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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-

4. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas juga akan 

berpengaruh pada kemajuan diberbagai bidang. Hal tersebut ditegaskan dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara..  

 

Lembaga pendidikan merupakan suatu jasa serta proses pelayanan untuk 

mentransfer pengetahuan, sikap dan perilaku yang baik, dengan adanya suatu 

lembaga pendidikan, diharapkan setiap individu akan dapat berkembang lebih 

baik lagi. Lewat pendidikan pula semua orang dapat mengembangkan 

kemampuan yang dimiliki secara lebih maksimal dengan adanya lembaga 

pendidikan diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang bisa maju dan 

berkembang dimana generasi muda dapat bertahan dalam kehidupan nyata. 

Pendidikan di Indonesia saat ini telah mengalami banyak perubahan, baik 

dari sistem tatanan pemerintahannya sampai dengan kurikulum atau materi yang 

diajarkan. Namun seringnya perubahan sistem pendidikan di Indonesia tersebut 

bukan semata-mata karena ganti pemimpin kemudian ganti pula kebijakannya, 
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tetapi hal tersebut dilakukan guna meningkatkan dan mengembangkan 

sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Peningkatan sistim pendidikan ini akan 

berjalan dengan baik bila kepala sekolah sebagai pemimpin mampu menjadi 

pemimpin yang dapat dipercaya dan visioner. Menjadi orang yang dapat dipercaya 

berarti Kepala Sekolah merupakan sosok berintegritas, mampu menjadi manajer 

yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran melalui pembentukan 

karakter. Visioner berarti kepala sekolah memiliki visi jauh ke depan  tentang 

kekhasan, keunikan, dan kualitas sekolah (schoolbranding) yang akan ia bangun. 

Kemampuan manajerial kepala sekolah untuk menggali potensi lingkungan 

sebagai sumber belajar dan mengembangkan  kerja sama dengan berbagai 

pemangku kepentingan dalam ekosistem  pendidikan yang ada untuk mendukung 

program sekolah sangat diperlukan. 

Melihat hal tersebut saat ini pemerintah sendiri telah banyak melakukan 

usaha-usaha guna meningkatkan sistem pendidikan yang lebih baik dan 

menjadikan pendidikan menjadi lebih berkualitas. Salah satu diantaranya adalah 

sistem Full day school. Full day school sendiri terdiri dari 3 kata yaitu Full yang 

artinya penuh, Day yang artinya hari dan School yang berarti sekolah. Sehingga 

full day school dapat dikatakan sebagai kegiatan sehari penuh di sekolah. 

Sistem pembelajaran Full day school ialah sebuah sistem pendidikan yang 

dilakukan secara sadar untuk mengatur adanya tindak belajar yang direncanakan, 

dilaksanakan dan dievaluasi dengan cara yang menyenangkan sehingga peserta 

didik tidak merasa bosan walau mereka belajar seharian. (Setiyarini, 2014:7). 

Melalui penerapan Full day school yang memberikan kesempatan belajar kepada 
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peserta didik lebih lama, maka diharapkan guru dapat mengoptimalkan 

kecerdasan dan juga kecakapan sosial peserta didik. 

Kecakapan sosial sendiri adalah kecakapan dalam menentukan bagaimana 

seseorang harus menangani suatu hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah 

hubungan seseorang yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Kecakapan 

sosial ini meliputi pengaruh komunikasi, bekerjasama, kepemimpinan, katalisator 

perubahan, manajemen konflik, pengikat jaringan, kolaborasi, dan kooperasi serta 

kemampuaan tim(Sri Habsari, 2005: 5). Dapat dikatakan, kecakapan sosial adalah 

kemampuan yang dimiliki seseorang dalam berhubungan dan menyesuaikan diri 

dengan masyarakat. Kemampuan yang dimiliki antara lain kemampuan 

berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, menghargai diri sendiridan 

orang lain, mendengarkan pendapat atau keluhan dari orang lain, memberi atau 

menerima feedback, memberi atau menerima kritik, bertindak sesuai norma dan 

aturan yang berlaku. 

Sistem full day school sendiri merupakan kebijakan baru dari sistem 

pendidikan di Indonesia yang secara resmi baru saja pada bulan Januari 2017 ini 

ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Prof. Dr. Muhajir 

Effendy, M.AP. Namun yang terjadi dilapangan bahwa pendidikan full day school 

sendiri telah lama di terapkan oleh sekolah- sekolah yang ada di Indonesia tidak 

terkecuali oleh sekolah yang berada di Kabupaten Tulungagung. Salah satu 

sekolah di Tulungagung yang menerapkan sistem full day school yaitu SD Islam 

Al Badar. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di SD Islam 

Al Badar Tulungagung pada tanggal 30 Januari 2017 yaitu bahwa SD Islam Al 
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Badar Tulungagung sendiri telah menerapkan sistem full day school sejak tahun 

2002, jauh sebelum pemerintah saat ini mencanangkan program full day school.  

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di SD Islam Al 

Badar Tulungagung sendiri menerapkan konsep pendidikan full day school 

dengan harapan dapat meningkatkan mutu pendidikan serta mampu menghasilkan 

lulusan yang memiliki kualitas baik melalui kegiatan-kegiatan yang diberikan 

pada saat pelaksanaan full day school. Pelaksanaan full day school pada sekolah 

ini berbeda dengan sekolah lain dimana pada sekolah lain di Tulungagung dan 

kota lainnya pelaksanaan full day school dimulai pada pukul 07.00-15.00. 

Sedangkan pada SD Islam Al Badar pelaksanaan full day school dilaksanakan 

pada pukul 06.30 sampai dengan pukul 14.00 WIB, untuk kelas 1 sampai dengan 

kelas 6.  

Kegiatan full day school pada sekolah ini dimulai dengan sarapan pagi 

bersama, dilanjutkan dengan mengerjakan latihan soal, setelah itu dilanjutkan 

dengan amalan surat pendek, kemudian pada pukul 07.30 mulai masuk pada 

kegiatan pembelajaran. Pada pukul 09.00 jam istirahat yang digunakan untuk 

sholat dhuha, karena pada SD Islam Al Badar Tulungagung, sholat dhuha 

merupakan kegiatan wajib. Kegiatahn pembelajaran dilanjutkan sampai dengan 

jam istirahat pukul 12.00 dan pada pukul 13.00 dilanjutkan pembelajaran sampai 

dengan pukul 14.00. kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Senin-Jum’at, 

sedangkan pada hari Sabtu diisi dengan kegiatan pengembangan bakat peserta 

didik seperti kegiatan ekstrakurikuler untuk peserta didik kelas 1 sampai dengan 

peserta didik kelas 6.  
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Berdasarkan latar uraian tersebut, maka penulis bermaksud untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Pelaksanaan Full day school 

terhadap Kecakapan Sosial Peserta Didik Kelas V SD Islam Al-Badar 

Tulungagung.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan Full day school terhadap kecakapan sosial peserta 

didik kelas V SD Islam Al-Badar Tulungagung? 

2. Apa saja kendala yang dialami sekolah dalam pelaksanaan Full day school 

terhadap kecakapan sosial peserta didik kelas V SD Islam Al-Badar 

Tulungagung? 

3. Upaya apa yang dilakukan sekolah dalam  mengatasi kendala Full day school 

terhadap kecakapan sosial peserta didik kelas V SD Islam Al-Badar 

Tulungagung? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan  masalah diatas, dapat dikatakan bahwa tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Full Day Shool terhadap kecakapan 

sosial peserta didik kelas V SD Islam Al-Badar Tulungagung. 

2. Agar dapat mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh sekolah dalam 

melaksanakan Full day school terhadap kecakapan sosial peserta didik kelas 

V SD Islam Al-Badar Tulungagung. 
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3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan sekolah untuk mengatasi kendala 

Full day school terhadap kecakapan sosial peserta didik kelas V SD Islam Al-

Badar Tulungagung. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis berharap semoga hasil penelitian dapat 

memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis, yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan ilmu terhadap pengembangan pengetahuan 

khususnya ilmu pendidikan dalam pelaksanaan Full day terhadap 

kecakapan sosial peserta didik. 

b. Menjadi bahan kontribusi ilmiah dan sumbangan informasi bagi mereka 

yang meminati dan  melakukan  penelitian lebih jauh seputar 

pelaksanaan  Full day school terhadap kecakapan sosial peserta didik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi SD Islam Al Badar Tulungagung 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan 

masukan dalam Pelaksanaan Full day school terhadap Kecakapan Sosial 

Peserta Didik 

b. Bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Malang 

Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi sumbangan ilmu data ilmiah 

pada bidang pendidikan dan disiplin ilmu lainnya, bagi FKIP, Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

c. Bagi Peneliti 
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Bagi peneliti manfaat dari penelitian ini adalah untuk:   

1) Meningkatkan pengetahuan peneliti tentang kecakapan sosial 

secara riil di sekolah dasar. 

2) Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam 

permasalahan yang berkaitan dengan kecakapan sosial 

d. Bagi Peneliti Lain 

1) Bagi peneliti lain dapat bermanfaat untuk menjadi bahan acuan 

penelitian baru yang lebih luas  mengenai kecakapan sosial 

2) Menjadi referensi untuk peneliti lain dalam melakukan penelitian 

yang berkaitan dengan kecakapan sosial 

E. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

diatas maka penulis membatasi permasalahan pada pelaksanaan Full day 

schoolterhadap kecakapan sosial peserta didik kelas V khusunya pada 

pembelajaran IPS dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka, kendala yang dihadapi 

sekolah dalam pelaksanaan Full day school terhadap kecakapan sosial peserta 

didik kelas V SD Islam Al Badar Tulungagung, serta upaya yang dilakukan 

sekolah dalam mengatasi kendala pelaksanaan Full day school terhadap 

kecakapan sosial peserta didik kelas V SD Islam Al-Badar Tulungagung. 

F. Definisi Operasional 

1. Full day school atau program sekolah sepanjang harimerupakan sistem 

pendidikan, dimana peserta didik melakukan kegiatan proses belajar,bermain, 

berinteraksi dan beribadah di sekolah selama sehari penuh, dengan kata lain 

program sekolah sepanjang hari (Full day school) merupakan program 
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pendidikan yang seluruh aktivitasnya berada disekolah sepanjang hari sejak 

pagi sampai sore 

2. Kecakapan sosial adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam

berhubungan dan menyesuaikan diridengan masyarakat. Kemampuan yang

dimiliki antara lain kemampuanberkomunikasi dan bekerjasama, menjalin

hubungan dengan orang lain, menghargai diri sendiri dan orang lain,

mendengarkan pendapat atau keluhan dari orang lain, memberitau dan

menerima feedback,  memberi atau menerima kritik, bertindak sesuai

normadan aturan yang berlaku.


