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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat 

kepatuhan peserta didik yang diterima melalui jalur bina lingkungan dan jalur 

non bina lingkungan di SMA Negeri 5 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2014/2015. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan 

rumus uji daya pembeda (uji ) diperoleh hasil - test = 133,4 dan - tabel = 

1,67. Dengan taraf signifikan 5% ternyata - test lebih besar dari - tabel yaitu 

133,4 > 1,67. Sehingga dari hasil pengujian data tersebut diketahui bahwa 

tingkat kepatuhan antara peserta didik yang diterima melalui jalur bina 

lingkungan lebih rendah dibandingkan dengan peserta didik yang diterima 

melalui jalur non bina lingkungan di SMA Negeri 5 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2014/2015. 

 

B. Saran 

1. Kepada Pemerintah 

Diharapkan kepada pemerintah, khususnya lembaga pendidikan untuk 

memberikan perhatian yang lebih pada proses penerimaan peserta didik 

baru. Hal ini dapat diwujudkannya melalui program sosialisasi kepada 
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sekolah maupun masyarakat, pengawasan, serta pendampingan terhadap 

proses penerimaan peserta didik baru secara langsung. Karena penerimaan 

peserta didik baru merupakan sebuah wadah profesionalisme yang akan 

menjadi salah satu ukuran keberhasilan pendidikan menengah khususnya, 

dan dunia pendidikan pada umumnya. Dalam hal ini kiprah pemerintah 

dinantikan kehadiranya oleh para guru, peserta didik, orang tua/wali, 

masyarakat, dan siapa saja yang peduli terhadap upaya mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

 

2. Kepada Sekolah 

Diharapkan agar dapat meningkatkan kualitasnya dalam peran sebagai 

wadah pendidikan dan proses belajar mengajar bagi peserta didik, dimulai 

dari mendidik dengan meningkatkan kepatuhan dan disiplin para peserta 

didik sehingga peserta didik memiliki motivasi dan kesadaran akan 

pendidikan yang jauh lebih baik, yang nantinya akan menjadi bekal untuk 

menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Dalam hal ini sekolah 

dapat mewujudkannya melalui pembinaan dan pelatihan-pelatihan disiplin 

yang bisa dilakukan melalui upacara bendera, kegiatan kebersihan, latihan 

baris berbaris, sampai dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada disekolah. 

 

3. Kepada Orang Tua/Wali 

Diharapkan agar dapat bekerjasama dengan pihak sekolah dalam 

pembinaan dan pelatihan kepatuhan peserta didik, jika disekolah guru 

yang memberikan pendidikan baik secara akademik maupun non 

akademik, maka setelah sampai dirumah guru yang baik adalah orang 
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tua/wali itu sendiri. Dalam hal ini orang tua dapat melakukannya dengan 

mulai berkomunikasi baik dengan pihak sekolah. Kemudian pada saat 

dirumah orang tua dapat menanyakan kegiatan dan keseharian kepada 

anaknya, sehingga orang tua dapat menjadi tempat berkonsultasi sang anak 

yang nantinya akan tercipta suasana nyaman dan damai bagi anaknya. 

Orang tua juga harus memiliki kesadaran akan pendidikan, karena 

keberhasilan seorang anak tidak akan terlepas dari motivasi serta dorongan 

semangat yang kuat dari orang tuanya, hal ini akan memberikan 

kepercayaan diri yang tinggi kepada peserta didik untuk menjalankan 

kewajibanya dengan baik. 


