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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Uraian di atas merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di
SMK Negeri 1 Kendari, terkait dengan Persepsi Orang Tua dalam Penerapan Full
Day School di SMK Negeri 1 Kendari. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Bentuk kegiatan yang dilakukan sekolah dalam penerapan full day school
yaitu siswa melaksanakan apel pagi yang rutin dilakukan setiap hari,
selain hari Senin. Membaca buku di ruang baca yang di sediakan di
sekolah, jika ada siswa yang terlambat datang ke sekolah maka guru
memberikan sangsi pada siswa yang terlambat, pada waktu sholat siswa
dan guru melaksanakan sholat berjamaah, saat istrahat siswa pergi makan
di kantin sekolah. Melaksanakan yasinan atau olahraga pada hari Jum’at
dan kegiatan ekstrakurikuler, yang terdiri dari kegiatan pramuka, rohis,
palang merah remaja, yang dilaksanakan pada hari Sabtu.
2. Persepsi orang tua siswa dalam penerapan full day school cukup beragam,
ada orang tua siswa yang setuju dan ada pula orang tua siswa yang tidak
setuju. Alasan orang tua setuju karena dapat menambah wawasan dan ilmu
pengetahuan bagi anak sedangkan alasan orang tua siswa tidak setuju
yaitu karena dapat membuat anak kurang istirahat dan lebih capek.
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3. Faktor pendukung dan penghambat full day school. Faktor pendukung
penerapan full day school yaitu sarana dan prasarana seperti ruang kelas,
perpustakaan, labolatorium dan musholah, hal tersebut berpengaruh pada
kegiatan atau proses belajar mengajar yang dilakukan di sekolah.
Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kondisi mental dan fisik siswa
yang tidak mampu bertahan dalam menerima pembelajaran yang cukup
lama di dalam kelas, sehingga siswa merasa capek dan bosan.
B. Saran
1. Untuk peneliti dapat dipergunakan sebagai bahan kajian dalam
pengembangan sistem pembelajaran full day school yang lebih baik
2. Bagi guru
a. Agar pelaksanaan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik,
hendaknya guru menjalin relasi dan hubungan yang baik dengan siswa
sebagai upaya peningkatan prestasi belajar.
b. Dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran berlangsung,
sehingga terjalin komunikasi yang baik antara guru dan siswa.
3. Bagi peneliti
Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan diharapkan
dapat melakukan penelitian yang lebih sempurna tentang penerapan full
day school.

