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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dan saran ini merupakan hasil dari penelitian untuk 

mengetahui “Penerapan Sistem Full Day School Dalam Pembentukan 

Karakter Anak di SDIT Darul Hikmah Sembung Purwobinangun Kab. 

Sleman”. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan 

dan saran akan diuraikan sebagai berikut:

1. Penerapan pembelajaran Fullday School dari hasil analisis deskripsi 

menunjukkan bahwa diketahui kebanyakan responden (88,0%) menilai 

penerapan pembelajaran sistem full day school, Tinggi. Hal ini berarti 
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penerapan pembelajaran sistem full day school di SDIT Darul Hikmah 

Desa Sembung Kec. Pakem Kab. Sleman termasuk dalam kategori tinggi.

2. Respon Siswa tehadap peranan penerapan Fullday School dalam 

pembentukan karakter siswa dengan hasil analisis deskripsi menunjukkan 

bahwa diketahui kebanyakan responden (66,0%) menilai respon siswa 

terhadap peranan penerapan sistem  full  day  school  dalam  pembentukan  

karakter anak, Tinggi. Hal ini berarti respon siswa terhadap peranan 

penerapan sistem  full  day  school  dalam  pembentukan  karakter anak di 

SDIT Darul Hikmah Desa Sembung Kec. Pakem Kab. Sleman termasuk 

dalam kategori tinggi.

B. Saran

    1. Siswa SDIT Darul Hikmah Desa Sembung Kec. Pakem Kab. Sleman

      Sehubungan dengan penerapan pembelajaran sistem full day school, 

maka siswa SDIT Darul Hikmah Desa Sembung Kec. Pakem Kab. Sleman 

hendaknya mengikuti kegiatan sekolah dengan sungguh-sungguh dan rajin 

serta berusaha membantu kelancaran pembentukan karakter agar anak 

menjadi anak yang memiliki ahlak yang baik dan memiliki pengetahuan 

yang luas. Serta  menaati semua peraturan dan perintah dari guru.

     2.  SDIT Darul Hikmah Desa Sembung Kec. Pakem Kab. Sleman
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                Dalam upaya penerapan sistem  full  day  school  dalam  pembentukan  

karakter anak, maka SDIT Darul Hikmah Desa Sembung Kec. Pakem Kab. 

Sleman dapat selalu memberikan keteladanan dan ketegasan dari 

ustadz/ustadzah, misalnya dalam hal sholat berjamaah juga menjadi 

perhatian yang akan diperbaiki pihak sekolah. Solusi yang dapat dilakukan 

adalah guru (ustadz/ustadzah) di SDIT Darul Hikmah Desa Sembung Kec. 

Pakem Kab. Sleman yang mampu mengelola kegiatan pembelajaran dengan 

baik dan metode yang variatif diharapkan memberikan seminar, dialog 

ataupun diskusi kecil kepada guru lain yang masih menggunakan metode 

yang terlalu kaku.

    3.  Peneliti Selanjutnya

             Peneliti selanjutnya dapat menjadikan hasil penelian ini dengan cara 

mengembangkan penelitian yang serupa dengan sampel atau subjek yang 

berbeda dari segi jumlah maupun lokasi atau menambah variabel penelitian, 

misalnya misalnya kendala-kendala penerapan, problematika pembelajaran, 

kesiapan SDM, dll.


