BAB 1
PENDAHULAN
A. Latar Belakang
Lembaga pendidikan merupakan lembaga yang dapat menciptakan
generasi

muda yang bisa maju dan berkembang dimana generasi muda dapat

bertahan dalam kehidupan nyata melalui pendidikan. Banyak sekali usaha yang
dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta dengan menerapkan
sistem yang dirasa sesuai untuk mewujudksan pendidikan yang berkualitas, salah
satu diantaranya adalah sistem Full Day School.
Lembaga pendidikan menginginkan siswanya menjadi manusia yang
berbudi pekerti luhur serta berguna bagi agama, bangsa dan negara. Untuk
menjadi demikian, siswa harus memiliki karakter yang baik, salah satu karakter
yang harus ditanamkan adalah karakter disiplin. Perkembangan teknologi
merupakan salah satu faktor krisis disiplin siswa. Disiplin sangat penting dalam
menentukan keberhasilan siswa.1
Salah satu sekolah yang menerapkan sistem full day school yaitu SMK
Negeri 1 Kendari. Hal yang menjadi dasar penerapan full day school di sekolah
tersebut yaitu atas dasar kebijakan peraturan Menteri No 23 tahun 2017.
Penerapan full day school di SMK Negeri 1 Kendari telah berlangsung selama 1
tahun lebih, di mulai sejak pertengahan tahun 2017.
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Penerapan full day school ini tentunya tidak terlepas dari peran orang tua
siswa. Dimana orang tua siswa adalah pihak yang sangat berperan penting dalam
perkembangan anak dan orang tua juga sebagai fasilitator pendidikan bagi
anaknya. Penerapan full day school merupakan salah satu alternatif untuk
mengatasi berbagai masalah pendidikan, baik dalam hal prestasi maupun dalam
hal moral atau akhlak. Di luar jam sekolah sering

dijumpai

siswa yang

memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat dan pengaruh
buruk sering terjadi di lingkungan luar sekolah. Hal-hal yang demikian dapat
merugikan bagi siswa itu sendiri.
Dengan diterapkannya full day school maka siswa

mempunyai waktu

belajar lebih panjang yang dapat diisi dengan kegiatan proses belajar mengajar,
kegiatan ekstrakurikuler dan keagamaan. Sehingga membentuk kepribadian dan
karakter siswa yang bermoral, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri.
Beberapa keunggulan full day school yaitu siswa akan mendapatkan
pendidikan umum dan pendidikan keislaman serta dapat mengembangkan potensi
siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan kekurangannya adalah siswa
merasa capek belajar sehari penuh selama di sekolah sehingga siswa cenderung
bosan.2
Pandangan orang tua siswa tentang penerapan full day school cukup baik
karena anak mendapat pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk perkembangan
anaknya, saat di sekolah. Selain itu orang tua yang bekerja di luar rumah tidak
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akan merasa khawatir dengan keamanan anaknya saat orang tua pergi bekerja.
Karena saat di sekolah anak mendapat pengawasan dari guru. Pengaruh
lingkungan pergaulan yang berdampak negatif dan kegiatan-kegitan yang kurang
bermanfaat dapat dikurangi, sebab anak lebih banyak menghabiskan waktunya di
sekolah dengan mengisi kegiatan keagamaan dan ekstakurikuler yang tentunya
akan menjadi penunjang bagi masa depan anak.
Penerapan full day school akan diterapkan oleh sekolah yang dianggap
sudah siap menghadapi perubahan pola belajar mengajar yang berbeda dengan
sebelum nya. Full day school sendiri ditandai dengan penambahan jam belajar
yang diberikan pada siswa sekitar jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
Adapun hasil wawancara awal dengan kepala sekolah SMK Negeri 1
Kendari tentang persepsi orang tua siswa. Beliau mengatakan bahwa orang tua
siswa ada yang setuju dan adapula orang tua yang mengatakan bahwa program
full day school di SMK Negeri 1 Kendari belum cocok untuk diterapkan. Adapun
alasan orang tua setuju yaitu karena anak memiliki waktu luang untuk melakukan
kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, serta mengurangi kemungkinan siswa
melakukan kegiatan negatif dan kurang bermanfaat. Sedangkan alasan orang tua
yang mengatakan program full day school belum cocok untuk diterapkan di SMK
Negeri 1 Kendari karena setelah pulang dari sekolah siswa tidak memanfaatkan
waktunya untuk belajar di rumah. 3
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru di SMK Negeri 1
Kendari atas nama La Milu mengenai pendapat orang tua siswa terhadap
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penerapan full day school. La Milu mengatakan bahwa orang tua siswa
mendukung penerapan full day school karena anak memiliki waktu untuk belajar
di sekolah, dari pada anak melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat seperti
berkelahi dan kegiatan negatif lainnya. Sehingga pengaruh lingkungan di luar
sekolah dapat dihindari oleh anak.4
Berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah satu orang tua siswa atas
nama Rostina Wati, alamat Wua-wua, jalan Chairil Anwar, lorong Asera, tentang
persepsi orang tua siswa dalam menanggapi penerapan full day school di SMK
Negeri 1 Kendari. Dengan adanya penerapan full day school membuat anak
menjadi lebih aktif dan merasa tertarik dalam mengikuti berbagai kegiatan yang
dilakukan di sekolah seperti olahraga, dan kegiatan ekstrakuikuler lain yang ada
di sekolah.5
Sehubungan dengan uraian di atas tentang persepsi orang tua siswa dalam
menanggapi penerapan full day school, maka penulis mengangkat judul: “Persepsi
Orang Tua Siswa terhadap Penerapan Full Day School di SMK Negeri 1 Kendari.
B. Fokus Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus masalah :
Bagaimana Persepsi Orang Tua Siswa dalam Penerapan Full Day School di SMK
Negeri 1 Kendari.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan fokus masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah
penelitian sebagai berikut :
4
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1.

Bagaimanakah bentuk kegiatan sekolah dalam penerapan full day
school di SMK Negeri 1 Kendari ?

2. Bagaimanakah persepsi orang tua siswa dalam penerapan full day
school di SMK Negeri 1 Kendari ?
3. Bagaimanakah faktor pendukung dan penghambat penerapan full day
school di SMK Negeri 1 Kendari ?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan adalah sasaran yang hendak dicapai dari suatu kegiatan.
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui bentuk kegiatan dalam penerapan full day
school di SMK Negeri 1 Kendari
b. Untuk mengetahui persepsi orang tua siswa dalam penerapan full
day school di SMK Negeri 1 Kendari
c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan
full day school di SMK Negeri 1 Kendari
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah
khazanah pengetahuan bagi insan akademik khususnya yang terkait
dengan presepsi orang tua siswa dalam penerapan full day school.
b. Manfaat Praktis
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1. Bagi pihak sekolah, khususnya guru agar penerapan full day
school di sekolah dapat terlaksana dengan baik dan efektif .
2. Bagi orang tua siswa sebagai bahan masukan agar senantiasa
memperhatikan dan memberi semangat kepada anak-anaknya
untuk selalu menempuh pendidikan formal, agar anak kelak
dapat memberikan manfaat bagi dirinya, orang tua, masyarakat
dan negaranya.
3. Bagi siswa SMK Negeri 1 Kendari yaitu, untuk mengarahkan
anak agar memiliki kesadaran serta kemandirian dalam belajar
baik di sekolah maupun di rumah.
4. Bagi guru yaitu sebagai masukan untuk dapat menjalankan
program full day school yang lebih baik lagi.
5. Bagi peneliti sebagai pengetahuan, pengalaman, informasi
tentang persepsi orang tua siswa terhadap penerapan full day
school di SMK Negeri 1 Kendari.
6. Bagi peneliti lain yaitu sebagai bahan perbandingan dan
referensi bagi peneliti lain yang relevan dengan penelitian ini.
E. Definisi Operasional
Untuk menghindari terjadinya persepsi ganda dan kesalahan dalam
memahami makna judul penulisan ini, diperlukan penjabaran definisi operasional
judul sebagai berikut :
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1. Persepsi orang tua yang dimaksud yaitu tanggapan orang tua untuk
memberikan penilaian tertentu dimana proses tanggapan itu melalui
penginderaan, pandangan, perasaan yang kemudian ditafsirkan untuk
memberikan masukan tentang penerapan full day school di SMK
Negeri 1 Kendari agar lebih efektif.
2. Full day school adalah salah satu program pemerintah yang
dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Kendari dengan proses belajar
mengajar mulai dari pagi jam 07.15 sampai sore jam 15.20, mulai dari
hari Senin sampai dengan hari Jum’at. Sedangkan pada hari sabtu diisi
dengan kegiatan ekstrakurikuler, dengan tujuan pembentukan karakter
siswa.

