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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian dan analisa data, maka dapat disimpulkan

bahwa:

1. Tingkat kehadiran siswa SMA Negeri 2 Kampar dalam proses pembelajaran

tergolong tinggi.

2. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat kehadiran siswa dalam proses

pembelajaran di SMA Negeri 2 Kampar adalah:

a. Faktor disiplin belajar yang ada dalam diri siswa.

b. Faktor motivasi belajar.

c. Faktor lingkungan keluarga yang mendukung.

d. Faktor lingkungan masyarakat yang  baik.

e. Persepsi tentang kehadiran yang positif.

3. Usaha yang dilakukan guru untuk meningkatkan kehadiran siswa adalah:

a. Selalu memberikan motivasi

b. Memberikan reward dengan menjadikan kehadiran sebagai salah satu

syarat mendapatkan predikat siswa teladan.

c. Bagi siswa yang minim kehadirannya, maka guru pembimbing memanggil

siswa tersebut, menasehatinya agar rajin dan disiplin, kemudian

bekerjasama dengan orang tuanya untuk meningkatkan kehadiran siswa

tersebut.
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B. Saran

1. Kepada Kepala Sekolah agar menjalankan aturan disiplin yang ada sehingga

siswa memiliki tingkat kehadiran yang positif tentang kehadiran di sekolah. Di

samping itu juga hendaklah selalu memberikan reward bagi siswa yang tingkat

kehadirannya tinggi.

2. Kepada guru pembimbing agar selalu memperhatikan tentang kehadiran siswa

sebab hal tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan siswa dalam

menyerap pelajaran secara langsung dari guru sebagai sumbernya.

3. Kepada siswa hendaklah meyakinkan bahwa hadir di sekolah merupakan hal

penting yang harus dijadikan prioritas. Sebab tidak akan bisa mendapatkan ilmu

pengetahuan secara sempurna jika kehadirannya rendah. Dengan demikian

prestasi akan lebih meningkat.

Demikianlah penulisan skripsi dengan judul “Tingkat Kehadiran Siswa dalam

Proses Belajar di Sekolah dan Usaha Guru Pembimbing dalam Meningkatkannya di

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar.” Akhirnya penulis menyadari bahwa

penulis hanyalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari salah dan khilaf.

Karena itu hal yang wajar dalam skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan, baik

dari segi bahasa  juga tulisan. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan

saran yang sangat konstruktif (membangun) demi kesempurnaan skripsi ini.


