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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari sebuah penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan beberapa 

hasil wawancara dan analisis yang dilakukan kepada para subjek yaitu kepala 

sekolah, wakil kepela sekolah, dan peserta didik sebagai berikut: 

1. Dengan visi, misi dan tugas pokok Dinas Pendidikan Kota Palembang, beserta 

memperhatikan informasi atau data dari Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP) 

Kota Palembang angka anak putus sekolah pada tahun 2018 mencapai 1.278 

anak. Keadaan ini menjadi sebagai perhatian yang serius kepada Pemerintah 

Kota Palembang khususnya Dinas Pendidikan, oleh karena itu Dinas 

Pendidikan Kota Palembang pada tahun 2019 membuat Sekolah Filial Bagi 

Anak Jalanan yang putus sekolah di Kota Palembang untuk menciptakan 

Palembang Zero anak putus sekolah dan mendukung terciptanya program 

pengembangan yang berkesinambungan. 

2. Dalam proses belajar mengajar kurikulum yang digunakan pada sekolah filial 

adalah kurikulum K13. Tetapi untuk materi yang diajarkan kepada siswa 

sekolah filial disesuaikan dengan kemampuan mereka, hal ini disebabkan 

karena siswa filial sudah lama putus sekolah sehingga materi pembelajaran 

harus diajarkan dari materi yang dasar terlebih dahulu. 

3. Dapat diketahui dalam pelaksanaan pembelajaran siswa filial belajar dengan 

menggunakan pendekatan humanisme. Yang mana pendekatan humanistik 
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4. merupakan gambaran individu yang berperan sebagi manusia yang aktif, 

bertanggung jawab, serta memiliki potensi kreatif bebas dan mampu 

berorienttasi dimasa yang akan datang. 

5. Fasilitas sekolah filial sudah cukup baik. Sekolah filial memiliki ruang belajar, 

perpustakaan, ruang tata usaha, ruang guru, ruang keterampilan dan lain 

sebagainya. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, peneliti mengajukan 

saran-saran sebagai bahan menuju ke arah perbaikan yang sekiranya bisa diambil 

manfaatnya, saran tersebut sebagai berikut: 

1. Bagi pihak sekolah 

   Untuk pihak sekolah agar lebih memberi fasilitas dan pendekatan yang 

lebih dan intens lagi dalam membantu anak-anak jalanan sehingga dapat 

membantu anak-anak menyelesaikan pendidikan dan menggapai cita-citanya. 

1. Untuk peserta didik  

Diharapkan mengikuti setiap kegiatan, kebijakan, dan peraturan yang 

telah diberlakukan di sekolah. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya agar melakaukan penelitian yang lebih 

menarik, jauh lebih baik dalam penulisan tentang program sekolah filial. 
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