BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Persepsi Orang Tua
1. Definisi Persepsi Orang Tua
Pakar psikologi kognitif dalam mendefinisikan persepsi sebagai hal-hal
yang diungkap melalui indera, kemudian ditranformasikan ke susunan saraf di
pusat otak, kemudian diinterpretasikan sehingga hal tersebut mengandung arti
tertentu. Dalam proses interpretasi ini berperan pula dalam ingatan-ingatan pada
pengalaman manusia di masa lampau, contohnya jika seseorang melihat anakanak

kecil

yang

dapat

mengucap

kata-kata

tertentu,

lalu

kemudian

diinterpretasikan sebagai anak yang pandai, karena menurut pengalaman di masa
lampau anak seusia itu belum mampu melakukan hal-hal tersebut.
John M. Ivancevich mengungkapkan bahwa:
Persepsi merupakan proses kognitif dimana seseorang individu memilih,
mengorganisasikan, dan memberikan arti kepada stimulus lingkungan.
Melalui persepsi, individu berusaha untuk merasionalkan lingkungan dan
objek, orang dan peristiwa di dalamnya.1
Bimo Walgito mengemukakan bahwa :
Persepsi seseorang merupakan proses aktif yang memegang peranan,
bukan hanya stimulus yang mengenainya tetapi juga individu sebagai satu
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kesatuan dengan pengalaman-pengalamannya, motivasi serta sikapnya
yang relevan dalam menanggapi stimulus. 2
Dari definisi persepsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi
merupakan suatu proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan
menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman
yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan
gambaran yang berarti.
Individu dalam hubungannya dengan dunia luar selalu melakukan
pengamatan untuk dapat mengartikan rangsangan yang di terima dan alat indera di
pergunakan sebagai penghubungan antara individu dengan dunia luar. Agar proses
pengamatan itu terjadi, maka diperlukan objek yang diamati alat indera yang
cukup baik dan perhatian merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan
dalam mengadakan pengamatan. Persepsi dalam arti umum adalah pandangan
seseorang terhadap sesuatu yang akan membuat respon bagaimana dan dengan
apa seseorang akan bertindak.
Pengertian persepsi dalam kamus lengkap psikologi mengatakan persepsi
merupakan :
1. Proses mengetahui atau mengenali objek atau kajian objektif dengan
bantuan indera
2. Kesadaran dari proses-proses organis.
3. (Titchener) satu kelompok penginderaan dengan penambahan arti-arti
yang berasal dari pengalaman di masa lalu3
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4. Variabel yang menghalangi atau ikut campur tangan, berasal dari
kemampuan

organisme

untuk

melakukan

pembedaan

di

antara

perangsang-perangsang
5. Kesadaran intuitif mengenai kebenaran langsung atau keyakinan serta
merta mengenai sesuatu
Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu
merupakan proses yang berwujud di terimanya stimulus oleh individu melalui alat
indera, namun proses itu tidak berhenti sampai disitu saja melainkan stimulus itu
diteruskan ke pusat susunan saraf yaitu otak, dan terjadilah proses psikologis,
sehingga individu menyadari apa yang di lihat, apa yang di dengar dan
sebagainya, karena itu proses penginderaan tidak akan pernah lepas dari proses
presepsi, dan proses penginderaan merupakan proses pendahuluan dari presepsi.
Proses penginderaan akan selalu terjadi setiap saat pada waktu individu menerima
stimulus melalui alat inderanya, melalui responnya.4
Proses persepsi berlangsung sebagai berikut :
1. Stimulus mengenai alat indera, ini merupakan proses yang bersifat
kealaman (fisik)
2. Stimulus kemudian dilangsungkan ke otak oleh syaraf sensoris, proses
ini merupakan proses fisiologi
3. Di otak sebagai pusat susunan urat saraf terjadilah proses yang
akhirnya individu dapat menyadari atau mempersepsi tentang apa yang
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diterima melalui alat indera. Proses yang terjadi di dalam otak ini
merupakan proses psikologi.
Persepsi adalah batasan yang digunakan dalam proses memahami dan
menginterpretasikan informasi sensoris, atas kemampuan intelek untuk mencari
makna dari data yang diterima oleh barbagai indera.5
Dalam proses interpretasi harapan juga ikut berperan serta didalamnya.
Dalam dunia psikologi dikenal dengan istilah set. “ Set adalah suatu bentuk ide
yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum munculnya stimulus”.6 Setiap
orang tua mengharap anaknya berkembang secara baik.
Orang tua akan merasa kagum ketika menyaksikan suatu saat tiba-tiba
anaknya sudah bisa duduk, berdiri dan berjalan, dimana pada fase perkembangan
anak fase kagum tersebut akan di sertai dengan harapan bahwa anak akan terus
tumbuh dan berkembang secara optimal.
Namun adakalanya harapan orang tua dalam bentuk set sangat besar
pengaruhnya sehinggga menimbulkan persepsi yang keliru dalam mendidik anakanaknya. Akibatnya orang tua menganggap anak-anaknya lambat dalam
memahami perintah sehingga mereka sering menunda tugas yang diberikan
kepadanya, yang terjadi anaknya memanfaatkan perilaku menunda tugas untuk
memperoleh perhatian.
Begitu juga sebaliknya, orang tua bisa saja mengaggap anaknya sangat
cerdas, sehingga mereka tidak waspada terhadap hal-hal yang dapat mengganggu
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perkembangan anak pada tahap selanjutnya. Misalnya orang tua terlalu yakin
bahwa anaknya selalu menurut, anak yang menuruti keinginan orang tua biasanya
taat dalam belajar. Karenanya prestasi anak di sekolah baik dan nilai di sekolah
menjadi satu-satunya ukuran tingkat kecerdasan. Namun adakalanya tingkah laku
anak yang terlalu patuh dimanfaatkan orang lain untuk mengajarkan hal-hal yang
kurang baik pada anak, dan hal tersebut kurang diwaspadai oleh orang tua.
Jadi persepsi orang tua adalah suatu proses yang terjadi dalam diri orang
tua untuk memahami segala bentuk tingkah laku anak-anak sehingga orang tua
dapat mengenali dan mengambil langkah atau tindakan yang tepat untuk
mengarahkan dan membimbing kearah sikap yang posoitif dimana persepsi
tersebut sangat mempengaruhi sikap orang tua terhadap anak-anaknya. Persepsi
orang tua yang negatif akan membawa dampak yang negatif bagi pertumbuhan
anak, dan persepsi orang tua yang positif terhadap anaknya akan membawa
dampak yang positif pula.7
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Orang Tua
a. Karakteristik Orang Tua
Orang tua sering memanjakan anaknya, menuruti segala keinginan anak
dengan didikan dan kasih sayang. Sesungguhnya dapat membawa dampak yang
negatif bagi perkembangan anak. Contohnya, kebanyakan anak menyukai snack
(makanan ringan), lalu dengan dalil sayang orang tua pun senantiasa menuruti
keinginan anaknya untuk terus membelikan makanan ringan, karena keseringan
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mengkonsumsi makanan ringan sehingga nutrisi yang dibutuhkan anak melalui
makanan bergizi tidak terpenuhi.
Contoh di atas menggambarkan bahwa persepsi kasih sayang orang tua
yang keliru menyebabkan sikap dan perilaku yang keliru

pula. Olehnya itu

informasi yang akurat sangat diperlukan oleh orang tua dalam memenuhi
keinginan anak. Kesalahan informasi dapat menimbulkan kesalahan penalaran dan
persepsi yang keliru, kasih sayang orang tua yang seharusnya positif justru dapat
menimbulkan dampak yang negatif bagi anak.
Jika kita mempersiapkan bahwa seorang itu baik, maka kita akan bersikap
baik terhadap orang tersebut. Jika kita memiliki sikap baik kepada orang tua
tersebut Perilaku kita kepadanya akan baik pula. Demikian pula jika orang tua
memiliki persepsi positif pada anaknya, maka sikapnya pun akan positif pula. 8
b. Karakteristik Anak
Pada dasarnya anak-anak bukannya tidak ingin melakukan hal-hal yang
baik atau sesuai dengan keinginan orang tua, namun karena pengetahuan serta
konsep pemikiran mereka masih terbatas serta belum berkembang sepenuhnya,
mereka membutuhkan pengarahan secara benar. Pengarahan secara benar dari
orang tua bukan dalam bentuk konsep-konsep pemikiran, karena daya nalar anakanak masih terbatas. Anak-anak tidak akan mampu menyadari dampak dari suatu
tindakan terhadap kondisi masa depan karena cara berpikir anak-anak berorientasi
pada jangka pendek.
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Untuk memahami anak lebih mendasar, maka orang tua perlu mempunyai
gambaran yang tepat mengenai prisip-prisnip dan pola perkembangan anak dan
harus mengetahui ciri-ciri perubahan tingkah laku anak. Pengetahuan tersebut
sangat penting sehingga orang tua tidak mengharapkan sesuatu yang berlebihan
kepada anak. Dengan demikian, orang tua bisa mengembangkan interaksi atau
kegiatan perkembangan moral yang sesuai dengan prinsip pola dan tingkat-tingkat
perkembangan.
Apabila harapan orang tua terhadap anak berlebihan maka dapat
mengakibatkan anak mengalami perasaan tidak mampu untuk mencapai standar
yang telah ditetapkan orang tua. Pertumbuhan dan perkembangan manusia secara
alamiah mengikuti pola tertentu menurut prinsip dan hukum perkembangan.

9

c. Konteks Situasi
1) Cara Menyebut Sifat Orang Tua
Jika kita diperkenalkan sebagai orang tua yang sedikit ilmunya
tapi banyak amalnya, maka orang tua akan mempersepsikan kita sebagai
orang yang baik (positif) tetapi kita memperkenalkan kita sebagai orang
yang banyak amalnya tetapi tidak berilmu maka citra yang terbangun
adalah negatif.
2) Jarak
Orang yang bergaul dekat dengan ulama biasanya dipersepsi
sebagai ahli agama. Begitu pula dengan orang yang bergaul dengan
koruptor biasanya ikut kecipratan.
9
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3) Gerakan Tubuh
Berkacak pinggang atau membusungkan dada biasanya di persepsi
sebagai orang yang sombong, menundukan kepala sering di persepsi
sebagai sopan atau rendah hati, mengangkat muka sering di persepsi
sebagai berani dan bertopang dagu sering dipersepsi sebagai sedih.
4) Penampilan
Penampilan fisik, pakaian, ramah, bisa menggambarkan citra
seseorang tetapi bagi seseorang yang kredibilitas akhlaknya sudah teruji ,
penampilan fisik tidak akan mengubah citranya. Dalam hal ini orang
yang sudah dikenal kebaikan akhlaknya, orang akan melihat siapa yang
memakai bukan yang dipakai.
5) Cara Berbicara
Perkataan yang manis yang diucapkan oleh orang marah bermakna
lebih tajam dibandingkan dengan kata-kata kasar yang diucapkan dengan
wajah ceria.10
3.

Proses Terjadinya Persepsi

Menurut Bimo Walgito terjadinya persepsi melalui suatu proses, yaitu
melalui beberapa tahap sebagai berikut:
1) Suatu obyek atau sasaran menimbulkan stimulus, selanjutnya stimulus
tersebut ditangkap oleh alat indera. Proses ini berlangsung secara alami
dan berkaitan dengan segi fisik. Proses tersebut dinamakan proses
kealaman.
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2) Stimulus suatu obyek yang diterima oleh alat indera, kemudian disalurkan
ke otak melalui syaraf sensoris. Proses pentransferan stimulus ke otak
disebut proses psikologis, yaitu berfungsinya alat indera secara normal
3) Otak selanjutnya memproses stimulus hingga individu menyadari obyek
yang diterima oleh alat inderanya. Proses ini juga disebut proses
psikologis. Dalam hal ini terjadilah adanya proses persepsi yaitu suatu
proses di mana individu mengetahui dan menyadari suatu obyek
berdasarkan stimulus yang mengenai alat inderanya.
Proses persepsi melalui tiga tahap, yaitu:

1.

Tahap penerimaan stimulus, baik stimulus fisik maupun stimulus sosial
melalui alat indera manusia, yang dalam proses ini mencakup pula
pengenalan dan pengumpulan informasi tentang stimulus yang ada.

2.

Tahap

pengolahan

stimulus

sosial

melalui

proses

seleksi

serta

pengorganisasian informasi.
3.

Tahap perubahan stimulus yang diterima individu dalam menanggapi
lingkungan melalui proses kognisi yang dipengaruhi oleh pengalaman,
cakrawala, serta pengetahuan individu.11

4. Syarat-Syarat Terjadinya Persepsi
a. Objek yang dipersepsi
Objek yang diamati menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera
atau reseptor. Artinya bahwa objek yang dipersepsi adalah tampilan yang

11

Bimo Walgito, op.cit., h. 90.

17

menjadi model, sehingga dinilai melalui panca indera sehingga mendapat
hasil nilai baik atau buruk.
b. Alat indera
Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus,
disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meluruskan
stimulus yang diterima reseptor ke arah susunan saraf, yaitu otak sebagai
pusat kesadara. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan motoris
yang dapat membentuk persepsi seseorang.
c. Perhatian
Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya
perhatian yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam
rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau
konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu
sekumpulan objek.12
Dalam mempersepsikan individu lain aplikasi yang paling relevan dalam
perilaku organisasi adalah Teori Atribusi. Teori atribusi (teori hubungan)
mengemukakan bahwa ketika mengobservasi perilaku seorang individu, kita
berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal
atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang
diyakini dipengaruhi oleh kendali pribadi seorang individu.
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Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal disebabkan oleh
akibat dari sebab-sebab luar, maksudnya individu tersebut dianggap terpaksa
berperilaku demikian karena situasi, misalnya seseorang terlambat datang karena
kecelakaan.13
Dalam menginterprestasikan dan mempersepsikan apa yang dikerjakan
orang lain, terkadang kita diharuskan menempuh cara-cara singkat untuk menilai
orang lain. Cara-cara tersebut antara lain :
1. Persepsi

selektif

merupakan

persepsi

di

mana

orang-orang

mengitrprestasikan secara selektif apa yang mereka lihat berdasarkan
kepentingan, latar belakang, pengalaman dan sikap mereka.
2.

Proyeksi;

kecendrungan

untuk

menghubungkan

karakteristik-

karakteristik diri sendiri dengan individu lain, dalam menilai orang lain
kita beranggapan bahwa mereka menyerupai/ mirip dengan kita.
3. Stereotip; ketika menilai seseorang berdasarkan persepsi tentang
kelompok dimana dia tergabung.
4. Efek Halo; membuat sebuah gambaran umum tentang seseorang individu
berdasarkan sebuah karekteristik, seperti kepandaian, keramahan, dll.14
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B. Full Day School
1. Pengertian Full Day School
Istilah Full Day School berasal dari bahasa Inggris. Terdiri dari kata Full
mengandung arti penuh, day artinya hari dan school yang artinya sekolah. Jadi arti
dari full day school adalah sekolah sepanjang hari atau proses belajar mengajar
yang dilakukan mulai dari pukul 06.45-15.00, dengan demikian sekolah dapat
mengatur jadwal pembelajaran dengan leluasa, disesuaikan dengan bobot mata
pelajaran dan ditambah dengan pendalaman materi.15
Jika dilihat dari makna dan pelaksanaannya, full day school sebagian
waktunya digunakan untuk program pelajaran yang suasananya informal, tidak
kaku, menyenangkan bagi siswa dan membutuhkan kreatifitas dan inovasi dari
guru. Metode pembelajaran full day school tidak selalu dilakukan di dalam kelas
namun siswa diberi kebebasan untuk memilih tempat belajar. Artinya siswa bisa
belajar dimana saja seperti halaman, perpustakaan, labolatorium dan lain-lain.
Secara umum sekolah full day didirikan untuk mengakomodir berbagai
permasalahan yang ada di masyarakat, yang menginginkan anak mereka mendapat
pendidikan terbaik baik dari aspek akademik dan non akademik serta memberikan
perlidungan bagi anak dari pergaulan bebas. Secara rinci sekolah full day
didirikan karena adanya tuntunan diantaranya : Pertama, minimnya waktu orang
tua dirumah karena tingginya tuntutan kerja. Orang tua akan memberikan
kesibukan pada anaknya sepulang sekolah dengan jaminan keamanan dan manfaat
yang banyak. Lain halnya jika orang tua kurang memperhatikan masalah anak,
15
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maka yang terjadi adalah anak akan mencari kegiatan negatif tanpa kendali
bahkan bisa jadi anak akan terjebak dalam lingkungan pergaulan sosial yang
buruk. Kedua, perlunya pengawasan terhadap segala kebutuhan dan keselamatan
anak terutama bagi anak di usia dini selama orang tua bekerja. Ketiga, perlunya
formalisasi jam-jam tambahan keagamaan karena dengan minimnya waktu orang
tua di rumah, maka secara otomatis pengawasan terhadap hal tersebut juga minim.
Keempat perlunya peningkatan kualitas pendidikan sebagai solusi berbagai
permasahalaan bangsa saat ini.16
2. Pendidikan Full Day School
Konsep full day school yang awalnya merupakan peratursan Menteri, kini
berubah menjadi peraturan Presiden. Hal ini bertujuan untuk memberi
pemahaman kepada masyarakat terkait kebijakan yang telah ditentukan. Sistem
full day school di Indonesia dan diresmikan oleh KEMENDIKBUD pada tanggal
12 juli 2017 dengan menetapkan peraturan Menteri yang tercatat dalam pasal No
23 tahun 2017.
Sedikit mengetahui sejarah munculnya full day school, sistem atau
program ini lahir pada tahun 1980-an di Amerika Serikat yang awalnya diterapkan
untuk sekolah taman kanak-kanak, kemudian akhirnya melebar kejenjang yang
lebih tinggi seperti sekolah dasar dan menengah atas, dan sistem full day school di
Indonesia diawali dengan menjamurnya istilah sekolah unggulan sekitar tahun
1990-an, yang banyak dipelopori oleh sekolah-sekolah swasta termaksud sekolahsekolah yang berlabel Islam. Dalam pengertian yang ideal sekolah unggulan
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adalah sekolah yang berfokus pada kualitas proses pembelajaran, bukan pada
kualitas input siswanya. Kualitas proses pembelajaran bergantung pada sistem
pembelajarannya, namun faktanya sekolah unggulan biasanya ditandai dengan
biaya yang mahal, fasilitas yang lengkap, dan serba mewah, elit, lain daripada
yang lain serta tenaga-tenaga pengajar yang profesional.17
3. Full Day School dalam Epistemologi Islam
Membahas full day school tak lepas dari tujuan pendidikan Islam itu
sendiri, sebab full day school dirangkai untuk memadukan pengetahuan umum
dan agama. Disamping itu sebab pula munculnya model dan program full day
school ini merupakan salah satu solusi berbagai problematika pendidikan yang
ada. Maka dari itu sebelum membahas inti permasalahan, dapat diketahui dari apa
tujuan pendidikan Islam itu sendiri.
Pendidikan Islam menurut Ahmad D. Marimba adalah bimbingan jasmani
dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya
kepribadian yang utama menurut ukuran-ukuran ajaran Islam.
Dalam hal ini sebagai agen of change pendidikan Islam yang berada dalam
atmosfir globalisasi sekarang ini diharapkan dapat memainkan perannya secara
dinamis dan proaktif. Eksistensinya ilmuwan Islam sebagai pembaharu
diharapkan bisa melakukan perubahan dan memberikan kontribusi yang bermakna
bagi perubahan dan perbaikan umat Islam, baik pada tataran intelektual teoritis
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maupun praktis dengan cara mempertahankan dan menjaga hal-hal yang masih
baik serta membuat atau mengambail hal baru yang baik.18
Dari tujuan di atas memang seharusnya tidak melupakan kodrat manusia
yanng diciptakan sebagai ‘abbdullah dan alkhalifatullah yang memiliki fitrah
dan potensi dimana fitrah sendiri memerlukan aktualisasi dan pengembangan
lebih lanjut sebab tanpa aktualisasi fitrah tersebut akan ditutupi oleh polusi yang
dapat membuat manussia berpaling dari kebenaran, selain itu adanya programprogram dan model-model dalam pendidikan tertentu harus bertanya dulu pada alqur’an dan as-sunah terkait dengan gambaran, gagasan, pandangan, norma dan
nilai petunjuk serta motivasi apa yang diisyaratkan oleh Tuhan, agar yang
diperoleh sesuai dengan tujuan yang diharapkan.19
Jika dikutip dari beberapa wacana tentang pendidikan Islam, program full
day school dan konsep yang dirangkainya merupakan bentuk dukungan terhadap
tercapainya tujuan pendidikan Islam. Seperti yang dikatakan salah satu pakar
pendidikan yaitu menurut Muhammad Qutb, di dunia muslim agama berangsurangsur lenyap dari pemikiran dan hati mereka. Rumah dan lingkungan
berkontradiksi semakin memperparah keadaan dan kurikulum sekolah tidak
mencukupi. Pendidikan formal di sekolah atau pendidikan melalui khutbahkhutbah, penerangan agama melalui radio dan televisi jauh dari keberadaan agama
dan sering kali irreligious.

18
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Diketahui bahwa materi yang diajarkan dan metode yang digunakan sama
sekali tidak berbeda dari apa yang ada di Barat yakni dunia yang mutlak anti
agama walaupun keadaan tersebut disembunyikan di belakang sekularisme.
Terpisahnya penilaian antara pengetahuan dan penghayatan keagamaan dalam
evaluasi hasil belajar, mengurangi makna pendidikan itu sendiri, sebab pendidikan
agama dikatakan berhasil jika nilai telah menyatu dalam pribadi anak di saat
berkomunikasi dengan dunianya, maka dari itu konsep full day school sangat baik
diterapkan hanya saja perlu memperhatikan objek yang dituju artinya harus lebih
proposional lagi dalam menetapkan kebijakan, karena unsur dasar pendidikan
utamanya meliputi : yang memberi, yang menerima, tujuan yang baik, cara atau
jalan yang baik dan konteks yang positif.20
4. Sitem Pembelajaran Full Day School
Full day school menerapkan suatu konsep dasar “ Integrad –activity” dan “
Integrated- curriculum”. Model ini yang membedakan dengan sekolah pada
umumnya. Dalam full day school semua program dan kegiatan siswa di sekolah
baik belajar, bermain, beribadah, dikemas dalam sebuah sistem pendidikan. Titik
tekan pada full day school adalah siswa selalu berpestasi belajar dalam proses
pembelajaran yang berkualitas yakni diharapkan akan terjadi perubahan positif
dari setiap indifidu siswa sebagai hasil dari proses dan aktifitas dalam belajar.
Adapun prestasi belajar yang dimaksud terletak pada tiga ranah yaitu :
1. Prestasi yang bersifat kognitif

20

Ibid., h. 69.
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Adapun prestasi yang bersufat kognitif seperti kemampuan siswa dalam
mengingat, memahami, menerapkan, mengamati, menganalisa, dan sebagainya.
Kongkritnya siswa dapat menyebutkan dan menguraikan pelajaran minggu lalu,
berarti siswa tersebut sudah dapat memiliki prestasi yang bersifat kognitif.
2. Pretasi yang bersifat afektif
Siswa dapat dianggap memiliki prestasi bersifat afektif, jika ia sudah bisa
bersikap menghargai, serta dapat menerima dan menolak terhadap suatu
pernyataan dan permasalahan yang sedang mereka hadapi.
3. Prestasi yang bersifat psikomotorik
Yang termaksud prestasi yang bersifat motorik yaitu kecakapan
eksperimen verbal dan non verbal, keterampilan bertindak dan gerak. Misalnya
siswa menerima pelajaran tentang adab sopan santun kepada orang lain,
khususnya

pada

orang

tuanya,

maka

siswa

sudah

dianggap

mampu

mengaplikasikannya dalam kehidupannya.21
Adapun proses inti sistem pembelajaran full day school antara lain :
1. Proses pembelajaran yang berlangsung secara aktif, kreatif, transformatif
sekaligus intensif. Sistem persekolahan dengan pola full day school
mengindikasikan

proses

pembelajaran

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
potensi siswa yang seimbang.
21

Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dan Pendekatan Terpadu (Bandung : Remaja
Rosdakarya, 2004), h. 154-156.
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2. Proses pembelajaran yang dilakukan selama sehari penuh tidak memfokuskan
siswa pada pengkajian, penelaahan yang menjenuhkan. Akan tetapi yang
difokuskan adalah relaksasinya yang santai dan lepas dari jadwal yang
membosankan.
Konsep pengembangan dan inovasi dalam full day school diharapkan
dapat meningkatkan mutu pendidikan, karena mutu pendidikan di Indonesia
sekarang ini dipertanyakan. Maka berbagai macam cara dan metode
dikembangkan. Penerapan full day school mengembangkan kreatifitas yang
mencangkup tiga ranah, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik yang seimbang,
yang diwujudkan dalam program-programnya yang dikembangkan sebagai
berikut:
1). Pada jam sekolah, sesuai dengan alokasi waktu dalam standar nasional
tetap dilakukan pemberian materi pelajaran sesuai dengan kurikulum
standar nasional.
2). Diluar jam sekolah, (sebelum jam 7 dan setelah jam 12) dilakukan
kegiatan seperti pengayaan materi pelajaran umum, penambahan
kegiatan yang bersifat pengembangan diri seperti musik, dan
keagamaan seperti praktek ibadah dan sholat berjama’ah. Namun siswa
tetap diberi kesempatan untuk istirahat siang sebagaimana dilakukan di
rumah. Pola hubungan antara guru dan siswa (vertical) dan guru dengan
guru (horizontal) dilandasi dengan bangunan akhlak yang diciptakan
dan dalam konteks pendidikan serta suasana kekeluargaan.22

22

Ibid., h 158.
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Dalam sistem ini diterapkan juga format game (bermain), dengan tujuan
agar proses belajar mengajar penuh dengan kegembiraan, penuh dengan
permainan-permainan yang menarik bagi siswa untuk belajar. Walaupun
berlangsung selama sehari penuh, hal ini sesuai dengan teori Bloom dan Yacom,
yang menyatakan bahwa metode bermain dalam pembelajaran salah satunya
adalah dengan menggunakan kegembiraan dalam mengajarkan dan mendorong
tercapainya tujuan-tujuan instruksional. Hal senada juga disampaikan oleh Maier,
bahwa permainan belajar jika dimanfaatkan bijaksana dapat menyingkirkan
keseriusan yang menghambat dan menghilangkan stress dalam lingkungan
belajar. Semua teknik bukanlah tujuan, melainkan sekedar rencana untuk
mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kualitas/mutu pembelajaran dan mutu
pendidikan.23
3. Tujuan Pembelajaran Full Day School
Pelaksanaan full day school merupakan salah satu alternatif untuk
mengatasi berbagai masalah pendidikan, baik dalam hal prestasi maupun dalam
hal moral, atau akhlak. Dengan mengikuti full day school orang tua dapat
mencegah dan menetralisir kemungkinan dari kegiatan-kegiatan anak yang
menjerumuskan pada kegiatan-kegiatan negatif. Salah satu alasan orang tua
memilih dan memasukkan anak ke sekolah full day school adalah dari segi
edukasi siswa. Banyak alasan mengapa full day school menjadi pilihan.

23

Agus Eko Sujianto, Penerapan Full Day School dalam Lembaga Pendidikan Islam
(Jurnal Pendidikan Ta’lim : Vol 28, No 2, November 2005, Tulungagung).
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Pertama, meningkatkan jumlah orang tua yang kurang memberikan
perhatian pada anaknya terutama yang berhubungan dengan aktifitas anak setelah
pulang dari sekolah.
Kedua, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dari masyarakat
agraris menuju masyarakat industri. Perubahan tersebut jelas berpengaruh pada
pola pikir dan cara pandang masyarakat. Kemajuan sains dan teknologi yang
begitu cepat perkembangannya, terutama teknologi komunikasi dan informasi
lingkungan kehidupan perkotaan yang menjurus kearah individualisme.
Keempat, kemajuan ilmu pengetahuan dan tegnologi begitu cepat sehingga
jika tidak dicermati, maka kita akan menjadi korban, terutama korban teknologi
komunikasi dengan semakin canggihnya perkembangan di dunia komunikasi,
dunia seolah-olah tanpa batas, dengan banyaknya program televisi serta
menjamurnya stasiun televisi membuat anak-anak lebih enjoy untuk duduk
didepan televisi dan bermain play station (PS). Adanya perubahan-perubahan
diatas merupakan satu sinyal penting untuk dicarikan alternatif pemecahannya.
Dari kondisi seperti itu akhirnya para praktisi pendidikan berpikir keras untuk
merumuskan suatu paradigma baru dalam dunia pendidikan. 24
Full day school selain bertujuan mengembangkan mutu pendidikan, yang
paling utama adalah full day school bertujuan sebagai salah satu upaya
pembentukan akhlak dan penanaman nilai-nilai positif pada siswa. Full day
school juga memberikan dasar yang kuat dalam belajar dalam segala aspek yaitu
perkembangan intelektual, fisik, sosial dan emosional. Sebagaiman dikatakan oleh

24

Ibid., h.28.
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Aep Saifudin bahwa dengan full day school sekolah lebih bisa intensif dan
optimal dalam memberikan pendidikan pada anak, terutama dalam pembentukan
akhlak dan akidah.
Agar semua terakomodir maka kurikulum program full day school
didesain untuk menjangkau masing-masing bagian dari perkembangan siswa. Jadi
tujuan pelaksanaan ful day school adalah memberikan dasar yang kuat terhadap
siswa dan untuk mengembangkan minat dan bakat serta meningkatkan kecerdasan
siswa dalam segala aspeknya.
5. Penerapan Sistem Full Day School
Penerapan sistem pembelajaran Full day school adalah salah satu inovasi
baru dalam bidang pendidikan. Karena dalam penerapan pembelajaran full day
school yang lebih ditekankan adalah pembentukan akidah dan akhlak untuk
menanamkan nilai-nilai positif. Agar semua terakomodir, kurikulum dalam sistem
pembelajaran full day school didesain untuk menjangkau masing-masing bagian
dari perkembangan peserta didik.25
Konsep pengembangan dan inovasi penerapan sistem pembelajaran full
day school adalah untuk mengembangkan kreatifiats yang cukup integrasi dari
kondisi tiga ranah yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Penerapan sistem
pembelajaran full day school merupakan pengemasan dalam hal metode belajar
yang berorientasi pada kualitas. Pendidikan berlangsung selama sehari penuh
dengan penggunaan format game (permainan) yang menyenangkan dalam
25

Hanif Faizin, Implementasi Full Day School Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar
Siswa Di MAN Kandangan Kabupaten Kediri, (Malang: 2009), hal 19.
.
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pembelajarannya. Hal ini diterapkan dalam sistem pembelajaran dengan tujuan
agar proses kegiatan belajar mengajar berlangsung dalam suasana yang
menyenangkan, karena dilandasi dengan permainan yang menarik sehingga
motivasi belajar siswa akan meningkat, walaupun berlangsung selama sehari
penuh. Permainan dalam pembelajaran adalah salah satu aktifitas yang digunakan
untuk mendorong tercapainya pendidikan agama Islam.
Full day school diterapkan di luar kelas dan juga ada permainan tetapi
masih tetap mengandung unsur belajar, permainan yang di berikan dalam sistem
Full day school masih mengandung arti pendidikan, yang artinya bermain sambi
belajar.

Sebisa

mungkin

diciptakan

suasana

yang

rekreatif

pembelajarannya, sehingga siswa tidak akan merasa terbebani

dalam
meski

seharian berada di dalam sekolah. Menurut Syukur dalam penerapan
day school

menghubungkan

antara

Full

waktu belajar dan waktu bermain

anak di sekolah selama lima hari dalam satu minggu.26
Dari isu full day school sampai penerapannya kebijakan ini menjadi
problematika sendiri baik bagi penyelenggara pendidikan maupun orang tua
peserta didik. Munculnya kebijakan full day school memunculkan pro dan kontra.
Munculnya pro dan kontra diikuti berbagai respon, bagi yang pro berargumentasi
untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sementara yang kontra beranggapan
bahwa keberadaan FDS akan menggerus pendidikan nonformal TPQ. Respon
tersebut muncul karena terjadi pemadatan sekolah dari 6 hari menjadi 5 hari

26

Basuki, Syukur, “Full day School Harus Proporsional Sesuai Jenis Dan Jenjang
Sekolah”,dalam http://wwww.SMKN1Lmj. Sch.id) Di Akses 29 September 2019
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dengan konsekuensi jam pulang sekolah peserta didik menjadi sore, anak lelah
dan tidak bisa mengikuti pendidikan nonformal pada masyarakat dengan baik.27
6. Tujuan Pelaksanaan Sitem Full Day School
Pelaksanaan full day school merupakan salah satu alternatif untuk
mengatasi berbagai masalah pendidikan, baik dalam prestasi maupun dalam hal
moral atau akhlak. Dengan mengikiti full day school, orang tua dapat mencegah
dan menetralisir kemungkinan dari kegiatan-kegiatan anak yang menjerumus
pada kegiatan yang negative salah satunya alasan para orang tua memilih dan
memasukkan anaknya ke full day school adalah dari segi edukasi siswa.28
Banyak pelajar yang terlibat dalam perbuatan yang
seperti

kurang terpuji

tawuran, pencurian, penyalah gunaan obat-obatan terlarang

dan

lain sebagainya. Semua perbuatan yang dapat menghancurkan masa depan para
pelajar ini penyebab utamanya adalah karena kekurangan bekal
agama yang diberikan di sekolah- sekolah

umum

pendidikan

maupun madrasah-

madrasah. 29
Selain itu, terdapat pula sebab lain yang membuat para pelajar banyak
melakukan perbuatan yang negatif karena faktor kurangnya waktu yang
diberikan kedua orang tua dalam memberikan perhatian, kasih sayang,
bimbingan dan pengawasan terhadap putera putrinya di rumah, hal itu terjadi
karena didesak oleh berbagai kebutuhan primer, banyak orang tua

siswa

27
Apriyani dkk. (2018). Dari Full Day School Ke Kebijakan Enam Hari Sekolah :
Rasionalisai Praktik dan Evaluasi Pembelajajaran Pasca Full Day School. Jurnal, Vol 8. No 2.
533
28
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Siswa Di MAN Kandangan Kabupaten Kediri, 2009, h. 18
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yang terpaksa bekerja di luar rumah, dan kurang menyempatkan waktu
untuk putra putrinya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka
solusi yang ditawarkan
pelajaran agama

antara

lain

dengan

menambah

jumlah

jam

di sekolah maupun madrasah. Dalam hal ini Full day

school diimplementasikan untuk memecahkan masalah tersebut di atas dalam
kaitannya dengan mutu pendidikan, prestasi akademik, moral ataupun akhlak
siswa.
Penerapan dalam sistem pembelajaran full day school, sebuah lembaga
pendidikan harus memiliki visi, misi dan tujuan yang kuat serta program
kegiatan pembelajaran dan praktek pelaksanaan yang jelas. Karena di tengah
pesatnya perkembangan inovasi pendidikan, para pendidik sering kali merasa
kesulitan dalam mengaplikasikannya terutama dalam

kaitannya dengan

pengembangan

digunakan

kurikulum

pengajaran.

Konsep

yang

dalam

pelaksanaan full day school adalah untuk pengembangan dan inovasi sistem
pembelajaranyaitu mengembangkan kreatifitas yang mencakup integrasi dari
kondisi tiga ranah yaitu kognitif, psikomotorik dan afektif.
Ada beberapa alasan mengapa full day school banyak bermunculan. Pertama,
kurang baiknya lingkungan masyarakat. Hal ini menuntut orang tua harus selalu
mengawasi anak-anaknya karena dikhawatirkan anak akan ikut dalam pergaulan
atau lingkungan sosial yang kurang baik. Kedua, kurang adanya waktu yang
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disediakan orang tua untuk menemani anaknya dikarenakan adanya tuntutan
pekerjaan, sosial atau apapun yang menyibukan orang tua.30
Ketiga, kecenderungan anak apabila di rumah hanya bermain dan malas untuk
belajar
Full day school selain bertujuan mengembangkan mutu pendidikan yang
paling utama adalah full day school bertujuan sebagai salah satu

upaya

pembentukan akidah dan akhlak siswa dan menanamkan nilai-nilai positif.
Full day school juga memberikan dasar yang kuat dalam belajar pada segala
aspek yaitu perkembangan intelektual, fisik, sosial dan emosional. Penerapan
full day school membuat sekolah lebih bisa intensif dan optimal dalam
memberikan pendidikan kepada anak, terutama dalam pembentukan akhlak dan
akidah. 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.31
7. Pelaksanaan Full Day School
Pelaksanaan full day school merupakan model sekolah umum yang
memadukan sistem pengajaran agama secara intensif yaitu dengan memberi
tambahan waktu khusus untuk pendalaman keagamaan siswa. Oleh karena itu,
pembelajaran dimulai pukul 07.00 hingga pukul 15.00, sedangkan pada sekolahsekolah umum, anak biasanya sekolah sampai pukul 13.00. Pelaksanaan full day
school, dilengkapi program rekreatif dalam pembelajaran agar tidak timbul

30

Arsyadana, A. (2010). Penerapan Sistem Full Day School Sebagai Upaya Untuk
Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Mi Al-Qamar Nganjuk.
31
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kejenuhan pada siswa. Penerapan sistem pembelajaran Full day school adalah
salah satu inovasi baru dalam bidang pendidikan. Karena dalam penerapan
pembelajaran Full day school yang lebih ditekankan adalah pembentukan akidah
dan akhlak untuk menanamkan nilai-nilai yang positif. Agar semua dapat
terakomodir, kurikulum dalam sistem pembelajaran Full day school
untuk

menjangkau

masing-masing

bagian

didesain

dari perkembangan peserta

didik.32
Full day school sendiri merupakan satu istilah dari proses pembelajaran
yang dilaksanakan secara penuh, 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 sistem full day school

ini bukan menambah materi ajar dan jam

pelajaran yang sudah ditetapkan oleh Depdiknas seperti yang ada dalam
kurikulum tersebut,

melainkan

pengayaan materi ajar yang

tambahan

jam sekolah digunakan untuk

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 dari full day
school ini adalah integrated curriculum dan integrated activity.33
Sekolah yang menerapkan sistem full day school harus mempunyai
program yang baik, kurikulumnya harus jelas, sesuai dengan tingkatan
pendidikan. Untuk saat ini peraturan mengenai adanya sistem full day school
32
33

Hanif Faizin, op.cit., h.19
Ibid.,h. 75

34

belum dibuat, sejauh ini Menteri Muhajir Effendy baru mencanangkan program
tersebut, hal terpenting dari pelaksanaan full day school ialah kesiapan
komponen di sekolah dan kesiapan program-program yang harus diperhatikan.
Semuanya dilakukan sebagai upaya meningkatkan mutu. Sekolah diberikan
kebebasan untuk berkreativitas, bertanggung jawab, dan juga memiliki otonomi
yang sebesar- besarnya, sehingga timbul kompetisi satu sama lain.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, di atas, dapat disimpulkan
bahwa pelaksanaan full day school adalah keterkaitan antara unsur-unsur dalam
pembelajaran seperti lingkungan tempat belajar, metode, strategi, teknologi, dan
media agar terjadi tindak belajar yang menekankan pada pembelajaran aktif
(active

learning), kreatif (creative learning), efektif (effective learning),

dan menyenangkan (fun learning) dalam mencapai tujuan yang ditentukan.
8. Faktor Penunjang dan Penghambat Full Day School
Setiap sistem pembelajaran pasti memiliki kelebihan (faktor penunjang)
dan kelemahan (faktor penghambat) dalam penerapannya, tidak terkecuali
dengan sistem full day school. Adapun faktor pendukung dan penghambat sistem
full day school adalah sebgai berikut:
1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Sistem full day school
Faktor pendukung pelaksanaan sistem full day school adalah setiap
sekolah mempunyai tujuan yang ingin dicapai, tentunya pada tingkat
kelembagaan. Untuk menuju kearah tersebut, diperlukan berbagai kelengkapan
dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Diantara faktor-faktor pendukung itu
diantaranya adalah kurikulum, management pendidikan, sarana dan prasarana,
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sarana belajar, dan yang paling penting dalam pendidikan adalah SDM
(Sumber daya manusia).34
2. Faktor penghambat Full Day School
Faktor penghambat full day school salah satunya adalah sarana dan
prasarana. Sarana dan prasarana merupakan bagian dari pendidikan yang sangat
vital, guna menunjang keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya
pengelolaan pendidikan yang baik, sebagaimana dikatakan bahwa sekolah dapat
berhasil apabila pengelolaan sarana dan prasarana juga baik. Selain itu faktor
penghambat full day school juga bisa disebabkan oleh guru, apakah guru pada
sekolah yang menerapkan full day school tersebut dapat memanfaatkan
waktu yang diberikan dengan baik ataukah sebaliknya.
9. Karakteristik Full Day School
Sesuai dengan semangat otonomi pendidikan diberikan kewenangan
untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan semangat yang ada di daerah.
Dengan kebijakan semacam ii masyarakat diberikan kesempatan yang luas untuk
mengambangkan intensiatifnya dalam pengelolaan lembaga pendidikan di daerah
sesuai dengan latar budayanya. Pemerintah

pusat

cukup

memberikan

kurikulum standar nasional, sedangkan pengembangannya diserahkan kepada
daerah, terutama dalam menentukan muatan lokal.
Otonomi pendidilkan disambut baik oleh lembaga pendidikan swasta
dengan membenahi keadaan yang telah ada dengan tujuan untuk meningkatkan
kualitas pendidikan, disamping itu juga adanya kebutuhan masyarakat yang

34
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disebutkan dengan tugas pekerjaan keseharian dan menginginkan pendidikan
yang berkualitas, kaeadaan semacam ini direspon dengan menyelenggarakan
model pembelajaran Full day school, dalam arti kegiatan belajar mengajar
diperpanjang samPendidikan Agama Islam
konsekuensi

perlu

adanya

sore

hari.

Maka

sebagai

pengelolaan yang baik, khususnya dalam

pembelajaran yang berhubungan dengan waktu belajar yang efektif, pengajaran
terstruktur dan kesempatan untu belajar.
Karakteristik yang paling mendasar dalam model pembelajaran Full
day school yaitu proses Integrated curriculum dan integrated activity yang
merupakan bentuk pembelajaran yang diharapkan dapat membentuk anak
(siswa)

yang

berintelektual

tinggi

yang

dapat

memadukan

aspek

keterampilan dan pengetahuan dengan sikap yang baik dan Islami.
Sekolah yang menerapkan pembelajaran Full day school, dalam
melaksanakan pembelajarannya bervariasi, baik ditinjau dari segi waktu yang
dijadwalkan maupun kurikulum lembaga atau lokal yang digunakan, pada
prinsipnya tetap mengacu pada penanaman nilai-nilai agama dan akhlak yang
mulia sebagai bekal kehiduapan mendatang disamping tetap pada tujuan
lembaga berupa pendidikan yang berkualitas.
10. Keunggulan dan Kelemahan Full Day School
Dalam program full day school ini siswa memperoleh banyak keuntungan
secara akademik. Lamanya waktu belajar juga merupakan salah satu dari dimensi
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pengalaman anak. Sebuah riset mengatakan bahwa siswa akan memperoleh
keuntungan secara akademik dan sosial dengan adanya full day school.35
Berdasarkan riset Cryan dan Others dalam buku Nor Hasan menemukan
bahwa :
Dengan adanya full day school menunjukkan anak-anak akan lebih banyak
belajar daripada bermain, karena adanya waktu terlibat dalam kelas, hal ini
mengakibatkan produktifitas anak tinggi, maka juga lebih mungkin dekat
dengan guru, siswa juga menunjukkan sikap yang lebih positif, karena
tidak ada waktu luang untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan
karena seharian siswa berada di kelas dan dalam pengawan guru.36
Beberapa keunggulan full day school yaitu siswa akan mendapatkan
pendidikan umum dan pendidikan keislaman serta dapat mengembangkan
potensi siswa melalui kegiatan ektrakurikuler. Sedangkan kekurangannya
adalah siswa merasa capek belajar sehari penuh selama di sekolah
sehingga siswa cenderung merasa bosan.
Sistem full day school mempunyai sisi keunggulan antara lain:
1). Sistem full day school memungkinkan terwujudnya pendidikan utuh.
Benyamin S. Blom menyatakan bahwa sasaran pendidikan meliputi tiga
bidang yakni afektif, kognitif, psikomotorik. Karena melalui sistem
asrama dan full day school maka penguatan pada sisi kognitif saja dapat
dihindarkan, dalam arti aspek afektif siswa dapat lebih diarahkan
demikian juga pada aspek psikomotoriknya.
35
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2).Sistem full day school lebih menginginkan terwujudnya intensifikasi dan
efektivitas proses edukasi. Full day school dengan pola asrama yang
tersentralisir dalam system pengawan 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 aktifitas siswa lebih mudah terpantau karena sejak
awal sudah diarahkan.
3). Sistem full day school merupakan lembaga yang terbukti efektif dalam
mengaplikasikan kemampuan siswa dalam segala hal seperti, aplikasi
PAI yang mencangkup semua ranah baik kognitif, afektif dan
psikomotorik. Maupun kemampuan bahasa asing. 37
Namun demikian, sistem pembelajaran model full day school memiliki
beberapa kelemahan atau kekurangan antara lain :
1). Sistem full day school seringkali menimbulkan rasa bosan pada siswa.
Sistem pembelajarn dengan pola full day school membutuhkan kesiapan
baik secara fisik, psikologis, maupun intelektual yang bagus. Jadwal
kegiatan pembelajaran yang padat dan penerapan sanksi yang konsisten
dalam batas tertentu akan membuat siswa menjadi jenuh. Namun bagi
mereka yang telah siap hal tersebut bukan merupakan suatu masalah,
tetapi akan mendatangkan keasyikan tersendiri, oleh karenanya kejelian
dan improvisasi pengelolaan dalam hal ini sangat dibutuhkan. Keahlian
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dalam merancang full day school sangat dibutuhkan sehingga tidak
membosankan untuk siswa.
2). Sistem full day school memerlukan perhatian dan kesungguhan
manajemen bagi pengelola, agar proses pembelajaran berlangsung
secara optimal, sangat dibutuhkan perhatian dan curahan pemikiran
terutama dari pengelolanya, bahkan pengorbanan baik fisik, psikologis,
material maupun yang lainnya. Tampa hal demikian full day school
tidak akan mencapai hasil optimal, bahkan boleh jadi hanya sekedar
rutinitas yang tanpa makna. 38
Dengan diterapkannya sistem full day school diharapkan

peserta didik

dapat memperoleh :
1.Pendidikan

umum

yang

antisipatif

terhdap

perkembangn

ilmu

pengetahuan dan teknologi
2. Pendidikan ke Islaman (Al-Qur’an, Hukum Islam, Akidah dan wawasan
lain) secara layak dan proposional
3. Pendidikan kepribadian yang antisipatif terhadap perkembangan sosial
budaya yang ditandai dengan derasnya arus informasi dan globalisasi
4. Potensi anak tersalurkan melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler
5. Perkembangan bakat, minat, dan kecerdasan anak terantisipasi sejak dini
melalui pemantauan psikologis
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6. Pengaruh negatif kegiatan anak diluar sekolah dapat dikurangi seminimal
mungkin karena waktu pendidikan anak di sekolah lebih lama, terencana
dan terarah.
7. Anak dapat pelajaran dan bimbingan ibadah praktis (doa-doa keseharian,
sholat dan mengaji).
C. Kajian Relevan
Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Desi
Puspita dengan judul “ Analisis Penerapan Full Day School ”. Hasil penelitian
tersebut menyatakan bahwa dengan menerapkan sistem full day school di sekolah
dapat membantu meningkatkan karakter kedisiplinan siswa ketika berada di
sekolah, serta dapat memperbaiki akhlak dan akidah siswa.39
Full day school sendiri merupakan satu istilah dari proses pembelajaran
yang dilaksanakan secara penuh, aktifitas anak lebih banyak dilakukan di sekolah
daripada di rumah. Meskipun begitu proses pembelajaran lebih lama di sekolah
tidak hanya berlangsung di dalam kelas karena konsep awal dibentuknya sistem
full day school ini bukan menambah materi ajar dan jam pelajaran yang 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
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konsep dasar dari full day school ini adalah integrated curiculum dan integrated
activity.
1. Dalam jurnal Aulia Rahmah dan Iyus Akhmad Haris yang berjudul
“Persepsi siswa terhadap penerapan full day school di Mts
Mardhatillah Singaraja. Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi
siswa terhadap penerapan full day school di Mts Mardhatillah di lihat
dari tiga dimensi yakni pelaku persepsi sebesar 5.515 berada pada
skala interval 4712-5610 yang menunjukkan sangat setuju, dimensi
objek yang dipersepsikan dengan indikator penerapan full day school
sebesar 1.209 berada

pada skala interval

1.039-1.284 yang

menunjukkan kategori setuju. Dimensi konteks dari situasi dimana
persepsi itu dilakukan sebesar 2.986 berada pada skala interval 2.4272.998 yang menunjukkan kategori setuju. Kendala yang dihadapi
dalam penerapan sistem full day school dari sisi siswa yaitu siswa
terkadang merasa bosan dan kurang berkonsentrasi karena belajar
seharian, siswa merasa terbebani dengan pekerjaan rumah yang di
berikan oleh guru di akhir pembelajaran, dari sisi guru yaitu guru harus
lebih banyak mempersiapkan materi karena durasi pembelajaran lebih
lama dan guru memiliki waktu lebih sedikit untuk melakukan evaluasi
belajar. 40
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