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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Program Full Day School

1. Pengertian Program Full Day School

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan

peserta didik. Dengan melaksanakan pendidikan maka seorang akan mendapatkan

tambahan ilmu pengetahuan yang akan berguna baginya dimasa yang akan datang.

Upaya meningkatkan kualitas pada hakikatnya tidak sekedar mengarah pada hasil

pendidikan akan tetapi juga pada proses pelaksanaan pendidikan,  proses yang

dimaksud termasuk dalam program yang diterapkan. Full day school merupakan

salah satu bentuk program pendidikan yang sangat mendukung untuk

meningkatkan kualitas pendidikan.

Menurut etimologi kata full day school berasal dari bahasa inggris. Full

mengandung arti penuh, day yang berarti hari, sedangkan school yang

mengandung arti sekolah. Jadi jika di gabungkan maka full day school merupakan

sekolah sehari penuh.

Program full day school juga merupakan sebuah sistem pembelajaran

yang di lakukan dalam kegiatan belajar mengajar yang di lakukan sehari penuh

dengan memadukan sistem pembelajaran secara intensif yakni dengan menambah

jam pembelajaran untuk penambahan materi pelajaran serta pengembangan diri

dan kreativitas.1

1 Baharuddin, Pendidikan dan Psikologi, (Jogjakarta: Ar- Ruzz media, 2009), h. 227
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Dengan di mulainya jam sekolah dari pagi sampai sore hari, sekolah

lebih leluasa mengatur jam pelajaran yang mana disesuaikan dengan bobot mata

pelajaran dan ditambah dengan model pendalamannya. Sedangkan menurut Sukur

Basuki untuk penambahan waktunya digunakan untuk kegiatan pembelajaran

yang bernuansa informal, tidak kaku, menyenangkan bagi peserta didik dan

membutuhkan kreativitas dan inovasi dari pendidik.2 Sementara itu Sulistyawati

menyatakan bahwa sekolah bertipe full day school berlangsung hampir sehari

penuh lamanya, yakni dimulai dari pukul 06:45- 15:00 WIB.

Dari pemaparan di atas, dapat di simpulkan bahwa program full day

school merupakan suatu kebijakan sekolah yang di mulai dari pagi sampai sore

hari, dimana dalam proses pembelajaran tersebut menggunakan metode atau

media pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan agar para siswa tidak merasa

jenuh ataupun bosan ketika berada di lingkungan sekolah selama sehari penuh.

Metode pembelajaran program full day school tidak hanya dilakukan di

dalam kelas, namun juga peserta didik diberi kesempatan untuk memilih tempat

belajar. Artinya, peserta didik bisa belajar dimana saja seperti di halaman,

laboratorium, perpustakaan, dll.

Program full day school juga merupakan suatu istilah dari proses

pembelajaran yang dilaksanakan secara penuh, dimana aktifitas anak lebih banyak

dilakukan di sekolah dari pada di rumah. Meskipun begitu, proses pembelajaran

yang lebih lama di sekolah tidak hanya berlangsung di dalam kelas, karena konsep

awal dibentuknya program full day school ini bukan menambah materi ajar dan

2 Salim Basuki, Perkembangan Pendidikan, (Jakarta: 2009), h. 227
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jam pelajaran yag sudah ditetapkan oleh Depdiknas seperti yang ada dalam

kurikulum tersebut, melainkan tambahan jam sekolah digunakan untuk pengayaan

materi ajar yang disampaikan dengan metode pembelajaran yang kreatif dan

menyenangkan untuk menambah wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan,

menyelesaikan tugas dengan bimbingan guru, pembinaan mental jiwa dan moral

anak. Dengan kata lain konsep dasar program full day school ini adalah integrated

curriculum dan integrated activity.

Dalam program full day school ini peserta didik dapat memperoleh

banyak keuntungan secara akademik, tentu saja lamanya waktu belajar juga

merupakan salah satu dari dimensi pengalaman anak. Sebuah riset mengatakan

bahwa dengan adanya penerapan program full day school tersebut peserta didik

akan memperoleh banyak keuntungan yaitu baik keuntungan  secara akademik

maupun sosial.3

2. Latar Belakang Munculnya Program Full Day School

Munculnya sistem pendidikan program full day school di Indonesia di

awali dengan menjamunya istilah sekolah unggulan sekitar tahun 1990-an, yang

banyak di pelopori oleh sekolah swasta termasuk sekolah yang berlabel islam.

Dalam pengertian yang ideal, sekolah unggul adalah sekolah yang fokus pada

kualitas proses pembelajaran, bukan pada kualitas input siswanya. Kualitas proses

pembelajaran bergantung pada sistem pembelajarannya. Namun dalam faktanya

sekolah unggulan biasa ditandai dengan biaya yang mahal, fasilitas yang lengkap,

serta mewah, elit, lain dari pada yang lain, serta tenaga- tenaga pengajar yang

3 Muhaimin, Paragdima Pendidikan Islam, (Bandung: PT Raja Rosda Karya, 2004), h. 168
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professional walaupun keadaan ini sebenarnya tidak menjamin kualitas

pendidikan yang dihasilkan.

Term unggulan ini yang kemudian dikembangkan oleh para pengelola di

sekolah menjadi bentuk yang lebih beragam dan menjadi trade mark,  diantaranya

adalah program full day school. Program full day school yang biasanya

diterapkan mulai pukul 06:45- 15:00 WIB membuat anak banyak menghabiskan

waktunya di lingkungan sekolah bersama teman- temannya. Selain waktu yang

lebih banyak, biasanya sekolah dengan sistem ini, tidak terlepas dari biaya yang

dikeluarkan perbulannya bagi setiap orang tua yang memasukkan anaknya di

sekolah full day, karena biasanya sekolah yang menerapkan program full day

school biayanya jauh lebih mahal dari sekolah yang masuk biasa. Hal tersebut

disebabkan karena kualitas dan kuantitas yang di miliki sekolah dengan program

full day school jauh lebih lengkap dan lebih baik.

Meskipun memiliki rentang waktu yang lebih panjang yaitu dari pagi

sampai sore, program ini masih bisa diterapkan di Indonesia dan tidak

bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang ada. Sebagaimana

dijelaskan dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2016 tentang standar isi bahwa

setiap jenjang pendidikan telah ditentukan alokasi jam pelajarannya. Dalam

program full day school waktu yang ada tidak hanya dipakai untuk menerima

materi pelajaran namun sebagian waktunya dipakai untuk pengayaan dan kegiatan

ekstrakurikuler.4

4 Ropi komala,http://blogspot.co.i/2017/08/full-day-school.html?m=1 di akses pada 20
Maret 2018, Pukul 19:00 WIB
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3. Kebijakan Program Full Day School Sesuai Permendikbud No 23

Tahun 2017

Kemendikbud mengeluarkan kebijakan sekolah lima hari dalam seminggu
dan delapan jam belajar dalam satu hari mulai tahun pelajaran 2017/2018.
Hal itu tertuang dalam peraturan sekolah di laksanakan dalam delapan jam
dalam satu hari atau empat puluh jam selama lima hari dalam seminggu.
Ketentuan ini termasuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang hari sekolah yang
ditetapkan pada tanggal 12 juni 2017.
Didalam pasal 2 Permendikbud itu menyatakan bahwa hari sekolah di
laksanakan delapan jam dalam satu hari atau empat puluh jam salama lima
hari dalam seminggu. Ketentuan itu termasuk istirahat selama 0,5 jam dalam
satu hari atau 2,5 jam selama lima hari dalam seminggu.
Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 juga menyebutkan hari sekolah
digunakan bagi peserta didik untuk melaksanakan kegiatan intrakurikuler,
kokurikuler, dan ekstrakurukuler (pasal 5).  Kegiatan intrakurikuler
merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kurikulum.
Kegiatan kokurikuler digunakan untu penguatan materi atau pendalaman
kompetensi dasar atau indikator pada mata pelajaran atau bidang sesuai
dengan kurikulum.
Kegiatan kokurikuler meliputi kegiatan pengayaan mata pelajaran, kegiatan
ilmiah bimbingan seni dan budaya atau bentuk kegiatan lain untuk
penguatan karakter peserta didik. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler
merupakan kegiatan dibawah bimbingan dan pengawasan sekolah yang
bertujuan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, kemampuan
kepriadan, kerjasama dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk
mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Sedangkan ekstrakurikuler
termasuk kegiatan karya ilmiah, latihan olah bakat atau minat dan
keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.5

4. Sistem Pembelajaran Program Full Day School

Program full day school merupakan suatu konsep dasar “integrated-

Activity” dan “integrated- Curriculum”, model ini yang membedakan dengan

sekolah pada umumnya. Dalam program full day school semua program dan

kegiatan di sekolah, baik belajar, bermain, beribadah dikemas dalam sebuah

sistem pendidikan. Titik tekan pada program full day school adalah siswa selalu

5Posbali.id,hhtp://gppglelewblight.com/i?u=posbali.id/http///www.kebijakan-full-day-
school-sesuai-permendikbud-n0-23-tahun-2017/&hl=id=ID di akses pada 20 Maret 2018 Pukul
19:30 WIB
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berprestasi belajar dalam proses pembelajaran yang berkualitas yakni diharapkan

agar terjadi perubahan positif dari setiap individu siswa sebagai hasil dari proses

dan aktivitas dalam belajar. Adapun prestasi belajar yang dimaksud terletak pada

tiga ranah, yaitu :

a. Prestasi yang bersifat kognitif
Adapun prestasi yang bersifat kognitif seperti kemampuan siswa dalam
mengingat, memahami, menerapkan, mengamati, menganalisa,
membuat analisa dan lain sebagainya. Konkritnya, siswa dapat
menyebutkan dan menguraikan pelajaran minggu lalu, berarti siswa
tersebut sudah dapat dianggap memiliki prestasi yang bersifat kognitif.

b. Prestasi yang bersifat afektif
Siswa dapat dianggap memiliki prestasi yang bersifat afektif, jika ia
sudah bisa bersikap untuk menghargai, serta dapat menerima dan
menolak terhadap suatu pernyataan dan permasalahan yang sedang
mereka hadapi.

c. Prestasi yang bersifat psikomotorik
Yang termasuk prestasi yang bersifat psikomotorik yaitu kecakapan
eksperimen verbal dan nonverbal, keterampilan bertindak dan gerak.
Misalnya seorang siswa menerima pelajaran tentang adab sopan santun
kepada orang lain, khususnya kepada orang tuanya, maka si anak sudah
dianggap mampu mengaplikasikannya dalam kehidupannya.6

Selain itu, Sehudin mengatakan bahwa garis-garis besar program full day

school adalah sebagai berikut:

a. Menentukan sikap yang Islami
1. Pengetahuan dasar tentang iman, islam dan ihsan
2. Pengetahuan dasar tentang akhlak terpuji dan tercela
3. Kecintaan kepada Allah dan rasulnya
4. Kebanggaan Islam dan semangat memperjuangkan.

b. Pembiasaan berbudaya Islam
1. Gemar beribadah
2. Gemar belajar
3. Disiplin
4. Kreatif
5. Mandiri
6. Hidup bersih dan sehat
7. Adab-adab Islam.

6 Muhibbin Syah, Psikologi pendidikan dengan Pendekatan Terpadu, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2004), h. 154- 156
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c. Penguasaan, pengetahuan dan keterampilan
1. Penguasaan materi- materi pokok program pendidikan
2. Mengetahui dan terampil dalam beribadah sehari-hari
3. Mengetahui dan terampil baca dan tulis Al- Qur’an.7

Oleh karena itu, sistem pembelajaran inilah yang akan menghasilkan

sejumlah siswa dan lulusan yang telah meningkat, baik dari segi pengetahuan

maupun keterampilannya serta perubahan sikapnya yang menjadi lebih baik.

Adapun proses inti sistem pembelajaran program full day school antara lain:

a. Proses pembelajaran yang berlangsung secara aktif, kreatif,
transformatif sekaligus intensif. Sistem persekolahan dengan pola
program full day school mengindikasikan proses pembelajaran yang
yang aktif dalam artian mengoptimalisasikan seluruh potensi untuk
mencapai tujuan pembelajaran secara optimal baik dalam pemanfaatan
sarana dan prasarana di lembaga dan mewujudkan proses pembelajaran
yang kondusif demi pengembangan potensis siswa yang seimbang.

b. Proses pembelajaran yang dilakukan selama aktif sehari penuh tidak
memporsir siswa pada pengkajian, penelaahan yang terlalu
menjenuhkan. akan tetapi, yang difokuskan adalah sistem relaksasinya
yang santai dan lepas dari jadwal yang membosankan.8

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa konsep pengembangan dan

inovasi dalam program full day school adalah untuk meningkatkan mutu

pendidikan karena mutu pendidikan di Indonesia sekarang ini masih rendah. Maka

berbagai cara dan metode dikembangkan. Penerapan program full day school

dapat mengembangkan kreatifitas yang mencakup tiga ranah yaitu kognitif,

afektif, dan psikomotorik secara seimbang, yang diwujudkan dalam program-

programnya yang diantaranya sebagai berikut:

a. Pada jam sekolah, sesuai dengan alokasi waktu dalam standar nasional
tetap dilakukan pemberian materi pelajaran sesuai kurikulum standar
nasional.

7 Sehuddin, Pengaruh Pelaksanaan Pembelajaran Full Day School Terhadap Akhlak
Siswa, (Surabaya: Perpustakaan IAIN Sunan, 2005), h. 16

8 Firdaus,http://simastapala.blogspot.com/2012/12www./problematika-modern.html di akses
pada 20 Maret 2018, Pukul 20:00 WIB



17

b. Diluar jam sekolah (sebelum jam 7 dan setelah jam 12)  dilakukan
kegiatan seperti pengayaan materi pelajaran umum, penambahan
kegiatan yang bersifat pengembangan diri seperti music, dan
keagamaan seperti praktek ibadah dan sholat berjamaah. Namun siswa
tetap diberi kesempatan untuk istirahat yang sebagaimana dilakukandi
rumah. Pola hubungan antara guru dan siswa (vertikal) dan guru dengan
guru (horizontal) dilandasi dengan bangunan akhlak yang diciptakan
dan dalam konteks pendidikan serta suasana kekeluargaan.9

Dalam sistem ini, diterapkan juga format game (bermain), dengan tujuan

agar proses belajar mengajar sehari penuh berjalan dengan kegembiraan yang

diselingi dengan  permainan- permainan yang menarik bagi para siswa dalam

proses pembelajaran. Sehingga siswa tidak merasa jenuh ketika berada di

lingkungan sekolah dalam sehari penuh.

5. Tujuan Pembelajaran Program Full Day School

Pelaksanaan program full day school merupakan salah satu alternatif

untuk mengatasi berbagai masalah pendidikan, baik dalam prestasi maupun dalam

hal moral atau akhlak. Dengan mengikuti program full day school, orang tua dapat

mencegah dan menetralisir kemungkinan dari kegiatan anak yang menjerumus

pada kegiatan yang negatif. Salah satu alasan para orang tua memilih dan

memasukkan anaknya kesekolah yang menerapkan program full day school adalah

dari segi edukasi siswa.

Program full day school selain bertujuan mengembangkan mutu

pendidikan yang paling utama adalah program full day school bertujuan sebagai

salah satu upaya pembentukan akidah  dan akhlak siswa dan menanamkan nilai-

nilai positif. Program full day school juga memberikan dasar yang kuat dalam

9 Abudin Natta, Tokoh- Tokoh Pembaharuan di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2005),
h. 17
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belajar dalam segala aspek yaitu perkembangan intelektual, fisik, sosial, dan

emosional. Sebagaimana yang dikatakan oleh Asep Syaifuddin bahwa dengan

sekolah lebih bisa intensif dan optimal dalam memberikan pendidikan kepada

anak, terutama dalam pembentukan akhlak dan akidah. Kemudian menurut Farida

Isnawati mengatakan bahwa waktu untuk mendidik siswa lebih banyak sehingga

tidak hanya teori, tetapi praktek mendapatkan proporsi waktu yang lebih, sehingga

pendidikan tidak hanya teori tetapi aplikasi ilmu dalam kehidupan sehari- hari.10

Agar semua terlaksana dengan baik, maka program full day school di

desain untuk menjangkau masing- masing bagian dari perkembangan siswa. Jadi

tujuan pelaksanaan program full day school adalah memberikan dasar yang kuat

terhadap siswa dan untuk mengembangkan minat dan bakat serta meningkatkan

kecerdasan siswa dalam segala aspeknya.

6. Keunggulan dan Kelemahan Program Full Day School

Dalam program full day school ini siswa memperoleh banyak keuntungan

secara akademik. Lamanya waktu belajar juga merupakan salah satu dari dimensi

pengalaman anak. Sebuah riset mengatakan bahwa siswa akan memperoleh

banyak keuntungan secara akademik dan sosial dengan adanya program full day

school.11 Cryan dan Others dalam risetnya menemukan bahwa dengan adanya

penerapan program full day school menunjukkan anak- anak akan lebih banyak

belajar dari pada bermain, karena adanya waktu terlibat dalam kelas, hal ini

mengakibatkan produktifitas anak tinggi, maka juga lebih mungkin dekat dengan

10 Skripsi Muhammad Seli, Metode PembelajaranPendidikan Agama Islam Dalam Full
Day School di Sekolah Alam Bilingual Madrasah Tsanawiyah Surya Buana Lowokwaru Malang,
2009, h. 62- 63

11 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, (Bandung: PT Raja Rosda karya, 2004 ), h.
168
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guru, siswa juga menunjukkan sikap yang lebih positif karena tidak ada waktu

luang untuk melakukan penyimpangan- penyimpangan karena seharian siswa

berada dikelas dan berada dalam pengawasan guru.12

Penerapan program full day school mempunyai sisi keunggulan antara

lain:

a. Program full day school lebih memungkinkan terwujudnya pendidikan
utuh. Benyamin S. Bloom menyatakan bahwa sasaran pendidikan
meliputi tiga bidang yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. karena
melalui sistem asrama dan program full day  school tendensi kearah
penguatan pada sisi kognitif saja dapat lebih dihindarkan, dalam arti
lain aspek afektif siswa dapat lebih diarahkan demikian juga pada aspek
psikomotoriknya.

b. Program full day school lebih memungkinkan terwujudnya intensifikasi
dan efektvitas proses edukasi. Program full day school dengan pola
asrama yang tersentralisir dan sistem pengawasan 24 jam sangat
memungkinkan bagi terwujudnya intensifikasi proses pendidikan dalam
arti siswa lebih mudah diarahkan dan dibentuk sesuai dengan misi dan
orientasi lembaga bersangkutan, sebab aktivitas siswa lebih mudah
terpantau karena sejak awal sudah diarahkan.

c. Program full day school merupakan lembaga yang terbukti efektif
dalam mengaplikasikan kemampuan siswa dalam segala hal, seperti
aplikasi PAI yang mencakup semua ranah baik kognitif, afektif,
psikomotorik dan juga kemampuan bahasa asing.13

Namun demikian sistem pembelajaran model program full day school ini

tidak terlepas dari kelemahan atau kekurangan antara lain :

a. Program full day school acapkali menimbulkan rasa bosan pada siswa.

Sistem pembelajaran dengan pola program full day school

membutuhkan kesiapan baik fisik, psikologis, maupun intelektual yang

bagus. Jadwal kegiatan pembelajaran yang padat dan penerpaan sanksi

yang konsisten dalam batas tertentu akan menyebabkan siswa menjadi

jenuh. Namun bagi mereka yang telah siap, hal tersebut bukan suatu

masalah, tetapi justru akan mendatangkan keasyikan tersendiri, oleh

12 Bobbi Mark, Mempraktekkan Quantum Teaching di Ruang kelas, (Bandung: Kaifa,
2003), h. 150

13 Nor Hasan, Full Day School Model Alternatif Pembelajaran Bahasa Asing, (Jurnal
Pendidikan Tadris. Vol. 1 No. 1, 2006), h. 114- 115
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karenanya kejelian dan improvisasi pengelolaan dalam hal ini sangat

dibutuhkan. Keahlian dalam merancang program full day school

sehingga tidak membosankan.

b. Program full day school memerlukan perhatian dan keunggulan
manajemen bagi pengelola, agar proses pembelajaran pada lembaga
pendidikan yang berpola program full day school berlangsung optimal,
sangat dibutuhkan perhatian dan curahan pemikiran terlebih dari
pengelolaannya, bahkan pengorbanan baik fisik, psikologis, material,
dan lainnya. Tanpa hal demikian program full day school tidak akan
mencapai hasil optimal bahkan boleh jadi hanya sekedar rutinitas yang
tanpa makna.14

Dengan diterapkannya program full day school diharapkan peserta didik

dapat memperoleh

a. Pendidikan umum yang antisipasi terhadap perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

b. Pendidikan kepribadian yang antisipatif terhadap perkembangan sosial
budaya yang ditandai dengan derasnya arus informasi dan globalisasi.

c. Potensi anak tersalurkan melalui kegiatan- kegiatan ekstra kurikuler.
d. Perkembangan bakat, minat, dan kecerdasan anak terantisipasi sejak

dini melalui pemantauan psiklog.15

14 Ibid., h. 116
15 Agus Eko Sujianto, Penerapan Full Day School Dalam Lembaga Pendidikan Islam,

(Jurnal pendidikan Ta’lim V0l. 28 No. 2 November 2005 Tulungagung ), h. 204
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B. Deskripsi Kinerja Guru

1. Pengertan  Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat

dicapai oleh seseorang guru dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung

jawab yang diberikan kepadanya. Istilah kinerja atau prestasi kerja berasal dari

kata job performance yaitu prestasi kerja yang dicapai seseorang dalam

melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Mangkunegara kinerja adalah perbandingan hasil yang dicapai

dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu (lazimnya perjam).16Sedangkan

menurut Rosidah kinerja merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan

kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya.17

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja

merupakan hasil kerja yang dapat dilihat atau dinilai  secara kualitas dan kuantitas

yang dicapai seorang guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

sebagai seorang pendidik.

Pada hakikatnya kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh seseorang

dalam melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya sesuai dengan standar dan

kriteria yang ditetapkan untuk pekerjaan itu. Oleh karenanya kinerja merupakan

hal yang penting untuk dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan umpan

balik dalam upaya mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Aritonang

berpendapat bahwa:

16 Mangkunegara, Evaluasi kinerja Sekolah Dasar, (Jakarta : Refika Aditama, 2005), h. 9
17http//www.google, Pengaruh Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru, di akses pada

minggu 20 februari 2018
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Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang
dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab
masing- masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang
bersangkutan, secara legal tidak melanggar moral maupun etika.18

Kinerja merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun.

Dimana dalam implementasi kinerja tersebut dilakukan oleh sumber daya manusia

yang memiliki kompetensi, motivasi, dan kepentingan.

Berangkat dari sebuah pengertian psikologis kinerja merupakan perilaku

atau respon yang memberi hasil serta mengacu pada apa yang dikerjakan ketika

mengahadapi suatu tugas (performance).19 Sehingga kinerja akan mengarah pada

penilaian, berdasarkan hasil pengamatan guru terhadap aktivitas peserta didik

sebagaimana yang terjadi secara objektif.

Berkaitan dengan kinerja guru dalam melaksanakan kegiatan belajar

mengajar, maka dapat dikemukakan tugas keprofesionalan guru menurut Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 pasal 20 (a) tentang guru dan

dosen adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran

yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

Berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas, mengacu pada Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 pasal 20 (a) maka dapat

disimpulkan bahwa kinerja guru merupakan usaha kemampuan dan usaha guru

untuk melaksanakan tugas pembelajaran sebaik- baiknya dalam perencanaan

progam pengajaran, pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembelajaran dan evaluasi

hasil belajar. Dimana kinerja guru yang dicapai harus berdasarkan standar

18 Keret Aritonang, Pengaruh Disiplin Kerja dan Kompetensi Kerja Guru Terhadap Guru,
(Jakarta: Jurnal Pendidikan, 2005), h. 4

19 Martin Yamin dan Maisah, Standarisasi Kinerja Guru, (Jakarta : Tim GP Press, 2010), h.
87
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kemampuan professional, selama melaksanakan kewajiban sebagai guru

disekolah.

2. Konsep Kinerja Guru

Guru merupakan peran penting ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Setiap nafas kehidupan masyarakat tidak bisa melepaskan dari diri peranan

seorang guru. Sehingga eksistensi seorang guru dalam kehidupan masyarakat

sangat dibutuhkan utuk memberikan pencerahan dan kemajuan pola hidup

manusia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, definisi guru adalah orang yang

pekerjaan, mata pencaharian atau profesinya mengajar. Guru merupakan sosok

yang mengemban tugas mengajar, mendidik, dan membimbing. Jika ketiga sifat

tersebut tidak melekat pada seorang guru, maka ia tidak dapat dipandang sebagai

guru.

Dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa pada setiap diri guru, terletak

tanggung jawab untuk membawa peserta  didiknya pada kedewasaan atau taraf

kematangan tertentu. Dalam rangka ini, guru tidak semata- mata sebagai pendidik

dan sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun

siswa dalam belajar.20

Berkaitan dengan ini, sebenarnya guru memiliki peranan yang unik dan

sangat kompleks dalam proses belajar mengajar, dalam usahanya untuk

mengantarkan siswa atau anak didik ke taraf yang di cita-citakan. Oleh karena itu,

setiap rencana kegiatan guru harus dapat dibenarkan semata-mata dengan

kepentingan anak didik, sesuai profesi dan tanggung jawabnya, serta sosok guru

20 Mujtahid, Pengembangan Profesi Guru, (Malang : UIN Maliki Press, 2011), h. 33
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yang dibutuhkan adalah guru dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan

siswa sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan yang diharapkan pada setiap

jenjang madrasah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa guru adalah

seseorang yang memiliki tanggungjawab, tugas mendidik dalam mentransferkan

ilmu pengetahuan terhadap peserta didiknya dengan usaha yang dilakukan sesuai

dengan tujuan pendidikan.

Istilah kinerja guru merupakan salah satu bagian dari istilah kinerja

secara umum. Kinerja guru dimaksudkan sebagai kemampuan atau profesi kerja

guru dan fungsinya menyelenggarakan proses pembelajaran. Ini berarti pula

bahwa kinerja guru adalah berbagai bentuk aplikasi dari tugas dan peran guru

yang diaktualisasikan berdasarkan kemampuan dan profesionalitas yang

dimilikinya sebagai indikator dalam mengukur sejauh mana kompetensi guru.

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. Dalam melaksanakan tugasnya seorang guru harus memiliki disiplin

kerja yang baik. Dengan disiplin kerja tersebut dapat mengelola kelas dengan baik

sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan terarah.

Tugas pendidik secara umum adalah mengupayakan perkembangan

seluruh potensi anak didik, baik potensi psikomotorik, kognitif, maupun afektif

dan potensi tersebut harus dikembangkan. Dalam pendidikan disekolah, tugas

guru adalah mendidik dalam bentuk mengajar, sebagian dalam bentuk



25

memberikan dorongan, memuji, menghukum, memberi contoh, membiasakan dan

lain-lain yang diperkirakan menghasilkan pengaruh positif bagi pendewasaan

anak.

Tugas guru dalam proses belajar mengajar meliputi tugas paedagogik dan

tugas administrasi. Tugas paedagogik adalah membantu, membimbing, dan

memimpin. Suryosubroto mengatakan bahwa :

Dalam situasi pengajaran, gurulah yang memimpin dan bertanggung jawab
penuh atas kepemimpinan yang dilakukan itu. Ia tidak melakukan intruksi-
intruksi dan tidak berdiri dibawah manusia lain kecuali dirinya sendiri,
setelah masuk dalam situasi kelas.21

Pendapat lain tentang tugas guru dalam pengajaran dikemukakan oleh

Suryosubroto sebagai berikut:

a. Mempelajari materi pelajaran yang dijadikan tuntunan dalam menyusun
rencana pembelajaran

b. Memilih pendekatan atau strategi untuk menyampaikan pembelajaran
c. Memilih alat-alat pelajaran dan sarana lain
d. Memilih strategi evaluasi yang akan diambil.22

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tugas dan peranan guru

antara lain menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, merencanakan dan

mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan

siswa.

Menurut Basyarudin Usman “kinerja guru di antaranya mendesain

program pengajaran dan melaksanakan proses belajar mengajar”.23 Mengacu pada

pengertian tersebut, kinerja guru dapat diukur dari input yang diberikan pada

proses belajar mengajar dan seberapa besar output yang dihasilkan berupa kualitas

21 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekola, (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2002), h. 4
22 Ibid, h. 8
23 Drs Muh. Basyarudin Usman, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, (Jakarta:

Ciputat Press, 2006), h. 26
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peserta didik. Dalam pengertian lain kinerja guru sangat ditentukan oleh

kemampuan pribadi dan hasil yang dicapai dalam proses pembelajaran.

Disamping hal-hal yang telah disebutkan, maka ada beberapa komponen

yang dapat dijadikan sebagai indikator kinerja guru menurut Suryosubroto yaitu:

a. Kemampuan merencanakan pembelajaran, seorang guru sebelum
mengajar hendaknya merencanakan program pengajaran, membuat
persiapan pengajaran yang hendak diberikan. Karena pada hakikatnya
bila suatu kegiatan direncanakan lebih dahulu, maka tujuan dari
kegiatan tersebut akan lebih terarah dan lebih berhasil. Kemampuan
guru dapat dilihat dari data atau proses penyusunan program kegiatan
pembelajaran.

b. Kemampuan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, kegiatan
pembelajaran dikelas adalah inti penyelenggaraan pendidikan yang
ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, penggunaan media,
sumber belajar dan penggunaan metode serta strategi pembelajaran.

c. Kemampuan mengevaluasi dan pelaksanaan hasil belajar. Kegiatan
yang ditujukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya hasil
pembelajaran yang telah dilakukan.24

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja guru adalah

hasil yang di capai guru dalam melaksanakan tugas- tugasnya sesuai dengan

tanggungjawabnya. Dimana kinerja guru dalam hal ini yaitu kemampuan

merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan mengevaluasi hasil

pembelajaran.

3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Guru

Menurut lamatengga ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi

kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya yaitu kepemimpinan kepala sekolah,

fasilitas kerja, harapan-harapan, dan kepercayaan personalia sekolah.25 Dengan

24 Suryobroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h.
27- 56

25 Lamatenggo, Kinerja Guru: Korelasi Antara Persepsi Guru Terhadap Kepala Sekolah,
Motivasi Kerja dan Kinerja Guru Sekolah Dasar di Gorontalo, (Universitas Negeri Jakarta, 2001),
h. 35
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demikian nampaklah bahwa kepemimpinan kepala sekolah dan fasilitas kerja akan

ikut menentukan baik buruknya kinerja guru. Selain itu, banyak faktor yang turut

mempengaruhi kualitas kinerja guru, baik faktor internal guru yang bersangkutan

maupun faktor yang berasal dari luar seperti fasilitas sekolah, peraturan dan

kebijakan yang berlaku, kualitas manajerial dan kepemimpinan kepala sekolah,

dan kondisi lingkungan lainnya. Tingkat kualitas kinerja guru ini selanjutnya akan

turut menentukan kualitas lulusan yang dihasilkan serta pencapaian lulusan yang

dihasilkan serta pencapaian keberhasilan sekolah secara keseluruhan.

Mangkunegara mengemukakan bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi

kinerja yaitu:

Faktor kemampuan dan faktor motivasi. Faktor kemampuan secara
psikologis, kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan potensial (IQ) dan
realiti. Apabila seorang pegawai memiliki kemampuan yang tinggi dengan
pendidikan yang memadai maka ia akan mudah untuk mencapai kinerjanya.
Sedangkan faktor motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam
menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan
diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja).26

Mulyasa mengungkapkan bahwa, peningkatan kinerja juga didorong

oleh beberapa faktor, diantaranya terdapat dalam faktor  internal maupun eksternal

seorang guru, yaitu:

a. Dorongan untuk bekerja
Kecenderungan dan intensitas perbuatan seseorang dalam bekerja
kemungkinan besar dipengaruhi oleh jenis kebutuhan yang ada pada
diri orang yang bersangkutan. Demikian halnya guru, dalam
mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran, tentu dipengaruhi
oleh keinginan-keinginan yang kuat sesuai dengan upaya penyusunan
rencana pelaksanaan pembelajaran secara optimal.

26 Anwar Prabu Mangkunegara, Evaluasi Kinerja Sekolah Dasar, (Jakarta: Refika Aditama,
2007), h. 67
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b. Tanggungjawab terhadap tugas
Setiap guru memiliki tanggungjawab terhadap sejumlah tugas yang
harus dilakukan sesuai dengan jabatannya. Tanggungjawab guru
merupakan tuntutan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban,
sehingga guru yang bertanggungjawab akan berusaha melaksanakan
tugas dan kewajibannya dengan baik.

c. Minat terhadap tugas
Tugas-tugas yang dikerjakan oleh seorang guru mencerminkan
kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan minat terhadap tugas yang
dibebankannya. Dalam kaitannya dengan minat guru terhadap
pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran, berarti dalam diri
guru terdapat perasaan suka atau tidak suka untuk mengembangkan atau
tidak merencanakan pelaksanaan pembelajaran setiap akan melakukan
pembelajaran, dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

d. Penghargaan atas tugas
Penghargaan atas keberhasilan yang dicapai guru dalam bekerja
merupakan salah satu motivasi yang memacu dan mendorongnya untuk
bekerja dan berprestasi lebih baik. Penghargaan dapat menumbuhkan
rasa cinta, bangga, dan tanggungjawab terhadap terhadap tugas- tugas
yang diberikan.27

4. Penilain Kinerja Guru

Menurut Simamora penilaian kinerja adalah proses yang dipakai oleh

organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan.28 Sedangkan

menurut Mathis dan Jackson penilaian kinerja adalah proses evaluasi seberapa

baik karyawan mengerjakan pekerjaan mereka ketika dibandingkan dengan satu

set standar dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut.29

Penilaian kerja yang efektif berfokus pada hasil kerja yang terkait secara

langsung dengan misi dan tujuan organisasi sehingga nantinya dapat menunjang

implementasi strategi pelayanan. Hal ini akan terwujud apabila guru memahami

dimensi-dimensi yang di evaluasi, aspek-aspek yang dinilai dari jabatannya, dan

27 Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 227
28 Simamora Hendry, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: STIE YKPN, 2004),

Cet. Ke- 3, h. 56
29 Mathis dan Jackson, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Salemba Embn

Patria, 2004), h .4



29

mereka memandang penilaian telah dilakukan secara terbuka dan valid. Dalam hal

ini diperlukan adanya interaksi antara penilaian dengan individu yang dinilai

dalam proses penentuan dimensi kegiatan, standar penilaian, dan metode penilaian

memegang peranan yang sangat penting. Kesesuaian antara pendekatan dan

metode dengan strategi yang dijalankan oleh organisasi juga akan menentukan

efektivitas system penilaian, dan hal ini juga akan mengakibatkan efektifnya

implentasi strategi melalui aktivitas individu dan kelompok.

Banyak faktor atau komponen yang membentuk kinerja individu antara

lain : kemampuan, usaha yang dilakukan, serta dukungan. Kemampuan ditentukan

oleh bakat, ketertarikan, dan kepribadian, sedangkan usaha yang dilakukan

meliputi motivasi, etika kerja, kehadiran, rancangan pekerjaan dan yang termasuk

dukungan meliputi pelatihan dan pengembangan, peralatan dan teknologi, standar

kinerja dan manajemen serta rekan kerja. Apabila keseluruhan faktor diatas

dipengaruhi oleh organisasi, maka kemungkinan penciptaan kinerja individu guru

dapat di optimalkan.

5. Indikator  penilaian kinerja Guru

Berkaitan dengan kinerja guru dalam melaksanakan kegiatan belajar

mengajar, terdapat tugas ke profesionalan guru menurut Undang- Undang

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 20 tentang guru dan dosen yang

kemudian di modifikasi oleh Depdiknas menjadi  Alat Penilaian Kemampuan

Kinerja Guru (APKG). Alat penilaian kemampuan guru meliputi: (1)

merencanakan pembelajaran, (2) melaksanakan proses pembelajaran yang

bermutu, (3) menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
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a. Perencanaan pembelajaran
Tahap perencanaan dalam kegiatan pembelajaran adalah tahap yang
berhubungan dengan kemampuan guru menguasai bahan ajar. Kemampuan
guru dapat dilihat dari cara atau proses penyusunan program kegiatan
pembelajaran yang dilakukan oleh guru, yaitu mengembangkan silabus
dan rencana  pelaksanaan pembelajaran (RPP). Unsur- unsur atau
komponen yang ada dalam silabus terdiri dari : 1) identitas silabus, 2)
standar kompetensi (SK), 3) kompetensi dasar (KD), 4) materi
pembelajaran, 5) kegiatan pembelajaran, 6) indicator, 7) alokasi waktu, 8)
sumber pembelajaran. Program pembelajaran jangka waktu singkat (RPP),
yang merupakan penjabaran lebih rinci dan spesifik dari silabus ditandai
oleh adanya komponen- komponen, yaitu: 1) identitas RPP, 2) standar
kompetensi (SK), 3) kompetensi dasar (KD), 4) indicator, 5) tujuan
pembelajaran, 6) materi pembelajaran, 7) metode pembelajaran, 8)
langkah- langkah kegiatan, 9) sumber pembelajaran, 10) penilaian.

Dari pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam

perencanaan pembelajaran setiap guru dituntut agar bisa menyiapkan dan

membawa hal-hal yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran seperti silabus,

RPP, serta memanfaatka sumber belajar yang ada, agar proses pembelajaran bisa

berjalan dengan menyenangkan dan tidak kaku.

b. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran
Kegiatan pembelajaran dikelas adalah inti penyelenggaraan pendidikan
yang ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, penggunaan media,
sumber belajar dan penggunaan metode serta tanggung jawab guru yang
secara optimal dalam pelaksanaannya menuntut kemampuan guru.
Pelaksanaan kegiatan pembelajaran meliputi :
1) Pengelolaan kelas

Kemampuan menciptkan suasana kondusif dikelas untuk mewujudkan
proses pembelajaran dikelas, mewujudkan proses pembelajaran yang
menyenangkan adalah tuntutan bagi seorang guru dalam pengelolaan
kelas, ketepatan waktu masuk dan keluar kelas, melakukan absensi
setiap akan memulai proses pembelajaran dan melakukan pengaturan
tempat duduk siswa.

2) Penggunaan media dan sumber belajar
Kemampuan menggunakan media dan sumber belajar tidak hanya
menggunakan media yang sudah tersedia seperti media cetak, media
audio, media audio visual. Kemampuan guru dalam penggunaan media
dan sumber belajar lebih ditekankan pada penggunaan obyek nyata
yang ada disekitar sekolahnya, seperti memanfaatkan media yang sudah
ada.
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3) Penggunaan metode pembelajaran
Guru diharapkan mampu memilih dan menggunakan metode
pembelajaran sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Karena
siswa memiliki interes yang sangat heterogen, idealnya seorang guru
harus menggunakan metode pembelajaran didalam kelas seperti metode
ceramah dipadukan dengan Tanya jawab, metode diskusi dipadukan
dengan penugasan dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa

dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran, seorang guru harus bisa mengawasi

tentang pengelolaan kelas, menggunakan media dan sumber belajar yang

bervariatif, menggunakan metode yang menyenangkan serta melalukan penilaian

secara objektif yang mencerminkan terhadap keprofesionalan seorang pendidik.

c. Evaluasi atau penilaian pembelajaran
Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditujukan untuk
mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga proses
pembelajaran yang telah dilakukan.pada tahap ini, seorang guru dituntut
memiliki kemampuan dalam pendekatan dan cara- cara evaluasi,
penyusunan alat- alat evaluasi, pengelolaan dan penggunaan hasil
evaluasi.30

Berdarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa kinerja guru adalah

kemampuan dan usaha guru untuk melaksanakan tugas pembelajaran sebaik-

baiknya dalam perencanaan program pengajaran, pelaksanaan kegiatan

pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Kinerja guru yang dicapai harus

berdasarkan standar kemampuan professional selama melaksanakan kewajiban

30 Suryabroto, Proses belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002), h.
25-56
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C. Peneliti Relevanan

Pokok masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah hubungan

penerapan program ful day school dengan kinerja guru. Penelitian tentang

hubungan penerapan program ful day school dengan kinerja guru telah banyak

dilakukan oleh saudara-saudara kita pada objek kajian tertentu yaitu sama ataupun

sedikit berbeda.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya :

1. Achmad Riza Fauzi (2014) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh

yang signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi

terhadap kinerja guru di SMPN 3 PABELAN Kab. Semarang.31

2. Siti Muliawaroh (2011) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh

yang signifikan antara penggunaan metode dalam full day school

terhadap prestasi siswa di Mts Al- Huda Bandung, Tulungagung.32

3. Cindy Aditya Pramodarwana (2015) mengungkapkan bahwa terdapat

pengaruh yang signifikan antara peranan sistem full day school

dalam meningkatkan kedisiplinan siswa Mts Asih putera Cihanjuang,

Cimahi.33

31 Ahmad Riza Fauzi, Skripsi Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja
Terhadap Kinerja Guru di SMPN 3 Pabalen Kab. Semarang, (Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2014)

32 Siti Muliawaroh, Skripsi Pengaruh Sistem Pembelajaran Dalam Full Day School
Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih, (Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri, STAIN: 2010), h. 110

33 Cindy Aditya Pramodarwan, Skripsi Peranan Sistem Full Day School Dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Siswa, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015)



33

D. Kerangka Pikir

Kegiatan belajar mengajar (proses pembelajaran) yang efektif dan efesien

dalam suatu lembaga atau sekolah bukan hal yang mudah, apalagi dalam

menghadapi tantangan terlebih dalam menghadapi tantangan terlebih dalam

menghadapi era keterbukaan atau globalisasi dimana kualitas tidak hanya terkait

dengan barang tetapi jasa (dalam hal ini adalah jasa pendidikan) diharapkan

menjadi tumpuan dalam menghadapi persaingan yang sangat kompetitif. Dengan

adanya penerapan program full day school ini secara tidak langsung juga

berpengaruh terhadap kinerja guru.

Untuk mencapai kinerja guru yang memuaskan ada banyak faktor atau

kegiatan yang mempengaruhi penerapan program full day school yaitu

diantaranya kegiatan kokurikuler, kegiatan intrakurikuler, dan kegiatan

ekstrakurikuler dan kinerja guru baik dari segi kegiatan merencanakan, kegiatan

pelaksanaan, dan kegiatan evaluasi pembelajaran untuk menciptakan suasana

belajar yang menyenangkan dan tidak kaku.

Sesuai hasil penelitian dari Ahmad Riza Fauzi mengungkapkan bahwa

terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah dan

motivasi terhadap kinerja guru di SMPN 3 Pabalen Kab. Semarang. Sehingga

semakin tinggi penerapan program full day school yang diterapkan maka semakin

tinggi pula kinerja guru yang terdapat dalam sekolah tersebut. Hal ini bisa dilihat

dalam tabel kerangka pikir hubungan penerapan program full day school dengan

kinerja guru, sebagai berikut:
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir

Full Day School

(X)

 Kegiatan Kokurikuler
 Kegiatan Ekstrakurikuler
 Kegiatan Intrakurikuler

Kinerja Guru

(Y)

 Merencanakan Pembelajaran
 Melakukan Proses Pembelajaran
 Penilaian Pembelajaran

GURU


