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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan deskripsi hasil pengumpulan data studi 

tentang manajemen kenakalans siswa di MA YSPIS (YAYASAN 

SOSIAL PENDIDIKAN ISLAMIYAH SYAFIIAH) Rembang 

penulis menarik beberapa kesimpulan pembahasan yang telah 

diuraikan, peneliti simpulkan sebagai berikut; 

1. Bentuk-bentuk kenakalan MA YSPIS Rembang 

Adapun bentuk kenakalan di MA YSPIS sebagai 

berikut Siswa membolos , Siswa keluar masuk madrasah saat 

jam sekolah, Siswa berseragam kurang rapi, Siswa 

memainkan ponsel saat jam sekolah dan Siswa tidak 

mengerjakan tugas dari guru 

Bentuk kenakalan siswa yang terjadi di MA YSPIS 

Rembang sebagaimana disajikan, dapat diketahui bahwa pada 

dasarnya hanya sebatas dalam bentuk pelanggaran, yaitu 

pelanggaran terhadap tata tertib sekolah.  

2. Cara mengatasi kenakalan siswa di MA YSPIS Rembang 

a. Perencanaan dalam mengatasi kenakalan 

Perencanaan dalam mengatasi kenakalan siswa di 

MA YSPIS Rembang telah direncanakan melalui 

peraturan sanksi dan  tata tertib sekolah. Dalam 
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perencanaan tersebut terdapat beberapa sanksi-sanksi dan 

larangan bagi peserta didik yang melakukan pelanggaran.. 

b. Pelaksanaan dalam mengatasi kenakalan siswa 

Pelaksanaan dalam mengatasi kenakalan siswa di 

MA YSPIS Rembang sudah  terlaksana sesuai dengan 

perencanaan yang telah disepakati bersama. Dalam 

pelaksanaan tersebut  pesesrta didik menjadi lebih baik 

dan  patuh terhadap peraturan tata tertib sekolah. 

c. Evaluasi dalam mengatasi kenakalan 

Evaluasi dalam  mengatasi kenakalan siswa  di MA 

YSPIS Rembang  dilakukan dengan cara observasi atau 

pengamatan secara langsung perilaku siswa selama  

berada di sekolah dan di lingkungan sekolah dalam  

mentaati tata tertib yang telah dibuat sekolah. Setelah 

adanya sanksi-sanksi yang dilaksanakan  sekolah dalam 

mengatasi kenakalan siswa diharapkan peserta didik 

menjadi lebih tertib dan patuh terhadap peraturan yang 

ada.  Dengan demikian, sekolah mampu mewujudkan visi, 

misi, dan tujuan sekolah secara sistematis. 

B. Saran 

Peneliti memberikan saran untuk perbaikan dan 

penyempurnaan terkait manajemen kenakalan dalam mengatasi 

kenakalan siswa di MA YSPIS Rembang. Adapun saran-saran 

tersebut antara lain: 



117 
 

1. Bagi kepala sekolah, wakamad kesiswaan, wali kelas atau 

guru kelas mampu selalu mengawasi dan membina siswa agar 

selalu lebih baik dalam berperilaku baik di lingkungan 

sekolah ataupun diluar lingkungan sekolah. 

2. Bagi siswa diharapkan mampu disiplin dalam mentaati tata 

tertib sekolah serta mampu mencontoh keteladanan guru. 

C. Penutup 

Alhamdulillah, terucap kata syukur senantiasa penulis 

panjatkan kepada Allah yang Maha Sempurna. Atas segala 

pertolongan-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Naskah 

yang sederhana dan masih banyak kekurangan ini, disusun sebagai 

syarat akhir kelulusan. Penulis menyadari bahwa naskah ini masih 

jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik dari pembaca sangat 

penulis harapkan. Akhirnya, dengan mengharap ridha Allah 

semoga tulisan ini bermanfaat bagi penulis serta pembaca pada 

umumnya. Amin. 

 


