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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang penting bagi 

kehidupan setiap insan manusia. Pendidikan dapat membentuk kepribadian 

manusia dari masa ke masa. Pendidikan dapat berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. 

Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, 

oleh sebab itu pendidikan di Indonesia diharapkan mampu menciptakan 

generasi penerus bangsa yang berkepriadian tangguh, terampil, cerdas, cermat 

dan berakhlak mulia. Sesuai dengan UU No.20 tahun 2003 bahwa pendidikan 

merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan Negara.  

Seiring berjalannya waktu, pendidikan menjadi segala pengaruh 

yang diupayakan sekolah terhadap siswanya yang diserahkan kepadanya agar 

mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap 

hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosialnya. Berbagai usaha dilakukan 

untuk menyesuaikan dan mengimbangi perkembangan zaman yang 

berkembang sangat pesat. Pembangunan di Indonesia telah memasuki era baru 

yang mengarah ke era indrustrialisasi. Kebijakan ekonomi, politik, sosial, dan 
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budaya termasuk pendidikan terwarnai oleh era indrustrialisasi yang telah 

dicanangkan. Tentu saja era ini kiranya telah mulai dipacu oleh sistem 

pendidikan yang berlaku di Indonesia (Soetopo, 2005: 1). Berbagai perbaikan 

kualitas pendidikan di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah belum 

berhenti hingga saat ini guna menjawab tantangan zaman dengan kemajuan 

teknologi yang tak pernah berhenti.  

Kemajuan suatu bangsa tidak hanya dapat dilihat dari segi 

ekonominya namun juga dari segi pendidikannya. Pendidikan formal (sekolah) 

merupakan salah satu sistem pendidikan untuk menciptakan manusia yang 

berpendidikan tanpa melihat latar belakang budaya dan tingkat sosial ekonomi 

siswa di dalamnya (Kompri, 2005: 23). Untuk memasuki era global Indonesia 

perlu mempersiapkan sumber daya manusianya dari lembaga pendidikan 

formal untuk menghadapi berbagai kompetisi dan persaingan di era global.  

Memasuki era global banyak timbul permasalahan-permasalahan 

yang ada pada masyarakat modern. Masalah-masalah yang timbul mulai dari 

orang tua yang sibuk dalam bekerja dari pagi hari hingga sore hari sehingga 

waktu siswa pulang sekolah tidak ada yang mengawasinya untuk belajar 

waktunya hanya untuk bermain. Minimnya jam pelajaran disekolah membuat 

siswa lebih sedikit menyerap mata pelajaran dan hanya sedikit siswa yang 

mendapat nilai akademik yang tinggi. Dengan permasalahan-permasalahan 

yang ada, pendidikan menjadi sebuah tantangan untuk menghadapi dan 

menanggapi pesatnya perkembangan zaman. Salah satu upaya menghadapi dan 

menanggapinya diperlukan sebuah program pendidikan yang direncanakan 

secara sistematis melalui sebuah kurikulum sebagai peranan penting dalam 
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pendidikan siswa. Kurikulum dipandang sebagai suatu program pendidikan 

yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan 

tertentu (Sholeh, 2013: 23).  

Pernyataan tersebut diperkuat oleh (Oemar, 2007: 17) yaitu 

kurikulum mengemban peranan yang sangat penting bagi pendidikan siswa. 

Ada tiga peranan kurikulum yang sangat penting, yakini peranan konservatif, 

peranan kritis atau peranan evaluatif, dan peranan kreatif yang perlu 

dilaksanakan secara seimbang. Untuk memenuhi ketiga peranan penting dalam 

kurikulum banyak program program yang di terapkan di sekolah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan.  

Salah satu program sekolah  yaitu  full day school yang mana dengan 

adanya program ini maka pesera didik lebih banyak berada di sekolah. Sesuai 

dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 Pasal 2 bawasannya hari sekolah 

dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam 

selama 5 (hari) dalam 1 (satu) minggu. Full day school sebagai alternatif dan 

jawaban dari permasalahan yang ada membuat siswa akan berada di sekolah 

dengan waktu yang lebih lama dari pagi hingga sore hari dengan berbagai 

kegiatan serta pelajaran yang diterima. Full day school juga sebagai bentuk 

alternatif dalam upaya memperbaiki manajemen pendidikan, khususnya dalam 

manajemen pembelajaran dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang 

menghendaki siswa dapat belajar dengan baik di sekolah.  

Munculnya sistem full day school tentu tidak akan lepas dari dampak 

positif dan negatifnya. Tidak hanya sekedar dari segi pendidikan formal saja 

namun dengan adanya program full day school ini yang di dalamnya banyak 



4 
 

kegiatan yang dapat membentuk sikap dan perilaku siswa menjadi lebih baik. 

Full day school sendiri secara etimologi, berasal dari Bahasa Inggris. Terdiri 

dari kata full mengandung arti penuh, dan day artinya hari. Maka full day 

mengandung arti sehari penuh. Full day juga berarti hari sibuk. Sedangkan 

school artinya sekolah. Jadi, arti dari Full day school jika dilihat dari segi 

etimologinya berarti kegiatan belajar yang dilakukan sehari penuh disekolah. 

Sedangkan menurut Baharuddin (2014)  full day school adalah sekolah yang 

dirancang khusus layaknya sekolah formal, dan didesain sedemikian rupa yang 

mampu memberikan harapan pasti bagi masyarakat. Pelaksanaan pembelajaran 

pada full day school yang dilaksanakan di sekolah mulai pagi hingga sore hari. 

Dengan demikian sekolah dapat mengatur jadwal pelajaran yang disesuaikan 

dengan bobot mata pelajaran dan ditambah dengan pendalaman materi. 

Hal yang diutamakan dalam full day school yaitu pengaturan jadwal 

dan pendalaman. Sedangkan Sukur Basuki berpendapat bahwa sekolah 

sebagian waktu digunakan untuk program pelajaran yang suasananya informal, 

tidak kaku, menyenangkan bagi siswa, dan membutuhkan kreativitas dan 

inovasi (Baharuddin, 2014 :221). Dengan adanya full day school orang tua 

mempercayai sekolah untuk mendidik, membimbing anak-anaknya. Bagi 

orang tua yang sibuk dengan pekerjaan dan karirnya dapat mempercayakan 

sekolah untuk mendidik, mengawasi dan mengontrol pergaulan anaknya agar 

tidak terlibat pergaulan bebas dan pengaruh negatif pergaulan anak. Orang tua 

juga tidak merasa khawatir dengan tumbuh kembang siswa yang sebagian 

besar terawasi dan dikontrol oleh sekolah.  
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Sebagai sebuah terobosan baru full day school memiliki daya tarik 

tersendiri di kalangan orang tua siswa yang memiliki mobilitas tinggi untuk 

menyekolahkan anaknya di sekolah bersistem full day school. Daya tarik full 

day tidak lepas dari keistimewaannya diataranya optimalisasi pemanfaatan 

waktu, intensif menggadi dan mengembangkan bakat, penanaman pentingnya 

proses, memaksimalkan potensi, mengembangkan kreatifikas, dan siswa 

terkontrol dengan baik (Asmani, 2017 :31). Berbagai keistimaan dari sistem 

full day school tidak selamanya hal positif karena dengan waktu yang lebih 

banyak digunakan di sekolah akan menciptakan siswa yang bersifat 

individualistis dan kurang bersosialisasi dengan teman sebaya di rumahnya 

karena minimnya sosialisasi dan kebebasan anak.  

Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap perkembangan siswa 

secara sosial emosional, kesempatan dan kemampuan siswa untuk berinteraksi 

dengan lingkungan rumah dan sekitar cenderung berkurang.  Siswa terlalu lelah 

karena berkurang waktu istirahatnya. Siswa memang diajarkan untuk 

bersosialisasi, bergaul, berinteraksi dengan teman sebayanya dan gurunya di 

sekolah, tetapi sosialisasi di sekolah berbeda dengan di lingkungan sekitarnya. 

Sistem full day school menitik beratkan pada perkembangan intellegence 

quantient (IQ) tidak secra holistik mengembangkan intellegence, emotional, 

and spirtual quotient (IESQ) siswa karena banyak persoalan yang 

pemecahannya membutuhkan kecerdasan intelektualnya saja namun juga 

kecersadan emosi dan sosialnya.  

Perkembangan siswa secara emosional pada sistem full day school 

sangat kurang dalam kecerdasan emosionalnya. Menurut Goleman (2001 
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:512), kecerdasan emosional mencakup kemampuan yang berbeda, namun 

saling melengkapi dengan kecerdasan akademik atau kemampuan-kemampuan 

kognitif murni yang diukur dengan IQ. Pentingnya perkembangan kecerdasan 

emosi sangat penting keberadaannya bagi setiap manusia, sehingga 

perkembangan emosi siswa perlu dipantau sejak dini.  

Pemantauan perkembangan emosi siswa yang mencakup 

pengendalian diri, semangat dan ketekunan, serta kemampuan untuk 

memotivasi diri. Keterampilan-keterampilan tersebut dapat diajarkan kepada 

siswa, untuk memberikan peluang yang lebih baik dalam memanfaatkan 

potensi intelektual. Semakin memasuki era globalisasi masyarakat terurai 

dengan cepat, ketika sifat mementingan diri sendiri semakin kuat, kekerasan, 

dan sifat-sifat negatif semakin menonjol. Hal ini memperkuat perlunya 

kecerdasan emosional bertumpu pada hubungan antara perasaan, watak, dan 

naluri moral (Goleman, 2003 :210).  

Meskipun full day school merupakan terobosan baru dalam dunia 

pendidikan, nyatanya full day school sudah ditetapkan diterapkan pada 

beberapa sekolah dasar maupum madrasah ibdidayah. Salah satu sekolah dasar 

yang sudah menetapkan adalah SD Muhammadiyah 3 ICP Sumberrejo. SD 

Muhammadiyah 3 ICP Sumberrejo merupakan satu-satunya sekolah yang telah 

menerapkan full day school di Kecamatan Sumberrejo. Pada observasi awal 

tanggal 15 Januari 2018 SD Muhammadiyah 3 ICP Sumberrejo sudah 

menetapkan full day school sejak tahun 2014. Pada SD Muhammadiyah 3 ICP 

Sumberrejo ini lebih menekankan pada nilai-nilai keislamiannya. 
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Tentunya dengan adanya program full day school ini membuat 

adanya kurikulum yang berbeda dengan sekolah-sekolah reguler yang lainnya. 

Dengan penerapan full day school ini siswa tidak hanya menerima pelajaran 

umum saja namun juga beberapa program yang telah di terapkan di SD 

Muhammadiyah 3 ICP Sumberrejo ini mengajak siswa belajar di luar kelas 

juga. Dengan adanya program full day school yang telah diterapkan sejak 2014 

ini diharapkan akan membuat siswa lebih dapat mengenali dirinya, mengenal 

dan mengelola emosi pada dirinya, serta dapat berhubungan dengan orang lain 

serta memahami emosi pada orang lain dan memotivasi dirinya sendiri. SD 

Muhammadiyah 3 ICP Sumberrejo sekolah yang telah terakreditasi A dengan 

adanya program full day school ini membuat SD Muhammadiyah 3 ICP 

Sumberrejo menjadi sekolah plus dengan segala prestasi yang telah diraihnya.  

Dibalik harapan-harapan tersebut terdapat beberapa kekurangan 

yang berdampak pada kondisi emosial siswa. Program full day school 

menjadikan siswa lebih asyik dengan kesibukannya tanpa memperdulikan 

lingkungan rumah dan masyarakat. Siswa kehilangan waktu berinteraksi 

dengan teman dirumah dan kehilangan waktu dirumah untuk belajar tentang 

hidup bersama keluarga. Kesempatan siswa untuk belajar dirumah dan 

berkomunikasi dengan orang tua semakin kecil. Ketika pulang sekolah siswa 

yang dengan keadaan lelah lebih memilih untuk beristirahat atau mengerjakan 

tugas rumahnya daripada bercengkrama dan main dengan temannya dirumah.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis 

tertarik untuk melakukan penulisan tentang Implementasi Program pendidikan 

full day school di SD Muhammadiyah 3 ICP Sumberrejo, Kecamatan 
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Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. Dari hasil penulisan yang akan penulis 

peroleh setelah melakukan penulisan, penulis akan menuangkannya ke dalam 

bentuk karya ilmiah berupa skripsi, untuk itu penulis mengangkat judul 

“Hubungan Implementasi Full Day School dengan Tingkat Kecerdasan 

Emosional Siswa di SD Muhammadiyah 3 ICP Sumberrejo Kabupaten 

Bojonegoro” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, 

maka yang menjadi rumusan masalahnya yaitu, bagaimana hubungan 

implementasi full day school dengan kecerdasan emosional siswa di SD 

Muhammadiyah 3 ICP Sumberrejo? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mendeskripsikan 

implementasi full day school di SD Muhammadiyah 3 ICP Sumberrejo. Tujuan 

dilakukannya penelitian ini yaitu: mengetahui hubungan implementasi full day 

school dengan kecerdasan emosional siswa di SD Muhammadiyah 3 ICP 

Sumberrejo. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang bisa di peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu 

pengetahuan dan pengembangan teori-teori tentang pendidikan, 

khususnya mengenai implementasi full day school. 
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b. Menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang relevan 

tentang hubungan implementasi program full day school dengan 

kecerdasan emosional siswa. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi Sekolah  

1. Sebagai pertimbangan dalam implementasi full day school di SD 

Muhammadiyah 3 ICP Sumberrejo. 

2. Sebagai pertimbangan dalam meningkatkan keefektifan 

implementasi full day school di SD Muhammadiyah 3 ICP 

Sumberrejo. 

3. Sebagai pertimbangan alternatif solusi dalam menghadapi hambatan 

dalam implementasi full day school di SD Muhammadiyah 3 ICP 

Sumberrejo. 

b. Bagi Masyarakat 

Sebagai salah satu sumber informasi mengenai implementasi program 

full day school di SD Muhammadiyah 3 ICP Sumberrejo, sehingga 

masyarakat dapat lebih memahami dan berpartisipasi. 

c. Bagi Peneliti Lain  

1. Mengetahui implemantasi full day school di SD Muhammadiyah 3 

ICP Sumberrejo 

2. Mampu menganalisis pengaruh implementasi full day school 

terhadap kecerdasan emosional siswa di SD Muhammadiyah 3 ICP 

Sumberrejo. 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian untuk memfokuskan permasalahan yang akan 

di bahas untuk mendapatkan tingkat kedalaman penelitian secara maksimal. 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka penelitian dibatasi pada 

pengaruh implementasi full day school terhadap kecerdasan emosional siswa 

misalnya, pelaksanaan, kegiatan, tingkat perkembangan siswa dalam aspek 

mengenal dan mengelola emosi pada diriya, memotivasi dirinya sendiri serta 

membina hubungan dengan orang lain dan mengenali emosi pada orang lain. 
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F. Definisi Operasional

Mengingat luasnya persoalan berkenaan dengan variabel penelitian 

yang dilakukan ini, maka supaya lebih terfokus permasalahannya 

diperlukan adanya definisi konsep, maka variabelnya sebagai berikut :  

1. Program pendidikan

Program merupakan sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Suatu program merupakan kegiatan yang 

direncanakan maka tentu saja perencanaan itu diarahkan pada pencapaian 

tujuan. Dengan demikian maka program itu bertujuan dan keberhasilannya 

dapat diukur. 

2. Full Day School

Full day school merupakan salah satu program pembelajaran dengan 

menekankan siswa agar lebih lama berada di sekolah bukan hanya sekedar 

karena adanya tambahan pelajaran atau sekedar kegiatan ekstrakulikuler. 

Namun, dengan adanya program ini lebih menekankan dalam pembentukan 

karakter siswa dengan pemberian-pemberian atau penanaman nilai-nilai 

moral serta religiusitas terhadap siswa. 

3. Kecerdasan Emosional

Kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang dalam 

mengendalikan dan memantau perasaan dalam diri sendiri dan orang lain, 

serta memadukan perasaan itu untuk memandu pikirannya dan tindakannya. 

Kecerdasan emosi berbeda dengan kecerdasan intelektual, tetapi satu sama 

lain saling melengkapi untuk menjadi pribadi yang baik. Kecerdasan 

emosional sendiri meliputi beberapa lima kemampuan utama yaitu : 

mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali 

emosi orang lain dan membina hubungan.  


