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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan suatu lembaga untuk 

mendidik, mengajari, membina, mengasuh, merawat, menjadikan, 

membentuk dan membimbing suatu hal atau seseorang yang akan 

dijadikan lebih baik, lebih bermoral, lebih bermanfaat sesuai yang 

diinginkan dan diharapkan oleh wali peserta didik. Orang tua akan 

memilih lembaga pendidikan yang terbaik untuk pendidikan anaknya, 

begitu pula dengan lembaga pendidikan akan menciptakan suatu lembaga 

pendidikan yang dapat mencetuskan lulusan-lulusan yang berkarakter dan 

berbudi pekerti. 

Pendidikan karakter sangatlah penting dalam membina dan 

menjadikan peserta didik yang bermoral dan berbudi pekerti. Baik 

buruknya peserta didik dilingkungan sekolah merupakan cerminan dari 

berhasil atau tidaknya kurikulum yang diterapkan pada lembaga 

pendidikan tersebut. Pendidikan mempunyai peran penting dalam 

pencapaian tujuan pembangunan  nasional. Maka pemerintah berusaha 

meningkatkan pembangunan pendidikan yang bermutu.  

Penetapan peraturan pemerintah No 20.Tahun 2003 pasal 3 

membahas tentang Sistem pendidikan Nasional yang berfungsi 

sebagai pengembangan kemampuan serta membentuk watak 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 
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Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Sehingga nantinya mampu menjadi anak 

bangsa yang membanggakan. (Yulia, 2012; 13) 

 

Upaya memandirikan anak sebenarnya telah ada ketika anak masih 

dalam asupan orang tuanya sendiri. Pada zaman dahulu orang-orang 

Yunani memakai waktu senggang ini untuk menitipkan anak-anak mereka 

kepada orang yang lebih pintar agar mereka belajar darinya. Sekarang 

sekolah merupakan wadah khusus untuk dijadikan sebagai tempat belajar 

dan tempat menuntut ilmu bagi peserta didik dan juga merupakan menjadi 

suatu hal yang wajib sehingga menjadi suatu tanggungjawab bersama. 

(Pardjono, 2007; 8) 

Seiring dengan dinamika kehidupan yang kian menuntut 

kecepatan, ketepatan, kewaspadaan, perkembangan intelektual, emosional, 

spiritual, dan kreativitas peserta didik, metode konvensional dirasa belum 

dapat memenuhi kebutuhan pendidikan di masa sekarang dan mendatang, 

sehingga muncullah konsep pendidikan baru yang dinamakan Fullday 

School. Konsep Fullday School berbeda dengan sekolah regular pada 

umumnya atau half day School. Half day school merupakan sekolah 

setengah hari yang berlangsung dari pagi sampai siang. Sedangkan 

Fullday School merupakan sekolah sepanjang hari atau suatu proses 

belajar mengajar yang dilakukan mulai pukul 06.45 – 15.00 dengan waktu 

istirahat setiap dua jam sekali. (Wicaksono, 2017; 4) 

Sekolah terpadu seharusnya mempunyai kegiatan yang berbeda 

dengan sekolah yang mempunyai jam belajar lebih pendek. Pelaksanaan 
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Fullday School tidak hanya menambah waktu dan memperbanyak materi 

pelajaran saja, akan tetapi juga untuk mencetak anak agar memiliki 

pembiasaan hidup yang memiliki pembinaan kejiwaan, mental dan moral 

peserta didik. Oleh karena itu sekolah dengan pelaksanaan seperti ini harus 

dilengkapi dengan program yang kreatif dalam pembelajaran agar tidak 

timbul kebosanan dalam menempuh proses belajar mengajar yang 

berlangsung. (Itsna Iftayani, 2016; 11) 

Proses pembelajaran Fullday School ini sudah tidak asing lagi 

didengar oleh kalangan pondok/ asrama dalam tradisi pesantren. Akan 

tetapi akan terasa beda bila pembahasan mengenai Fullday School ini 

bersagkutan dengan system pendidikan formal disuatu lembaga 

pendidikan. Konsep Fullday School merupakan modernisasi atau 

modifikasi dari tradisi pesatren, yang dalam batas tertentu pesantren 

kurang menyadari tentang substansi pola kependidikannya karena sudah 

menjadi tradisi yang melekat. Oleh karenanya, Fullday School dalam 

implikasinya bisa aja tetap mempertahankan format tradisi pesantren, 

namun tradisi yang telah tersadarkan akan substansinya.(Noor, 2006; 2) 

Dengan adanya Fullday School dapat memberikan dukungan penuh 

terhadap peserta didik, melihat dan merasakan manfaat selama 

menjalankan program tersebut.diantaranya dalam segi mata pelajaran, 

peserta didik akan ilmu pengetahuan yang lebih, dapat mengulang 

pembelajaran yang telah diajarkan, dan merupakan tambahan sebagai 

tempat les. Sedangkan dari sisi kesenian peserta didik dapat 
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mengembangkan dalam diri peseta didik sendiri. (Negoro Adi, 2014; 

7).Maka peserta didik tidak hanya terpaku pada belajar, namun juga 

kegiatan lain yang melibatkan bakat peserta didik, sehingga peserta didik 

tidak merasabosan. Kegiatan-kegiatan yang padat tersebut membuat 

peserta didik dapat mengatur dan merencanakan perilakunya dengan baik 

agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh peserta 

didik.(Sumayyah, 2016; 17) 

Pendidikan dengan sistem Fullday School adalah sebuah sistem 

pembelajaran didalam kelas dengan kegiatan sehari penuh. Dengan 

menggabungkan sistem pembelajaran secara intensif dan penambahan 

waktu. Fungsi Fullday School terfokus pada salah satu materi 

pembelajaran yang kiranya dianggap sulit dan membutuhkan 

pendampingan guru. Akan tetapi metode yang digunakanbersifat tidak 

kaku, menyenangkan serta memancing inspirasi peserta didik dan guru 

untuk terlibat aktif dalam pembelajaran tersebut. (Utomo, 2016; 24) 

Fullday School pada umumnya berlandaskan pada manajemen 

kurikulum Nasional yang diperkaya dengan pendekatan dan isi yang sesuai 

dengan pijakan filosofis, visi dan tujuan pendidikan Islam. 

Implikasinya,Full Day School memberikan tambahan muatan pada 

pelajaran Agama Islam, pelajaran membaca  dan menghafal Al-Qur’an. 

Serta mempertajam kurikulum kepanduan dalam kerangka meningkatkan 

mutu pendidikan.(Salafudin, 2016; 5) 
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Fullday school maka tidak akan pernah lepas dari pendidikan 

karakter yang menjadi tujuan utama dari pelaksanaan  fullday school 

sendiri. Pengertian dari karakter menurut Webter’s Dictonary adalah 

“Sifat-sifat dan ciri-ciri yang meluas yang membentuk sifat individu yang 

jelas dari orang atau benda yang sama, kualitas moral atau etika, kualitas 

kejujuran, caurage, integritas,  reputasi yang baik, sebuah akun tentang 

kualitas atau kekhasan seseorang atau hal ”. Sedang menurut Ensiklopedia 

Indonesia, arti karakter adalah sifat yang terdapat pada seseorang atau 

sebuah kemauan yang tampak dari luar untuk mencapai sebuah keinginan 

yang diinginkan. (Sudaryani, 2012; 22) 

Apa yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah kemerosotan 

karakter karena kurangnya pendidikan karakter bangsa, serta pengikisan 

kesadaran pemuda terhadap budaya nasional mereka sendiri. Akibat 

kemerosotan tersebut banyak terjadi penyimpangan karakter, seperti percabulan 

dan kekerasan seksual. Cara mengatasi masalah ini adalah dengan kebutuhan 

untuk meningkatkan karakter natoin melalui pendidikan karakter. Pentingnya 

pendidikan karakter telah ditekankan dalam hukum sistem pendidikan nasional 

no. 20 tahun 2003, untuk mengembangkan keterampilan dan reformasi karakter 

dan peradaban ao martabat bangsa dalam rangka kehidupan intelektual bangsa. 

(Sri, 2013; 11) 

Pendidikan karakter saat ini dinilai sebagai salah satu upaya 

strategis untuk mengangkat bangsa Indonesia bangkit dari keterpurukan. 

Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa ketika bangsa Indonesia 
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mengabaikan pendidikan dan pembangunan karakter peserta didik, malah 

salah satu akibatnya adalah tidak adanya daya juang dan dorong dalam diri 

peserta didik. Philips (2000) pendidikan harus dilibatkan dengan beberapa 

pihak, seperti pada 3 kompetensi pada sekolah yakni keluarga, sekolah dan 

masyarakat. Maka langkah utama yang harus dilakukan adalah 

menggabungkan kembali 3 kompetensi yang hampir terputus. Dalam 

pembentukan watak dan kepribadian peserta didik tidak aka berhasil 

apabila ketiga kompetensi dasar sekolah tersebuat masih belum memiliki 

kesinambungan. (Dewiyani, 2011). (Dewi, 2010; 41) 

Secara umum pendidikan di Indonesia memiliki beberapa masalah. 

Masalah pertama yakni rendahnya tingkat pemerataan pendidikan; 

masalah yang kedua yakni rendahnya kualitas manajemen sekolah. 

Dugaan mengenai penyebab rendahnya mutu pendidikan adalah 

manajemen dan administrasi sekolah, tenaga kependidikan, pengembangan 

peserta didik, sarana prasarana serta rendahnya kualitas partisipasi 

masyarakat dalam dunia pendidikan. (Suwandi, 2007; 22) 

SMP Bustanul Makmur Kebunrejo Genteng Banyuwangi 

merupakan salah satu lembaga pendidikan swasta Islam yang tidak hanya 

mementingkan faktor kecerdasan intelektual semata, melainkan juga 

pendidikan yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan serta 

mengasilkan output yang tidak sekedar mampu bersaing didunia kerja, 

namun juga mampu menghasilkan karya yang berguna bagi masyarakat, 

agama, bangsa, dan Negara. Hal tersebut sesuai dengan salah satu misi 
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dari SMP Bustanul Makmur yakni “Melaksanakan 8  Standar Pendidikan 

Nasional yang diperkaya dengan pendidikan berkarakter”. Melihat 

pendidikan karakter yang diterapkan dengan kegiatan fullday yang 

dilaksankan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai Fullday School untuk penguatan pendidikan karakter di SMP 

Bustanul Makmur Kebunrejo Genteng. 

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah masalah yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana penguatan pendidikan karakter di SMP Bustanul Makmur 

Genteng Banyuwangi melalui pelaksanaan fullday school? 

2. Apa saja karakter yang diberikan penguatan di SMP Bustanul 

Makmur Genteng Banyuwangi? 

3. Mengapa jenis karakter tertentu saja yang diberikan penguatan di 

SMP Bustanul Makmur Genteng Banyuwangi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana rumusan masalah di atas, pada penelitian ini penulis 

merumuskan tujuan penulisan dalam hal ini antara lain: 

1. Mendeskripsikan fullday School memberikan penguatan pendidikan 

karakter di SMP Bustanul Makmur Genteng Banyuwangi. 

2. Menjelaskan jenis karakter tertentu yang diberi penguatan di SMP 

Bustanul Makmur Genteng Banyuwangi. 
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3. Mendeskripsikan jenis karakter tertentu yang diberikan penguatan di 

SMP Bustanul Makmur Genteng Banyuwangi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya yang berkaitan 

dengan Penguatan Pendidikan Karakter dengan menggunakan 

pelaksanaan Fullday School. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para 

peneliti yang ingin meneliti permasalahan yang sama dengan 

penelitian ini. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau sumber 

inspirasi bagi pelaksana dan pemerhati terhadap Penguatan Pendidikan 

Karakter. 

 

E. Batasan Istilah 

1. Fullday School 

Menurut Achmed El-Hisyam (2009) yang dikutip oleh Asmani, 

pelaksanaan  program fullday school  yang muncul di AS  lahir pada 

tahun 1980-an di Amerika Serikat yang diterapkan untuk sekolah TK 

(Taman Kanak-kanak), yang akhirnya melebar ke jenjang sekolah 

dasar hingga menengah atas. 
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Sedangkan dari perspektif pesantren, sistem pembelajaran 

sehari penuh (Fullday School) sesungguhnya bukan hal baru. Sistem 

ini telah lama diterapkan dalam tradisi pesantren melalui sistem asrama 

atau pondok, meskipun dalam bentuknya yang sederhana. Bahkan 

sistem asrama telah dipraktikan sejak masa pengaruh Hindu-Budha pra 

Islam. (Karel, 1994; 67) 

Berdasarkan beberapa pengertian fullday school di atas, maka 

peneliti mengambil kesimpulan bahwa fullday school adalah 

pelaksanaan pembelajaran secara formal yang dilakukan oleh lembaga 

pendidikan dengan sistem pengajaran yang lebih banyak daripada half 

school day. 

2. Penguatan Pendidikan Karakter 

Dodi dalam Moh. Fadillah menuliskan bahwa, kata education 

berasal dari kata educare dengan arti konotasi melatih atau 

menjinakkan.  Menurut konsep pendidikan ini merupakan sebuah 

proses yang menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, dan 

berbuat yang tidak tertata menjadi tertata dengan rapi.(Koesoema, 

2011; 34) 

Karakter dimaknai sebagai ciri khas dari individu mengenai cara 

berfikir dan berprilaku baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, 

bangsa dan Negara. Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai prilaku 

manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, 

sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan. Karakter adalah perilaku 
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yang tampak dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bersikap maupun 

dalam bertindak. (Warsono dkk. 2010; 78) 

Oleh karena itu, perlu di ketahui bahwa Indonesia merupakan 

bangsa yang berbudaya dan selalu menjunjung tinggi akhlak mulia, 

nilai-nilai luhur, kearifan dan berbudi pekerti.  Dengan adanya 

fenomena yang sering terjadi dilingkungan sekitar, dapat di tangkap 

bahwa pendidikan formal sudah tidak memiliki eksistensi dalam 

mengeluluskan lulusan yang tidak melanggar norma. Maka dengan 

adanya PPK, karakter yang diinginkan oleh bangsa dalam mencetuskan 

lulusan yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti akan mudah untuk 

didapatkan. 

 


