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LAMPIRAN

PEDOMAN OBSERVASI
Hal-hal yang diobservasi :
1. Lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Kendari
2. Kondisi guru SMK Negeri 1 Kendari
3. Kondisi siswa SMK Negeri 1 Kendari
6. Kegiatan tambahan terkait full day school
7. Karakteristik full day school

PEDOMAN WAWANCARA
Informan : Kepala Sekolah
1. Bagaimana latar belakang adanya kebijakan full day school di SMK Negeri 1
Kendari?
2. Bagaimana bentuk kegiatan tambahan yang di lakukan sekolah dalam penerapan full
day school di SMK Negeri 1 Kendari ?
3. Bagaimana dampak dari kebijakan full day school di SMK Negeri 1 Kendari ?
4. Apa tujuan yang hendak dicapai dengan di terapkannya full day school di SMK
Negeri 1 Kendari ?
5. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi full day school di SMK Negeri 1
Kendari ?
6. Apakah target khusus yang harus dicapai siswa dengan diterapkannya full day school
?
7. Bagaimana harapan kedepan yang hendak dicapai dengan diterapkannya full day
school di SMK Negeri 1 Kendari ?

II. Informan : Guru
1. Bagaimana guru membimbing siswa dalam program full day school ?
2. Apakah guru merasa terbebani dengan diterapkannya full day school ?
3. Bagaimana dampak dari kebijakan full day school di SMK Negeri 1 Kendari ?
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat program full day school di SMK
Negeri 1 Kendari ?
5. Apa harapan kedepan dengan di terapkannya full day school ?
6. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerapan full day school di
SMK Negeri 1 Kendari.

III. Informan : Orang Tua Siswa
1. Apakah anda merasa terbantu dengan adanya kebijakan full day school di SMK
Negeri 1 Kendari ?
2.Bagaimana tanggapan anda terhadapa kebijakan full day school di SMK Negeri 1
Kendari ?
3. Apakah anak anda sudah memiliki akhlak yang baik selama berada di rumah ?
4. Apakah selama ini anda merasa nyaman dengan adanya kebijakan full day school di
SMK Negeri 1 Kendari ?
5. Apakah perkembangan putra-putri anda cukup baik setelah mengikuti kebijakan full
day school sebagai sarana pembentukan akhlak siswa di SMK Negeri 1 Kendari ?
6. Sebagai orang tua berkewajiban untuk selalu memantau perkembangan keagamaan
anak anda. Apakah saat berada di rumah, anak anda tetap menjalankan ibadah ?

Lampiran 3
PEDOMAN DOKUMENTASI
1. Sejarah berdirinya SMK Negeri 1 Kendari
2. Letak geografis SMK Negeri 1 Kendari
3. Latar belakang kebijakan full day school di SMK Negeri 1 Kendari
4. Struktur Organisasi SMK Negeri 1 Kendari
5. Visi, Misi, dan tujuan SMK Negeri 1 Kendari
6. Keadaan guru, karyawan dan peserta didik SMK Negeri 1 Kendari
7. Peraturan sekolah dan tata tertib SMK Negeri 1 Kendari

Lampiran : 1
Wawancara : Kepala Sekolah
Nama

: Drs. Ali Koua

Hari/tanggal : Senin, 18 Maret 2019

Pertanyaan

Informan

Pembahasan

Bagaimana latar belakang Kepala

Full day school ini diterapkan atas

adanya kebijakan full day Sekolah

dasar kebijakan

school di SMK Negeri 1

program yang ditetapkan oleh Menteri

Kendari?

Pendidikan dan Kebudayaan Prof.

pemerintah yaitu

Muhadjir Effendy.

Bagaimana

bentuk

Sekolah mengadakan kegiatan berupa

kegiatan yang di lakukan

Yaasinan dan senam pada hari jum’at,

sekolah dalam penerapan

jika jum’at ini diadakan Yaasinan

full day school di SMK

maka jum’at untuk minggu berikutnya

Negeri 1 Kendari ?

diadakan kegiatan olahraga berupa
senam bersama. Pada hari sabtu siswa
melakukan kegiatan ekstrakurikuler
seperti olahraga voly, basket, futsal,
PMR, Pramuka serta kegiatan lain
dengan tujuan untuk mengembangkan
bakat dan minat siswa.

Apa tujuan yang hendak

Tujuan dari full day school yang

dicapai

pertama

terapkannya

dengan

di

full

day

yaitu

untuk

mengurangi

kegiatan siswa yang tidak bermanfaat

school di SMK Negeri 1

di luar jam sekolah, ke dua yaitu agar

Kendari ?

siswa menguunakan seluruh waktunya
di

sekolah

mengikuti

dalam
proses

rangka

untuk

pembelajarandan

yang ke tiga yaitu pada hari sabtu yang
tidak digunakan untuk belajar maka itu
lebih

focus

untuk

pengembangan

bakat dan minat melalui kegiatan
ekstrakurikuler.

Apa saja yang menjadi

Full day school merupakan sesuatu

faktor

yang baru bagi siswa tentu ada

penghambat

dari

program full day school ?

beberapa

penghambatnya

yang

pertama yaitu kesiapan mental siswa
untuk bertahan sampai belajar hingga
jam 15.30, yang ke dua menurut
masukan orang tua yang kami terima
mereka harus mengeluarkan tambahan
pembiayaan ke anak-anaknya karena
harus makan siang di sekolah, yang
ketiga

waktu

belajar

di

rumah

termaksud waktu untuk membantu
orang tuanya hari senin sampai jum’at
itu sudah tidak ada lagi karena mereka
pulang sudah kelelahan.

Apakah

saja

faktor

Di SMK Negeri 1 Kendari ini yang

pendukung dari program

menjadi faktor pendukung mengenai

full day school

sarana dan prasarana belajar siswa

di SMK

Negeri 1 Kendari ?

sudah terpenuhi yaitu perpustakaan,
labolatorium, musholah, kantin dan
WC.

Kalau
Bagaimana
kedepan

yang

dicapai
diterapkannya

full

day

ini

akan

yang

perlu

harapan

dilaksanakan

hendak

dipertimbangkan adalah yang pertama

dengan

mengenai kecukupan guru yang ke dua

full

maka

masih

day

yakni masalah pemahaman orang tua.

school di SMK Negeri 1

Saya kira juga ini pemerintah perlu

Kendari ?

memberikan

pemahaman

kepada

orang tua mengenai manfaat full day
school, karena ada sebagian orang tua
yang keberatan dan sekolah juga perlu
dibantu oleh pemerintah dalam rangka
memberikan sosialisasi apakah melalui
media atau apa supaya membantu
untuk menguatkan sekolah dalam
rangka menyampaikan ke orang tua
tentang manfaat full day school.

Lampiran: 2

Wawancara : Guru
Nama

: Muh.Rasman, S.Pd

Hari/tanggal : Rabu, 20 Maret 2019

Pertanyaan Peneliti

1. Apakah

Informan

guru

terbebani
diterapkannya

Jawaban

merasa guru

Full day school ini kan sudah kebijakan

dengan

dari pemerintah jadi kita harus ikuti, apa

full

day

school ?

lagi guru adalah sebagai abdi Negara jadi
harus wajib melaksanakannya. Kemudian

2.

full day school ini lebih bagus karena hari
Sabtu libur.

Kegiatan apa saja yang

Kegiatan yang diadakan yaitu proses

diadakan

pembelajaran seperti biasa, hanya saja

menyangkut

di

sekolah
full

day

school ?

waktu belajar yang lebih lama yaitu dari
pukul 07.30 sampai 15.30 mulai dari hari
senin sampai jum’at, sedangkan hari sabtu
di isi dengan kegiatan pengembangan bakat
dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler.

Bagaimana

guru

Kalau

saya

sebagai

guru

olahraga

membimbing siswa dalam

diantaranya memberikan praktek sesuai

program full day school ?

dengan materi RPP, kalau misalnya materi
pertama sepakbola minggu berikutnya saya

kasih praktek sepakbola sesuai dengan
jadwal setiap kelas masing-masing.

Apakah

ada

kelemahan

Kelemahannya siswa kadang merasa capek

atau kekurangan dari full

dan sering ditemukan siswa yang tidur di

day school ?

dalam kelas saat proses pembelajaran pada
waktu siang.

Apakah

sarana

dan

Mengenai sarana dan prasarana di sekolah

prasarana sekolah sudah

sudah terpenuhi, seperti ruang kelas,

terpenuhi

laboratorium, perpustakaan,dan musholah

untuk

mendukung program full

sudah ada.

day school ?
Apa yang dilakukan guru

Siswa yang terlambat datang di sekolah

jika

yang

maka mereka yang terlambat tersebut akan

di

langsung di tegur oleh guru piket dan

ada

terlambat

siswa
datang

sekolah?

kemudian

diberi

membersihkan

toilet,

sangsi

seperti

membersihkan

ruangan atau dijemur dipanas matahari

Apa harapan kedepanya

kalau melalui saya pribadi harapan saya

yang ingin dicapai melalui

tergantung pemerintah, kita sebagai guru

adanya program full day

hanya mengikuti.

school ?

Lampiran: 3
Wawancara : Guru
Nama

: Lusiana,S.Pd

Hari/tanggal : Rabu, 20 Maret 2019
Pertanyaan Peneliti

1. Apakah

Informan

guru

terbebani
diterapkannya

Jawaban

merasa guru

Jika sudah siang hari siswa sudah mulai

dengan

mengantuk sama juga gurunya sudah mulai

full

day

school ?

capek, tapi kita hanya berusaha saja
bagaimana kita di kelas itu supaya siswa

2.

lebih semangat lagi belajar.

Kegiatan apa saja yang

Pada hari sabtu diadakan berbagai macam

diadakan

kegiatan

menyangkut

di

sekolah
full

day

school ?

ekstrakurikuler

seperti

rohis,

pramuka, palang merah remaja (PMR),
kegiatan olahraga diantaranya futsal, voly,
basket, tenis meja dan bulu tangkis.
Sedangkan pada hari jum’at diadakan
kegiatan yaasinan bersama dan

senam,

yang dilakukan secara bergantian. Jika
minggu ini diadakan yaasinan, maka untuk
hari jum’at berikutnya diadakan kegiatan
senam.

Bagaimana

guru

Guru

hanya memberikan materi dan

membimbing siswa dalam

fasilitas

program full day school ?

kemudian

belajar

kepada

siswa

dan

siswa dituntut untuk belajar

secara mandiri.

Apakah

ada

kelemahan

Kelemahannya siswa kadang merasa capek

atau kekurangan dari full

dan sering ditemukan siswa yang tidur di

day school ?

dalam kelas saat proses pembelajaran pada
waktu siang.

Bagaimana

cara

guru

untuk menanamkan rasa tanggung jawab

untuk menanamkan sikap

kepada siswa yaitu dengan memberikan

tanggung jawab kepada

contoh kepada siswa untuk senantiasa

siswa ?

bertanggung

jawab,

misalnya

dalam

kedisilinan, dengan datang tepat waktu.

Apa harapan kedepanya

Sebaiknya di sekolah perlu disediakan

yang ingin dicapai melalui

jaringan internet, itu sebenarnya bagus

adanya program full day

untuk proses pembelajaran supaya kita juga

school ?

kalau misalnya siswa bosan dengan model
pembelajaran yang begitu-begitu saja kita
biasa gunakan jaringan internet.

Lampiran: 4
Wawancara : Guru
Nama

: Suardi, S.Pd., M.Pd

Hari/tanggal : Selasa, 26 Maret 2019

Pertanyaan Peneliti

1. Apakah

Informan

guru

terbebani
diterapkannya

Jawaban

merasa guru

Saya tidak terbebani karena sudah seperti

dengan

itu program dari pemerintah, kita tetap

full

day

menjalankan sesuai dengan aturan yang

school ?

ada.

Kegiatan apa saja yang

Sebenarnya

diadakan

kegiatannya yaitu proses belajar mengajar

menyangkut
school ?

di

sekolah
full

day

kalau

full

day

school

yang lebih lama yaitu dari jam 07.30
sampai 15.20 mulai dari hari senin sampai
hari jum’at. Pelajaran yang sebelumnya ada
di hari sabtu dialokasikan dan dibagi pada
senin sampai jum’at. Hari sabtu tidak
dilakukan proses pembelajaran, dan hanya
diadakan kegiatan ekstrakurikuler seperti
olahraga ( voly, futsal, basker, tenis meja
dan bulu tangkis), rohis, PMR dan
pramuka. Kemudian hari jum’at diadakan
kegiatan olahraga dan yaasinan, yang
dilakukan secara bergantian.

Bagaimana

guru

Siswa kadang masih perlu istirahat pada

membimbing siswa dalam

siang hari, jadi siswa di beri waktu istrahat

program full day school ?

dua kali.

Apakah

kelemahan

Siswa merasa capek pada waktu di atas

atau kekurangan dari full

jam 13.00 siang. Dan sering didapati siswa

day school ?

yang tidur di dalam kelas saat proses

ada

pembelajaran berlangsung. Karena merasa
lelah dan mengantuk sehingga membuat
siswa

tidak

fokus

dalam

menerima

pembelajaran.

Apakah

sarana

dan

Sarana dan prasarana untuk menunjang

prasarana sekolah sudah

dari program full day school saya rasa

terpenuhi

sudah terpenuhi. Seperti perpustakaan,

untuk

mendukung program full

labolatorium, ruang kelas, dan musholah.

day school ?
Kegiatan rutin apa yang

kegiatan rutin yang dilakukan di sekolah

sering

ialah upacara bendera setiap hari senin,

dilakukan

di

sekolah ?

apel pagi, yaasinan dan senam pada hari
jum’at yang dilakukan secara bergantian.
Jika minggu ini yaasinan maka untuk hari
jum’at minggu berikutnya di adakan
kegiatan senam.

Apa harapan kedepanya
yang ingin dicapai melalui

Harapan saya yaitu di sekolah ini perlu

adanya program full day

disediakan ruang khusus untuk istirahat,

school ?

sehingga siswa tidak tidur di kelas lagi.

Lampiran: 5
Wawancara : Orang Tua Siswa yang didatangi
Nama

: Nurmiati

Hari/tanggal : Sabtu 23 Maret 2019

Pertanyaan

Informan

Bagaimana tanggapan anda Orang
dengan adanya kebijakan full siswa
day school di SMK Negeri 1
Kendari ?

Jawaban
tua Sebagai orang tua saya bisa mengikut saja
karena full day school adalah kebijakan
dan program pemerintah, tetapi dengan
sekolah sehari penuh akan membuat anakanak menjadi capek.

Apakah orang tua merasa
terbantu dengan diterapkannya
fullday school ?

Merasa terbantu karena kegiatan anak-anak
dapat diawasi oleh gurunya di sekolah.

Kegiatan apa yang dilakukan
anak setelah pulang sekolah ?

Biasanya setelah pulang sekolah anak saya
langsung tidur karena kecapean, setelah itu
ia pergi jalan ke rumah temannya.

Bagaimana cara orang tua agar
dapat meningkatkan prestasi
anak ?

Menyuruh anak untuk belajar saat malam
hari, dan mengulang pembelajaran yang
diterima dari sekolah.

Bagaimana cara orang tua
dalam membentuk perilaku
anak menjadi lebih baik ?

Ya kita ajarkan mulai dari pendidikan
agama, mengajarkan mengaji, memberikan
contoh yang baik kepada anak, dan
mengajarkan untuk selalu berperilaku yang
baik menurut agama.

Lampiran : 6
Wawancara : Orang Tua Siswa yang didatangi
Nama

: Rahmatiah

Hari/tanggal : Sabtu, 23 Maret 2019

Pertanyaan

Bagaimana

Informan

tanggapan

Jawaban

anda Orang

tua Saya setuju dengan adanya full day school

dengan adanya kebijakan full siswa

karena hari sabtu libur, jadi anak-anak bisa

day school di SMK Negeri 1

istrahat di rumah.

Kendari ?

Apakah

orang

tua

merasa

Ya

karena

saya

sebagai

orang

tua

terbantu dengan diterapkannya

menginginkan anak lebih berkembang,

fullday school ?

baik itu perkembangan pengetahuannya
maupun yang lainnya. Dengan full day
school anak memiliki waktu yang lebih
untuk belajar di sekolah.

Kegiatan apa yang dilakukan

Pertama yaitu makan siang kemudian dia

anak setelah pulang sekolah ?

langsung

pergi

ke

kamarnya

untuk

istirahat,dan bantu orang tua.
Bagaimana cara orang tua agar

Mengingatkan

dapat

membatasi anak untuk tidak keseringan

meningkatkan

prestasi

anak ?

Bagaimana

anak

untuk

belajar,

main games dan jalan ke rumah temannya.

cara

orang

tua

Mengajarkan tentang agama tentunya,

dalam

membentuk

perilaku

memberikan nasehat, dan menegur anak

anak menjadilebih baik ?

jika melakukan perbuatan yang tidak baik.

Apa harapan orang tua dengan

Karena

adanya full day school ?

harapannya

sekolahnya
yaitu

full
anak

di

sekolah

dapat

belajar

dengan baik agar anak menjadi pintar.

Lampiran: 7
Wawancara : Orang Tua Siswa yang didatangi
Nama

: Hartina

Hari/tanggal : Sabtu, 23 Maret 2019

Pertanyaan

Bagaimana

Informan

tanggapan

Jawaban

anda Orang

tua Menurut saya tidak terlalu setuju dengan

dengan adanya kebijakan full siswa

full day school ini karena akan membuat

day school di SMK Negeri 1

anak menjadi capek, pulang sekolah anak

Kendari ?

langsung tidur dulu.

Kegiatan apa yang dilakukan

Anak saya biasanya istrahat dulu, kalau

anak setelah pulang sekolah ?

malam dia belajar, dan bantu orang tua.

Bagaimana cara orang tua agar

Pastinya yaitu mengingatkan anak untuk

dapat

belajar dengan rajin agar menjadi pintar.

meningkatkan

prestasi

anak ?

Serta mengulangi pelajaran yang di dapat
di sekolah,

Bagaimana
dalam

cara

orang

membentuk

tua

Menanamkan nilai-nilai agama yang baik

perilaku

kepada anak, mengajarkan sholat dan

anak menjadilebih baik ?

mengaji, memberikan nasehat dan contoh
yang baik.

Lampiran: 8
Wawancara : Orang Tua Siswa yang didatangi
Nama

: Suriyani

Hari/tanggal : Rabu, 17 Juni 2019

Pertanyaan

Bagaimana

Informan

anda Orang

tua Kalau pendapat saya sebagai orang tua,

dengan adanya kebijakan full siswa

saya senang dengan diterapkannya full day

day school di SMK Negeri 1

school. Alasannya karena, anak tidak

Kendari ?

keluyuran kemana-mana.

Kegiatan apa yang dilakukan

Setelah pulang sekolah anak saya biasanya

anak setelah pulang sekolah ?

istrahat/tidur dulu, kalau malam dia belajar,

Apa perubahan yang terjadi

Perubahan pada anak pasti ada, salah

pada

satunya

anak

tanggapan

Jawaban

anda

setelah

yaitu
jadi

pengetahuan
bertambah,

dibidang

mengikuti program full day

akademik

karena

school ?

banyaknya waktu belajar yang dilakukan di
sekolah.

Bagaimana
dalam

cara

orang

membentuk

tua

perilaku

anak menjadilebih baik ?

Menanamkan nilai-nilai agama yang baik
kepada anak, mengajarkan sholat dan
mengaji, memberikan nasehat dan contoh
yang baik.

Lampiran: 9
Wawancara : Orang Tua Siswa yang ditelpon
Nama

: Herman

Hari/tanggal : Rabu, 17 Juni 2019

Pertanyaan

Informan

Jawaban

Bagaimana tanggapan anda Orang tua Saya rasa full day school itu bagus untuk
dengan adanya kebijakan siswa

diterapkan

disekolah,

full day school di SMK

kebiasaan

Negeri 1 Kendari ?

Maksudnya waktunya anak lebih dimanfaatkan

anak

yang

karena
sering

mengurangi
jalan

keluar.

untuk belajar daripada jalan keluar, kita tidak tau
dimana dan apa yang dilakukan anak ketika ia
berada di tempat lain.

Perubahan apa yang terjadi

Perubahannya yaitu anak-anak yang sebelumnya

pada anak anda sebelum dan

belum dilaksanakannya full day school

setelah

setelah

pulang

pulang

diadakannya

program full day school ?

sekolah,

kebiasaanya

hanya

kerumah sebentar, paling pulang makan, dan
setelah itu anak langsung jalan lagi ke rumah
temannya atau di tempat lain. Tapi setelah
dilaksanakannya full day school kebiasaanya anak
yang keluar jalan keluyuran sudah berkurang,
karena anak dari pagi sampai sore berada di
sekolah.

Bagaimana cara orang tua

Menanamkan nilai-nilai agama yang baik kepada

dalam membentuk perilaku

anak,

mengajarkan

sholat

dan

mengaji,

anak menjadilebih baik ?

memberikan nasehat dan contoh yang baik.

Lampiran: 10
Wawancara : Orang Tua Siswa yang ditelpon
Nama

: Widiya

Hari/tanggal : Kamis 27 Juni 2019

Pertanyaan

Informan

Bagaimana tanggapan anda Orang
dengan adanya kebijakan full siswa
day school di SMK Negeri 1
Kendari ?

Jawaban
tua Saya tidak masalah dengan diterapkannya
ful day school, karena sudah kebijakan dari
pemerintah, jadi kita mengikut.

Apakah orang tua merasa
terbantu dengan diterapkannya
full day school ?

Merasa terbantu karena kegiatan anak-anak
dapat diawasi oleh gurunya di sekolah.

Kegiatan apa yang dilakukan
anak setelah pulang sekolah ?

Biasanya setelah pulang sekolah anak saya
istrahat dulu, membantu orang tua, belajar,
dan tidak kemana-mana.

Bagaimana cara orang tua agar
dapat meningkatkan prestasi
anak ?

Saya lebih pada menasehati anak, tidak
memarah-marahi anak untuk paksa agar dia
belajar. Mengingatkan bahwa ia rajin
belajar tujuannya untuk dirinya, untuk
bekal masa depan anak sendiri, karena
tidak selamanya saya sebagai orang tua
untuk terus bersama, menemani dan
membantu anak.
Memberikan contoh keteladanan kepada
anak, dan selalu menasehati anak, misalnya
jika anak mau keluar rumah, maka harus
meminta ijin terlebih dahulu pada orang
tua.

Bagaimana cara orang tua
dalam membentuk perilaku
anak menjadi lebih baik ?

Apakah ada perubahan pada
kepribadian,
karakter
dan
prestasi
anak
setelah
diterapkannya sistem full day
school ?

Iya ada perubahan,biasanya anak saya jika
sepulang skolah ia sering jalan kemanamana, sekarang ia lebih banyak berada di
rumah setelah pulang sekolah. Banyaknya
waktu belajar di sekolah saya rasa
pengetahuan anak juga bertambah dari
sebelumnya.

Lampiran: 11
Wawancara : Orang Tua Siswa yang ditelpon
Nama

: Aminah

Hari/tanggal : Kamis 27 Juni 2019

Pertanyaan

Informan

Bagaimana tanggapan anda Orang
dengan adanya kebijakan full siswa
day school di SMK Negeri 1
Kendari ?

Jawaban
tua Saya tidak masalah dengan diterapkannya
ful day school, karena sudah kebijakan dari
pemerintah, jadi kita mengikut.

Apakah orang tua merasa
terbantu dengan diterapkannya
full day school ?

Merasa terbantu karena kegiatan anak-anak
dapat diawasi oleh gurunya di sekolah.

Kegiatan apa yang dilakukan
anak setelah pulang sekolah ?

Biasanya setelah pulang sekolah anak saya
istrahat dulu, membantu orang tua, belajar,
dan tidak kemana-mana.

Bagaimana cara orang tua agar
dapat meningkatkan prestasi
anak ?

Sebagai orang tua, saya selalu memberikan
nasehat kepada anak saya agar rajin-rajin
dalam belajar, tidak memarahi atau
memaksa anak untuk harus belajar, tetapi
dengan memberikan nasehat agar anak
sadar dan ingat kepada orang tuanya. Apa
yang anak pelajari dan anak usahakan itu
semua untuk anak sendiri nantinya.
Memberikan contoh keteladanan kepada
anak, dan selalu menasehati anak,

Apakah ada perubahan pada
kepribadian,
karakter
dan
prestasi
anak
setelah
diterapkannya sistem full day
school ?

Ia lebih jarang jalan keluar, lebih banyak
berada di rumah setelah pulang sekolah.
Banyaknya waktu belajar di sekolah saya
rasa pengetahuan anak juga bertambah dari
sebelumnya.

Lampiran : 12
Wawancara : Siswa
Nama

: Fitro Amalia

Hari/tanggal : Senin, 8 April 2019

Pertanyaan Peneliti

Apakah

Informan

anda

setuju Siswa

Jawaban

Saya setuju, karena lebih memanfaatkan

dengan adanya penerapan

waktu untuk belajar di sekolah, dan lebih

full day school ? Dan apa

kurang waktu untuk bermain.

alasnnya ?

Apa saja manfaat yang

Lebih

diperoleh

pengetahuan, karena waktu belajar di

diterapkannya

dengan
full

day

banya

kita

memperoleh

sekolah lebih lama.

school ?

Apa saja kelemahan dari

Merasa capek, karena waktu belajar lebih

full day school ?

lama.

Kegiatan apa saja yang

Kegiatannya yaitu proses pembelajaran

diadakan di sekolah dalam

tetapi waktunya lebih lama yaitu sampai

program full day school ?

jam 15.20. kemudian pada hari jum’at
diadakan yaasinan bersama dan olahraga.
Sedangkan hari sabtu libur dan hanya
mengadakan

kegiatan

ekstrakurikuler

seperti basket, futsal, voly, PMR.

Bagaimana

tanggapan

Orang tua saya merasa senang karena kalau

orang tua anda mengenai

di sekolah lebih banyak belajar, kalau tidak

full day school ?

full day ketika saya pulang ke rumah pasti
saya akan keluar rumah dan pergi jalan.

Lampiran: 13
Wawancara : Siswa
Nama

: Dini Ayu

Hari/tanggal : Rabu, 10 April 2019
Pertanyaan Peneliti
Informan
Apakah
anda
setuju
dengan adanya penerapan Siswa
full day school ? Dan apa
alasnnya ?

Jawaban
Saya setuju, karena hari sabtu libur.
Sehingga dapat saya gunakan untuk
istrahat dan membantu orang tua.

Apa saja manfaat yang
diperoleh
dengan
diterapkannya full day
school ?

Lebih
banya
kita
memperoleh
pengetahuan, karena waktu belajar di
sekolah lebih lama.

Apa saja kelemahan dari
full day school ?

Merasa capek, karena seharian berada di
sekolah.

Kegiatan apa saja yang
diadakan di sekolah dalam
program full day school ?

Kegiatannya yaitu proses pembelajaran
tetapi waktunya lebih lama yaitu sampai
jam 15.20. kemudian pada hari jum’at
diadakan yaasinan bersama dan olahraga.
Sedangkan hari sabtu libur dan hanya
mengadakan
kegiatan ekstrakurikuler
seperti basket, futsal, voly, PMR.

Bagaimana
tanggapan
orang tua anda mengenai
full day school ?

Orang tua saya selama ini tidak
mempermasalahkan dengan adanya full day
school.

DOKUMENTASI

Wawancara Peneliti Bersama Guru SMK Negeri 1 Kendari

Wawancara Peneliti bersama Kepala Sekolah SMKNegeri 1 Kendari

Wawancara Peneliti Bersama Siswa SMK Negeri 1 Kendari

Wawancara Bersama Orang Tua Siswa

Kegiatan Belajar di Ruang Baca di SMK Negeri 1 Kendari

Kegiatan Penyuluhan oleh Kepolisian di SMK Negeri 1 Kendari

Pemberian Sangksi kepada Siswa yang Melanggar Tata Tertib di Sekolah

Kegiatan Rapat oleh Guru-guru dan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kendari

