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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan formal di Indonesia. Hal demikian harus 

dilakukan agar outcome pendidikan dapat berdaya saing global, namun tetap 

tidak meninggalkan nilai dan pendidikan karakter yang selama ini banyak 

dikembangkan. Upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) 

yang berkualitas dan bermutu merupakan pilar utama dalam pembangunan 

suatu bangsa, untuk meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya manusia 

dapat dilakukan dengan cara peningkatan mutu pendidikan mulai dari 

meningkatkan kualitas bagi tenaga pendidik, penyediaan sarana dan 

prasarana sekolah yang berkualitas, sampai mengubah kurikulum dalam 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah (Apriyani et al, 2018). 

Dalam Agama Islam ilmu mempunyai kedudukan yang sangat 

penting, dengan ilmu tersebut dapat mengangkat derajat manusia 

sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi : 

                      

       

 
Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 
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kamu",Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S 

Al mujadilah 11). 

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia. Melalui pendidikan manusia akan tumbuh dan berkembang 

terutama untuk menghadapi masa depannya. Sasaran pendidikan merupakan 

upaya memajukan dan meningkatkan sumber daya manusia baik dalam 

skala pribadi, masyarakat, maupun bangsa. Menurut Undang-Undang No. 

20 tahun 2003 Bab I pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang 

berbunyi: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Tujuan pendidikan nasional dijelaskan dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa : Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yanga Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
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negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang RI No. 20 

Tahun 2003). 

Beberapa usaha telah d ilakukan oleh para pengelola pendidikan 

untuk memperoleh suatu produk atau hasil pendidikan yang berkualitas, 

yaitu dengancara melakukan perbaikan dan pengembangan kurikulum serta 

mutu pendidikan sekolah secara bertahap dan terus menerus. Mengacu pada 

Peraturan Menteri Pendidikan No.23 tahun 2015 salah satu alternatif yang 

digunakan adalah menerapkan program full day school (Seftiana, 2017). 

Sistem full day school merupakan ciri khas sekolah terpadu yang 

menggunakan pembelajaran dengan sistem mengharuskan sekolah 

merancang perencanaan pembelajaran dari pagi hingga sore. Sistem 

pengajaran dalam full day school yang berlangsung selama sehari penuh, 

mengemas seluruh program pembelajaran dan kegiatan siswa di sekolah 

dalam sebuah sistem pendidikan yang bernuansa islam dengan memberikan 

waktu tambahan untuk siswa mendalami pelajaran keagamaan.  

Full day school merupakan model sekolah umum yang memadukan 

sistem pengajaran agama secara intensif yaitu dengan memberi tambahan 

waktu khusus untuk pendalaman keagamaan siswa. Sehingga pembelajaran 

dengan sistem full day school bertujuan untuk mengembangkan potensi, 

minat, bakat dan kreativitas anak dengan mencakup aspek kognitif, afektif 

dan psikomotorik melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang 

diadakan oleh sekolah (Endah Wulandari et al, 2018). 
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Kurikulum yang diterapkan pada sekolah dengan sistem full day 

school dan sistem regular pada dasarnya menerapkan kurikulum yang sama, 

yaitu kurikulum dari Kementrian Pendidikan Nasional, tetapi pada sekolah 

sistem full day school dilakukan pengintegrasian antara kurikulum dari 

Kementrian Pendidikan Nasional dengan kurikum yang dibuat oleh  sekolah 

sendiri dengan tetap mengacu pada kurikulum nasional, atau dengan kata 

lain sekolah sistem full day school merupakan sekolah yang 

mengintegrasikan kurikulum dan aktivitas peserta didik (Kadek Irayasa et 

al,2018). 

1.2   Identifikasi Masalah  

Sejak diterbitkan Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan 

No. 23 tahun 2017 tentang sistem penerapan full day school banyak sekolah 

yang menerapkan langsung kebijakan tersebut termasuk di SMA Negeri 5 

Kendari. Pelaksanaan sistem full day school tidak selalu berjalan efektif, 

berdasarkan hasil observasi ditemukan beberapa masalah dalam 

penerapannya seperti peserta didik yang lelah, kurang semangat mengikuti 

pembelajaran sehingga mengganggu konsentrasi belajar siswa, terutama 

pada bidang studi biologi dimana pada mata pelajaran ini diperpanjang 

waktu belajar selama satu jam dari sebelumnya 2 jam menjadi 3 jam. Maka 

hal ini akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada setiap bidang 

studi. 
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1.3  Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas peneliti 

tertarik untuk mengkaji bagaimana efektifitas  penerapan sistem full day 

school disekolah. Hal inilah yang mendasari peneliti untuk melakukan 

penelitian di SMA Negeri 5 Kendari dengan judul “Efektivitas Penerapan 

Kebijakan Full Day School Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas 

IX SMA Negeri 5 Kendari”. 

1.4  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana keefektifan  full day school terhadap hasil 

belajar Siswa kelas XI SMA Negeri 5 Kendari ? 

1.5  Tujuan Penelitian 

Berdarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui keefektifan full day school terhadap hasil belajar 

siswa kelas XI SMA Negeri 5 Kendari 

1.6  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini manfaat yang ingin dicapai 

adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam 

memahami setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam dunia pendidikan. 
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2. Secara Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu 

sumbangan informasi dan manfaat sebagai bahan acuan bagi peneliti 

selanjutnya dan berbagai pihak terkait program full day school dalam 

upaya peningkatan pendidikan.  

 


