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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan program full day 

school dalam perkambangan sosial siswa di SD IT Ar Risalah  Kartasura  

tahun ajaran 2014/2015 memperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan  full day school di SD IT Ar Risalah Kartasura dengan proses 

pembelajaran yang mana siswa masuk mulai pukul 07.00 WIB sampai 

15.30 WIB  (ba’da ashar), sehingga dapat dikatakan waktu siswa banyak 

dihabiskan di sekolah. Dalam kegiatan belajar mengajar dimulai masuk 

mulai jam 07.00 WIB dilanjutkan muroja’ah, sholat dhuha kurang lebih 

25 menit. Kemudian dilanjutkan pembelajaran sampai dhuhur ba’da 

dhuhur ada mentoring, hafalan hadist-hadist dan doa. Setelah itu 

pembelajaran dilanjutkan kembali sampai ashar atau jam 14.30 WIB 

dilanjutkan kembali dengan muroja’ah terakhir pulang dan berjalan 

dengan lancar, tertib dan menyenangkan  hal ini semata-mata dilakukan 

untuk mengantisipasi kebosanan siswa di sekolah. Dalam seminggu ada 

56 jam pelajaran,  untuk kelas 1 dan 2 ada jam tidur siang. Kemudian 

untuk hari sabtu hanya sampai dhuhur. Jam pelajaran yang terbilang 

cukup banyak disebabkan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 

perpaduan antara kurikulum Dinas, Depag dan intern (Yayasan) sehingga 

kurikulum yang dirancang  sedemikian rupa menjadi satu kesatuan dalam 

pelaksanaan program full day school .  

2. Pengembangan interaksi sosial siswa full day school di SD IT Ar Risalah 

Kartasura. 

Pengembangan interaksi sosial siswa masuk dalam perkembangan sosial 

menunjukkan kematangan sosial seseorang , sedangkan perkembangan 

sosial siswa full day school  berdasarkan karakteristiknya di SD IT Ar 
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Risalah Kartasura, dikatakan  banyak siswa yang sudah berkembang 

berdasarkan usianya. ditandai dengan  siswa bisa berineraksi dengan baik 

kepada teman sebaya, guru dan karyawan SD IT Ar Risalah, siswa sudah 

terlihat mempunyai minat, siswa sudah bisa bekerjasama, siswa 

mempunyai teman sesuai dengan pilihannya sendiri (group), siswa dapat 

menyesuaikan diri disekolah, siswa dapat melihat kepentingan orang lain. 

3. Program  pelaksanaan  full day school dalam pengembangan interaksi 

sosial siswa SD IT Ar Risalah Kartasura. 

Sistem full day school secara tidak langsung kegiatan sekolah dan 

program-program sekolah berbeda dengan sekolah biasa. Dengan 

demikian siswa dan civitas yang ikut andil dalam program tersebut harus 

bisa menyesuaikan dan memperhatikan perkembangan anak, jika 

perkembangan diperhatikan  kemungkinan keberhasilan anak akan 

tercapai. Dari data yang dikumpulkan program yang diadakan SD IT Ar 

Risalah Kartasura dalam perkembangan sosial antara lain:  SD IT Ar 

Risalah mengadakan pembelajaran dari pagi hingga sore, mengajarkan 

sosialisasi masyararakat dengan kerja bakti, menyelenggarakan kegiatan 

sosial, penyaluran minat dan bakat, memberikan keteladanan, dan 

menyediakan kesempatan bekerjasama, diskusi dalam pembelajaran. 

  

B. Implikasi 

Perumusan implikasi dalam sajian laporan penelitian ini disandarkan 

pada kesimpulan diatas, bahwa: 

1. Pelaksanaan program pelaksanaan full day school  merupakan suatu 

wadah pendidikan yang sangat relevan, inovatif dan mendukung 

perkembangan anak, dengan program-program yang sudah direncanakan, 

melibatkan semua civitas akademik untuk memajukan program sekolah 

sehingga bisa mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sekolah yang 

menjadi kebutuhan dan tujuan bersama. 
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2. Pengembangan interaksi sosial anak harus diperhatikan dalam menunjang 

keberhasilan anak tersebut, salah satunya yaitu perkembangan sosial 

yang sangat dekat kaitannya dengan kehidupan di masyarakat sehingga 

dengan pendidikan yang pelaksanaannya full day school bisa memberi 

sumbangan terhadap kematangan sosial anak yang nantinya bisa 

mencapai keberhasilan dan sesuai harapan masyarakat pada umumnya. 

3. Program-program sekolah dalam perkembangan anak harus senada dan 

sesuai dengan porsinya masing-masing, sehingga tidak melulu 

mementingkan perkembangan kognitif saja yang banyak sekali kita 

jumpai di suatu lembaga pendidikan tanpa memperhatikan perkembangan 

anak dari sisi yang lain terlebih dalam pengembangan interaksi sosialnya. 

 

C. Saran  

Penelitian pelaksanaan program full day school dalam pengembangan 

interaksi sosial di SDIT Ar-Risalah Kartasura ditujukan untuk membuka 

cakrawala pentingnya mengetahui perkembangan sosial anak, karena 

kesuksesan seseorang dipengaruhi oleh perkembangannnya baik bagi peneliti, 

pihak sekolah, dan orang tua/ wali. Demikian ulasan yang menjadi arahan 

penulisan saran yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak 

yang terkait. Saran tersebut peneliti tujukan kepada: 

1. Kepala Sekolah SDIT Ar-Risalah Kartasura 

Saran yang sekiranya peneliti sampaikan kepada Kepala Sekolah 

SDIT Ar-Risalah diantaranya untuk selalu: 

a. Mebuat dan mengajak asyatidz dan asyatidzah serta praktisi 

pendidikan untuk aktif Menggalakkan inovasi yang diarahkan 

dengan memperhatikan dari semua segi perkembangan terutama 

perkembangan sosial  yang koridornya  sesuai syari’at Islam dan 

kebutuhan dimasa mendatang,  Upaya sekolah untuk selalu 

memodofikasi kegiatan yang diselaraskan dengan nilai-nilai 

perkembangan . 
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b. Mengkondisikan lingkungan sekolah untuk senantiasa menerapkan 

syari’at Islam didalamnya. Keadaan lingkngan belajar yang 

dipisakan antara kelas putra dan putri, serta kantor ustadz dan 

ustadzah yang terpisah pula, 

c. Alangkah lebih baiknya jika program-program yang dijalankan 

lebih memperhatikan perkembangan anak disesuaikan dengan 

kebutuhan siswa pada usianya. 

 

2. Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum 

 Saran yang sekiranya peneliti sampaikan kepada Wakil Kepala 

Sekolah SDIT Ar-Risalah diantaranya untuk selalu:   

a. Melakukan inovasi dan bersinergi dengan asyatidz dan asyatidzah 

serta praktisi pendidikan. Team work tersebut diharapkan dapat 

merumuskan program  yang juga memperhatikan segi 

perkembangan sosial dan alangkah baiknya juga tertuang kegiatan 

belajar mengajar sehingga anak sudah terbiasa bersosial dengan 

baik dengan lingungannya.  

b. Perancangan program sekolah dengan menyisipkan perhatian 

dalam  perkembangan siswa  kedalam setiap kegiatan sekolah. Hal 

ini akan membantu anak dalam memupuk perkembangan sosialnya. 

 

3. Tenaga Pendidik SDIT Ar-Risalah Kartasura 

Saran yang sekiranya peneliti sampaikan kepada tenaga pendidik 

Sekolah SDIT Ar-Risalah diantaranya untuk selalu:  

a. Menerapkan pola asuh Rasulullah yang tangguh dan penuh kasih 

sayang kepada peserta didiknya agar selalu terjaga. Terlebih juga 

memperhatikan perkembangan sosial siswa ketika disekolah yang 

akhirnya akan dibawa kemasyarakat luar sebagai pencitraan ajaran 

sekolah untuk terjun dimasyarakat. 
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b. Menyediakan ruang berdikusi, berkerja sama dan saling menolong 

antar siswa dalam segi kebaikan semata-mata untuk menyongsong 

perkembangan sosial siswa. 

c. Berinovasi dalam menerapkan metode dan strategi pembelajaran. 

Metode dan strategi yang menarik akan membuat peserta didik 

lebih menikamati dan berperan aktif proses pembelajaran terlebih 

penerapan full day school  sehingga anak tidak merasa bosan 

disekolah. 

 

4. Wali murid SDIT Ar-Risalah Kartasura, 

Saran yang sekiranya peneliti sampaikan kepada Wali Murid 

SDIT Ar-Risalah diantaranya untuk selalu:  

a. Bekerja sama dengan pihak sekolah dalam rangka memperhatikan 

perkembangan anak. Pengawasan dan bimbingan dirumah sangat 

berpengaruh dalam  perkembangan anak tersebut sehingga 

akhlaknya tetap terjaga dan terbimbing terutama pengaruh negative 

dimasyarakat yang akan mempengaruhi anak. 

b. Mendukung program sekolah dalam upaya membangun karakter 

Islami baik kepada peserta didik ataupun kepada wali murid. 

Kegaitan kajian rutin yang digelar di Kamis pagi misalnya, 

merupakan upaya sekolah untuk memberikan wadah kepada wali 

murid agar selalu terbimbing dalam menjalani kehidupanya. Baik 

bimbingan menjadi orang tua yang benar dan bermasyarakan yang 

benar sesuai dengan syari’at Islam. Upaya ini sangat patut untuk 

didukung. 

c. Hendaknya wali murid juga antusias dengan FORSITA forum 

orang tua yang terjalin anatara kerjasama pihak sekolah dan wali 

murid dalam rangka memperhatikan perkembangan siswa. 

 

 

 


