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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Kesadaran akan pentingnya pendidikan yang dapat memberikan 

harapan lebih baik di masa mendatang, telah mendorong berbagai upaya 

dan perhatian seluruh lapisan masyarakat terhadap setiap gerak langkah 

perkembangan dunia pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu upaya 

dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia, pada intinya 

bertujuan untuk memanusiakan manusia, mendewasakan, mengubah 

perilaku, serta meningkatkan kualitas menjadi lebih baik.
1
 

Pendidikan bukanlah suatu upaya yang sederhana, melainkan suatu 

kegiatan yang dinamis yang penuh tantangan. Pendidikan akan selalu 

berubah seiring dengan perubahan zaman. Setiap saat pendidikan selalu 

menjadi fokus perhatian dan bahkan tidak jarang menjadi sasaran 

ketidakpuasan karena pendidikan menyangkut kepentingan semua orang, 

bukan hanya menyangkut investasi kondisi dan suasana kehidupan saat ini. 

Itulah sebabnya pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan 

peningkatan sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntunan 

kehidupan masyarakat.
2
 

Lembaga-lembaga pendidikan Islam juga mengalami perubahan 

serta pasang surut sejalan dengan kemampuan para pengelolanya 

merespon perubahan dan tuntutan masyarakat. Dibutuhkan pengelola yang 
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memiliki visi yang jelas untuk menyongsong masa depan yang cemerlang. 

Perubahan dan reformasi yang terus-menerus dilakukan baik sekarang 

maupun pada masa yang akan datang, mulai dari unsur fisik, sarana dan 

prasarana, kurikulum, model dan segala sesuatunya terkait dalam 

pendidikan Islam yang mampu menjawab tantangan zaman. 

Sekolah sebagai institusi yang unggul, merupakan wadah atau 

tempat proses pendidikan dilakukan memiliki sistem kompleks dan 

dianamis. Sekolah adalah tempat yang bukan hanya sekedar tempat 

berkumpul guru dan murid, melainkan berada dalam satu tuntunan sistem 

yang rumit dan saling berkaitan. Oleh karena itu, sekolah dipandang 

sebagai suatu organisasi yang membutuhkan pengelolaan. Lebih dari itu, 

kegiatan inti organisasi sekolah adalah mengelola SDM (Sumber Daya 

Manusia) yang diharapkan menghasilakan lulusan berkualitas sesuai 

dengan tuntutan masyarakat, serta pada gilirannya sekolah dapat 

memberikan kontribusi pembangunan bangsa.
3
  

Sekolah unggul identik dengan sekolah bermutu atau berkualitas. 

Sekolah berpenampilan unggul merupakan alternatif baru dalam 

pendidikan yang menekankan pada kemandirian dan kreatifitas sekolah 

dan memfokuskan pada perbaikan proses pendidikan. Sekolah bermutu 

adalah sekolah yang memberikan mata pelajaran bahasa asing bagi anak-

anaknya.
4
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Orang kaya tentu memiliki pandangan berbeda pula. Pendidikan 

bermutu adalah pendidikan yang diperoleh anaknya dengan membayar 

uang sekolah tinggi untuk memperoleh berbagai paket kegiatan 

ekstrakurikuler. Berbagai identitas tambahan dicantumkan untuk 

menunjukkan kualitas pendidikan tersebut, mulai dari boarding school, 

sekolah unggulan, sekolah plus, full day school, dan sebagainya. Semua itu 

tentunya bukan hanya label belaka, namun dibalik identitas tersebut 

sekolah tentunya terdapat program-program khusus yang dirancang demi 

menghasilkan generasi unggulan, cakap secara intelektual, spiritual dan 

sosialnya.
5
 Lembaga pendidikan menawarkan berbagai visi dan missi 

bervariasi dan menarik. Pendidikan Islam juga ikut serta dalam menjawab 

tantangan zaman, dengan menawarkan sistem full day school dan boarding 

school. Sistem ini sering digunakan di sekolah-sekolah unggulan di 

berbagai daerah. Semua sebutan itu tidak lain untuk menunjukkan aspek 

mutu pendidikan yang akan diraihnya. Sekolah unggul memerlukan upaya 

pemberdayaan sekolah dalam meningkatkan kegiatannya dalam 

menyampaikan pelayanan yang bermutu kepada murid.
6
 Oleh karena itu, 

sekolah unggul menempatkan sumber-sumber informasi, pengetahuan dan 

ketrampilan, dalam upaya perbaikan sekolah. 

Sekolah ternyata tidak saja menjadi laboratorium masyarakat 

sebagaimana diungkapkan oleh John Dewey, tapi adakalanya juga menjadi 
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korban masyarakat. Dikatakan korban masyarakat karena ada beberapa 

sekolah yang didesain untuk menyiasati kondisi masyarakat saat itu. 

Ketika para orang tua sudah mulai kekurangan waktu untuk mendidik 

anak-anak mereka, sebagian sekolah tampil menyiasati kesenjangan itu 

dengan menambah jam sekolah.
7
 

Pendidikan Islam dapat menjadi salah satu kekuatan pendidikan 

nasional yang diharapkan turut menjawab tantangan zaman serta mampu 

menciptakan generasi intelek dan bermoral.
8
 Ahmad Dahlan dan Ali Mukti 

adalah beberapa contoh tokoh yang mempelopori pembaharuan pendidikan 

Islam. Ahmad Dahlan misalnya, berusaha menciptakan sistem pendidikan 

yang mengadopsi pendidikan Barat dalam rangka memajukan pendidikan 

Islam. Ali Mukti, melalui SKB tiga mentri berusaha melakukan desain 

pendidikan melalui integrasi kurikulum dengan melakukan berbagai 

macam tambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan.
9
 Mendirikan atau 

menciptakan lembaga pendidikan memang sulit lebih-lebih lagi dengan 

desain baru, namun menciptakan sebuah model pendidikan yang dapat 

diakui eksistensinya oleh masyarakat luas serta mampu mengendalikan 

dan mengisi kemajuan zaman jauh lebih sulit. 

Secara umum, sekolah full day didirikan untuk mengakomodir 

berbagai permasalahan di masyarakat, yang menginginkan anak mereka 
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mendapatkan pendidikan terbaik baik dari aspek akademik dan non 

akademik serta memberikan perlindungan bagi anak dari pergaulan bebas. 

Secara rinci sekolah full day didirikan karena adanya tuntutan diantaranya: 

Pertama, minimnya waktu orang tua di rumah 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 memperhatihan masalah anak, 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 permasalahan bangsa saat ini.
10

 

Tahapan berikutnya bermunculan sekolah-sekolah yang 

menawarkan sistem  full day school, dimana mereka menggabungkan 

antara waktu belajar dan waktu bermain anak di sekolah selama 5 hari per 

minggu. Sehingga orang tua dan anak sebagai keluarga dapat bertemu 

bersama-sama selama 2 hari sabtu-minggu atau seringkali disebut week 

end. Sementara itu para guru akan menggunakan waktu week end untuk 
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memperkaya pengetahuan, keterampilan, termasuk mempersiapkan materi 

dan membuat media-media pembelajaran untuk minggu berikutnya. 

Selama kurun beberapa tahun terakhir di Indonesia banyak 

bermunculan sekolah unggul dengan sistem full day school dengan 

fasilitas plus-plus. Namun demikian ada yang memang benar-benar 

menerapkan konsep ini sesuai dengan seharusnya, dimana sekolah 

melengkapi dirinya dengan berbagai fasilitas dan isi atau program 

(content) di sekolah, sehingga menjadikan anak merasa nyaman berada di 

sekolah, tanpa harus kehilangan waktu-waktu untuk bermainnya.
11

 Akan 

tetapi ada juga sekolah-sekolah yang hanya mengikuti mode atau sekadar 

gengsi atau bahkan karena mengikuti program yang dicanangkan oleh 

pemerintah, tanpa memperhatikan kesiapan dari berbagai komponen di 

sekolah. 

MTs Surya Buana adalah salah satu madrasah/sekolah setingkat 

SMP di kota Malang yang menggunakan sistem full day school.
12

 Sistem 

ini hanya digunakan di sekolah-sekolah unggulan.
13

 Kegiatan belajar 

mengajar di MTs Surya Buana sendiri aktif selama 6 hari dengan libur 

pada hari minggu. Berbeda dengan  sekolah full day pada umumnya, siswa 

belajar di sekolah setiap hari ± selama 8 - 9 jam (06.45 WIB – 15.30 

WIB), termasuk rehat (istirahat, shalat dhuha, shalat dhuhur, makan siang, 

dan shalat ashar berjama’ah). Kecuali hari sabtu kegiatan belajar mengajar 
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sampai pukul 13.00 WIB. Selain full day school MTs Surya Buana 

memiliki progam bilingual yaitu pembelajaran dengan dua bahasa asing 

(bahasa Inggris dan bahasa Arab). 

Siswa sering kali merasakan bosan atau jenuh ketika harus belajar 

pagi sampai sore hari. Guna mengatasi masalah tersebut guru diharuskan  

mendesain proses  belajar mengajar sedemikian rupa sehingga dapat 

dipahami siswa dan tidak mengalami kebosanan ketika menerima materi. 

Sekolah ini juga memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai  

untuk menunjang pembelajaran dan menyalurkan minat dan bakat. Proses 

pembelajaran juga tidak harus diruang kelas namun kegiatan belajar 

mengajar bisa dilakukan di luar kelas atau sesekali keluar sekolah untuk 

sekedar menambah ilmu pengetahuan. Sebagai salah satu sekolah yang 

menerapkan full day school, MTs Surya Buana siap bersaing dengan 

sekolah negeri dan swasta baik di tingkat kota maupun tingkat Nasional. 

Hal ini terbukti dengan prestasi akademik dan non akademik yang diraih 

oleh siswa-siawinya dalam berbagai lomba atau olimpiade. Sekolah ini 

berkomitmen untuk memberikan pendidikan bagi generasi muda, tidak 

hanya pendidikan jasmani dan rohaninya dengan keilmuan akan tetapi juga 

berkomitmen mencetak generasi yang berakhlak. 

Jadi sekolah full day school sebenarnya memiliki kurikulum inti 

yang sama dengan sekolah umumnya, namun mempunyai kurikulum lokal 

seperti leadership, Green Education, Teknologi Informatika, mengaji dan 

lain-lain. Berdasarkan desain kurikulum tersebut, maka  kondisi anak didik 
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lebih matang dari segi materi akademik dan non akademik. Melalui 

berbagai strategi yang dikembangkan oleh sekolah full day school, peserta 

didik lebih rileks, tidak terburu-buru dalam melakukan aktivitas sehari-hari 

dan memberikan pengalaman yang bervariasi. 

Fenomena pergaulan di masyarakat yang begitu kompleks dan 

beragam latar belakang perlu adanya perisai diri yakni iman dan ilmu sejak 

dini sehingga pengaruh yang sifatnya negatif dapat dihindari oleh peserta 

didik itu sendiri. Guna menghindari sifat-sifat negatif yang muncul pada 

siswa, sekolah  mendesain sistem pengajaran sedemikian rupa sehingga 

bisa meminimalisir siswa untuk melakukan hal yang negatif. Berdasar 

pada pertimbangan tersebut diatas penulis ingin meneliti tentang 

Penerapan Full Day School dalam Menunjang Pembelajaran  PAI di 

MTs Surya Buana Malang. 

2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana penerapan full day school di MTs Surya Buana ? 

b. Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan full day school di 

MTs Surya Buana? 

c. Bagaimana penerapan kegiatan program full day school dalam 

menunjang pembelajaran PAI di MTs Surya Buana? 

3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan penerapan full day school di MTs Surya Buana. 
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b. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penerapan full 

day school di MTs Surya Buana. 

c. Mendeskripsikan penerapan kegiatan program full day school dalam 

menunjang pembelajaran PAI di MTs Surya Buana. 

4. Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis maupun 

secara teoretik, yaitu ; 

a. Manfaat Teoretik  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

berarti khususnya dalam rangka ikut mengembangkan full day school 

dalam mengantarkan siswa menuju keberhasilan memperoleh prestasi 

dan pengetahuan yang luas. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi guru merupakan tambahan wawasan dalam mempersiapkan 

anak didiknya menjadi siswa yang kreatif dan inovatif, ikut 

memberikan bimbingan tentang pentingnya minat siswa dalam 

memperoleh wawasan yang lebih luas. 

2) Bagi orang tua merupakan sumbang saran dalam memajukan 

tingkat pendidikan anak-anaknya. 

3) Bagi siswa menjadi motivasi untuk meningkatkan prestasi belajar 

di rumah maupun di sekolah. 

5. Batasan Istilah 

a. Penerapan 
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Kata “penerapan” dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer 

(KBIK) yaitu hal mempraktekkan, pengenaan.
14

 Sedangkan kata 

“Penerapan” menurut para ahli yakni; 1) Hal, cara atau hasil, 2) 

mempraktekkan, memasangkan.
15

 Dari pengertian diatas dapat 

diketahui bahwa maksud dari kata “penerapan” adalah sebuah 

tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok 

dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. 

Sehingga kata  “penerapan” menurut penelitian ini adalah cara 

dan hasil dari sistem full day school dalam menunjang pembelajaran 

PAI. “Penerapan” dalam penelitian ini ditujukan pada kegiatan- 

kegiatan dalam full day school baik secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap substansi dan outcame learning dari materi PAI di 

MTs Surya Buana. Sehingga pada penelitian ini peneliti menganalisis 

kesesuaian antara kegiatan-kegiatan dalam full day school dengan 

outcame learning maupun substansi materi PAI.  

b. Full Day School 

Kata Full Day School merupakan kata dalam Bahasa Inggris 

yang terdiri dari tiga suku kata yaitu kata full, day dan school. Kata 

full berarti penuh, day berarti hari dan school berarti sekolah.
16

 Jadi 

full day school pada penelitian ini adalah full day school yang 
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diterapkan di MTs Surya Buana yang mana diselenggarakan pada 

pukul 06.45 - 15.30  dengan durasi istirahat setiap dua jam sekali, 

dengan demikian sekolah dapat mengatur jadwal pendidikan dengan 

leluasa.  

c. Menunjang 

Kata “menunjang” berasal dari kata tunjang. Menunjang, dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) mempunyai arti menopang 

(menahan); Supaya jangan roboh (condong); membantu kelancaran 

(usaha) dengan uang; menyokong.
17

 Menunjang dalam penelitian ini 

adalah kesesuaian antara materi rumpun PAI yang disampaikan di 

kelas maupun di luar kelas (non akademik) dan kesemua kompetensi 

tersebut harus dimiliki siswa untuk disesuaikan dengan program-

program full day school. 

d. Pembelajaran Rumpun PAI 

Menurut Kamus Besar Indonesia, pembelajaran dijelaskan 

sebagai proses, cara dan perbuatan menjadikan orang belajar, 

sedangkan belajar sendiri mempunyai arti berlatih untuk mendapatan 

ilmu.
18

 Pembelajaran PAI dalam penelitian ini meliputi semua meteri 

yang diajarkan dalam rumpun PAI. Materi tersebut diajaran baik di 

dalam kelas maupun di luar kelas baik tercantun dalam kurikulum 

akademik maupun non akademik tentang kompetensi pembelajaran 

keagamaan yang harus dimiliki siswa, meliputi Aqidah Akhlak, al-
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Qur-an Hadits, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan bahasa 

Arab. 

6. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan karya ilmiah khususnya skripsi, untuk 

memudahkan pembaca dalam memahaminya dan untuk mengetahui 

hubungan yang logis antara bab satu dan bab berikutnya, perlu adanya 

sistematika pembahasan yang terdiri dari bab-bab yang saling berkaitan. 

Maka skripsi ini akan disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I, Pendahuluan. Pendahuluan merupakan pertanggung jawaban 

ilmiah karena memuat hal-hal sebagai berikut: latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi 

operasional dan sistematika penulisan. 

BAB II, membahas tentang Tinjauan Pustaka  

BAB III, memaparkan tentang metodologi penelitian, diantaranya; jenis 

penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan 

teknik analisis data. 

BAB IV, membahas tentang penyajian data. Penyajian data berfungsi 

memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan, paparan hasil penelitian 

yang telah penulis temukan di lapangan setelah melalui proses pengamatan 

langsung, wawancara dan dokumentasi yang penulis terima. 
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BAB V, membahas tentang kesimpulan yang berkaitan dengan hasil dan 

temuan penelitian. Saran yang berisi tentang harapan yang berkaitan 

dengan hasil penelitian. 

 


