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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa: 

1. Berdasarkan temuan dilapangan, kondisi sikap disiplin siswa di SMP 

Muhammadiyah 1 Gresik, di lihat dari disiplin tepat waktu, terutama 

hubungannya dengan kedatangan siswa di sekolah atau kedisiplinan ketika 

pada pembelajaran jam pertama sudah cukup bagus. Siswa masuk kelas 

sesuai dengan tata tertib yaitu siswa masuk jam 06.30. walaupun masih ada 

sebagian kecil siswa yang belum bisa disiplin.Secara tersirat dikatakan 

bahwa indikator kedisiplinan siswa dapat dilihat dari kepatuhan dari siswa 

mentaati peraturan disiplin dalam kelas maupun di luar kelas cukup baik. 

2. Proses implementasi karakter disiplin pada siswa, peneliti fokuskan pada 

kegiatan mentaati peraturan dengan model pembiasaan rutin sehari-hari 

yang sudah di lakukan SMP Muhammadiyah 1 Gresik 80% sudah cukup 

efektif.  Adapun prosesuntuk menerapkan karakter disiplin telah dilakukan 

beberapa upaya sebagai berikut:Pembiasaan rutin, Modelling (keteladanan), 

Guru sebagai ” iklan” berjalan, Monitorring (pengawasan), Pembinaan dan 

Punisment 
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5.2   Saran-saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis hendak 

memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian ini 

guna perbaikan kualitas di masa yang akan datang. Saran-saran tersebut antara 

lain sebagai berikut:  

1. Kepada SMP Muhammadiyah 1 Gresik 

Hendaknya terus mempertahankan segala usaha dan upaya yang telah 

dilakukan dalam proses penerapan karakter disiplin, dan untuk mensukseskan 

perilaku karakter disiplin dalam ibadah terutama pelaksanaan shalat dhuhur 

supaya semua siswa dapat menunaikannyatanpa adanya paksaan. 

2. Kepada kepala sekolah, guru, serta karyawan 

Diharapkan lebih meningkatkan pengawasan, lebih giat lagi untuk 

memberikan pemahaman tentang pentingnya disiplin dan lebih tegas apabila 

ada siswa yang melanggar peraturan, agar seluruh siswa dapat berlatih disiplin 

di sekolah maupun di rumah. 

3. Kepada para siswa siswi SMP Muhammadiyah 1 Gresik 

Agar lebih bersemangatlagi dalam belajar dan siap mematuhi peraturan yang 

sudah ditentukan sekolah, agar bisa menjadi pribadi - pribadi yang berkarakter 

baik sesuai harapan orang tua , sekolah dan masyarakat. 

 

 


