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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis memaparkan pokok-pokok permasalahan 

dan pembahasan secara terperinci, maka berikut ini penulis 

menyimpulkan beberapa hasil dari penelitian, di antaranya sebagai 

berikut: 

1. Latar belakang kebijakan full day school di SMP IT Permata 

Bunda Mranggen Demak secara umum ialah adanya  

pergaulan siswa  yang kurang baik di luar sekolah, 

keterpaduan dan kekhasan kurikulum terpadu (JSIT) yang  

mata pelajarannya lebih banyak daripada sekolah umum, 

sedikitnya sekolah-sekolah yang memperhatikan akhlak 

siswa, keinginan orangtua siswa untuk melanjutkan 

pembiasaan islami ke jenjang selanjutnya yaitu SMP, 

sehingga perlunya penambahan waktu, dengan tujuan dapat 

menanamkan akhlak melalui pembiasaan dan 

mengembangkan bakat dan minat siswa. 

2. Implementasi kebijakan full day school dalam upaya 

membentuk akhlak karimah siswa di SMP IT Permata Bunda 

Mranggen Demak sudah berjalan dengan baik, dimana setiap 

harinya siswa  melakukan pembiasaan adzan, shalat dhuha, 
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shalat dzuhur dan ashar berjamaah, dzikir, berdoa, membaca, 

dan menghafal al-Qur’an bahkan hadits. 

3. Kebijakan full day school  di SMP IT Permata Bunda 

Mranggen Demak memberikan dampak positif untuk 

perkembangan sosial, kognitif dan spiritual siswa, di 

antaranya yaitu  siswa disiplin dalam beribadah,  hubungan 

siswa dengan masyarakat, guru, dan siswa yang lain menjadi 

akrab, siswa dapat berkata sopan, menghargai dan 

menghormati orang tua, guru, dan bersikap ramah. Serta 

pengetahuan dan wawasan siswa meningkat. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas., maka 

dapat disampaikan saran sebagai berikut: 

1. Latar belakang kebijakan full day school 

a. Untuk meminimalisir pergaulan di luar sekolah yang 

kurang baik, dan penanaman akhlak, hendaknya orang tua 

siswa tidak hanya mengawasi siswa di rumah, alangkah 

lebih baik orang tua memberikan contoh untuk melakukan 

pembiasaan islami seperti mengucapkan salam. 

b. Mata pelajaran di SMP IT Permata Bunda sangat banyak 

dengan adanya kurikulum khas dan kurikulum DIKNAS, 

hendaknya guru dapat lebih meningkatkan strategi 
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pembelajaran yang bervariasi, supaya tidak membuat 

siswa bosan dan jenuh di dalam kelas. 

c. sedikitnya sekolah-sekolah yang memperhatikan akhlak 

siswa, hendaknya kepala sekolah lebih maksimal dalam 

memberikan pembiasaan islami, agar siswa lebih terarah 

dalam berperilaku. 

d. Keinginan orang tua untuk melanjutkan pembiasaan 

islami ketika SD IT Permata Bunda, hendaknya pihak 

sekolah dan guru di SMP IT Permata Bunda bukan 

sekedar menumbuh kembangkan pembiasaan islami saja, 

akan tetapi perlunya pengawasan di setiap pembiasaan 

islami siswa . 

e. Untuk mengembangkan bakat dan minat siswa, 

hendaknya wakasek kesiswaan lebih meningkatkan 

memberikan pelayanan dan pembinaan ekstra terhadap 

siswa agar siswa mempunyai kedisiplinan dalam 

mengembangkan bakatnya.  

2. Dalam implementasi kebijakan full day school  dalam upaya 

membentuk akhlak karimah siswa, hendaknya dilaksanakan 

dengan kerjasama yang baik antara kepala sekolah, wali kelas, 

serta guru sehingga rencana dalam membentuk akhlak siswa 

berjalan dengan baik. 

3. Dampak kebijakan full day school 
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a. Aspek Spiritual, hendaknya orang tua juga ikut 

mengevaluasi kegiatan siswa di rumah. 

b. Aspek Sosial, hendaknya wakasek kesiswaan lebih 

meningkatkan kegiatan yang menunjang perkembangan 

sosial siswa secara rutin seperti kegiatan baksos 3 bulan 

sekali 

c. Aspek Intelektual, hendaknya pengelola full day school di 

SMP IT  Permata Bunda Mrangen Demak untuk selalu 

berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan 

yang baik terhadap siswa dengan melengkapi segala 

kebutuhan belajar yang diperlukan siswa, seperti 

menyangkut sarana dan praarana perpustakaan untuk 

menambah wawasan siswa. 

C. Kata 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. Aamiin 


