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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang 

efektivitas penerapan kebijakan full day school terdapat beberapa program 

kegiatan yang diterpakan oleh sekolah selain proses belajar mengajar yaitu 

adanya tambahan waktu satu jam belajar dan beberapa program seprti 

kokurikuler, ektrakurikuler wajib, ekstrakurikuler pilihan dan ektrakurikuler 

pembinaan minat dan bakat . Berdasarkan hasil perhitungan nilai Mean yang 

dihasilkan adalah sebesar 70,34 % dengan interpretasi berada diantara 65% - 

100 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan full 

day school di SMA Negeri 5 Kendari masuk dalam kategori “Baik”. 

Adapun hasil dari analisis data berdasarkan hasil uji t nilai yang 

diperoleh adalah sebesar 6,117 nilai tersebut menunjukkan bahwa thitung ˃ ttabel 

dengan penjabaran hasil thitung = 6,117. Sedangkan ttabel pada tingkat signifikan 

0,05 atau 5 % dengan derajat kebebasan = jumlah data – 2 atau 70 – 2 = 68 

yaitu 0,05  (df 68) = 1,66757. Jika dilihat dari hasil yang dijabarkan bahwa 

thitung (6,117) ˃ ttabel (1,66757) maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya 

penerapan full day  school efektif meningkatkan hasil belajar siswa biologi 

kelas XI MIPA SMA Negeri 5 Kendari.  
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5.2 Saran  

Saran ini ditujukan kepada pihak yang berkepentingan dalam 

pendidikan, yaitu pihak sekolah dan para peneliti selanjutnya, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagi pihak sekolah, yang telah menerapkan program full day school dan 

yang akan menerapkan program full day school agar lebih mengkaji 

kesiapan sekolah dan lebih memperhatikan baik kurikulum yang 

mendukung program full day school, metode pembelajaran yang menarik 

untuk siswa, sumber daya manusia serta kesiapan sarana dan prasana yang 

memadai untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah. 

2. Bagi pemerintah, dalam menerapkan kebijakan perlu memperhatikan 

keadaan setiap sekolah yang ada di Indonesia serta harus memiliki 

ketegasan dalam suatu program agar tidak terjadi perbedaan kebijakan 

setiapa sekolah. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan agar dapat melakukan 

penelitian yang serupa dengan variabel berbeda ataupun dengan 

menggunakan metode penelitian yang berbeda, agar informasi yang 

didapatkan lebih beragam mengenai program full day school.   

 

 


