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paparkan'
Darl uraian cliatas yang penulis
maka penulis
bercfasarkan kaiian teoristis terlampir'
ber'ikut :
dapaL mengamLril kesimpulan sebagai

biasa ditekankan di SL1U Uncgala
pr'eventif dan kuratif
Sidoar'io ' meliputi hukuman
tirla!i Lag't
adala}t L-,aik terllr-:kti r-iari 4ii siEn'la
seaang 27 siswa masih ada
nrelanggar tata tertib'
rfisekriLaLL- l-lehingg'a
:r'ang rneLaag.gal' LaLa' tertiL-'
aclalah l-raik
hukunan yang dit'erapkan di St"1Ll Uneeala

1. Bahwa htrkuman yang

dengan Prosentase'79%'
2-

Sidoario
Bahwa kedisiplinan siswa di SMU Unggal-a
tata
yang. meliputi : AL-rsensi (keharliran siswa) '
dalam masuk
tertib dan peraturan' ketepatan siswa
ketepeL
kelas, l:uku pegangan yang ciimiliki siswa'
rurnah dan
ta* siswa dal_am mengumpurkan pekerjaan
adalah kraik
ketepatan siswa dalam membayar SPP'
dengan Prosentase

B5:/" '

kedisiplinan
3. Bahwa a.d3 pengaruh hukuman terhaciap
berdasarkan
siswa SMU Ungeala Sidoario' Hal ini
rlil'ero
dari ha-sil F'erhitungart r-iari hasil r'XY vang'
(rt) '
leir lebih besar dari hasil "r" tabel
menuniukkan
4. Berdasarkan analisa product moment
siswa
bahwa pengaruh siswa terhadap kedisiplinan
t04

Hal ini- terbuk
ti c-iari hasil perhitungan rXY = 0,85 yanE dalam
kaLegori tabel interprestasi menuniukkan pengaruh
tingi. Bila dilihat pada Latsel interpr'estasi '

St'ItJ

Unegala Sidoario adalah tingi'

Y.tera.r].a.

rl-iantara

()

Da.r':_ kesimpulan

'

B(i() s/11 1, OC)0 -

diatas penuli-e berpenclapaL

h-rahwa

semakin tinggi pengaruh hukuman, maka semakin
tinggipula.ker.iisiplinansiswaCtisl"lui-]nggala
Sidoarjo.
B.

SARAN

_

SARAN

Dari
diat,as.

hasil kesimpulan

maka penulis

sebagai berikut
1.

mengemukakan

telah diuraikan
Safan

-

Sararl

:

Seorang guru dalam mewuiudkan proses belaiar
mengajar agar tercipta suasana belaiar yang nyaman
dikelas,

Z.

Yang

maka hendaknya ditanamkan rasa

disiplin

yang tinggi bagi siswa, dengan memberikan hukuman
terhacfap siswa yang melanggar tata tertib sekolah'
Dar i ha-s i I pene I it ian ini- hendaklah dii adikan
rnasukan disekolah yaitu Bapak Kepala Sekolah dan
Staf Penga.iarnya, terutama Guru Bp agar senantiasa
peodagogis'
memberikan hukuman bagj- yang sifat

sehingga mampu menciptakan kedisiplinan
seoptimal mungkin.
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gisr'ra-

3. Dari hasil penelitian 1ni hendaklah diiadikan
Lrahan pertimbangan bagi gu-ru dalam meningkatkan
ker-lisir,linan siewa. :secan^a fieflyeluruh-
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