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BAB V  

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada penyajian 

data dan analisis data seterusnya, maka pada bagian penutup ini akan 

peneliti berikan simpulan sebagai berikut: 

1. Penegakan disiplin waktu di MA Negeri 3 Banjarmasin dilaksanakan 

dengan cukup baik sebagaimana semestinya. Hal ini karena penegakan 

disiplin waktu dilakukan dengan melihat apa saja masalah penegakan 

disiplin waktu, penyebab penegakan disiplin waktu dan cara mengatasi 

tidak menegakkan disiplin waktu.  

2. Penegakan disiplin sikap di MA Negeri 3 Banjarmasin dilaksanakan 

dengan cukup baik sebagaimana semestinya. Hal ini karena penegakan 

disiplin sikap dilakukan dengan menegur yang tidak menegakkan 

disiplin sikap dan cara mengatasi tidak menegakkan disiplin sikap.  

3. Penegakan disiplin menegakkan aturan di MA Negeri 3  Banjarmasin 

dilaksanakan dengan cukup baik sebagaimana semestinya. Hal ini 

karena guru sudah memberikan arahan untuk menegakkan disiplin 

menegakkan aturan tetapi masih saja ada siswa yang melanggarnya. Hal 

itu bisa diatasi karena adanya rasa tanggung jawab untuk menegakkan 

disiplin menegakkan aturan di sekolah.  

4. Kesimpulan yang didapat dalam probematika kedisiplinan adalah bahsa 

setiap siswa yang melakukan pelanggarasn akan diberikan terguran 

terlebih dahulu di masalah kedisiplinannya dan jika masih 

menguilanginya lagi maka akan diberikan sanksi berupa point, lalu bila 

point tersebut terlalu banyak maka siswa tersebut mendapatkan 

hukuman berupa skorsing sampa dikeluarkan dari sekolahan. 
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B. Saran 

Dari pengamatan penulis baik melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi di MA Negeri 3 Banjarmasin sudah berjalan dengan baik, 

adapun saran dari penulis ialah: 

1. Kepala sekolah MA Negeri 3 Banjarmasin agar lebih sosialisasi 

dan menegakkan aturan seluruh dapat menegakakan siswa untuk 

disiplin.  

2. Para guru-guru harus lebih menegakkan peraturan disiplin agar 

siswa mau menegakkan Disiplin di sekolah. 

3. Seluruh keluarga besar MA Negeri 3 Banjarmasin tetaplah 

menjaga penegakan disiplin disekolah agar tetap disiplin dan 

bagus dilihat oleh luar masyarakat. 

4. Untuk yang memiliki point yang lumayan banyak diberikan 

sanksi langsung, seperti membersihkan toilet atau mendapatkan 

jadwal piket kebersihan tambahan agar mendapatkan efek jera 

bagi yang melanggarnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


