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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Full day school 

a. Pengertian Full Day School 

Masa sekarang tidak dapat kita pungkiri bahwa sistem pendidikan masih 

menjadikan peserta didik sebagai objek, dimana para peserta didik hanya sekedar 

mendengar penjelasan dari pendidik dan berlanjut ke penilaian, dengan adanya 

kendala tersebut banyak sekolah yang bersaing untuk menciptakan suatu program 

pembelajaran yang dianggap mampu menjadikan peserta didik berprestasi 

semaksimal mungkin.  Menurut Nurani (Soapatty : 2014) banyak sekolah yang 

bersaing untuk mengoptimalkan waktu pembelajaran disekolah, hal tersebut 

dikarenakan 1) adanya tuntutan kepada orang tua untuk selalu mengawasi 

anaknya, 2) kecenderungan anak apabila dirumah hanya bermain dan malas 

belajar, 3)   kurang adanya waktu dari orangtua untuk anaknya karena tuntutan 

kerja, dan 4) keinginan orangtua agar anaknya mendapatkan sarana untuk 

mengembangkan potensi 

Hal tersebut dapat diatasi salah satunya adalah dengan adanya full day 

school. Full day school dapat diartikan dengan sekolah sepanjang hari atau proses 

belajar mengajar yang dilakukan mulai pukul 06.45-15.00 dengan waktu istirahat 

setiap dua jam sekali. Sekolah dapat mengatur jadwal pelajaran dengan leluasa, 

disesuaikan dengan bobot mata pelajaran dan ditambah dengan pendalaman 
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materi. Pengaturan jadwal mata pelajaran dan pendalaman merupakan hal yang 

diutamakan dalam full day school (Baharudin, 2009 : 221). 

Full day school adalah salah satu karya cerdik para pemikir dan praktisi 

pendidikan untuk menyiasati minimnya control orang tua terhadap anak di luar 

jam-jam sekolah formal sehingga sekolah yang awalnya dilaksanakan 5 sampai 6 

jam berubah menjadi 8 bahkan sampai 9 jam. (Susanti dan Asyhar : 2015). 

Dengan adanya waktu yang bertambah, diharapkan kegiatan pembelajaran dapat 

menyenangkan bagi peserta didik. Dalam pelaksanaan full day school sekolah 

mengadakan penyesuaian program-program akademik seperti : pengaturan jadwal 

mata pelajaran, sarana dan prasarana yang memadai serta pendalaman materi 

adalah yang paling utama ( Setiyarini : 2014) 

Selain itu full day school dianggap sebagai salah satu sistem yang 

diterapkan oleh sekolah dengan semua kegiatan berada di dalam lingkungan 

sekolah. Hal ini mendapat dukungan dan kemauan dari wali murid untuk 

memberikan yang terbaik kepada anaknya. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

full day schoolmerupakan sekolah yang menyelenggarakan proses belajar 

mengajar selama seharian penuh, proses belajar mengajar biasanya dilaksanakan 

pada pagi hari sampai sore hari pada pukul 06.45-15.00. 

b. Tujuan Pembelajaran Full day school 

Kenakalan remaja semakin hari semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat 

dari media massa yang tidak jarang memuat berbagai penyimpangan yang 

dilakukan kaum pelajar, seperti seks bebas, miras, dan lain sebagainya. Inilah 

yang memotivasi orangtua untuk mencari sekolah formal sekaligus mampu 
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meberikan kegiatan-kegiatan yang positif (informal) pada anak mereka.Maka 

dipilihlah sekolah dengan sistem full day school, dengan mengikuti full day 

school, orang tua dapat mencegah dan menetralisasi kemungkinan dari kegiatan-

kegiatan anak yang menjurus pada kegiatan negatif.Alasan memilih dan 

memasukkan anaknya ke full day school, salah satu pertimbangannya adalah dari 

segi edukasi peserta didik. 

Baharudin (2009 : 230) menyatakan bahwa untuk memaksimalkan waktu 

luang anak-anak agar lebih berguna, maka diterapkanlah system full day school 

dengan tujuan:  

1) Membentuk akhlak dan akidah dalam menanamkan nilai-nilai yang positif, 

2) Mengembalikan manusia pada fitrahnya sebagai khalifah fil Ard dan 

sebagai hamba Allah, 

3) Memberikan dasar yang kuat dalam belajar di segala aspek. 

Keuntungan lain yang diperoleh dengan penerapan sistim full day 

adalah untuk mengakomodir berbagai permasalahan yang ada di lingkungan 

masyarakat yang menginginkan anaknya mendapat pendidikan yang terbaik. 

Menurut Arsyadana (Astuti : 2013) sekolah full day banyak bermunculan 

dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah a) kurang baiknya lingkungan 

masyarakat; b) kurangnya adanya waktu yang disediakan orang tua untuk 

menemani anaknya belajar, dan c) kecenderungan anak yang bermain dirumah 

dan malas untuk belajar 

c. Faktor penunjang Full day school 

Baharudin (2009 : 232) mengemukakan bahwa faktor pendukung 

pelaksanaan sistem full day school adalah : 
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1) Kurikulum 

Kurikulum merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Kesuksesan suatu pendidikan dapat dilihat dari kurikulum yang digunakan 

oleh sekolah karena kurikulum merupakan tolak ukur dalam kegiatan belajar 

mengajar di sekolah 

2) Manajemen Pendidikan  

Manajemen sangat penting dalam suatu organisasi. Tanpa manajemen 

yang baik, maka sesuatu yang akan kita gapai tidak akan pernah tercapai 

dengan baik karena kelembagaan akan berjalan dengan baik, jika dikelola 

dengan baik 

3) Sarana dan prasarana 

Sarana dan prasana sangat mempengaruhi kegiatan belajar mengajar 

di sekolah. Sarana prasarana yang memadai akan memberikan dampak yang 

positif bagi anak dalam belajar 

4) Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia dalam pendidikan adalah guru, guru harus 

mempunyai kualifikasi sebagai tenaga pengajar karena akan mempengaruhi 

tingkat mutu pendidikan. Selain itu sisiwa merupakan suatu komponen 

penting dalam sistem pendidikan, yang kemudian di proses dalam proses 

pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional. Disamping itu keberadaan pegawai dan dana yang 

memadai juga akan mempengaruhi mutu pendidikan yang ada di sekolah. 



13 
 

Berdasarkan paparan di atas dapat di simpulkan bahwasannya faktor 

pendukung dalam full day school yaitu kurikulum, manajemen pendidikan, 

sarana dan prasarana dan sumber daya manusia. 

d. Faktor Penghambat Full day school 

Baharudin (2009 : 237) mengemukakan bahwa faktor penghambat 

pelaksanaan sistem full day school adalah : 

1)  Sarana dan prasarana 

Kekurangan-kekurangan yang dihadapi sekolah untuk meningkatkan 

mutunya yaitu dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan yang 

dapat menghambat kemajuan sekolah tersebut 

2) Peserta didik, pegawai atau tenaga teknis, guru dan dana 

Faktor dalam diri guru dapat menjadi hambatan bagi pengembangan 

sekolah jika guru tersebut kurang dalam pengetahuan, sikap dan 

keterampilannya. Guru juga dituntut memahami perbedaan kemampuan 

peserta didik. Jika hal tersebut terdeteksi maka guru akan bisa memberikan 

pengajaran bagi kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Sedangkan 

yang berkaitan dengan pekerjaan, pihak sekolah perlu melengkapi sarana 

prasarana sekolah dalam menunjang proses belajar mengajar, tunjangan gaji, 

uang transport, dll 

Dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat full 

day school diantaranya adalah sarana prasarana, peserta didik, pegawai atau 

teknisi, guru dan dana. 
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2. Kecakapan Sosial 

a. Pengertian Kecakapan Sosial 

Menurut Prabowo (2010 : 200) kecakapan sosial adalah kecakapan hidup 

general yang seharusnya wajib dikuasai oleh peserta didik agar dapat hidup 

dengan baik. Kecakapan sosial ini termasuk dalam General Life skills (Kecakapan 

Hidup Generik). General Life skills ini diperlukan oleh semua orang, baik mereka 

yang sudah mempunyai pekerjaan, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, dan 

mereka yang masih menempuh pendidikan. Kecakapan sosial mencakup 

kecakapan komunikasi dengan empati dan kecakapan bekerja sama.  

Menurut Yusuf (2012: 65-66) kecakapan sosial berawal dari 

perkembangan anak. Perkembangan anak yang dimaksud adalah pencapaian 

kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial. Dapat juga diartikan sebagai 

proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi 

dan moral agama. Perkembangan sosial pada anak usia SD/MI ditandai dengan 

adanya perluasan hubungan, disamping dengan para anggota keluarga, dengan 

teman sebaya (peer group), sehingga ruang gerak hubungan sosialnya bertambah 

luas. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kecakapan sosial 

adalah bagaimana cara hidup dengan baik di mulai dengan berinteraksi dengan 

orang lain, menyesuaikan diri dan kematangan dalam bersosialisasi. Kecakapan 

sosial ini merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan 

orang lain. 
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b. Macam-Macam Kecakapan Sosial 

Menurut Prabowo (2010: 202) kecakapan sosial meliputi kecakapan 

berkomunikasi dan kecakapan bekerjasama.  

1) Kecakapan Berkomunikasi  

Kecakapan berkomunikasi ini merupakan kecakapan untuk dapat 

hidup dengan baik.Kecakapan ini berupa lisan dan tulisan.Seringkali 

ketidakmampuan seseorang dalam berkomunikasi menjadikan seseorang 

tidak mampu bekerja dan berkelompok. Kecakapan berkomunikasi meliputi 

indikator-indikator: (a) kemampuan mendengar dengan empati; (b) 

kemampuan menyampaikan gagasan dengan empati;(c) kemampuan 

meyakinkan orang lain; (d) keberanian mengemukakan pendapat. 

2) Kecakapan Bekerjasama 

Kecakapan bekerjasama memiliki indikator, (a) ringan tangan dalam 

membantu orang lain, (b) menghargai pekerjaan orang lain, (c) mengambil 

tanggung jawab dari tugasnya. Kecakapan ini akan sangat diperlukan dalam 

kehidupan sosial dimanapun orang tersebut berada. Kecakapan ini akan 

memberikan dampak membangun semangat komunitas yang harmonis dan 

kerja yang terpercaya dan menyenangkan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kecakapan 

sosial memiliki macam-macam yang diantaranya berkomunikasi dan 

bekerjasama. Kecakapan tersebut berhubungan dengan orang lain bagaimana 

berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain. 
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1. Pembelajaran IPS 

Ketrampilan  sosial perlu dikembangkan dalam pembelajaran IPS di SD 

karena banyaknya masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh para peserta didik 

dalam kehidupan sehari-hari. Ketrampilan sosial yang dapat dipraktekkan dalam 

kehidupan siswa sehari-hari sebenarnya berhubungan dengan ketrampilan 

intelektual atau kemampuan kognitifnya 

a. Hakekat IPS 

Adapun hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial adalah telaah tentang manusia 

dan dunianya. Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan 

sesamanya. Tak lepas dari kehidupan manusia, ternyata kehidupan itu banyak 

aspeknya. Antara lain aspek hubungan sosial, ekonomi, psikologi, budaya, 

sejarah, dan sebagainya. ( Mana’a) 

Hakekat IPS Menurut Meilyani Wiguna. 2012 (Nashrullah) adalah  

1) Perwujudan dari satu pendekatan Interdisipliner dari pelajaran Ilmuilmu 

Sosial. 

2) Integrasi dari berbagai cabang Ilmu Sosial seperti: Sejarah, Geografi, 

Ekonomi, Sosiologi, Antropologi, Ilmu Politik dan Psykologi social. 

3) Menampilkan permasalahan seharihari masyarakat sekeliling. 

4) IPS bukan Ilmu Sosial walaupun bidang perhatiannya sama yaitu hubungan 

timbal balik antara manusia (human relation ship). 

5) IPS hanya terdapat pada program pengajaran di sekolah 

6) IPS merupakan penyederhanaan Ilmu sosial untuk pengajaran. 

b. Tujuan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Tujuan pendiudikan IPS. Depdiknas, 2006 dalam (Amtorunajah) yaitu : 
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1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya 

2) Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan 

social 

3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan; 

4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetensi dalam 

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global  

4.  Karakteristik Anak Kelas V SD 

Pada masa usia sekolah dasar kelas V sebagai masa kanak-kanak akhir. 

Menurut Yusuf (2012: 12) periode ini adalah masa perkembangan yang tertentang 

dari usia 6 hingga 10 atau 11 tahun, masa ini sering juga disebut tahun-tahun 

sekolah dasar. Anak pada masa ini sudah menguasai keterampilan dasar 

membaca, menulis, dan matematik (istilah populernya CALISTUNG : baca, tulis, 

dan hitung), yang menjadi tema sentral periode ini adalah prestasi (achievement) 

dan perkembangan pengendalian diri (self-control). Lusi Nuryanti (2008 : 36) 

menyatakan bahwa pada masa tersebut sering disebut sebagai usia sekolah yang 

menjadi titik perkembangan fisik, kognisi, dan lain-lain. 

a. Perkembangan Kognitif 

Menurut Piaget (Yusuf 2012 : 61) pada masa ini anak sudah mampu 

melakukan konservasi yaitu kemampuan dalam berhubungan dengan sejumlah 

aspek yang berbeda secara bersamaan. Karena pada masa ini anak telah 

mengembangkan tiga macam proses yakni negasi, resiprokasi (hubungan timbal 
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balik), dan identitas. Selain itu, kemampuan berpikir anak juga masih bersifat 

egosentrisme, yakni belum mampu membedakan antara perbuatan dan objek yang 

langsung dialami dengan perbuatan dan di dalam pikiran. 

Piaget (Fatimah : 2015) mengajukan teori tentang perkembangan kognitif 

anak yang melibatkan proses-proses penting yaitu skema, asimilasi, akomodasi, 

organisasi, dan ekuilibrasi. Dalam teorinya, perkembangan kognitif terjadi dalam 

urutan empat tahap yaitu: 

1) Tahap sensorimotor: dari kelahiran sampai umur 2 tahun (bayi membangun 

pemahaman tentang dunia dengan mengoordinasikan pengalaman indrawi 

dengan gerakan dan mendapatkan pemahaman akan objek permanen. 

2) Tahap pra-operasional: umur 2-7 tahun (anak memahami realitas di 

lingkungan dengan menggunakan fungsi simbolis (simbol-simbol) atau 

tanda-tanda dan pemikiran intuitif. Keterbatasannya adalah egosentrisme, 

animisme, dan centration. Ciri-ciri berpikirnya tidak sistematis, tidak 

konsisten, dan tidak logis 

3) Tahap operasional konkrit: umur 7-11/12 tahun (anak sudah cukup matang 

untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek 

fisik yang ada saat ini. Dalam tahap ini, anak telah hilang kecenderungannya 

terhadap animisme dan articialisme 

4) Tahap operasional formal: umur 12 tahun ke atas (anak sudah dapat 

menggunakan operasi-operasi konkritnya untuk membentuk operasi yang 

lebih kompleks, ciri pokok perkembangannya adalah hipotesis, abstrak, 

deduktif dan induktif serta logis dan probabilitas. 
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b. Perkembangan Fisik 

Sarlito (Baharudin 2009: 112) menyatakan bahwa akhir masa kanak-kanak 

merupakan periode pertumbuhan yang lambat dan relative seragam sampai mulai 

terjadi perubahan pubertas, beberapa perubahan yang terjadi pada masa ini adalah: 

1) Cepatnya pertumbuhan pada ukuran tubuh, kekuatan otot, dan 

kemampuan koordinasi. 

2) Sekitar usia 10 tahun pada anak perempuan, payudara mulai 

membesar. 

Menurut Yusuf (2012:59) perkembangan fisik yang normal merupakan 

salah satu faktor penentu (determinant factor) kelancaran proses belajar, baik 

dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan. Oleh karena itu, perkembangan 

motorik sangat menunjang keberhasialan belajar peserta didik. 

Jadi dapat ditarik kesimpulan berdasarkan pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa perkembangan fisik peserta didik kelas V SD yakni cepatnya 

pertumbuhan pada ukuran tubuh, kekuatan otot, dan kemampuan koordinasi, 

sekitar usia 10 tahun pada anak perempuan, payudara mulai membesar, tinggi 

bertambah. Pada masa ini peningkatan berat badan anak lebih lebih banyak 

daripada tinggi badannya. 

c. Perkembangan Emosi 

Yusuf (2012: 63-64) pada usia sekolah (khususnya di kelas-kelas tinggi, 

kelas 4, 5, dan 6, anak mulai menyadari bahwa pengungkapan emosi secara kasar 

tidaklah diterima, atau tidak disenangi oleh orang lain. Oleh karena itu, dia mulai 

belajar untuk mengendalikan dan mengontrol ekspresi dan emosinya.  
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Kemampuan mengontrol emosi di perolehnya melalui peniruan dan latihan 

(pembiasaan), dalam proses peniruan, kemampuan orang tua atau guru dalam 

mengendalikan emosinya sangatlah berpengaruh. Apabila anak dikembangkan di 

lingkungan keluarga yang suasana emosionalnya stabil, maka perkembangan 

emosi anak cenderung stabil atau sehat. Akan tetapi, apabila kebiasaan orang tua 

dalam mengekspresikan emosinya kurang stabil ataukurang kontrol (seperti: 

marah-marah, mudah mengeluh, kecewa dan pesimis dalam menghadapi masalah) 

maka perkembangan emosi anak cenderung kurang stabil atau tidak sehat. 

d. Perkembangan Sosial

Perkembangan sosial mengacu pada perilaku anak dalam hubungannya 

dengan lingkungan sosial agar mandiri dan dapat berinteraksi untuk menjadi 

manusia sosial. Kemandirian adalah salah satu komponen dari kecerdasan 

emosional. Para ahli pendidikan dan psikolog berpendapat bahwa kemandirian 

menentukan keberhasilan dalam kehidupan seseorang (Retnowati, 2008). 

Yusuf (2012:65-66) menyatakan bahwa pada usia sekolah anak memiliki 

kesanggupan untuk bersikap kooperatif (bekerja sama) atau sosiosentris (mau 

memperhatikan kepentingan orang lain). Anak juga berminat dengan kegiatan 

teman sebayanya dan mulai bergabung dengan kelompok (geng). 

Dapat disimpulkan dari pendapat di atas bahwa perkembangan sosial pada 

peserta didik kelas V yakni anak mulai mandiri, memiliki kesanggupan untuk 

bersikap kooperatif (bekerja sama) atau sosiosentris (mau memperhatikan 

kepentingan orang lain). Anak juga berminat dengan kegiatan teman sebayanya 

dan mulai bergabung dengan kelompok. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian oleh Siti Mujayanah dalam skripsinya yang berjudul sistem Full 

day School dalam Pembentukan Karakter Peserta didik Kelas IV SD Muh 

Pakel Yogyakarta. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan 

pengumpuln data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi, adapun analisis data dalam penelitian ini dengan pemilihan data 

kemudian penyajian data dan selanjutnya penarikan kesimpulan. Keabsahan 

data dilakukan dengan teknik triangulasi. Persamaannya adalah sama-sama 

meneliti mengenai full day school, perbedaannya pada penelitian ini 

menggunakan sistem full day school dalam pembentukan karakter. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, pembentukan karakter peserta 

didik dilakukan dengan program sekolah yang meliputi kegiatan rutinitas 

yang terdiri dari kegiatan keagamaan yang meliputi shalat berjamaah. Kedua, 

keberhasilan pembentukan karakter melalui sistem full day school 

ditumjukkan dengan tercapainya beberapa tujuan pendidikan yang telah 

dirancang oleh sekolah. Ketiga, faktor yang mendukung ialah failitas yang 

memadai, peran guru dan wali kelas serta orang tua 

2. Penelitian oleh Ragella Septiana dalam skripsinya yang berjudul Pengelolaan 

Pembelajaran Program Full day school di SD Budi Mulia Dua Yogyakarta. 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Persamaannya adalah sama-

sama menelitian mengenai sistem Full day school, perbedaannya yaitu Pada 

penelitian ini hanya meneliti mengenai pengelolaan pembelajaran program 

Full day school. Hasil penelitian: (1) Perencanaan pembelajaran program full 

day school di SD Dua Yogyakarta dilakukan melalui rapat kerja setiap 
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semester yang mencakup perencanaan pembelajaran di dalam kelas dan 

pembelajaran di luar kelas, (2) Pelaksanaan pembelajaran program full day 

school di SD Budi Mulia Dua yang dilakukan oleh guru di dalam kelas 

termasuk kategori cukup baik 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir berfungsi untuk membentuk bingkai penalaran, asumsi 

secara rasional untuk menjelaskan tahapan penelitian. Terkait dengan penelitian 

yang diangkat yaitu “Analisis Pelaksanaan Full day school Terhadap Kecakapan 

Sosial Peserta Didik Kelas V SD Islam Al Badar Tulungagung” maka disusunlah 

kerangka pikir bahwa dengan pelaksanaan Full day schoolyang baik, maka akan 

dapat menciptakan kecakapan sosial peserta didik. 
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program pendidikan yang 

seluruh aktivitasnya berada di 

sekolah sepanjang hari sejak 

pagi sampai sore hari 

Karakteristik anak kelas V 

SD. Anak pada masa ini 

sudah menguasai ketrampilan 

dasar membaca, menulis, dan 

matematika. 

Kecakapan social adalah 

kemampuan seseorang 

dalam menjalani hubungan 

social yaitu mampu dan 

berani membangun 

hubungan social dan 
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menguasai problem social 
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Pengumpulan Data 
1. Observasi 

2. Dokumentasi 

3. Wawancara 

Analisis Data 
1.Reduksi Data 

2.Penyajian Data 

3.Kesimpulan/Verifikasi 

Pelaksanaan Fullday school 

terhadap kecakapan social 

peserta didik kelas V SD 

Islam Al Badar Tulungagung 

Kendala yang dialami 

sekolah dalam pelaksanaan 

Fullday school terhadap 

kecakapan social peserta 

didik kelas V SD Islam Al 

Al Badar Tulungagung 

Untuk mengetahui upaya 

yang dilakukan sekolah 

untuk mengatasi kendala 

Fullday School terhdap 

kecakapan social peserta 

didik kelas V SD Islam AL 

Badar Tulungagung 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 



 
 

 
 

 


