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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pola Interaksi Guru Pendidikan Agama Islam Dengan Peserta Didik Dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Pada Kebiasaan Positif Siswa. 

(a) Pola interaksi satu arah 

Teladan yang positif pada guru PAI menjadi figur teladan bagi 

siswa. Adanya tata tertib sekolah, pemberian famplet jargon kata-kata 

bijak dan anjuran perbuatan baik serta gambar tokoh-tokoh pengetahuan. 

Pembiasaan keagamaan seperti shalat dhuha, membaca Al-quran sebelum 

mengawali jam pertama, membaca doa sebelum dan sesudah memulai 

pelajaran, dan hafalan doa sehari-hari. Budaya membaca dan pembiasaan 

membawa buku diwaktu senggang yang dikontrol oleh semua guru 

terutama guru PAI. 

(b) Pola interaksi dua arah 

Pemberian bimbingan terhadap siswa yang kesulitan belajar 

Pendidikan Agama Islam. Pembelajaran menyenangkan pada Pendidikan 

Agama Islam melalui laboratorium alam yang direspon positif oleh siswa 

sebagai bentuk lain pembelajaran selain dikelas. 

(c) Pola interaksi multi arah 

Pembentukan tutor sebaya terutama untuk membantu guru PAI 

untuk memandu dan memimpin pelaksanaan doa-doa dan kegiatan 

ubudiyah lainnya seperti shalat dhuha, membaca Al-Quran dan lain-lain. 
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Komitmen dan kesadaran untuk maju pada semua guru terutama dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa. Buku kendali ibadah untuk mematau 

dan membantu orang tua untuk kebiasaan ibadah siswa dirumah. 

(d) Hasil pola interaksi dalam meningkatkan kedisiplinan pada kebiasaan 

positif siswa. 

Senantiasa mengucapkan salam dan sapa jika bertemu guru dan 

teman belajar dimana saja berada. Melakukan kegiatan ibadah berdasarkan 

kesadaran kebutuhan, bukan karena perintah, sebab sudah menjadi sebuah 

budaya di sekolah. Siswa rata-rata gemar membaca karena adanya 

peraturan yang tidak tertulis wajib membawa buku diwaktu senggang di 

lingkungan sekolah.  Prestasi siswa meningkat dibanding dengan sekolah 

yang memiliki latar belakang yang sama (sekolah pinggiran). Siswa 

banyak yang menghafal doa sehari-hari dan lancar membaca Al-Quran 

karena merupakan kebiasaan sehari-hari, walaupun latar belakang sekolah 

adalah sekolah umum. 

 

2. Pola Interaksi Guru Pendidikan Agama Islam Dengan Peserta Didik Dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Untuk Menghindari Hal-hal Negatif Pada 

Siswa. 

(a) Pola interaksi satu arah 

Mengadakan penyuluhan sejak dini kepada siswa tentang akibat 

penyimpangan yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Motivasi kepala 
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sekolah dan guru PAI pada siswa. Memberikan famflet bahaya rokok, 

narkoba dan lain-lain ditempat-tempat yang mudah dibaca siswa. 

(b) Pola interaksi dua arah 

Interaksi guru PAI dengan menjalin keakraban dengan siswa 

sehingga bisa memantau prilaku siswa, baik diketahui sendiri atau 

berdasarkan laporan siswa. Merespon positif terhadap alasan siswa yang 

dibenarkan pada pelanggaran yang dilakukannya. Tawaran sanksi edukatif 

oleh guru PAI yang akan diberikan kepada siswa yang melanggar, dan 

kesadaran siswa akan sanksi akibat dari pelanggaran yang dilakukan. 

(c) Pola interaksi multi arah 

Pembentukakan jasus oleh guru PAI (siswa yang bertugas untuk 

memantau kenakalan siswa yang lain), jasus inilah yang melaporkan 

kenakalan siswa yang tidak terpantau oleh guru. Campur tangan semua 

guru dalam memantau bentuk pelanggaran siswa. 

(d) Hasil pola interaksi dalam meningkatkan kedisiplinan untuk 

menghindari hal-hal negatif pada siswa. 

Menurunnya angka kenakalan pada siswa. Jarang ditemukan siswa 

yang membolos dari sekolah walaupun banyak celah keterbatasan pagar 

sekolah. Kesadaran tentang bahaya merokok pada siswa, dan kebiasaan 

menegur tamu yang datang kesekolah untuk tidak merokok dilingkungan 

sekolah. Menghargai teman sebaya yang diberi tugas oleh guru PAI untuk 

mencatat bentuk pelanggaran pada siswa. Siswa sadar terhadap tata 

tertib/peraturan sekolah. 



93 
 

B. Saran-saran 

Berdasarkan berbagai temuan teoritis dan dikonfirmasikan secara 

praktis, maka dapat disarankan sebagai berikut: 

1. Buku penghubung yang menjadi sarana informasi dan komunikasi 

belajar siswa hendaknya dibukukan yang bagus agar tidak terkesan 

asal-asalan karena info tersebut langsung ditulis dalam buku siswa. 

Hal tersebut mengakibatkan ada beberapa orang tua yang 

menyepelekan karena bentuk dan permormence nya kurang 

meyakinkan. 

2. Perlu adanya kerjasama dan komunikasi antar guru kelas yang 

inten mengajar setiap hari dikelas tertentu, dengan guru PAI yang 

mengajar mulai kelas satu sampai kelas enam dalam menangani 

kedisiplinan siswa. 




