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BAB V 
 

PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
 

1. Kenyamanan belajar sangat dipengaruhi oleh suasana dan lingkungan 

sekolah. Kerjasama team (dalam hal ini kepala sekolah, guru, segenap 

warga sekolah) sangat membantu dalam meminimalisir kenakalan dan 

prilaku negatif para siswa. Tak dapat dipungkiri semakin meningkat dan 

bagus, baik lingkungan fisik sekolahnya berupa penataan ruang sekolah, 

tempat parkir kendaraan siswa dan penambahan dua lokal ruang belajar, 

perlengkapan sarana dan prasarana sekolah yang cukup memadai, suasana 

sosial sekolah, kerjasama dengan masyarakat lingkungan sekolah dan 

semakin tertibnya kegiatan akademik dan kerjasama dengan orang tua dan 

wali murid semakin bagus.   

2. Lingkungan sekolah yang bagus, besar perannya dalam meningkatkan 

disiplin sekolah, mengatasi kenakalan dan disiplin belajar para siswa dan 

guru di SMP PGRI 2 Selagai Lingga dengan indikasi semakin 

menurunnya kasus pelanggaran peraturan dan tata tertib sekolah yang 

semakin mengerucut pada kasus terlambat sekolah, bolos sekolah dan 

tidak berangkat sekolah alpa. Masih adanya pelanggaran pada sebagian 

siswa tidak disiplin sekolah dan disiplin belajar, mungkin dipengaruhi 

oleh faktor luar sekolah. Untuk meningkatkan disiplin sekolah dan 

disiplin  belajar  tanpa  dimulai  dari  pembenahan/perbaikan-perbaikan 

lingkungan sekolah akan menjadi sulit terwujud. 

B. Rekomendasi 

1. Agar Kepala Sekolah senantiasa berbenah lingkungan pendidikan atau 

lingkungan sekolah secara terus menerus, memperindah, melengkapi 

kekurangan sarana dan prasarana sekolah, menciptakan lingkungan 

sekolah yang nyaman dan kondusif serta meningkatkan hubungan kerja 

sama dengan orang tua, wali murid, dan meningkatkan hubungan 

kerjasama yang baik dengan masyarakat lingkungan sekolah.  
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2. Agar Kepala Sekolah berusaha secara serius untuk meningkatkan 

kemampuan keprofesionalan guru dalam mengajar sehingga 

menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar dan mampu menciptakan 

daya tarik siswa dalam belajar, sehingga siswa senang untuk belajar, baik 

belajar di sekolah dan belajar di rumah disiplin sekolah dan disiplin 

belajar. 

3. Agar Kepala Sekolah tetap menegakkan kedisiplinan yang fleksibel 

sehingga menciptakan suasana kondusif di sekolah. Semua bisa bekerja 

dan melaksanakan tugas dengan nyaman sehingga produktifitas kerja lebih 

maksimal. Kedisiplinan dengan keteladanan perlu diketengahkan. Bila 

Kepala Sekolah disiplin, Wakil Kepala Sekolah disiplin, guru disiplin, 

pegawai disiplin, para siswa pun berangsur akan ikutan disiplin pula. 

Sebaliknya sangsi tegas pun tetap diberlakukan baik kepada guru maupun 

siswa yang melakukan pelanggaran demi tegaknya disiplin yang akan 

mampu mengatasi kenakalan siswa.  
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