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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Full Day School 

a. Pengertian Full Day School 

Sejarah munculnya full-day school, sistem atau program ini lahir pada awal 

tahun 1980-an di Amerika Serikat yang awalnya diterapkan untuk sekolah taman 

kanak-kanak, kemudian akhirnya melebar kejenjang yang lebih tinggi seperti 

sekolah dasar dan menengah atas (Anugerah, 2008;1). Menurut Mujayanah 

(2013:13)  full day school merupakan pesertra didik dimana seharian penuh berada 

di sekolah untuk melakukan proses pembelajaran ataupun proses beribadah. Proses 

pembelajaran yang di laksanakan di sekolah tidak hanya bersifat formal saja, ada 

juga pembelajaran yang bersifat informal yang membuat peserta didik 

menyenangkan 

Menurut (Saefudin,2011;43) Full day school sama halnya dengan model 

sekolah umum lainnya yang memadukan sistem pengajaran agama secara intensif 

dengan memberikan jadwal atau tambahan waktu untuk pelaksanaanya. Selain 

pendalaman materi agama peserta didik juga diberikan waktu untuk menyalurkan 

bakat dan minat yang dimilikinya. Tambahan waktu tersebut dilaksanakan pada jam 

setelah sholat dhuhur sampai sholat ashar, sedangkan pada sekolah-sekolah umum, 

anak biasanya sekolah sampai pukul 13.00 WIB. 
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Full day school adalah merupkan salah satu program untuk menyiasati 

minimnya control orang tua terhadap anak diluar jam-jam sekolah formal, sehingga 

sekolah yang awalnya dilaksanakan 5 sampai 6 jam menjadi 8 jam  (Susanti dan 

Asyhar:2015). 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).  

Dengan demikian dapat diartikan bahwa full day school adalah inovasi baru 

dalam program sekolah yang memberlakukan peserta didik seharian penuh di 

sekolah mulai pukul 07:00 sampai 15:00 selama lima hari sekolah, adapun sekolah 

dapat melakukan penambahan pembiasaan-pembiasaan, pendalaman materi dan 

menyalurkan bakat minat peserta didik. Hal ini juga diperkuat dengan adanya 

permendikbud (2017:23) pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi (1) Hari Sekolah 

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

5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, (2) Ketentuan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) 

hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk waktu istirahat selama 0,5 (nol 

koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 5 (lima) 

hari dalam 1 (satu) minggu. 

b. Tujuan sistem full day school 

Dengan adanya pelaksanaan full day school pasti memiliki tujuan, berikut 

tujuan dari pelaksanaan full day school : 

1) Pelaksanaan full day school untuk memberikan pengayaan dan pendalaman 

materi pembelajaran bagi peserta didik yang masih kurang mengerti. 
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2) Memberikan pengayaan pengalaman melalui pembiasaan-pembiasaan hidup 

yang baik untuk diterapkan kepada peserta didik dalam kehidupan sehari-

harinya. 

3) Melakukan pembinaan kejiwaan, mental dan moral peserta didik untuk 

mengasah otak agar seimbang dan kebutuhan jasmani juga terpenuhi. 

4) Melakukan pembinaan spiritual inteligensi peserta didik melalui penambahan 

materi-materi agama dan kegiatan keagamaan sebagai dasar dalam bersikap 

dan berperilaku. 

Full day school selain bertujuan mengembangkan mutu pendidikan yang paling 

utama adalah full day school bertujuan sebagai salah satu upaya pembinaan akidah 

dan akhlak siswa dan menanamkan nilai-nilai positif. Full day school juga 

memberikan dasar yang kuat dalam belajar pada segala aspek yaitu perkembangan 

intelektual, fisik, sosial dan emosional.  

Adapun didalam sistem full day school, sekolah memiliki waktu yang lebih 

panjang dibandingkan dengan sekolah dasar pada umumnya. Sebagaimana Seli 

(2009: 62-63) mengatakan bahwa waktu untuk mendidik siswa dalam sistem full 

day school lebih banyak sehingga tidak hanya teori, tetapi praktek mendapatkan 

proporsi waktu yang lebih. Jadi dari uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan 

tujuan  full day school yaitu melatih atau memberikan dasar yang kuat terhadap 

peserta didik untuk pengadalaman materi pembelajaran agama dengan melakukan 

suatu pembiasaan-pembiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Selain itu untuk 

mengembangkan minat dan bakat serta meningkatkan kecerdasan siswa dalam 

segala aspeknya. 
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c. Pola Manajemen FDS 

Manajemen Sekolah berbasis FDS merupakan sistem pengelolaan program 

Sekolah yang melibatkan segenap unsur stakeholder pendidikan dalam menyusun 

rencana, pelaksanaan, pengawasan dan sistem evaluasi program FDS yang 

bertujuan untuk mencapai keberhasilan dalam membentuk karakter dan kompetensi 

peserta didik yang telah ditetapkan. Unsur dasar dalam menajemen Sekolah 

berbasis FDS meliputi : Pertama, Tenaga Pendidik yang merupakan tenaga yang 

dapat memberikan pembinaan terhadap program peningkatan karakter maupun 

keterampilan yang ditetapkan sesuai tujuan pelaksanaan program FDS. Tenaga ini 

dapat ditetapkan dari unsur tenaga pendidikan yang ada di lingkungan. 

Tugas tenaga pendidik dalam program FDS tentu memiliki tanggung-jawab 

lebih besar dari tugas pengajar umumnya. Sehingga dibutuhkan sosok pendidik 

yang dapat mengerti terhadap aspek capaian karakter dan keterampilan yang 

menjadi tujuan hasil pelaksanaan program FDS. Ruang lingkup pembinaan karakter 

dalam program FDS meliputi : peningkatan pemahaman tentang penerapan ilmu 

keagamaan, penguatan sikap nasionalisme, pembentukan jiwa entreupreneurship, 

serta penanaman sikap produktivitas. Sementara pembinaan keterampilan 

mencakup program penguatan kemampuan khusus dalam bidang teknis dan praktis 

profesi, serta penguasaan disiplin ilmu yang menjadi pilihan peserta didik di setiap 

program studi. 

Kedua, Tenaga non Pendidik sebagai sumber daya manusia yang 

melaksanakan fungsi pelayanan administrasi program FDS pada Sekolah, yang 

meliputi penanggung-jawab program, perancangan program, pelaksana program, 

pengawas program serta tim penilai program. Komposisi pembagian tugas bagi 
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tenaga non pendidik ini meliputi: penanggung-jawab program  dapat dipegang oleh 

kepala Sekolah, perancang program dapat ditentukan dari pihak tenaga administrasi 

sekolah maupun pendidik yang contact terhadap pengembangan pelaksanaan 

program FDS, pelaksana program dapat diangkat dari wakil kepala Sekolah bidang 

akademik maupun ketua program studi di lingkungan Sekolah. 

Pengawas program dapat ditetapkan dari unsur stakeholder Sekolah serta tim 

penilai dapat ditentukan dari unsur dinas terkait atau dari lembaga yang kompeten 

menguji program Full day school. Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan 

bahwa pola managemen pada pelaksanaan full day school sangat penting, pendidik 

ataupun non pendidik sudah mempunyai peranan atau tugas masing-masing dalam 

menjalankan suatu program. Ketika sekolah dalam melaksanakan full day school 

hal pertama yang harus dilakukan yaitu membuat rencana, pelaksanaan, 

pengawasan serta evaluasi program full day school. 

d. Pelaksanaan Full Day School 

1) Kurikulum dan RPP 

Sekolah full day school sebenarnya memiliki kurikulum inti yang sama dengan 

sekolah umumnya, namun mempunyai kurikulum lokal. Dengan demikian kondisi 

anak didik lebih matang dari segi materi akademik dan non akademik. Menurut 

Dick, carey (2009:2) dalam proses pembelajaran terfokus pada proses interaksi 

antar komponen-komponen pembelajaran, memberikan pemaknaan secara 

bersama-sama antara guru dan peserta didik sehingga mencapai hasil yang 

maksimal. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang disertai dengan pemanfaatan 

sumber belajar yang ada untuk memperbaiki pendidikan. Salah satu model 

pembelajaran yang sering digunakan, berikut langkah-langkahnya: 
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a. Mengidentifikasi tujua pembelajaran  

b. Melakukan analisis instruksional 

c. Analisis peserta didik dan konteks 

d. Merumuskan tujuan pembelajaran khusus 

e. Mengembangkan instrument penelitian 

f. Mengembangkan strategi pembelajaran 

g. Penggunaan Bahan Ajar 

h. Merancang dan mengembangkan evaluasi formatif 

i. Melakukan revisi terhadap program pembelajaran 

j. Merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sekolah memerlukan 

sistem pembelajaran atau menggunakan RPP yang tepat untuk mencapai hasil yang 

maksimal. Oleh sebab itu perlu adanya perencanaan sebelum melakukan 

pembelajaran dikelas   agar semua dapat berjalan dengan lancar.                                                                                                                                                                                                                   

Menurut Basuki (dalam Syukur,2008:5) terdapat beberapa unsur dalam 

penerapan sistem Full Day School diantaranya sebagai berikut  

1) Pengaturan jadwal mata pelajaran untuk ketertiban belajar mengajar. 

2) Strategi pembelajaran yaitu pola umum mewujudkan proses pembelajaran 

yang diyakini efektifitasnya untuk mencapai tujuan Pembelajaran. 

3) Sarana dan prasarana yang memadai yaitu media pembelajaran yang 

merupakan alat yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran untuk 

membantu penyampaian pesan pembelajaran serta komponen yang terdapat 

dalam pembelajaran seperti fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran dan 

bahan pelajaran 
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Semula pelaksanaan Full Day School dikhawatirkan akan sulit diterima oleh 

peserta didik karena peserta didik berada dalam lingkungan sehari penuh yang 

dianggap dapat memberatkan siswa. Konsep yang digunakan dalam pelaksanaan 

Full Day School adalah pengembangan dan inovasi sistem pembelajaran yaitu 

mengembangkan kreatifitas yang mencakup integrasi dari tiga ranah, yaitu: 

Kognitif, Afektif, Psikomotorik. Penerapan Full Day School harus memperhatikan 

kesiapan fasilitas, kesiapan seluruh komponen di sekolah serta kesiapan program-

program pendidikan. 

Dalam penerapan Full Day School sebagian waktunya harus digunakan untuk 

program-program pembelajaran yang suasananya bersifat informal, tidak kaku, 

menyenangkan bagi siswa, yang tentunya sangat mengharapkan kreativitas dan 

inovasi dari seorang guru. Peserta didik yang sekolah di lingkungan Full Day 

School diharapkan mempunyai minat yang besar untuk lebih giat dan meningkatkan 

prestasinya, karena itu dibutuhkan dorongan-dorongan dari dalam diri atau 

lingkungan siswa agar memunculkan hasrat dan keinginan siswa untuk belajar.  

2) Kegiatan Kokurikuler 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah pasal 5 ayat 1-7 menyatakan bahwa 

 (1) Hari Sekolah digunakan bagi Peserta Didik untuk melaksanakan kegiatan 

intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.  

(2)  Kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kurikulum sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  
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(3) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan 

yang dilaksanakan untuk penguatan atau pendalaman kompetensi dasar atau 

indikator pada mata pelajaran/bidang sesuai dengan kurikulum.  

(4) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan 

pengayaan mata pelajaran, kegiatan ilmiah, pembimbingan seni dan budaya, dan 

atau bentuk kegiatan lain untuk penguatan karakter peserta didik. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa di sekolah bukan hanya mengajarkan 

pembelajaran di dalam kelas saja atau melaksanakan kegiatan intrakulikuler. Dalam 

pelaksanaan full day school juga terdapat kegiatan kokulikuler, kegiatan ini 

bertujuan untuk penguatan atau pendalam peserta didik yang kurang mengerti. 

Kegiatan kokulikuler di sekolah meliputi  pengayaan mata pelajaran, kegiatan 

ilmiah, kegiatan seni dan budaya. 

3) Kegiatan ekstrakulikuler. 

Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Tahun 2016 dalam panduan 

teknis kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Dasar  (2016: 5) menjelaskan bahwa 

ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan yang diadakan dibawah bimbingan 

sekolah, dilaksanakan diluar jam pelajaran yang telah ditetapkan. Umumnya 

bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Kegiatan 

ekstrakurikuler memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi Pengembangan diri atau 

personal  setiap peserta didik, pengembangan keterampilan dan rasa tanggung 

jawab sosial peserta didik, pengembangan kapasitas diri peserta didik untuk 

persiapan karir, dan dilakukan dalam suasana rileks, menggembirakan, serta 

menyenangkan. Kegiatan ekstrakurikuler tidak hanya dapat mengembangkan 

potensi, minat, dan bakat peserta didik saja. Akan tetapi juga harus dapat 
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meningkatkan kemampuan berpikir, sikap, dan ketrampilan gerak peserta didik. 

terdapat 2 jenis kegiatan ekstrakulikuler yaitu ekstrakulikule wajib dan pilihan. 

a. Ekstrakurikuler wajib merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh 

peserta didik kecuali mereka yang memiliki keterbatasan tertentu. contoh 

ekstrakurikuler wajib adalah pramuka. 

b. Ekstrakurikuler pilihan merupakan kegiatan yang dipilih peserta didik sesuai 

dengan minat dan bakat yang dimiliki. Misalnya futsal, sepak bola, basket, 

voly, band, pencak silat, dan lain sebagainya. Peran sekolah disini harus 

mengidentifikasi bakat dan minat yang dimiliki peserta didik. 

Dikutip dari panduan teknis kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Dasar (2016: 

37-39) disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di tingkat 

satuan pendidikan antara lain setiap peserta didik harus mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler wajib kecuali peserta didik yang memiliki keterbatasan tertentu, 

setiap peserta didik memilih ekstrakurikuler pilihan sesuai dengan minat dan 

bakatnya, jadwal waktu ekstrakurikuler sudah dirancang pada awal tahun atau 

semester dan di bawah bimbingan kepala sekolah dan peserta didik, ekstrakurikuler 

dilakukan tidak pada jam pelajaran dan dapat dilakukan setiap hari atau waktu 

tertentu, khusus kegiatan kepramukaan yang dilakukan di luar jam sekolah seperti 

Jambore Pramuka ditentukan oleh pengelola/Pembina Kepramukaan dan diatur 

agar tidak bersamaan dengan waktu belajar di sekolah. Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah dasar, setidaknya memuat tentang nama kegiatan, 

penyiapan perlengkapan dan peralatan, Kegiatan awal, Kegiatan inti,  Kegiatan 

akhir, Penilaian. Hal ini diperkuad permendikbud no 23 tahun 2017 pasal 5 ayat 5 

dan 6 yang berbunyi 
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(5) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan Sekolah yang bertujuan untuk 

mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan 

kemandirian Peserta Didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan 

pendidikan. 

(6) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk 

kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah-bakat/olah-minat, dan keagamaan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Faktor Pendukung  Pelaksanaan Full Day School 

Baharuddin (2009: 232) setiap sistem pembelajaran pasti memiliki kelebihan 

(faktor penunjang) dan kelemahan (faktor penghambat) dalam  penerapannya, tidak 

terkecuali dengan sistem full day school. Adapun faktor pendukung dan 

penghambat sistem full day school adalah sebgai berikut:  

1) Kurikulum 

Kesuksesan suatu pendidikan dapat di lihat dari kurikulum yang di gunakan oleh 

sekolah. Jika kurikulum dalam manajemen sekolah tidak baik maka aktifitas 

pembelajaran di sekolah tidak dapat tercapai dengan maksimal. 

2) Manajemen pendidikan 

Tanpa manajemen yang baik , maka sesuatu yang akan kita gapai tidak akan pernah 

tercapai dengan baik. Dengan adanya manajemen yang efektif dan efesien, maka 

sangat menunjang dalam pengembangan lembaga pendidikan yang dapat tercapai 

secara optimal, efektif, dan efisien. 

3) Sarana dan prasarana 
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Sarana pembelajaran merupakan sesuatu yang secara tidak langsung berhubungan 

dengan proses belajar setiap hari, tetapi mempengaruhi kondisi pembelajaran. 

Prasarana sangat berkaitan dengan materi yang dibahas dan media yang di gunakan. 

Sekolah yang full day school diharapkan mampu memenuhi sarana penunjang 

kegiatan pembelajaran. Prasarana belajar misal : ruang kepala sekolah, ruang guru, 

kelas, ruang bk, uks dan lain sebagainya. full day school juga harus di lengkapi 

dengan faktor pendukung yaitu sarana belajar. Menurut Syaiful Bahari Djamaroh, 

sarana prasarana mermpunyai arti penting dalam poendidikan terutama dalam 

system full day school karena apabila suatu sekolah tidak terdapat sarana prasarana, 

maka tidak dapat melangsungkan proses pembelajaran. 

4) Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia dalam pendidikan meliputi guru. Dalam penerapan full 

day school, guru di tuntut untuk selalu memperkaya pengetahuan dan keterampilan 

serta harus memperkaya diri dengan metode-metode pembelajaran yang sekiranya 

tidak membuat bosan para siswanya karena full day school adalah menuntut siswa 

seharian penuh berada di sekolah. Selain guru siswa merupakan komponen penting 

dalam pendidikan, yang kemudian di proses dalam proses pendidikan sehingga 

menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Di 

samping itu, keberadaan pegawai juga menjadi hal penting dalam lembaga 

pendidikan. Pegawai di bagi menjadi dua yaitu pegawai tenaga teknis dan tenaga 

administratife. Jadi dalam pendidikan memerlukan sumber daya manusia jika tidak 

ada sumber daya manusia maka tidak akan berjalan. 
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3. Faktor Penghambat  Full Day School 

Menurut Bahrudin (2014-232) menyatakan bahwa penghambat dari 

pelaksanaan full day school yaitu sistem full day school sering kali menimbulkan 

rasa bosan pada siswa, maka sistem pembelajaran dengan system  full day school 

membutuhkan kesiapan baik fisik, psikologis, maupun intelektual yang bagus. 

Adapun faktor penghambat yang lainnya salah satunya sarana dan prasarana. Oleh 

karena itu, perlu adanya pengelolaan pendidikan yang baik,sebagai mana  dikatakan 

bahwa sekolah dapat berhasil apabila pengelolahan sarana dan prasarananya juga 

baik. Kedua faktor dari dalam diri pendidik, pegawai atau tenaga teknis dan dana. 

Kualitas guru juga sangat berpengaruh terhadap kelangsungan peoses belajar 

mengajar. Dari dalam diri guru perlu diadakannya seminar, pelatihan-pelatihan ( 

workshop ), sedangkan yang berkaitan dengan pekerjaan pihak sekolah perlu 

melengkapi sarana dan prasarana dalam menunjang proses belajar mengajar di 

sekolah, tunjangan gaji, uang transport, dan lain-lain. Guru juga dituntut untuk 

memahami karakteristik dan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Hal ini 

diperkuat dengan Permendikbud no 23 tahun 2017 pasal 5 ayat  

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah pada Pasal 9 

(1) Dalam hal kesiapan sumber daya pada Sekolah dan akses transportasi belum 

memadai, pelaksanaan ketentuan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 dapat dilakukan secara bertahap.  

(2) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya wajib 

menjamin pemenuhan sumber daya pada Sekolah yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan ketersediaan akses transportasi 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penerapan ketentuan tentang Hari 

Sekolah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.  

(3) Masyarakat penyelenggara pendidikan wajib menjamin pemenuhan sumber 

daya pada Sekolah yang diselenggarakannya untuk melaksanakan ketentuan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.  

(4) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kewenangannya melakukan 

pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pemenuhan sumber daya dan 

ketersediaan akses transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

dalam penerapan ketentuan 

B. Kajian Penelitian yang Relevan  

Berikut ini beberapa hasil penelitian oleh penulis lain, dimana setiap penelitian 

ini menggunakan metode yang digunakan menganalisa permasalahan di Sistem Full 

day School. 

1. Skripsi dari Ilfa Zuliana, jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama 

Islam dan Institut 

Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2014. Dengan judul penelitian 

“penerapan sistem full day school dalam membentuk kualitas akhlak siswa di 

SD Islam Miftahul Huda Tulungagung”. Hasil dari pembahasan mengenai 

bahwa penerapan sistem full day school dalam membentuk kualitas akhlak siswa 

strategi pembelajarannya yang bervariasi, seperti metode yang menyenangkan, 

pengelolaan kelas yang baik serta agar siswa tidak merasa jenuh atau bosan 

dengan situasi dan kondisi  ruang belajar yang sama pada waktu  proses  kegiatan  

belajar  mengajar maka pembelajarannya tidak hanya fokus di kelas terus tetapi 

juga di luar kelas. 
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a. Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada focus penelitian 

yaitu sama-sama membahas mengenai pembelajaran full day school. 

b. Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti yaitu tempat,waktu penelitian. Pada penelitian diatas tempat dan 

waktu penelitian yaitu pada tahun 2014 di SD Islam Fiftaqul Huda Tulungagung 

sedangkan penelitian ini tempat dan waktunya pada tahun 2018 di SDN 

Jatimulyo 1 Malang. Peneliti terdahulu membahas tentang penerapan sistem full 

day school dalam membentuk kualitas akhlak peserta didik. Pada skripsi ini 

hanya meneliti pelaksaan full day school pada kelas 1 di SDN Jatimulyo 1 

Malang. 

2. Skripsi dari Nurul Fadilah Hidayati jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas Keguruan Dan ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang 

Tahun 2017. Dengan judul penelitian “Analisis Kegiatan Full Day School Dalam 

Membentuk Karakter Religius, Jujur Dan Tanggungjawab  Pada Siswa Kelas IV 

di SDN Blimbing 03 Malang”. Hasil pembahasan mengenai membangun 

karakter siswa melalui penerapan full day school dalam mata pelajaran, 

ekstrakulikuler, aspek religious, sikap kejujuran, sikap tanggap. 

 

 

a. Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus 

penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai full day school. 
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b. Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti yaitu subjek dan tempat penelitian. Pada skripsi ini subjek 

penelitiannya guru dan siswa dan tempat penelitiannya di SDN Belimbing 3 

Malang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti subjeknya guru 

kelas I, kepala sekolah dan tempat penelitan di SDN Jatimulyo 1 Malang. 

Penelitian terdahulu membahas tentang membangun karakter siswa melalui 

penerapan full day school dalam mata pelajaran, ekstrakulikuler, aspek religious, 

sikap kejujuran, sikap tanggap. Pada skripsi ini hanya meneliti pelaksaan full 

day school pada kelas 1 di SDN Jatimulyo 1 Malang. 

 

 

 

 

 

 

  



23 

C. Kerangka Pikir 

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir 

Kondisi Ideal : Sistem full day school  memadukan sistem pengajaran islam secara intensif 

yaitu dengan memberikan jam tambahan khusus untuk pendalaman keagamaan siswa. Full 

day school memberikan pengayaan dan pendalaman materi pembelajaran, pembiasaan-

pembiasaan yang baik, kejiwaan, mental, moral dan spiritual intelegensi.  

Kondisi Nyata: pelaksanaan full day school sering kali menimbulkan rasa bosan pada 

siswa, sarana dan prasana di sekolah kurang memadai, kesiapan dari pendidik, pegawai 

atau tenaga teknik yang kurang berpengalaman. 

1. Bagaimana pelaksanaan full day school di SDN Jatimulyo 1 Malang ?

2. Bagaimana faktor pendukung pelaksanaan full day school di SDN Jatimulyo

1 Malang ?

3. Bagaimana kendala pelaksanaan full day school di SDN Jatimulyo 1 Malang?

Observasi, Wawancara, Dokumentasi 

Reduksi data, Penyajian data, Kesimpulan 

Analisis Pelaksanaan Full day School Pada Siswa Kelas 1 di 

SDN Jatimulyo 1 Malang
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