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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: (a) faktor kurangnya perhatian guru yang 

mempengaruhi kedisplinan siswa di SMK Negeri 1 Batudaa yaitu 80.61%, (b) 

kurangnya komunikasi antara guru dan siswa yang mempengaruhi kedisplinan 

siswa di SMK Negeri 1 Batudaa yaitu 78.52%, (c) sifat-sifat guru yang kurang 

baik di kelas yang mempengaruhi kedisplinan siswa di SMK Negeri Batudaa yaitu 

74.09%, (d) lingkungan sekolah yang kurang nyaman yang mempengaruhi 

kedisplinan siswa di SMK Negeri 1 Batudaa yaitu 74.70%, dan (e) kurangnya 

perhatian orang tua yang mempengaruhi kedisplinan siswa di SMK Negeri 1 

Batudaa yaitu 77.36%.  

Secara umum rata-rata secara keseluruhan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan siswa adalah sebesar 77.06% yang diukur dari 5 

faktor yakni faktor kurangnya perhatian guru, kurangnya komunikasi antara guru 

dan siswa, Sifat-sifat guru yang kurang baik di kelas, lingkungan sekolah yang 

kurang nyaman, kurangnya perhatian orang tua. 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka peneliti dapat 

menyarankan sebagai berikut: 

a. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan kepada guru maupun wali kelas 

selalu memperhatikan tingkat kedisplinan siswa baik di dalam kelas mupun di 
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luar kelas. Hal ini dilakukan agar siswa dapat menaati segala peratuan yang 

diterapkan di sekolah.  

b. Orang tua hendaknya memberikan motivasi dan dorongan kepada siswa agar 

dalam melakukan setiap aktivitasnya harus didasarkan pada peraturan-

peraturan yang ditetapkan sehingga siswa terbiasa dengan tingkat kedisiplinan 

yang diterapkan. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi siswa jika 

orang tua selalu menekankan tingkat kedisiplinan kepada siswa 
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