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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

bahwa guru telah menjalankan perannya dengan baik dalam mengatasi 

siswa yang indisipliner di kelas IV SDN 4 Telaga Kabupaten Gorontalo 

yakni Pertama guru memfaslitasi siswa dengan menggunakan fasilitas yang 

ada didalam ruangan kelas, selanjutnya Guru hendaknya dapat mendorong 

anak didik agar bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, 

guru dapat melihat faktor apa yang melatarbelakangi siswa malas belajar sehingga 

prestasinya di sekolah menurun. Kemudian guru memberikan arahan dan 

petunjuk kepada siswa mengenai materi yang belum dipahami. Selain itu 

guru hendaknya mengelola kelas semaksimal mungkin, karena kelas adalah 

tempat interaksinya antara guru dan siswa. Dan yang terakhir guru 

memberikan tugas-tugas dan tanya jawab selama proses pembelajaran 

berlangsung. Selain peran guru dalam pembelajaran, dalam mengatasi siswa 

yang indisipliner sangat diperlukan penanganannya. Sebab Penanganan siswa 

yang indisipliner merujuk pada aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah 

beserta sanksinya. Sebagai salah satu komponen organisasi sekolah, tata tertib 

siswa berserta sanksinya memang perlu untuk ditegakkan untuk mencegah 

sekaligus mengatasi terjadinya berbagai masalah siswa. Oleh sebab itu kepala 

sekolah, guru dan orang tua perlu terlibat dan bertanggung jawab untuk 

membangun disiplin siswa tersebut. Kedisiplinan dapat melahirkan akhlak yang 

mendorong keaktifan dan kesadaran serta kemauan dari siswa guna melaksanakan 

tugas yang diharapkan secara produktif. 

5.2 Saran 

Untuk  mengatasi siswa yang indisipliner  di SDN 4 Telaga Kecamatan 

Telaga Kabupaten Gorontalo  ada beberapa saran diantaranya : 

Hendaknya seluruh komponen sekolah bekerja sama dalam rangka 

penertiban tata tertib sekolah maupun dalam mengatasi siswa yang indisipliner. 
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Dan hendaknya kepela sekolah lebih memperhatikan siswa-siswinya khusus bagi 

siswa yang kurang disiplin sehingga siswa merasa diperhatikan oleh semua pihak.  

Kemudian untuk guru bidang studi hendaknya merubah sistem 

pembelajaran agar proses belajar mengajar lebih menyenangkan dan tidak 

menjenuhkan para siswa sehingga siswa lebih dapat menikmati pelajaran dengan 

baik dan bersemangat. 

Dalam hal ini siswa diharapkan mempunyai tingkatkan kesadaran diri 

akan pentingnya ketertiban dan pendidikan sekolah untuk mencapai masa depan 

yang baik, karena dengan pendidikan kita akan dapat mencapai masa depan yang 

baik, karena dengan pendidikan kita akan dapat mencapai cita-cita yang kita 

inginkan.  

 


