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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan tentang interaksi 

guru, murid dan orang tua dalam membina kedisiplinan belajar di MIN 3Banjarmasin 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Interaksi Guru dan Murid dalam Membina Kedisiplinan Belajar di MIN 3 

Banjarmasin. 

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, ddan identitas bagi para 

peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu guru harus memiliki standar dan 

kualitas tertentu seperti tanggung jawab,wibawa dan disiplin. 

Untuk itu guru dan murid perlu menjalin interaksi yang baik diantara 

keduanya. Interaksi guru dan murid dalam membina kedisiplinan belajar di MIN 3 

Banjarmasin adalah melalui perhatiaan atau pengawasan, melalui pembiasaan, dan 

melalui komunikasi yang baik antara guruan murid seperti saling member salam dan 

sapa serta murid selalu mencium tangan guru saat bertemu baik dikelas atau di luar 

kelas. 
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2. Interaksi Guru dan Orang Tua dalam Membina Kedisiplinan Belajar di MIN 3 

Banjarmasin. 

Guru dan orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar 

anaknya di sekolah maupun di rumah. Hal ini berarti bahwa guru dan orang tua perlu 

menjalin interaksi atau hubungan yang baik antara keduanya, di MIN 3 Banjarmasin 

interaksi yang terjadi antara guru dan orang tua ddalam membina kedisiplinan 

nbelajar anak adalah dengan melalui komunikasi, melalui kunjungan rumah dan 

melalui pertemuan orang tua murid. 

3. Interaksi Guru, Murid dan Orang Tua dalam Membina Kedisiplinan Belajar di 

MIN 3 Banjarmasin. 

Guru, murid dan orang tua dalam proses pembelajaran memiliki peeran dan 

fungsinya masing-masing. Hal ini berarti bahwa guru, murid dan orang tua perlu 

menjalin interaksi atau hubungan yang baik antara ketiganya, di MIN 3 Banjarmasin 

interaksi yang terjadi antara guru, murid dan orang tua dalam membina kedisiplinan 

belajar adalah dengan cara melalui bimbingan konseling, melalui kunjungan rumah, 

melalui komunikasi dan melalui buku penghubung. 

 

B. Saran-Saran 

1. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah hendaknya lebih meningkatkan kualitas sumber daya murid, 

dan pengelolaan kelas dapat disesuaikan dengan kapasitas guru dan sarana yang ada 

di sekolah membuat tata tertib sekolah dan memberikan sanksi yang tegas kepada 
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murid yang melanggar tata tertib sekolah. Dan hendaknya untuk bimbingan konseling 

orang tua diadakan ruangan khusus agar orang tua tidak merasa malu saat sedang di 

bombing, tidak kelihatan oleh guru-guru yang lain. 

2. Guru 

Guru memiliki peran yang bersifat ganda, yakni sebagai pembimbing kegiatan 

belajar murid dan sebagai pengajar dalam proses belajar mengajar di sekolah. Guru 

harus bisa menjaga wibawa tetapi guru juga harus bisa menjadi kawan murid agar 

hubungan baik terjalin diantara keduanya, dari hubungan yang baik maka murid akan 

merasa nyaman saat belajar dan murid akan menjadi patuh pada guru karena prasaan 

yang nyaman saat belajar. Guru hendaknya lebih membangun interaksi yang lebih 

baik antara murid dan orang tua murid agar pembinaan disiplin belajar murid dapat 

tercapai dengan baik dan prestasi anak dapat meningkat.  

3. Orang Tua 

Orang tua merupakan guru pertama bagi anak-anaknya, sebelum mereka 

masuk ke sekolah, untuk itu orang tua harus lebih memperhatikan atau mengawasi 

kedisiplinan belajar anak di rumah, jangan menyerahkan pendidikan anak hanya 

kepada sekolah saja, karna dalam hal membina disiplin belajar anak tidak hanya di 

sekolah dan dibina oleh guru akan tetapi pembinaan dan pengawasan sangat penting 

juga dilakukan oleh orang tua untuk prestasi belajar anak. Orang tua hendaknya lebih 

mempererat hubungan atau interaksi dengan pihak guru di sekolah, karena dengan 

menjalin interaksi yang baik dengan pihak guru maka akan dapat membantu prestasi 

belajar anaknya. 
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4. Murid 

Murid merupakan orang yang sedang menuntut ilmu di sekolah, murid 

hendaknya lebih menjaga hubungan yang baik dengan gurunya supaya ilmu yang 

didapat berkah, untuk itu murid hendaknya menjalin interaksi yang baik dengan guru 

dan orang tuanya, murid tidak perlu malu untuk bertanya baik itu pada guru maupun 

orang tua di rumah agar berhasil dalam belajar dan bisa meraih cita-cita yang ingin di 

capai. 

 


