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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pada BAB IV, maka disimpulkan bahwa

bentuk-bentuk pelanggaran kelas adalah adanya siswa terlambat masuk kelas,

meribut dan membuat onar, tidak memperhatikan pejelasan pembelajaran oleh

guru, tidur di kelas, tidak mengerjakan tugas dari guru atau PR, makan dan

minum, keluar masuk kelas tanpa izin guru, menendang meja dan kursi temanya,

saling mengejek, tidak membawa buku paket pelajaran, mencontek. Adapun

usaha guru PAI dalam menanggulangi pelanggaran disiplin kelas di SMA Al-

Azhar Syifa Budi Pekanbaru II terdapat dua belas usaha. Setelah penulis analisa

dan simpulkan bahwa usaha guru menanggulangi pelanggaran disiplin kelas oleh

guru PAI di SMA Al-Azhar Syifa Budi Pekanbaru II dikategorikan“Baik”,

dengan persentase 75%.

Adapun faktor pendukung usaha guru PAI dalam menanggulangi

pelanggaran disiplin kelas di SMA Al-Azhar Syifa Budi Pekanbaru II adalah:

Tata tertib sekolah, Tata tertib guru dan karyawan, Kontrak belajar di kelas,

Gedung dan ruang kelas dan Keterampilan guru. Sedangkan yang menjadi faktor

penghambat usaha guru PAI dalam usaha menanggulangi pelanggaran disiplin

kelas di SMA Al-Azhar Syifa Budi Pekanbaru II adalah: Guru meliputi ( Latar
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belakang pendidikan, Pengalaman mengajar, Menggikuti Pelatihan, Seminar dan

Penataran Keguruan), Siswa dan Keluarga dan partisipasi orang tua siswa.

B. Saran

1. Untuk Kepala SMA Al-Azhar Syifa Budi Pekanbaru II diharapkan selalu

memberikan kesempatan kepada guru, khususnya pada guru PAI untuk

meningkatkan kemampuannya dalam menanggulangi pelaggaran disiplin

kelas, dengan mengikut sertakan pada pelatihan, seminar dan penataran

keguruan, serta mengadakan kegiatan pembinaan dan evaluasi dalam

meningkatkan kualitas kemampuan guru dalam menanggulangi pelaggaran

disiplin kelas dan membahas tentang kekurangan yang ada dengan mencari

solusi yang tepat. Kemudian melibatkan orang tua siswa untuk perpartisipasi

dalam kegiatan sekolah khususnya kedisiplinan siswa di sekolah dan kelas.

2. Para majlis guru dan guru PAI diharapkan menyadari akan tugas dan

kewajiban sebagai seorang guru yang berat. Untuk itu para guru perlu

membuka diri untuk selalu meningkatkan keprofesionalannya sebagai guru

dan bisa menerima akan kritik dan saran yang membangun dari berbagai

pihak agar guru dalam mengelola kelas bisa berjalan dengan baik serta dapat

bekerjasama sesama guru dalam menanggulangi pelanggaran disiplin kelas.

Demikianlah hasil tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini

masih jauh dari kesempurnaan.Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran

yang positif untuk perbaikan tesis ini.


