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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

1. Penelitian ini membuktikan bahwa keluarga memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kedisiplinan anak dalam melaksanakan norma-norma 

sekolah, dalam hal ini adalah tata tertib sekolah. Karena dalam keluarga 

komunikasi terjadi secara intensif dan terdapat kasih sayang diantara sesama 

anggota keluarga sehingga hubungan diantara mereka menjadi akrab. 

Hubungan yang akrab diantara  mereka memudahkan orang tua dalam 

mengajarkan dan menanamkan pola-pola tingkah laku dan nilai-nilai yang 

berlaku di masyarakat, termasuk kedisiplinan. Sebagian besar responden 

memiliki hubungan yang cukup baik dengan ayah dan ibu mereka, terutama 

dengan ibu, jumlah responden yang menyatakan akrab dengan ibu mereka 

berjumlah sangat besar. Demikian pula hubungan antara ayah dan ibu mereka 

harmonis. Orang tua mereka memberikan peraturan-peraturan yang jelas dan 

menanamkan disiplin yang cukup ketat kepada mereka terutama ibu. 

Hubungan yang baik atau akrab antara orang tua dengan anak merupakan 

salah satu faktor penting bagi kelancaran proses sosialisasi seorang anak. 

Karena penanaman nilai-nilai dan pola-pola tingkah laku akan berjalan 

dengan baik jika proses sosialisasi berlangsung dengan lancar. Nilai-nilai dan 

pola-pola tingkah laku diinternalisasi ke dalam diri anak dan secara tidak 

sadar menjadi bagian dirinya. Begitu pula dengan penerapan disiplin yang 

ditanamkan oleh orang tua di rumah akan mempengaruhi kedisiplinan anak 

terhadap norma-norma di luar lingkungan rumah. Hal ini terlihat dari 

kepatuhan sebagian besar responden dalam melaksanakan peraturan-

peraturan yang diberikan orang tua mereka.  

2. Sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap kedisiplinan siswa dalam 

melaksanakan norma sekolah. Ini dikarenakan adanya penanaman disiplin 
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oleh guru, partisipasi guru dalam menegakkan kedisiplinan dan sanksi-sanksi 

yang diterapkan dalam setiap pelanggaran. Penanaman disiplin yang 

dilakukan oleh sekolah cukup baik, pihak pengajar (guru) juga cukup 

berpartisipasi dalam penerapan disiplin di sekolah dan sanksi yang diberikan 

kepada pihak yang melakukan pelanggaran cukup sesuai dengan jenis 

pelanggaran yang dilakukan oleh para siswa. Kesesuaian sanksi dengan jenis 

pelanggaran juga penting untuk menegakan kedisiplinan, karena sanksi yang 

jelas akan memberikan efek jera kepada siswa. Hubungan antara siswa 

dengan teman-temannya cukup penting karena akan berpengaruh terhadap 

kenyamanan siswa ketika berada di sekolah. Sebagian besar responden 

memiliki hubungan baik dengan teman-teman di sekolahnya, artinya mereka 

akrab dengan teman-teman di sekolahnya. Dari interaksi antara responden 

dengan teman-temannya di sekolah maka terjadilah saling pengaruh 

mempengaruhi, termasuk kedisiplinan teman-temannya akan berpengaruh 

pada prilaku disiplin responden. Kepatuhan teman-teman di lingkungan 

sekolah akan berpengaruh terhadap kedisiplinan siswa dalam melaksanakan 

tata tertib sekolah. Sebagian besar responden menyatakan bahwa teman-

teman di sekolah cukup mempengaruhi kedisiplinan mereka dalam 

melaksanakan tata tertib sekolah, karena sebagian besar dari teman-teman 

mereka mematuhi tata tertib sekolah maka yang lainnya ikut mematuhi pula. 

Sebagaimana halnya dengan keluarga, sekolah merupakan institusi sosial 

yang mempengaruhi proses sosialisasi dan berfungsi mewariskan kebudayaan 

masyarakat kepada anak. Proses sosialisasi di sekolah meliputi penanaman 

dan penegakan disiplin terhadap tata tertib sekolah. Penanaman dan 

penegakan disiplin di sekolah dapat dikatakan berhasil jika dilhat dari 

kedisiplinan siswa dalam melaksanakan norma-norma sekolah.  

3. Dilihat dari penelitian ini, teman sebaya tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kedisiplinan siswa dalam melaksanakan norma sekolah. Tidak 

berpengaruhnya teman sebaya terhadap kedisiplinan siswa dikarenakan 

interaksi siswa dengan teman sebaya  di lingkungan tempat tinggal mereka 
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tidak intensif atau frekuensi pertemuan mereka yang jarang. Karena para 

siswa lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah, mereka masuk pada 

pukul 06.45 dan pulang pukul 14.45, dan setelah proses belajar mengajar 

seleesai mereka masih mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrkulikuer di sekolah. 

Ketika tiba di rumah mereka di sibukan dengan tugas-tugas dari sekolah. Jadi 

waktu mereka untuk bermain dengan teman sebaya di lingkungan tempat 

tinggalnya menjadi sangat sedikit. Kebanyakan responden memiliki teman 

sebaya yang berada di lingkungan tempat tinggal mereka dalam jumlah yang 

tidak terlalu banyak. Hubungan yang mereka miliki dengan teman sebaya pun 

beragam namun hanya sedikit responden yang memiliki hubungan akrab 

dengan teman sebaya mereka. Sebagian besar responden menyatakan bahwa 

teman sebaya mereka cukup mematuhi norma-norma sosial di lingkungan 

tempat tinggal mereka. Mereka menyatakan teman sebaya tidak berpengaruh 

kepada mereka dalam pelaksanaan norma-norma sosial karena hubungan 

yang kurang akrab dan intensitas pertemuan mereka yang jarang. Bahkan 

beberapa diantara mereka yang tidak memiliki teman sebaya di lingkungan 

tempat tinggal mereka. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

yang berpengaruh secara signifikan terhadap siswa dalam melaksanakan 

norma sekolah adalah keluarga dan sekolah. Tetapi keluarga memiliki 

pengaruh yang lebih besar dari pada sekolah. Sedangkan teman sebaya 

pengaruhnya sangat lemah bahkan tidak signifikan. 

B. SARAN 

1. Pendidik 

Bagi para pendidik (guru) diharapkan bisa menjadi telagan bagi anak 

didiknya dalam berprilaku agar tidak melanggar tata tertib di sekolah yang 

berlaku. Serta memberikan dorongan dan pendidikan moral bagi para siswa 

untuk hidup tertib dan disiplin sehingga tercipta suana sekolah yang aman 

dan damai. 

2. Siswa 
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Bagi siswa diharapkan dapat mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah dan 

dapat menjadi teladan bagi siswa lainnya. Disiplin dalam melaksanakan 

norma sekolah jika dilakukan terus menurus akan menjadi kebiasaan yang 

baik sehingga membuat kita terbiasa untuk mematuhi norma-norma 

termasuk norma-norma lain di masyarakar. Karena pelanggaran yang 

dilakukan hanya akan mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri, sekolah, 

orang tua dan masyarakat. 

3. Sekolah 

Bagi sekolah sebagai penyelengara pendidikan diharapkan untuk 

meningkatkan pengawasan terhadap para siswa dalam melaksanakan tata 

tertib sekolah. Dan mensosialisasikan dengan baik tata tertib yang berlaku di 

sekolah kepada para siswa sehingga seluruh siswa mengtahui dan bersedia 

mematuhinya. Hal ini juga dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan 

oleh siswa. Untuk menegakan disiplin di sekolah diperlukan juga sanksi-

sanksi dan konsistensi dalam pelaksanaan sanksi-sanksi tersebut. Agar 

tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif bagi siswa dan guru di 

sekolah. 

4. Orang Tua  

Orang tua sebaiknya melakukan interaksi yang intensif dengan komunikasi 

yang efektif untuk membangun hubungan yang akrab antara semua anggota 

keluarga baik antara ayah dan ibu maupun antara orang tua dengan anak-

anak. Hubungan yang akrab dengan dilandasi rasa kasih sayang akan 

memudahkan orang tua dalam mendidik dan menerapkan nilai-nilai kepada 

anak. Termasuk didalamnya untuk menerapkan kedisiplinan. Aturan yang 

diberikan orang tua kepada anaknya pun harus jelas dan sejalan antara ayah 

dan ibu sehingga tidak membingungkan bagi mereka. 

5. Peneliti selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih 

luas dan lebih mendalam dengan tema yang berkaitan dengan masalah-

masalah yang ada dalam penelitian ini.  
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