
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekolah merupakan lembaga formal tempat setiap anak menerima

pendidikan, baik pendidikan secara ilmu pengetahuan maupun pendidikan nilai-

nilai moral serta pembentukan karakter dari setiap peserta didik.  Dimana sekolah

merupakan salah satu tempat yang dianggap aman oleh para orang tua serta

tempat yang dijadikan sebagai pembinaan karakter dan tempat memperoleh

adanya pendidikan yang layak dan tentunya  tidak dalam hal akademik ataupun

pendidikan formal semata. Maka tidak jarang banyak orang tua senantiasa

berlomba-lomba menyekolahkan anak mereka ke sekolah-sekolah dengan

berbagai program pendidikan.

Perkembangan teknologi sekarang ini telah banyak menunjukkan

kemajuan yang luar biasa. Banyak hal dan sektor kehidupan yang telah

menggunakan keberadaan dan teknologi sendiri. Kehadirannya telah memberikan

dampak yang cukup besar terhadap kehidupan dan dimensi. Demikian halnya

teknologi komunikasi  yang merupakan peralatan perangkat keras dalam struktur

organisasi yang mengandung nilai sosial yang memungkinkan individu untuk

mengumpulkan, memproses, dan saling tukar informasi. Namun tidak selamanya

perkembangan teknologi selalu memberikan dampak yang positif bagi segala

aspek kehidupan ini. Tidak sedikit pula dampak negatif yang ditimbulkan dari

adanya teknologi sendiri. Dampak negatif dari adanya teknologi sendiri yaitu

menurunkan motivasi belajar peserta didik karena terlalu asyik dan terlena dengan
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pesona gadget yang dimilikinya. Selain menurunkan motivasi belajar peserta

didik, dengan adanya teknologi juga dapat menurunkan nilai- nilai moral

khususnya dikalangan remaja yang begitu mudah mengakses segala informasi dari

dunia maya misalkan tentang pornografi yang membuat candu bagi setiap

penggunanya.

Berdasarkan permasalahan yang ada, menunjukkan bahwa di zaman

modern ini pendidikan menjadi sebuah tantangan dan sebagai upaya alternatif

jalan keluarnya yaitu dengan mengembangkan pola pendidikan yang kreatif dan

efektif. Sebagai upaya mengahadapi dan menanggapi pesatnya perkembangan

zaman diperlukan sebuah program pendidikan yang direncanakan secara

sistematis melalui kurikulum yang mempunyai peran sangat penting bagi

pendidikan peserta didik. Kurikulum berperan dalam melakukan berbagai

kegiatan kreatif dan kondtruktif, dalam artian menciptakan dan menyusun sesuatu

hal yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimasa sekarang dan masa

depan.1

Sebagai upaya perbaikan serta meningkatkan mutu pendidikan yang ada

maka banyaklah program pendidikan yang ditawarkan sebagai alternatif untuk

peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Salah satu program unggulan yang

ditawarkan didalam sekolah yang menjadi tujuan utama para orang tua yaitu

adalah program full day school yang mana dengan adanya program ini maka siswa

akan lebih banyak berada di sekolah.

1Abd Ghofur, Pendidikan Anak Pengungsi  (Model Pengembangan Pendidikan di
Pesantren Bagi Anak- Anak Pengungsi ) , ( Malang: UIN Perss, 2009 ), h. 76-77
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Program full day school merupakan sebuah alternatif dan jawaban dari

permasalahan yang ada, dimana full day school tersebut  akan membuat siswa

berada di sekolah dengan waktu yang lebih lama dengan durasi waktu  dari pagi

hingga sore dengan berbagai kegiatan serta pelajaran yang diterima. Dan tentunya

dengan adanya hal ini membuat sosialisasi dan interaksi siswa terhadap sesama

teman sebayanya akan semakin terbangun. Serta dengan sosial skill yang dimiliki

peserta didik ini akan membuat setiap individu menjadi lebih kerja keras dalam

menghadapi masa depannya. Namun, tidak selamanya hal ini membuat positif

karena dengan waktu yang lebih banyak digunakan di sekolah dapat menciptakan

peserta didik yang individualistis serta kurang bersosialisasi dengan teman sebaya

di rumah. Tetapi selain itu juga,  dengan adanya penerapan program full day

school dapat membuat sikap kognitif peserta didik terasa dengan baik karena

beragamnya ruang interaksi anak.

Tidak hanya sekedar dari program pendidikan formal saja, namun dengan

adanya program full day school ini, yang di dalamnya banyak terdapat kegiatan-

kegiatan yang dapat membentuk sikap dan perilaku anak menjadi lebih baik.

Sehingga buat para orangtua yang memiliki kesibukan di luar dengan memiliki

waktu ruang kerja yang cukup padat, tidak perlu khawatir mengenai anaknya.

Karena di dalam proses penerapan program full day school tersebut, gurulah yang

mempunyai peran penting dalam pembinaan akhlak siswa di dalam lingkup

sekolah atau lembaga pendidikan tersebut.

Gorton mengemukakan bahwa perangkat sekolah seperti kepala sekolah,

dewan guru, siswa, pegawai harus saling mendukung untuk dapat bekerjasama
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mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa

sukses atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan

tergantung atas kemampuan pimpinannya untuk menciptakan iklim kerja sama

agar dapat berjalan efektif dan efisien.2 Dalam lembaga pendidikan disamping

dibutuhkan kepala sekolah yang professional, juga perlu adanya tenaga

kependidikan yang kompeten dan professional. Hal ini dikarenakan pencapaian

tujuan pendidikan sangat tergantung pada kualitas tenaga pendidik, dalam hal ini

guru, karena guru memegang peran sentral dalam proses belajar mengajar,

dimana guru harus berinteraksi langsung dengan para siswa.

Kinerja guru adalah hasil kerja yang dicapai guru dalam melaksanakan

tugas-tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya. Kinerja guru dalam hal ini

yaitu kemampuan merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan

mengevaluasi hasil pembelajaran. Kinerja guru sangat erat kaitannya dengan

tugas, fungsi, dan tanggungjawab guru terhadap proses pembelajaran yang

diharapkan mampu menjadi inspirator dan fasilitator bagi anak didik dalam

melaksanakan tugas belajarnya.

UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bab 1 pasal 1,
dijelaskan bahwa guru adalah pendidik professional dengan tugas utama
mendidik, mengajar dan membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan
formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.3

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu

melalui salah satu guru di SMAN 11 Kendari Bapak Suparno,S.Pd beliau

2 Richard, School Administration, (The American: Brown Company Publisher, 2005 ), h.
178

3 Republik Indonesa, UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2006), Cet. 1, h. 2
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mengatakan bahwa penerpan program full day school, yang ada di sekolah

tersebut sudah berjalan dengan semaksimal mungkin. Hal tersebut dapat di lihat

dari banyaknya minat para siswa- siswi dalam mengikuti berbagai kegiatan

maupun lomba yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Seperti kegiatan seni,

kegiatan olahraga, kegiatan cerdas cermat, serta  kegiatan keagamaan.4

Kegiatan- kegiatan tersebut telah dirancang  oleh kepala sekolah dan

guru yang bersangkutan agar tidak mempengaruhi proses pembelajaran yang di

adakan di kelas- kelas. Kegiatan seni yang ada di SMAN 11 Kendari di antaranya

yaitu kegiatan tari kreasi dan tari modern. Hal tersebut di ambil oleh guru karena

mengingat bahwa banyaknya generasi sekarang yang kurang memahami tentang

nilai-nilai budaya yang di terapkan pada tarian-tarian. Sehingga guru bersepakat

bahwa setiap hari rabu digunakan untuk kegiatan seni, dimana dalam minggu

pertama hari rabu di gunakan untuk tari tradisional dan minggu berikutnya

digunakan untuk tari tradisional.

Sedangkan untuk kegiatan olahraga, guru yang bersangkutan selalu

menggunakan hari kamis pada jam pertama pembelajaran. Dan kegiatan yang

sering dilakukan yaitu seperti kegiatan bola basket, volly, badminton, tenis meja

dll. Hal tersebut di anggap bahwa siswa-siswi SMAN 11 Kendari mempunyai

bakat yang tidak kalah baik dengan siswa-siswi yang ada di sekolah lain. Oleh

karena itu guru selalu menggunakan hari tersebut untuk mengembangkan bakat

4 Suparno, Hasil Wawancara Guru SMAN 11 Kendari
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olehraga setiap siswa agar dapat bersaing dengan teman satu sekolah maupun dari

sekolah lain.5

Tetapi untuk kegiatan keagamaan yang ada di SMAN 11 Kendari

tersebut hanya kegiatan IMTAQ saja yang diselingi dengan kegiatan rutin setiap

jum’at yaitu kegiatan membaca yaasin bersama. Oleh karena itu, masih banyak

siswa-siswi yang kurang memahami dengan baik tentang perilaku yang baik dan

benar. Sehingga guru-guru bersepakat bahwa setiap selesai sholat jumat para

siswa dikumpulkan di sebuah musollah yang ada di SMAN 11 Kendari tersebut,

guna untuk lebih memperkenalkan kepada seluruh siswa bahwa agama yang baik

itu seperti yang terdapat dalam Al- Qur’an dan Hadist.

Meskipun banyaknya kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMAN 11

Kendari tersebut, tidak membuat proses pembelajaran yang ada di dalam kelas di

abaikan begitu saja. Hal ini dapat di lihat dari baiknya kinerja guru yang ada di

SMAN 11 tersebut, guru-guru tersebut selalu mempunyai cara dan metode yang

bervariatif dan menyenangkan sehingga siswa tidak mudah jenuh ketika berada di

sekolah selama sehari penuh.

Guru- guru yang ada di sekolah tersebut juga selalu mengikuti workshop

yang sering di adakan di dalam sekolah maupun luar sekolah. Menurut kepala

SMAN 11 Kendari, yaitu Bapak La Hanufi, S.Pd beliau mengatakan bahwa setiap

guru wajib memperbaiki cara dan metode yang di ajarkan kepada setiap siswa,

agar para siswa tidak merasa kaku dalam pembelajan tersebut. Setiap guru bidang

studi pun memiliki gaya dan metode mengajar yang sangat beraneka ragam untuk

5 Muttaqin Hidayat, Hasil Wawancara Guru Olahraga SMAN 11 Kendari
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menarik simpati dan menarik perhatian agar semangat dalam memahami materi

yang telah diajarkan.6

Ketika peneliti sedang melakukan observasi pada sekolah tersebut,

banyak guru yang sedang memanfaatkan fasilitas yang ada di luar kelas seperti

pemanfaatan green house, guna untuk menarik semangat siswa agar lebih

bersemangat lagi dalam proses pembelajaran yang diajarkan, dll. Ada pula yang

memanfaatkan halaman depan perpustakaan guna untuk belajar sambil bermain

agar siswa bisa membandingkan tentang pembelajaran di dalam kelas dan luar

kelas. Tentunya banyak siswa yang sangat tertik dengan metode yang biasa di

lakukan oleh guru tersebut.

Keberhasilan sekolah banyak ditentukan oleh para guru dan kepala

sekolah, meskipun keberhasilan kinerja guru sangat ditentukan oleh banyak

faktor, salah satu faktor yang berperan terhadap kinerja guru adalah penerapan

program full day school. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang

HUBUNGAN PENERAPAN PROGRAM FULL DAY SCHOOL DENGAN

KINERJA GURU DI SMAN 11 KENDARI.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan batasan

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penerapan Program Full Day School di SMAN 11 Kendari

b. Kinerja Guru di SMAN 11 Kendari

6 La hanufi, Hasil Wawancara Kepala Sekolah SMAN 11 Kendari
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2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah

penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagaimanakah penerapan program full day school di SMAN 11

Kendari?

b. Bagaimanakah kinerja guru di SMAN 11 Kendari?

c. Apakah ada hubungan penerapan program full day school dengan

kinerja guru di SMAN 11 Kendari?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui penerapan program full day school di SMAN 11

Kendari?

b. Untuk mengetahui kinerja guru di SMAN 11 Kendari?

c. Untuk mengetahui hubungan penerapan program full day school dengan

kinerja guru di SMAN 11 Kendari?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi sekolah agar dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan kinerja

sekolahnya yang ditinjau dari segi penerapan program full day school.

b. Bagi peneliti, diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan khususnya

terkait dengan pengaruh penerapan program full day school terhadap

kinerja guru.
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c. Bagi guru, sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan dalam proses

pembelajaran tersebut.

d. Bagi peneliti lain, sebagai bahan bacaan bagi para pembaca yang bisa

dijadikan ilmu dan rujukan dalam penelitian selanjutnya.

D. Definisi Operasional

Untuk lebih memahami judul penelitian ini perluh diuraikan satu persatu

yaitu:

1. Program full day school merupakan studi pendidikan yang sebagian

waktunya digunakan untuk program pembelajaran yang menyenangkan,

kreatif, dan tidak kaku. Yang disertai dengan kegiatan-kegiatan

ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat siswa

sehingga siswa tidak merasa jenuh ketika berada di sekolah selama sehari

penuh.

2. Kinerja guru merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat

dicapai oleh seseorang guru dalam melaksanakan tugas sesuai dengan

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan masalah diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis bahwa

terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan program full day school

dengan  kinerja guru di SMAN 11 Kendari.


