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BAB V

PENUTUP

A.  Kesimpulan

1. Kesimpulan Umum

Bahwa Strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam menanamkan

disiplin siswa SDN Kalisat 04 Tahun Pelajaran 2015-2016 dengan cara

memengaktifkan fungsi Bimbingan Konseling yang diamanahkan kepada

Guru Pendidikan Agama Islam serta memberikan tagihan melalui b uku

pribadi siswa, yang di dalamnya menertangkan segala bentuk perilaku

yang dilarang beserta sanksinya. Jika siswa melanggar maka orang tua

dipanggil ke sekolah. Melalui penjelasan dan pembiasaan yang baik

disertai komunikasi yang aktif dengan wali mujrid ternayat membawa

keberhasilan.

2. Kesimpulan Khusus

a. Strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam menanamkan disiplin

belajar di sekolah siswa SDN Kalisat 04 Tahun Pelajaran 2015-2016

dengan cara pembiasaan sikap-sikap berikut ini : datang ke sekolah

tepat waktu; rajin belajar; mentaati peraturan sekolah; mengikuti

upacara dengan tertib; mengumpulkan tugas yang diberikan guru tepat

waktu; melakukan tugas piket sesuai jadwalnya; memotong rambut jika

kelihatan panjang; selalu berdoa sebelum memulai dan mengakhiri

pelajaran dan melengkapinya dengan buku pribadi yang dipegang

masing-masing an ak. Jika melakukan pelanggaran orang tua dipanggil.
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b. Strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam menanamkan disiplin

belajar di rumah siswa SDN Kalisat 04 Tahun Pelajaran 2015-2016

dengan berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang tua, dengan

cara silaturahmi atau denmgan kunjungan resmi home visit, serta

bertukar pikiran dengan wali murid untuk menciptakan suasana

keluarga yang tentram dan tenang agar anak dapat belajar dengan baik

tanpa terganggu suasana yang sering  menimbulkan kekacauan dalam

kegiatan berfikir anak.

B.  Saran-saran

1. Kepala Sekolah

Ide-ide yang segar, masukan-masukan positif d ari guru dan masyarakat

adalah sumber inspirasi. Untuk itu gagasan-gagasan positif yang konstruktif

ada baiknya dibakukan menjadi program kerja unuk kemudian diteliti dan

dievaluasi. Jika hasilnya baik hendaknya selalu didukung dan dilestarikan

untuk menuju keberhasilan yang maksimal.

2. Kepada Guru Pendidikan Agama Islam

Kepercayaan masyarakat adalah merupakan amanat yang mahal dan

merupakan sebuah berkah yang patut disyukuri. Keberhasilan tidak selamanya

bertahan lama manakala tidak ada konsistenitas dan konstanitas upaya. Karena

perkembangan zaman situasi dan kondisi selalu beru bah mengikuti menit dan

detik, maka upaya terus mempertahankan dan meningkatkan segala upaya

menuju kediplinan harus diupayaklan dengan berbagai jalan. Keberhasilan

tidak akan mampu dilakukan secara personal, namun harus melibatkan semua
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pihak, baik dari dalam maupun luar sekolah. Untuk itu bentuk-bentuk

komunikasi dengan sesama guru selaku tim dan masyarakat sebagai patner

menjadi perlu dikembangkan setiap saat demi tercapainya tujuan yan g telah

dicanangkan sejak awal.

3. Kepada Masyarakat

Institusi pendidikan adalah fasilitas yang diberikan negara uintuk

mencerdaskan kehidupan bangsa, maka segala bentuk upaya yang dilakukan

oleh pihak sekolah harus dipandang secara positif dan didukung sepenuhnya,

mengingat semua upaya yang dilakukan pihak sekolah akan bermuara pada

keberhasilan peserta didik.

Pada dasarnya waktu anak berada di rumah dan lingkungan masyarakat

lebih panjang daripada di sekolah untuk itu tanggung jawab orang tua untuk

mengon trol dan mendampingi anak selama berada di luar sekolah menjadi

penting. Karena jika propses di luar sekolah mengganggu kejiwaan anak-anak,

maka proses menyerap ilmu pengetahuan menjadi gagal. Untuk itu tidak

dibenarkan orang tua menyerahkan sepenuhnya nasib pendidikan putra-

putrinya pada pihak sekolah. Demi keberhasilan anak hendaknya para orang

tua bersikap kooperatif dan beruapaya menjalin hubungan yang harmonis

dengan pihak sekolah dengan sesekali menyempatkan diri silaturahmi ke

sekolah weal;aupun tidak dipanggil agar anak merasa diperhatikan, Karena

terbukti bahwa kedekatan orang tua dengan para guru menjadikan anak merasa

terdorong untuk berbuat baik


