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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Kebijakan Penerapan Full Day School 

Dalam prakteknya, dari tahun ke tahun potret dunia pendidikan di 

Indonesia seringkali diwarnai dengan perubahan kebijakan, mulai dari 

perubahan kurikulum, hingga perubahan sistem pembelajaran sebagai upaya 

mewujudkan harapan setiap oknum pendidikan, sehingga Menteri 

Pendidikan Nasional menggagas adanya sistem Full Day School (Hasan dan 

Saudatul, 2018). 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 

membuat kebijakan full day school dengan menerbitkan Peraturan 

Mendikbud (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah 

tertanggal 9 Juni 2017. Inti dari Permendikbud tersebut adalah mulai Tahun 

Ajaran 2017/2018 sekolah berlangsung Senin s.d. Jumat (Lima Hari Sekolah 

- LHS), dengan jam sekolah menjadi delapan jam belajar setiap harinya. 

Kebijakan pemerintah dibidang pendidikan dituangkan dalam 

Nawacita dengan salah satu agenda strategis menata kembali kurikulum 

pendidikan nasional dengan mengedepankan pendidikan karakter. Agenda 

ini dijadikan Kemendikbud sebagai salah satu dasar disusunnya kebijakan 

lima hari sekolah, karena pendidikan karakter di kalangan siswa, terutama 

siswa pendidikan dasar, menjadi kebutuhan sangat mendesak (Yuli, 2017). 
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1.2 Program Full Day School 

Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah 

terhadap peserta didik yang diserahkan oleh orangtua kepada pihak sekolah 

agar mempunyai kemampuan dan mengembangkan potensi yang dimiliki 

anak. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan pemerintah 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan yang berlangsung di 

sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta 

didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup 

secara tepat dimasa yang akan datang. 

Tujuan pendidikan pada hakekatnya adalah meletakkan landasan 

karakter yang kuat melalui internalisasi nilai dalam pendidikan, 

menumbuhkan dan menanamkan kecerdasan emosi dan spiritual yang 

mewarnai aktivitas kehidupannya, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis 

melalui pelaksanaan tugas-tugas pembelajaran, menumbuhkan kebiasaan 

dan berpartisipasi aktif secara teratur untuk memanfaatkan dan mengisi 

waktu luang dengan aktivitas belajar (Lis, 2017). 

Full Day School adalah model alternatif pendidikan atau 

pembelajaran karakter di sekolah. Full day school dapat diartikan sebagai 

sekolah yang menerapkan sistem pembelajaran sehari penuh atau dari pagi 
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hingga sore hari. Sistem full day school semula berangkat dari sebuah 

kebutuhan masyarakat (katakanlah masyarakat perkotaan) yang memiliki 

tingkat mobilitas yang sangat tinggi. Orang tua meninggalkan rumah untuk 

bekerja pukul 6 pagi dan kembali ke rumah menjelang malam hari. Para 

orang tua bekerja selama 5 hari per minggu dan mereka libur (weekend) 

pada hari sabtu dan minggu. Sementara anak-anak berangkat sekolah pukul 

6.30 pagi dan pulang pukul 13.00 siang. Mereka sekolah 6 hari dalam 

seminggu yaitu senin-sabtu. Di saat yang nyaris bersamaan, mereka pun 

masih harus menjemput buah hati mereka yang duduk di bangku Sekolah 

Dasar. 

Berangkat dari hal-hal itulah akhirnya disepakati alternatif sekolah 

yang menawarkan jam pulang-pergi sekolah sama atau setidaknya 

mendekati jam pulang-pergi kantor. Ini di dukung oleh kebijakan 

pemerintah yang menetapkan jam kerja efektif 40 jam/minggu. Sementara 

sabtu minggu dianggap libur. Berbeda dengan model sekolah pada 

umumnya, full day school menerapkan konsep dasar “Integrated-Activity” 

dan “Integrated- Curriculum”. Artinya seluruh program dan aktivitas anak 

yang ada di sekolah mulai dari belajar, hiburan dan beribadah dikemas 

dalam suatu system pendidikan. Sistem pembelajaran full day school 
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memfokuskan segala program pendidikan yang seluruh aktivitas berada di 

sekolah. Dengan begitu diharapkan dapat bermanfaat untuk pembinaan 

generasi sholih dan sholihah. Full day shool juga membentuk siswa agar 

berprestasi belajar dalam proses pembelajaran yang berkualitas yakni 

mendapat kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu 

maupun kelompok sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar (Alanshori, 

2016). 

Sekolah dengan sistem full day school dianggap sebagai solusi 

yang tepat untuk menjembatani keseimbangan antara pengetahuan umum 

yang seringkali diidentikkan dengan penyelenggaraan pendidikan kognitif, 

yang digandengkan dengan pendidikan agama secara seimbang. Sekolah 

dengan sistem full day school mengantisipasi terhadap dampak buruk 

pengaruh globalisasi saat ini diantarnya korupsi, kekerasan, tawuran antar 

pelajar atau antar kampung, kejahatan seksual, kehidupan konsumtif, dan 

kehidupan politik yang tidak produktif. Pengaruh globalisasi yang 

berdampak negatif terhadap perkembangan kepribadian siswa, dengan 

memberi bekal agama yang cukup kepada peserta didik agar tidak mudah 

terpengaruh  dengan budaya lingkungan yang tidak Islami (Yanin, 2012). 
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1.2.1 Konsep Dasar Full Day School 

Istilah fullday school berasal dari B.Inggris dimana full 

artinya penuh, day artinya hari dan school artinya sekolah. Jadi 

secara terminology full day school artinya belajar sehari penuh. Jam 

belajar diberlakukan dari pagi sampai sore, mulai pukul 06.45 - 

15.30 WITA, dengan durasi istrahat setiap dua jam sekali. Dengan 

demikian sekolah dapat mengatur jadwal pelajaran dengan leluasa, 

disesuaikan dengan bobot mata pelajaran dan ditambah dengan 

pendalaman materi. Hal yang diutamakan dalam full day school 

adalah penagturan jadwal pelajaran dan pendalaman (Baharuddin, 

2009). 

Full day school merupakan suatu sistem pembelajaran yang 

dilaksanakan secara penuh, dimana aktifitas anak banyak dilakukan  

di sekolah daripada di rumah. Konsep dasar dari full day school 

adalah integrated curikulum dan integrated activity yang merupakan 

bentuk pembelajaran yang diharapkan dapat membentuk seorang 

anak (siswa) yang berintelektual tinggi yang dapat memadukan 

aspek ketrampilan dan pengetahuan dengan sikap yang baik. 

Konsep dilakukan dengan  pengembangan dan inovasi sistem 

pembelajaran full day school adalah untuk mengembangkan 

kreatifitas yang mencakup integrasi dari kondisi tiga ranah yaitu 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Sistem pembelajaran full day 

school merupakan pengemasan dalam hal metode belajar yang 
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berorientasi pada kualitas pendidikan berlangsung selama sehari 

penuh dengan menggunakan integrated activity yang menyenangkan 

dalam pembelajaran (Romli, 2004).   

Model atau metode pembelajaran yang digunakan pada 

sistem full day school sangat bervariasi. Semakin bervariasi suatu 

metode pembelajaran, maka semakin dinamis, sehingga siswa 

maupun guru tidak merasa bosan selama proses belajar mengajar 

berlangsung. Pembelajaran yang menyenangkan akan memperlambat 

kelelahan, baik dari pihak guru maupun dari pihak siswa. Disisi lain 

pembelajaran yang menyenangkan dapat pula membantu pemusatan 

perhatian (Mujamil, 2012). 

1.2.2 Keunggulan Dan Kelemahan Program Full Day School 

Sistem full day school mempunyai sisi keunggulan, antara 

lain: 

a.   Sistem full day school lebih memungkinkan terwujudnya 

pendidikan secara utuh, meliputi tiga ranah yaitu kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Karena memalui sistem full day school 

tendensi ke arah penguatan pada sisi kognitif saja dapat lebih 

dihindarkan, dalam arti aspek afektif siswa dapat lebih diarahkan 

demikian juga dengan aspek psikomotorik. 

b. Sistem full day school lebih memungkinkan terwujudnya 

intensifikasi dan efektivitas proses edukasi. Full day school 

dengan menggunakan waktu lebih panjang sangat 
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memungkinkan bagi terwujudnya intensifikasi proses pendidikan 

dalam arti siswa lebih mudah diarahkan dan dibentuk sesuai 

dengan misi dan aorientasi pendidikan, sebab aktivitas siswa 

lebih mudah terpantau. 

c.   Sistem full day school merupakan sistem pendidikan yang 

terbukti efektif dalam mengaplikasikan kemampuan siswa dalam 

segala hal dan  mencakup semua aspek baik itu ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotor (Nor, 2006).  

Sistem pembelajaran full day school ini tidak terlepas dari 

kelemahan atau kekurangan, antara lain: 

a.    Sistem full day school acapkali menimbulkan rasa bosan pada 

siswa. Sistem pembelajaran full day school membutuhkan 

kesiapan fisik, psikologis dan intelektual yang bagus. Diperlukan 

kejelian dan improvisasi pengelolaan sehingga tidak monoton 

dan membosankan. 

b. Sistem full day school memerlukan perhatian dan kesungguhan 

manajemen bagi lembaga pengelola, agar proses pembelajaran 

berlangsung optimal. Dibutuhkan sarana dan prasarana 

pendukung yang bersifat fisik (material). 

c.   Tenaga pengajar(pendidik) profesional, dan kompeten di 

bidangnya (Anonim, 2019). 
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1.2.3 Faktor Penunjang Program Full Day School 

a. Kurikulum 

Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh 

proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas 

pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum 

juga merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman 

dan pegamgan tentang jenis, ruang lingkup, urutan isi, serta proses 

pendidikan (Sukmadinata, 2006). 

b. Sumber Daya Manusia (SDM). 

Dalam penerapan full day school, guru dituntut untuk selalu 

memperkaya pengetahuan dan keterampilana serta harus memperkaya 

diri denga metode-metode pembelajaran yang tidak membuat siswa 

bosan. Guru harus mempunyai kualifikasi sebagai tenaga pengajar, 

karenanya harus memiliki kemampuan profesional dalam proses 

pembelajaran, agar pencapaian mutu yang diharapkan akan mencapai 

target. 

c. Sarana dan Prasarana 

Sarana pembelajaran atau fasilitas merupakan kelengkapan yang 

menunjang belajar peserta didik di sekolah. Lengkap tidaknya fasilitas 

belajar akan mempengaruhi pemilihan metode mengajar. Sekolah yang 

menerapkan full day school, diharapkan mampu memenuhi sarana 

penunjang kegiatan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa 

(Sudjana, 2004). 
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Jadi pelaksanaan full day school adalah memberikan dasar yang 

kuat terhadap siswa dan untuk mengembangkan minat dan bakat serta 

meningkatkan kecerdasan siswa dalam segala aspek. Hanya saja dalam 

aplikasinya perlu didukung oleh berbagai aspek seperti halnya sarana dan 

prasarana pendidikan, pendidik (guru sekolah) dan kurikulum. Dengan 

demikian sekolah yang disyaratkan memenuhi kriteria full day school 

dapat secara efektif, yang mampu mengelola dan memanfaatkan segala 

sumber daya yang dimiliki. 

2.3  Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar merupakan sebuah tindakan evaluasi yang dapat 

mengungkap aspek proses berpikir (cognitive domain) juga dapat 

mengungkap aspek kejiwaan lainnya, yaitu aspek nilai atau sikap (affective 

domain) dan aspek keterampilan (psychomotor domain) yang melekat pada 

diri setiap individu peserta didik. Ini artinya melalui hasil belajar dapat 

terungkap secara holistik penggambaran pencapaian siswa setelah melalui 

pembelajaran (Budi, 2016). 

Hasil belajar sering kali digunakan sebagai ukuran untuk 

mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. 

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil menunjukan 

pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang 

mengakibatkan berubahannya input secara fungsional, sedangkan belajar 

dilakukannya untuk mengusahakan adanya perubahan perilaku pada 
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individu yang belajar (Purwanto, 2011). Hasil belajar adalah bukti 

keberhasilan yang telah dicapai siswa dimana setiap kegiatan dapat 

menimbulkan suatu perubahan yang khas, dalam hal ini hasil belajar 

meliputi keaktifan, keterampilan proses, motivasi, dan prestasi belajar 

(Winkel, 1991). 

Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai dalam bentuk angka 

atau skor setelah diberikan tes hasil belajar kepada siswa dalam waktu 

tertentu. Hasil belajar merupakan hasil akhir setelah mengalami proses 

belajar, perubahan itu tampak dalam perbuatan yang dapat diamati dan dapat 

diukur (Dimyanti, 2006). Proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil 

belajar yang dicapai. Gambaran tentang keberhasi  lan belajar dapat diambil 

dalam bentuk penentuan raport (Arikunto, 1990). Dalam proses mengajar, 

siswa mengalami pengalaman belajar, kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki oleh siswa setelah menerima pengalaman belajar tersebut 

merupakan hasil belajar (Angraini, 2017). 

2.3.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Untuk mencapai prestasi yang baik tidak terlepas dari berbagai 

faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi 

keberhasilan belajar dan prestasi belajar dapat digolongkan menjadi 

dua bagian, yaitu internal dan eksternal 
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a. Faktor Internal  

Faktor yang berasal dari dalam diri siswa meliputi dua aspek, 

yaitu  aspek fisiologis (yang bersifat jasmaniah) dan aspek psikologis 

(yang bersifat rohaniah). 

1)   Aspek fisiologis (jasmaniah) baik yang bersifat bawaan maupun 

yang diperoleh, kesehatan jasmani sangatlah besar pengaruhnya 

terhadap kemampuan belajar. 

2)   Aspek psikologis baik yang bersifat bawaan maupun yang 

diperoleh seperti minta, bakat, intelegensi, motivasi, dan 

kemampuan kognitif seperti kemampuan persepsi, ingatan 

berpikir, dan kemampuan dasar bahan pengetahuan yang 

dimilikinya. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor-faktor yang berasal dari luar diri atau eksternal siswa 

yang bersangkutan juga digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu 

faktor sosial dan faktor nonsosial. 

1) Faktor Sosial 

Kehidupan manusia dengan lainnya saling membutuhkan dan 

di antara mereka tidak bisa hidup tanpa ada manusia lain yang 

membantu. Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar 

terhadap pendidikan anak. Pengaruh itu dapat berupa cara orang tua 

mendidik, hubungan antara anggota keluarga, dan suasana rumah 

tangga. Faktor sosial lain yang memengaruhi prestasi belajar adalah 
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seperti guru, staf administrasi, dan teman-teman sekelas dapat 

memengaruhi semangat belajar seorang siswa. 

2) Faktor Nonsosial 

Yang termasuk ke dalam faktor nonsosial adalah sarana dan 

prasarana belajar, seperti keadaan suhu udara, waktu belajar, alat-alat 

yang digunakan untuk belajar dapat pula memengaruhi prestasi belajar 

(Hidayat, 2013). 

Berdasarkan pembahasan teori di atas, dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar atau prestasi belajar adalah perubahan yang 

diperoleh siswa setelah mengalami proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang diwujudkan dalam bentuk 

perbuatan. Perubahan ini biasanya dapat dilihat dari beberapa ranah, 

yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik pada diri siswa, untuk 

mengetahui hasilnya dapat diukur melalui tes ataupun pengamatan 

secara langsung. Ada beberapa hal yang memengaruhi hasil belajar 

siswa di antaranya besarnya usaha, intelegensi siswa, dan kesempatan 

yang diberikan kepada anak. Jika ketiga hal tersebut dapat 

dikombinasikan dengan baik, maka hasil belajar yang dicapai oleh 

siswa tentu akan sangat memuaskan bagi mereka, para guru, serta 

orang tua (Noor, 2015). 
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2.3.2 Efektivitas  Penerapan Full Day School  Terhadap Hasil  

Belajar Biologi 

Sistem full day school yang dimaksud adalah di mana proses 

pembelajaran dilaksanakan sehari penuh di sekolah yang di laksanakan 

oleh pihak sekolah. Dengan kebijakan seperti ini maka waktu dan 

kesibukan anak-anak lebih banyak dihabiskan di lingkungan sekolah 

daripada di rumah. Anak-anak berada di rumah lagi bila menjelang 

sore hari. Karena program full day school yang diterapkan biasanya 

dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai 15.00 WITA. Dengan 

demikian, maka anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya di 

lingkungan sekolah bersama sama temannya daripada di rumah.   

Mengingat waktu  full day school  yang cukup lama, maka 

seorang pendidik dituntut harus mempunyai beberapa metode dan 

strategi untuk menghidupkan suasana kelas pada saat kegiatan belajar 

mengajar berlangsung, supaya siswa tidak merasa jenuh dan bosan 

pada saat proses belajar mengajar.   

Pada intinya penerapan Full day school perlu memperhatikan 

kenyamanan siswa dalam melaksanakan pembelajaran dan 

kenyamanan orang tua atau masyarakat dalam menyerahkan 

kepercayaan sepenuhnya kepada sekolah untuk memaksimalkan 

seluruh potensi siswa serta mengefektifkan waktu belajarnya. Untuk 

itu perlu melakukan sosialisasi yang melibatkan sekolah, orang tua, 
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serta masyarakat agar terjadi harmonisasi yang baik antara sekolah, 

masyarakat, dan orang tua (Syaiful, 2013). 

Pembelajaran full day school diharapkan membuat waktu anak 

banyak terlibat dalam kelas yang bermuara pada produktifitas yang 

tinggi seperti halnya meningngkatnya prestasi belajar siswa dan siswa 

juga menunjukkan sikap yang lebih positif serta terhindar dari 

penyimpangan-penyimpangan karena keseharian para siswa 

dihabiskan disekolah dan dalam pengawasan guru. Sekolah yang 

menerapkan full day school cenderung memadukan antara pendikan 

umum dan agama, pelajaran berbasis umum yang diberikan kepada 

siswa ada penambahan jam untuk pelajaran biologi. Dengan 

bertambahnya jam pelajaran itu bertambah pula pengetahuan berpikir, 

penananaman konsep dan keterampilan para peserta didik.  

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau 

sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan 

ataupun program. Disebut efektivitas apabila tercapai tujuan ataupun 

sasaran seperti yang ditentukan. Efektivitas adalah pengukuran dalam 

arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya 

(Handayaningrat, 2006).  

Berdasarkan pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas suatu ukuran yang menyatakan 

seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai 

oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih 
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dahulu. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa 

jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana 

makin tinggi besar persentase target yang dicapai, makin tinggi 

efektivitasnya (Hidayat, 2006).  

Untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam proses belajar 

mengajar maka seorang guru mengadakan suatu penilaian dengan cara 

mengevaluasi siswa. Dengan mengadakan penilaian tersebut seorang 

guru akan mengetahui  sejauh mana keberhasilan siswanya dalam 

melakukan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, dapat dikatakan 

bahwa evaluasi belajar merupakan bagian integral dari proses belajar 

mengajar. 

Hasil belajar merupakan hasil dari proses belajar yang berupa 

pengetahuan dan keterampilan yang dapat diukur dengan tes. Sama 

halnya dengan hasil belajar Biologi apabila dikaitkan dengan belajar 

merupakan satu rangkaian tujuan akhir dari belajar mata pelajaran 

Biologi. Oleh karena itu hasil belajar Biologi bergantung pada proses 

belajar itu sendiri. Bila proses belajar itu dikatakan efektif, jika hasil 

yang dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya 

oleh sekolah yaitu KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) tetapi bila 

proses belajar tidak efektif, maka hasil belajar tidak memenuhi target 

yang telah ditentukan sebelum atau tidak tuntas. Untuk itu dalam 

proses belajar diperlukan perhatian khusus baik dari siswa, alat, 
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metode, media pembelajaran, serta profesionalisme guru (Nurul, 

2018). 

2.4 Pengertian Siswa  

Peserta didik atau siswa ialah orang yang belum mencapai dewasa 

yang membutuhkan usaha, bantuan bimbingan dari orang lain yang telah 

dewasa guna melaksanakan tugas sebagai salah satu makhluk tuhan, sebagai 

umat manusia sebagai warga negara yang baik dan sebagai salah satu 

masyarakat serta sebagai suatu pribadi atau individu. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) Siswa merupakan “murid”, terutama pada tingkat 

sekolah dasar dan menengah. 

Menurut pasal 1 ayat 4 UU RI No. Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional: peserta didik adalah anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur 

jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Berdasarkan hasil pemaparan diatas 

penulis dapat menyimpulkan bahwa siswa merupakan peserta didik yang 

memperoleh atau mendapatkan pendidikan, bimbingan dari orang yang 

lebih dewasa untuk memahami berbagai tugas dan tanggung  jawabnya 

sebagai seorang siswa (Dina, 2008). 

2.5 Penerapan Full Day School 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu  oleh Muhadjir 

Effendy  untuk menerapkan Sistem full day school, pada Sekolah Dasar 

(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas 

(SMA) untuk sekolah negeri maupun swasta. Menteri Pendidikan dan 



 

23 
 

Kebudayaan  mengatakan rencana perpanjangan jam sekolah dasar dan 

menengah itu berawal dari keinginan mengimplementasikan Nawacita atau 

agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mentri Pendidikan 

dan Kebudayaan ingin mengubah porsi pendidikan di tingkat sekolah dasar 

menjadi 70 persen pendidikan karakter dan 30 persen pendidikan 

pengetahuan. Sementara ditingkat sekolah menengah, angka itu diubah 

menjadi 60 persen pendidikan karakter dan 30 persen pendidikan 

pengetahuan (Wayan, 2018).  

Konsep awal dibentuknya sistem full day school ini bukan 

menambah materi ajar dan jam pelajaran yang sudah ditetapkan oleh 

Kementrian Pendidikan Nasional, 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 dari  fullday 

school ini adalah integrated curriculum  dan  integrated  activity yang 

merupakan bentuk pembelajaran yang diharapkan dapat membentuk seorang 

anak (siswa) yang berintelektual tinggi yang dapat memadukan aspek 

keterampilan dan pengetahuan dengan sikap yang baik (Ida, 2014). 

2.6 Kajian Relevan 

Dalam sebuah penelitian diperlukan hasil penelitian lain sebagai 

acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut ataupun penelitian dengan 
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objek yang berbeda. Hal tersebut diperlukan untuk mendapat persepsi, 

perbandingan maupun hasil yang mempengaruhi dalam analisis penelitian 

tersebut. Berdasarkan penelitian tersebut perlu dikemukakan hasil penelitian 

yang pernah dilakukan dengan variabel yang sejenis tetapi obyek dan lokasi 

penelitian yang berbeda.  

Banyak para peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian 

tentang full day school dalam pembentukan karakter atau penelitian yang 

relevan, diantaranya peneitian yang dilakukan oleh: 

1. Meilani Ika Walidiniah (2016). Dengan judul Tingkat Kejenuhan Siswa 

Full Day School MI Al-Islam Program Plus Dibal Kecamatan Ngemplak 

Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2015/2016. Dalam penelitian tersebut 

diungkapkan bahwa di MI Al-Islam Program Plus Dibal Kecamatan 

Ngemplak Kabupaten Boyolali telah menerapkan sistem full day school, 

namun dalam pelaksanaanya terdapat siswa yang mengalami kejenuhan 

dalam belajar yang mengakibatkan siswa memiliki hasil pembelajaran 

yang masih di bawah standart meskipun jam pembelajaran bertambah. 

Letak perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang 

dikaji adalah Meilani Ika Walidiniah menekankan tingkat kejenuhan 

siswa full day school. Sedangkan penelitian yang sedang dikaji adalah 

tentang  Efektivitas Penerapan Kebijakan Full Day School Terhadap 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Biologi Kelas XI di SMA Negeri 5 

Kendari. 
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2. Wais Al-Qurni (2019). dengan judul Pengaruh Pelaksanaan Full Day 

School Terhadap Interaksi Sosial dan Sosialisasi Anak di Lingkungan 

Masyarakat (Studi Kasus di MTs Attaqwa 10 Terpadu Bekasi. Dalam 

penelitian tersebut diungkapkan bahwa pelaksanaan full day school 

memberikan pengaruh terhadap proses interaksi dan sosialisasi anak di 

lingkungan masyarakat, dimana anak tetap berinterksi dan bersosialisasi 

dengan keluarga dan orang-orang disekitarnya walaupun dalam 

intensitas waktu yang minim. Sedangkan penelitian yang dikaji adalah 

penelitian tentang  Efektivitas Penerapan Kebijakan Full Day School  

Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Biologi Kelas XI di 

SMA Negeri 5 Kendari. 

3. Muthiah (2019). Dengan judul Pelaksanaan Sistem Full Day School 

Dalam Pendidikan Karakter Siswa di SMA Muhammadiyah 1 

Karanganyar Tahun Pelajaran 2018/2019. Dalam penelitian tersebut 

diungkapkan bahwa Pelaksanaan sistem full day school dalam 

pendidikan karakter siswa di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar 

terdapat beberapa kegiatan yang dapat dikelompokkan menjadi kegiatan 

diluar pembelajaran dan kegiatan yang di dalam pembelajaran. Adapun 

bentuk kegiatan diluar pembelajaran diantaranya: shalat dhuha 

berjamaah, shalat dhuhur berjamaah, shalat ashar berjamaah, murajaah 

juz 30 menjelang shalat, infaq setiap hari senin dan jum’at, sedekah 

beras, menata tikar untuk shalat berjamaah. Sedangkan penelitian yang 

dikaji adalah penelitian tentang  Efektivitas Penerapan Kebijakan Full 
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Day School  Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Biologi 

Kelas XI SMA Negeri 5 Kendari. 

4. Meilani Ika Walidiniah (2016). Dengan judul Tingkat Kejenuhan Siswa 

Full Day School MI Al-Islam Program Plus Dibal Kecamatan Ngemplak 

Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2015/2016. Dalam penelitian tersebut 

diungkapkan bahwa dalam pelaksanaanya terdapat siswa yang 

mengalami kejenuhan dalam belajar yang mengakibatkan siswa 

memiliki hasil pembelajaran yang masih dibawah standart meskipun jam 

pembelajaran bertambah. Letak perbedaan penelitian tersebut dengan 

menekankan tingkat kejenuhan siswa full day school. Sedangkan 

penelitian yang sedang dikaji adalah tentang efektivitas penerapan 

kebijakan full day school terhadap hasil belajar siswa. 

2.7 Kerangka Berpikir 

Pendidikan merupakan hak setiap individu, sudah jelas dalam 

UUD 1945 pada alinea ke 4 yaitu tujuan pendidikan adalah untuk 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan juga merupakan usaha secara sadar setiap individu untuk 

memperoleh pendidikan. Program full dayschool merupakan salah satu 

program di dunia pendidikan yang mampu meningkatkan hasil  belajar 

siswa, karena siswa dituntut untuk menguasai materi yang diberikan 

disekolah. Baik sekolah maupun  pemerintah tentunya sudah 

mempertimbangkan baik buruknya program tersebut, namun banyak juga 

sekolah swasta yang sudah menerapkan program ini jauh sebelum program 
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ini di berlakukan, program ini lebih menekankan pada tambahan jam belajar 

bagi siswa yaitu dari pagi hingga sore hari, tetapi tidak hanya pendidikan 

saja tentu pendidikan agama juga di ajarkan dalam program tersebut.   

Penerapan kebijakan full day school  dengan bertambahnya jam 

belajar, tertentu siswa  mempunyai waktu banyak untuk memahami 

pelajaran, tidak hanya pelajaran saja tetapi siswa juga dapat mengasah bakat 

dan kemampuan dibidang non akademik yang diadakan di sekolah dan 

tentunya siswa-siswi juga dibekali dengan pendidikan karakter. Tentunya 

program ini diharapkan mampu membantu meningkatkan prestasi siswa dan 

memperbaiki kualitas pendidikan. 

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

X: Penerapan full day school Y: Hasil belajar siswa 
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