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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana dalam proses 

pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar tumbuh berkembang menjadi 

manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak 

(berkarakter) mulia (UU No. 20 tahun 2003). Pendidikan adalah suatu proses 

pematangan kualitas hidup, melalui proses tersebut diharapkan manusia dapat 

memahami apa arti dan hakikat hidup, serta untuk apa dan bagaimana menjalankan 

tugas hidup dan kehidupan secara benar. Karena itulah fokus pendidikan diarahkan 

pada pembentukan kepribadian unggul dengan menitikberatkan pada proses 

pematangan kualitas logika, hati, akhlak dan keimanan (Mulyasana, 2012). 

Menurut pasal 1 Undang-Undang sistem pendidikan nasional No 20 tahun 

2003, pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa supaya menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga Negara yang demokratis serta tanggung jawab. Dari fungsi tersebut, 

munculah tujuan pendidikan, dimana tujuan pendidikan adalah sebagai penuntun, 

pembimbing bagi peserta didik agar mereka dapat tumbuh dewasa sesuai dengan 

potensi dan konsep diri yang sebenarnya. Sehingga mereka dapat bersaing dan 

mempertahankan kehidupannya dimasa depan dengan berbagai perubahan. 
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Pendidikan karakter sangat perlu ditanamkan pada diri pelajar sedini mungkin. Pendidikan 

karakter harus diterapkan pada seluruh lapisan pendidikan, namun  porsiyang lebih besar harus 

diberikan pada jenjang SD dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Hal itu karena 

jenjang SD belum banyak terkontaminasi oleh hal-hal buruk sehingga sangat memungkinkan 

untuk ditanamkan nilai budi pekerti yang luhur yang pada  akhirnya melekat di jiwa anak-anak 

hingga nanti mereka dewasa (Alfajar, 2014). 

Rahmawati (2015:8) menjelaskan bahwa pendidikan karakter bagi siswa di SD 

membutuhkan waktu yang lebih lama karena lebih banyak karakter yang ditanamkan dan 

membutuhkan pembiasaan diri pada siswa di rumah dan di sekolah, dinilai cocok bila di terapkan 

didalam sistem pendidikan Full Day School. Karena full day school sendiri tidak hanya terpacu 

pada pendidikan formal saja, tetapi juga termasuk pembentukan karakter peserta didik dengan 

pemberian atau penanaman nilai-nilai moral serta religi terhadap Peserta didik (Islami, 2016:9).   

Sejalan dengan itu, Mendikbud Muhadjir Effendy (Tempo, 2016), menggagas full day 

school sebagai pembangun karakter peserta didik secara perlahan dan mendidik siswa agar tidak 

liar di luar sekolah ketika orangtua mereka masih belum pulang dari kerja. Sehingga meningkatkan 

kualitas komunikasi dengan keluarga. Untuk aktivias lain seperti mengaji untuk yang beragama 

islam, menurut Mendikbud, pihak sekolah bisa memanggil guru mengaji dengan latar belakang 

yang sudah diketahui, daripada bila mengaji di luar, mereka dikhawatirkan akan diajari hal-hal 

menyimpang. 

Full day school sebagai salah satu sistem pembelajaran yang telah diterapkan di Indonesia 

merupakan sistem pendidikan yang mengharuskan siswa untuk mengikuti jam pendidikan hingga 

sore hari, sebagaimana sama dengan namanya, yaitu Full Day School. Di Indonesia sekolah yang 

menggunakan model full day school umumnya sekolah berbasis agama atau sekolah internasional. 
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Full day school secara umum adalah sekolah yang menyelenggarakan proses belajar mengajar 

disekolah selama sehari penuh. Istilah full day school berasal dari bahasa inggris yang artinya hari 

sekolah.  Pengertian hari sekolah adalah hari yang digunakan sebuah institusi untuk memberikan 

pendidikan kepada anak-anak (atau usia anak). Menurut Sekolah Unggulan (2007) “Full day 

school merupakan model sekolah umum yang memadukan sistem pengajaran islam yang intensif 

yaitu dengan memberi tambahan waktu khusus untuk pendalaman keagamaan siswa”. 

Full day school sebenarnya memiliki kurikulum inti yang sama dengan sekolah umumnya, 

namun memiliki kurikulum lokal. Dengan demikian kondisi anak didik diharapkan lebih matang 

baik itu dari segi materi akademik maupun non akademik. Beberapa alasan mengapa full day 

school dibutuhkan diantaranya pengaruh globalisasi yang berdampak negative terhadap 

perkembangan kepribadian, full day school adalah solusi terbaik untuk mengantisipasi terhadap 

dampak buruk pengaruh globalisasi saat ini, memberi bekal agama yang cukup kepada peserta 

didik agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya lingkungan yang tidak islami, memberikan 

pembelajaran, pembiasaan yang baik, pendidikn dengan pelatihan yang cukup serta memadai 

kepada peserta didik, untuk mencapai dan memenuhi program jaminan mutu sekolah, 

mengoptimalkan tugas guru di sekolah dalam mengajar, melatih, mendidik, 

membimbing,mengasihi, mengasah dan  mengasuh siswa, sekolah adalah sentral pembelajaran 

pendidikan dan pengkaderan siswa. (Maulidi A., 2016) Namun dalam penerapan model full day 

school di Indonesia tidaklah mudah, banyak faktor yang mempengaruhi seperti budaya, kebiasaan, 

ekonomi, dan sebagainya termasuk kesiapan sarana dan prasarana pendidikan.   

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SDN Blimbing 03 Malang dapat diketahui 

bahwa di sekolah tersebut baru menerapkan sistem  Full Day school berdasarkan rekomendasi dari 

Dinas Pendidikan kota Malang, yang mana sebelumnya di SDN Blimbing 03 Malang telah lama  
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menerapkan sebuah Program untuk menanamkan karakter peserta didik yang dinamakan Program 

Pengembangan Karakter (PPK). Sehingga dalam kegiatan sehari hari disekolah semua peserta 

didik selalu ditanamkan kegiatan pembentukan karakter seperti membeli peralatan tulis di koperasi 

kejujuran, dimana siswa dibiarkan mengambil dan membayar peralatan tulis yang dibeli tanpa 

pengawasan dari guru atau petugas koperasi kejujuran. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk 

penanaman pendidikan karakter kejujuran dalam diri siswa. Sedangkan tiba waktunya sholat 

dzuhur dan ashar semua peserta didik selalu bersama-sama untuk melaksanakan sholat berjamaah, 

sedangkan bagi siswa laki-laki jika diberi tugas menjadi imam sholat maka siswa tersebut 

melaksanakan tugas kewajibannya sebagai imam sholat dengan tanggung jawab. Kegiatan tersebut 

dilakukan sebagai bentuk penanaman pendidikan karakter religius dan tanggung jawab.  

Dari uraian diatas penulis mengambil judul “Analisis kegiatan “Full Day School“ Dalam 

Membentuk Karakter Religious, Jujur, dan Tanggung Jawab Pada Siswa Kelas IV di SDN 

Blimbing 3 Malang”  

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka disini penulis merumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana proses kegiatan pembelajaran full day school di SDN Blimbing 3  Malang?  

2. Bagaimana bentuk karakter yang muncul pada kegiatan pembelajaran full day school di SDN 

Blimbing 3  Malang? 

3. Bagaimana peran guru dalam pelaksanaan full day school dalam pembentukan karakter 

peserta didik  di SDN Blimbing 3  Malang?  

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang dan fokus pembahasan maka tujuan dari penelitian ini adalah :  
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1. Untuk mengetahui bagaimana proses kegiatan pembelajaran full day school di SDN Blimbing 

3  Malang 

2. Untuk mengetahui bentuk- bentuk karakter dalam pembelajaran  full day school di SDN 

Blimbing 3  Malang.  

3. Untuk mengetahui peran- peran guru dalam kegiatan full day school dalam pembentukan 

karakter peserta didik di SDN Blimbing 3  Malang.  

D. MANFAAT PENELITIAN 

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat, baik secara teori 

maupun praktis: 

1. Secara Teoritik 

Dengan  adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran full day school dalam pembentukan karakter peserta didik. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan berpikir serta jika kelak menjadi guru dapat berperan dalam 

pembentukan karakter jujur, tanggung jawab dan religius kepada peserta didik.  

b. Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai bahan kajian dalam kegiatan pembelajaran full day school dalam pembentukan 

karakter peserta didik.  

c. Bagi Guru 

Sebagai kajian guru agar lebih bisa bekerja sama dengan kepala sekolah serta saling 

membantu untuk kesejahteraan sekolah dalam mendidik, mengajar serta membimbing peserta 

didik yang lebih baik dan benar. 
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E. RUANG LINGKUP DAN BATASAN PENELITIAN

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu pelaksanaan kegiatan full day school dalam

pembentukan karakter jujur, tanggung jawab dan religius pada siswa kelas IV di SDN

Blimbing 3  Malang.

2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi pada hal-hal tertentu seperti : 

a. Penelitian hanya dilakukan di SDN Blimbing 3  Malang.

b. Penelitian hanya membahas tentang pelaksanaan kegiatan full day school dalam pembentukan

karakter jujur, tanggung jawab, dan religius pada siswa kelas IV di SDN Blimbing 3  Malang.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Agar tidak menimbulkan masalah pengertian dalam penafsiran tentang landasan berfikir 

dari masalah yang di tampilkan, maka peneliti perlu untuk menjelaskan istilah-istilah pada 

pengertian tersebut :  

1. Full Day School

Full day school merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan mulai pukul 07.00 – 15.00

dengan durasi istirahat setiap 2 jam sekali.

2. Karakter

Karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan

seseorang dari yang lain, tabiat, watak.

3. Peran guru dalam pembentukan karakter

Peran guru dalam pembentukan karakter memerlukan berbagai upaya, diantaranya:

Memperkuat dasar keimanan dan ketakwaan peserta didik, Membiasakan peserta didik untuk
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berprilaku baik, Menanamkan nilai persatuan kepada peserta didik, Menanamkan sikap 

toleransi dan tenggang rasa, Membiasakan untuk bermusyawarah dalam menyelasaikan 

masalah. Menumbuhkan sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab kepada peserta didik. 

 




