Madarasah seperti mencoret-coret

dinding dan bangku, merokok, membolos dan sering keluar sekolah untuk bermain

PS.

2. Faktor pemicunya kenakalan siswa di MAS Al-Amin  Labokeo disebabkan oleh

faktor internal siswa yaitu: gagalnya siswa melewati masa transisinya dari anak-

anak menjadi dewasa dan juga karena lemahnya pertahanan diri terhadap pengaruh

dunia luar yang kurang baik. faktor eksternal yaitu adanya pengaruh dari

lingkungan keluarga, lingkungan madarsah dan lingkungan masyarakat.

3. Upaya MAS AL-Amin Labokeo  dalam menanggulangi kenakalan siswa

dilaksanakan secara:

a. Preventif (pencegahan) yakni menanamkan pemahamn agama, mengadakan

kegiatan ekstrakurikuler dan meningkatkan hubungan orang tua dan

masyarakat.

b. Upaya represif (menghambat) yakni memberikan nasehat baik lisan maupun

tulisan, mengadakan pendekatan kepada orang tua/wali siswa, mengadakan

kerja sama dengan masyarakat
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c. Kuratif (penyembuhan) yakni dilakukan dengan langkah umum seperti

Memberikan teguran kepada siswa yang bermasalah dengan pendekatan

agama dan langkah khusus seperti senantiasa memberikan contoh kepada

siswa tentang perbuatan yang mana yang baik diteladani dan yang tidak baik

untuk diikuti.

B. Saran

Masalah kenakalan siswa merupakan tanggung jawab semua  pihak. Sudah

menjadi kewajiban bersama untuk mendidik dan mengajar anak  guna membentuk

generasi baru yang berkualitas. Oleh karena itu dari kesimpulan yang didapat dari

penelitian  ini, maka sudah seharusnya para pelaksana sekolah baik kepala sekolah,

para dewan guru dan Guru BP, maupun karyawan  selalu meningkatkan kinerja dan

pelayanan yang baik kepada siswa agar siswa senantiasa berperilaku baik dimanapun

berada. Kemudian pada kesempatan ini  penulis menyampaikan saran-saran guna

mengantisipasi dan mengatasi  kenakalan anak (siswa).

Adapun saran saya adalah sebagai berikut:

1. Pada semua elemen yang bertugas dalam mendidik dan membimbing siswa di

sekolah agar kekompakkan dan ketegasan dalam menegakkan tata tertib sekolah

selama ini ditingkatkan agar tidak ada lagi siswa yang melanggar.

2. Untuk orang tua yang merupakan orang terdekat dengan siswa ketika berada

dirumah sebaiknya diusahakan semaksimal mungkin untuk melakukan

pengawasan, pembinaan, bimbingan, dan pendidikan akhlak kepada anak-

anaknya sebagai salah satu manifestsi dari kerjasama antara pihak sekolah

dengan keluarga siswa terutama siswa yang melakukan pelanggaran.
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3. Bagi semua siswa khususnya mereka yang sering melanggar, sudah sepatutnya

untuk meningkatkan gairah belajar, meningkatkan kedisiplinan, mentaati semua

peraturan yang berlaku di sekolah, selalu taat kepada guru dan orang tua agar

kelak menjadi anak yang bermanfaat bagi keluarga, agama, dan bangsa.


