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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada dasarnya adalah proses komunikasi yang di 

dalamnya mengandung transformasi pengetahuan, nilai-nilai dan 

keterampilan-keterampilan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung 

sepanjang hayat (life long process) dari generasi ke generasi yang ini akan 

bermakna bagi kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa. Selain itu, 

pendidikan juga bermakna usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, 

masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan 

latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat 

untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranannya dalam 

berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. 

Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam 

bentuk formal, non-formal, dan informal di sekolah, luar sekolah, yang 

berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi pertimbangan 

kemampuan-kemampuan individu agar dikemudian hari dapat 

memainkan peranannya secara tepat (Mudyahardjo, 2008: 11). 

 

Peran pendidikan itu sendiri adalah menanamkan tata nilai yang luhur 

(akhlak mulia), norma-norma, cita-cita, tingkah laku yang baik, dan tidak 

hanya sebatas memberikan pengetahuan dan keahlian kepada individu untuk 

dapat bekerja sebagai agen perubahan ekonomi yang baik bagi masyarakat. 

Melihat urgensi dan kompleknya pendidikan maka maju mundurnya 

pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga 

tanggung jawab semua stake holders pendidikan tersebut. 



2 

 

 

 

“Pendidikan nasional di Indonesia, sekolah memiliki peranan strategi 

sebagai institusi penyelenggara kegiatan pendidikan. Jalur 

penyelenggaraan pendidikan nasional diatur melalui jalur sekolah dan 

jalur luar sekolah termasuk pendidikan keluarga. Sekolah juga 

bermuara pada tujuan utama pendidikan nasional yaitu, (1) 

mencerdaskan kehidupaan bangsa dan (2) mengembangkan manusia 

Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa 

terhadap Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki kemampuan 

dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan” (Syafaruddin, 2002: 87-88). 

 

Pada era reformasi sebagaimana sekarang ini pembaharuan demi 

pembaharuan selalu diupayakan agar pendidikan benar-benar memberikan 

kontribusi yang signifikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

berdasarkan Pancasila. Pendidikan menjadi cita-cita bagi setiap umat manusia 

terutama yang cinta kepada kebaikan karena pendidikan merupakan salah satu 

media untuk mengangkat derajat manusia, bangsa, dan negara sekaligus 

menyadarkan mereka untuk menuju kepada kebahagiaan di dunia dan di 

akhirat. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Mujadalah: 11. 

             

      

          

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan” (Depag RI, 2010: 22). 
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Pendidikan menjadi salah satu indikator untuk mengukur kemajuan 

dan derajat kemakmuran suatu negara. Untuk dapat mewujudkan pendidikan 

nasional yang baik maka perlu adanya perubahan-perubahan dalam segala 

bidang, termasuk dalam bidang pendidikannya. Perubahan yang diharapkan 

dalam pendidikan adalah suatu usaha penyempurnaan kurikulum, proses 

belajar mengajar, buku-buku pelajaran, metode evaluasi, dan penyempurnaan 

dalam memberikan bimbingan pada siswa yang mengalami kesulitan belajar 

sehingga dengan pembaharuan sistem pendidikan tersebut dapat diperoleh 

hasil pendidikan yang maksimal. 

Sekolah pada dasarnya merupakan cerminan atau pantulan dari 

kondisi nyata masyarakat. Situasi masyarakat perkotaan yang cenderung 

pluralisme termanifestasikan dalam bentuk tampilan model pendidikan yang 

begitu bervariasi sesuai dengan selera dan keinginan masyarakat. 

Kemunculan lembaga pendidikan baru, otomatis menjadi tantangan yang 

serius bagi sekolah yang lahir lebih awal. Disisi lain sekolah lama juga 

berupaya untuk mempertahankan dominasi ataupun eksistensi di depan 

sekolah baru. Dengan demikian setiap tahun kompetisi memperebutkan 

pelanggan semakin seru. Kristalisasi persaingan terjadi berjalan multi arah. 

Bukan hanya terjadi persaingan antara sekolah negeri dengan swasta tetapi 

juga persaingan antara sesama sekolah. Singkatnya dunia pendidikan 

sekarang ini laksana sebuah sirkuit sekolah yang memperebutkan siswa. 

Setelah dilakukan langkah-langkah inovasi sekolah, seperti 

penggantian perubahan sekolah regular menjadi fullday school, kepala 

sekolah, penataan dan penyegaran guru, modifikasi kurikulum, dan 

pemilihan sekolah asuh (sister school) sebagai mentor, ternyata 

kepercayaan masyarakat bisa ditumbuhkan kembali. Usaha inovasi 

baru berjalan empat tahun yang masih menggunakan gedung lama, 

tetapi jumlah pendaftar terus meningkat sehingga karena keterbatasan 

fasilitas sekolah terpaksa dilakukan seleksi (Ali, 2012: 45-46).   
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Mencari sekolah berkualitas merupakan salah satu faktor pendorong 

urbanisasi. Sekolah berkualitas ditentukan oleh beberapa faktor seperti 

kondisi input, proses di dalam sekolah, keadaan lingkungan sekolah, kualitas 

guru, serta sarana pendukung untuk memperoleh output atau lulusan yang 

berkualitas. Setiap anak didik mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan 

berkualitas dengan harapan agar memiliki ilmu, ketrampilan, wawasan, dan 

pergaulan yang lebih luas. Selain itu orang tua juga harus selalu bersikap arif 

terhadap anaknya. Lebih baik sejak awal orang tua harus punya wawasan 

yang mantap tentang hakikat mendidik dan membesarkan anak agar tidak 

menyesal di kemudian hari. 

Sangat wajar jika orang tua menghindari sekolah dengan budaya 

belajar jelek, suasana belajar santai, guru-guru tidak disiplin, dan anak didik 

yang memiliki motivasi belajar rendah. Bila sekolah jauh itu dianggap lebih 

berkualitas, maka orang tua juga harus memastikan bahwa indekos yang akan 

ditempati anak terjamin baik dan alangkah lebih baik memilih sekolah yang 

berasrama. Suasana asrama dan sekolah ikut menentukan kualitas anak di 

kemudian hari. Sebelum melepas anak untuk hidup mandiri di asrama, 

sebaiknya orang tua melakukan cek dan ricek secara langsung.  

Untuk memiliki anak yang berkualitas adalah dengan menanamkan 

budaya belajar mandiri, autodidak, dan mengembangkan anak agar memiliki 

kecerdasan ganda. Beberapa usaha telah dilakukan oleh para pengelola 

pendidikan untuk memperoleh suatu produk atau hasil yang berkualitas 

setahap demi setahap dan terus menerus melakukan perbaikan tentang 
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pengembangan kurikulum dan mutu pendidikan sekolahnya. Pada 

pertengahan 1990 di Indonesia mulai muncul istilah sekolah unggulan. 

Sekolah ini kemudian dikembangkan oleh para pengelola pendidikan di 

tingkat satuan pendidikan dalam bentuk-bentuk sekolah yang mempunyai 

trade mark di masyarakat dengan corak sangat beragam.  

Dalam proses persaingan yang sangat kompetitif tersebut ada yang 

keluar sebagai pemenang. Apabila kualitas lulusannya unggul dan sesuai 

dengan harapan dan selera masyarakat maka secara otomatis kepercayaan 

masyarakat terhadap sekolah bersangkutan membumbung tinggi. Sebaliknya 

bila lulusan berkualitas rendah maka kepercayaan masyarakat terhadap 

sekolah bersangkutan akan tergerus habis.  

Lulusan yang berkualitas dapat dicapai dengan melalui proses 

pembelajaran yang berkualitas pula, yaitu pembelajaran yang berpusat pada 

siswa (student centered) bukan pada guru. Lulusan yang berkualitas adalah 

lulusan yang dapat menguasai dan memiliki ilmu pengetahuan yang dapat 

dimanfaatkan dalam kehidupan dengan nilai dan akhlak sehingga dapat 

meningkatkan harkat dan martabatnya serta berdampak pada penyebaran 

rahmat bagi seluruh alam. 

Salah satu yang menggunakan inovasi baru adalah fullday school yang 

berbasis Islam. Hal yang melatar belakangi berdirinya fullday school adalah 

proses pembelajarannya berpusat pada siswa. Sistem fullday school ini proses 

pembelajarannya tidak hanya menekankan belajar pada aspek kognitif saja 

akan tetapi di dalam sistem pembelajarannya terdapat berbagai macam 
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metode pembelajaran yang kreatif tidak berdasarkan pada banyaknya 

pengetahuan informasi yang disampaikan oleh guru saja akan tetapi 

bagaimana siswa belajar pada “how to learn”, “how to do”, dan “how to 

feel”. 

Berdasarkan hasil pengamatan sepintas peneliti tentang pelaksanaan 

pendidikan disalah satu lembaga pendidikan agama yang ada di kota 

Surakarta, dimana lembaga pendidikan agama ini telah melakukan kebijakan 

fullday school dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di 

bidang ilmu umum dan agama. Di samping adanya perubahan kurikulum juga 

diikuti dengan keaktifan dan  keprofesionalan guru dalam menjalankan tugas 

mengajar di kelas.  

Fullday school merupakan inovasi baru dalam pendidikan yang 

diterapkan di MTsN Surakarta 1 dimana proses kegiatan belajar mengajarnya 

mewajibkan civitas akademika berada di sekolah mulai dari pagi hingga sore 

hari yaitu mulai pukul 07.00-15.30 WIB. Implementasi fullday school ini 

berlangsung empat hari (Senin-Kamis). Hari Jum’at dan Sabtu diisi dengan 

mengikuti kegiatan non akademik seperti kegiatan ekstrakurikuler supaya 

siswa lebih bisa mandiri dan mengenal lingkungan di sekitarnya.  

Mengingat hal tersebut maka MTsN Surakarta 1 telah menerapkan 

suatu cara alternatif yaitu menggunakan metode pembelajaran yang menarik 

sehingga siswa akan merasa nyaman dan senang belajar di sekolah selama 

seharian penuh. Implementasi fullday school di MTsN Surakarta 1 
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menggunakan Kurikulum Nasional MTs yang setara dengan SMP yang telah 

dikembangkan untuk dapat memberi bekal secara maksimal. 

MTsN Surakarta 1 adalah lembaga pendidikan agama yang selain 

memberikan pengetahuan umum tapi juga memberikan pengetahuan agama. 

Sekolah ini berusaha agar antara pengetahuan umum dengan pengetahuan 

agama yang diajarkan di sekolah dapat dipelajari dan dikuasai secara 

seimbang oleh para siswanya, tidak hanya berprestasi dan unggul disalah satu 

bidang saja. Untuk meningkatkan sekolah yang berkualitas maka MTsN 

Surakarta 1 juga didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai 

di setiap kelasnya, seperti: ruangan yang ber-AC, adanya LCD, komputer, 

dan tersedianya internet.  

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan di MTsN Surakarta 1, sekolah 

selalu berupaya dan berusaha menjadi yang terdepan dengan cara perbaikan 

dalam bidang kurikulum, mengadakan program pembiasaan, dan 

menyediakan fasilitas kelas yang memadai. Dengan adanya itu semua terbukti 

bahwa siswa di MTsN Surakarta 1 dapat mengikuti berbagai kejuaran lomba. 

Dengan adanya deskripsi tersebut maka perlu diketahui lebih dalam 

lagi tentang bagaimana implementasi fullday school tersebut dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa di MTsN Surakarta 1. Berkaitan dengan 

uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

judul “Implementasi Fullday School dalam Meningkatkan Prestasi 

Belajar Siswa di MTsN Surakarta 1”. 
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B. Penegasan Istilah 

Guna menghindari berbagai macam penafsiran terhadap judul di atas, 

maka terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di 

dalam judul tersebut, diantaranya: 

1. Implementasi 

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai pelaksanaan atau penerapan (Depdiknas, 2005: 427). 

Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang 

terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan 

norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Hal ini dilakukan untuk 

melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusun demi 

tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan karena pada 

dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang 

hendak dicapai.  

2.  Fullday School 

Menurut Kamus Dwi Bahasa, fullday school berasal dari bahasa 

Inggris, full artinya penuh (Hawkins, 1999: 113). Day artinya hari 

(Hawkins, 1999: 67). School artinya sekolah (Hawkins, 1999: 253).  

Jadi dapat disimpulkan fullday school berarti sekolah sepanjang 

hari yang kegiatannya dimulai dari pagi hingga sore hari. Program 

sekolah ini dikemas dalam suatu kegiatan yang dikenal dengan sebutan 

integrated activity yang berarti hampir seluruh aktifitas anak berada di 

sekolah, mulai dari belajar, makan, dan ibadah dikemas di dalamnya. 
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Adanya kebijakan seperti ini maka waktu dan kesibukan anak-anak akan 

lebih banyak dihabiskan di lingkungan sekolah daripada di rumah. Anak-

anak akan berada di rumah lagi setelah menjelang sore harinya. 

3. Meningkatkan  

Meningkatkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti (1) 

menaikkan (derajat dan taraf), mempertinggi, dan memperhebat 

(produksi). (2) mengangkat diri, memegahkan diri: mereka akan mampu, 

penghidupannya (Depdiknas, 2005: 1198).  

4. Prestasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia prestasi adalah hasil yang 

telah dicapai (dari yang telah dilakukan atau dikerjakan). Hasil pelajaran 

yang diperoleh dari kegiatan belajar di sekolah atau perguruan tinggi yang 

bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui pengukuran dan 

penilaian. Belajar penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

dikembangkan melalui mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai 

tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru (Depdiknas, 2005: 895). 

5. Madrasah Tsanawiyah Negeri Surakarta 1  

MTsN Surakarta 1 adalah lembaga pendidikan yang berada di 

bawah lingkungan Departemen Agama Kota Surakarta yang beralamatkan 

di Jln. MT Haryono 24 D Surakarta. Sekolah ini terdiri atas dua lantai 

yang berdiri begitu megah diantara bangunan-bangunan yang lainnya. 

Didukung juga dengan fasilitas sekolah yang cukup memadai.  
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MTsN Surakarta 1 ini telah menerapkan program pembelajaran 

fullday school dengan alasan supaya siswanya dapat berkualitas dalam 

ilmu umum maupun ilmu agama. Kurikulum yang digunakan pada 

sekolah ini adalah kurikulum Nasional MTs yang setara dengan SMP 

yang telah dikembangkan untuk dapat memberi bekal secara maksimal. 

MTsN Surakarta 1 selalu berusaha memberikan bekal ilmu umum dan 

agama secara seimbang seperti halnya visi dan misi MTsN Surakarta 1 itu 

sendiri.  

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi fullday school dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa di MTsN Surakarta 1? 

2. Faktor apa yang mendukung dan menghambat implementasi fullday school 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di MTsN Surakarta 1? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan implementasi fullday school dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa di MTsN Surakarta 1. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

implementasi fullday school dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di 

MTsN Surakarta 1. 
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Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Sebagai khasanah ilmu pengetahuan bagi lembaga pendidikan, khususnya 

mengenai pentingnya implementasi fullday school dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi guru dan civitas akademia untuk menambah ilmu pengetahuan 

tentang sekolah fullday school, sehingga kelak guru diharapkan dapat 

memberi masukan yang positif dalam mengelola kondisi belajar 

mengajar khususnya sekolah yang menggunakan program fullday 

school. 

b. Sebagai acuan dalam memberikan arahan kepada tenaga pendidik atau 

guru untuk mengimplementasikan fullday school dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa di MTsN Surakarta 1.  

c. Bagi MTsN Surakarta 1 dapat dijadikan wacana bagi peningkatan 

penyelenggaraan sekolah kedepannya agar menjadi lebih baik dan 

maju. 

d. Bagi wali murid dengan adanya penelitian ini dapat memberikan 

gambaran yang nyata tentang konsep yang digunakan dalam pendidikan 

di sekolah yang menerapkan program fullday school. 
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e. Bagi masyarakat umum diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian 

terhadap pendidikan pada umumnya dan pendidikan Islam pada 

khususnya. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Fungsi tinjauan pustaka adalah mengemukakan secara sistematis 

tentang hasil-hasil penelitian yang diperoleh peneliti terdahulu dan ada 

hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis telah 

menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung 

penelitiannya, antara lain: 

1. Maryono (UMS, 2011) dalam skripsinya yang berjudul “Kemandirian 

Siswa dalam Proses Pembelajaran Fullday School di SD IT Nurul Islam 

Tengaran Kabupaten Semarang” menyimpulkan bahwa Pertama, 

karakteristik kemandirian siswa adalah mampu memanfaatkan sarana 

belajar yang ada, menyelesaikan tugas yang diberikan guru, mendukung 

suasana belajar yang kondusif di kelas, aktif di dalam proses belajar di 

kelas, aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, mengerjakan soal 

sendiri, melaksanakan ibadah harian dengan tertib, menghafal Al Qur’an 

dengan baik, berbicara dengan tenang. Kedua, karakteristik desain 

pembelajaran yang meliputi Rencana Pembelajaran dan kegiatan 

pembelajaran yang menggambarkan aktifitas siswa lebih banyak 

dibanding guru, pembelajaran riil / nyata, materi dan media pembelajaran 

di sekitar. Ketiga, karakteristik proses pembelajaran menggambarkan 

siswa lebih banyak melakukan aktifitas, pembelajaran berlangsung dengan 

menyenangkan, dan memberi pengalaman langsung pada anak. 
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2. Eko Susanto (UMS, 2012) dalam skripsinya yang berjudul “Dampak 

Fullday School Terhadap Perkembangan Sosial anak di SD Islam 

Internasional Al-Abidin Surakarta ” menyimpulkan bahwa terdapat 

dampak positif dan dampak negatif dari pelaksanaan fullday school 

terhadap perkembangan sosial anak. Dampak positif pelaksanaan fullday 

school terhadap perkembangan sosial anak di SDII Al Abidin Surakarta 

adalah: siswa lebih mudah bergabung dalam bersosialisasi karena 

hubungan mereka yang lebih intens, baik dengan teman maupun dengan 

guru, dengan program-program khusus yang diselenggarakan di sekolah 

ternyata juga memberi dampak yang positif terhadap perkembangan sosial 

anak. SDII Al Abidin Surakarta juga mempunyai target tugas 

perkembangan sosial yang harus dicapai siswa, dengan hal tersebut akan 

memberikan dampak yang positif karena SDII Al Abidin Surakarta dapat 

membimbing dan mengevaluasi perkembangan sosial siswanya lebih 

terarah, sehingga dapat mencapai indikator yang telah ditentukan. Dampak 

negatif pelaksanaan fullday school terhadap perkembangan sosial anak di 

SDII Al Abidin Surakarta adalah kurangnya waktu siswa berinteraksi 

dengan keluarga dan masyarakat di lingkungan rumahnya. 

3. Sujudi (UMS, 2012) dalam skripsinya yang berjudul “Pengelolaan 

Pembelajaran Fullday School di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Wonogiri” 

menyimpulkan bahwa (1) Perencanaan pembelajaran fullday school di 

MIN Wonogiri diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran yang 

meliputi kegiatan guru dan kegiatan siswa. Karena perencanaan 
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merupakan bagian penting yang akan menentukan kualitas pembelajaran 

secara keseluruhan dan menentukan kualitas pendidikan. Dalam kegiatan 

guru berisi tentang kegiatan persiapan yang dilakukan oleh guru seperti 

membuat RPP dan silabus. Desain pembelajaran dibuat sesuai dengan 

tingkatan kelas, kelas rendah (I, II, III) Rencana Pembelajaran disebut 

Weekly, sedang tingkat atas (IV, V, VI) disebut lesson plan. Untuk 

kegiatan siswa terdiri tentang kegiatan tatap muka, tugas terstruktur, dan 

tugas mandiri. Pelaksanaan pembelajaran fullday school di MIN Wonogiri 

meliputi kegiatan awal, proses, dan kegiatan penutup. Kegiatan 

pendahuluan dalam proses pembelajaran diawali dengan ucapan salam 

pembuka dan bacaan do’a untuk belajar yang kemudian diikuti appersepsi 

yang terdiri tiga kegiatan yaitu Alpha Zone, Scene Setting. Pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student centered (berpusat 

pada siswa). Dalam pelaksanaan pembelajaran fullday school di MIN 

Wonogiri juga dilakukan kegiatan pembiasaan yaitu mengucapkan salam 

dan jabat tangan kepada ustadz/ustadzah, adab makan, sholat berjamaah, 

tidak jajan sembarangan, infaq Jum’at. MIN Wonogiri sebagai sekolah 

yang menerapkan pembelajaran fullday school juga dilakukan kegiatan 

mentoring. Pelaksanaan kegiatan ini disesuaikan dengan kesepakatan 

dengan mentornya. Tahapan mentoring ada dua yaitu tahfidz dan 

mentoring kajian. 

4. Tri Yono (UMS, 2012) dalam skripsinya yang berjudul “Pengelolaan 

Fullday School di SD IT Qurrota A’yun Ponorogo” menyimpulkan bahwa 
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(1) karakteristik pengelolaan kurikulum fullday School di SDIT Qurrota 

A’yun Ponorogo meliputi; SDIT Qurrota A’yun memadukan kurikulum 

DIKNAS (KTSP) dan Agama Islam. (2) karakteristik pengelolaan SDM di 

SDIT Qurrota A’yun Ponorogo berhasil dengan baik karena kemampuan 

kepala sekolah menerapkan strategi dalam mengelola rekrutmen siswa 

baru melalui wawancara dan permainan. Pembinaan disiplin guru 

dilakukan melalui media tausiah morning dan pembinaan kompetensi 

professional. Artinya guru dimotivasi secara instrinsik maupun ekstrinsik. 

Evaluasi pembelajaran dilaksanakan melalui test akhir semester dan 

diadakan buku penghubung. Buku ini berguna untuk mengetahui 

perkembangan belajar siswa dari waktu ke waktu. Selain itu kepala 

sekolah dituntut untuk mampu mengidentifikasi hambatan belajar dan 

mencari solusi yang tepat. 

Dari tinjauan pustaka di atas maka penulis menyatakan bahwa 

penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Hal ini dikarenakan 

waktu dan tempat pelaksanaanya yang berbeda. Penelitian yang akan 

dilakukan berjudul implementasi fullday school dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa di MTsN Surakarta 1. Penelitian ini akan memfokuskan pada 

penerapan fullday school di MTsN Surakarta 1 terhadap peningkatan prestasi 

belajar siswanya serta memaparkan faktor-faktor pendukung dan penghambat 

apa saja dalam penerapan fullday school tersebut di MTsN Surakarta 1. 

 

 



16 

 

 

 

F. Metode Penelitian 

Sebuah penelitian harus dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, 

oleh sebab itu diperlukan metode-metode yang dapat digunakan selama 

penelitian itu berlangsung mulai dari awal sampai akhir dengan tujuan untuk 

mendukung kevalidan data. Metode-metode penelitian yang digunakan 

meliputi: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah tergolong penelitian 

lapangan (field research) karena penelitian ini langsung menggali data 

dan informasi di lapangan. Di samping itu penelitian ini juga termasuk 

penelitian kualitatif, yaitu  penelitian yang menggunakan paradigma 

pengetahuan berdasarkan pandangan contructivist (seperti makna jamak 

dari pengalaman individu, makna yang secara sosial dan historis dibangun  

dengan maksud mengembangkan suatu teori atau pola). 

Pendekatan ini juga menggunakan strategi penelitian seperti naratif, 

fenomenologis, etnografis, studi grounded theory atau studi kasus. 

Penelitian yang mengumpulkan data penting secara terbuka terutama 

dimaksudkan untuk mengembangkan tema-tema dari data (Emzir, 2008: 

28). 

2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Metode interview (Wawancara) 

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan 
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pertanyaan-pertanyaan pada para responden (Subagyo, 2011: 39). 

Metode ini penulis gunakan untuk menanyakan serangkaian pertanyaan 

yang sudah tersusun secara global yang kemudian diperdalam secara 

lebih lanjut.  

Metode ini dilakukan untuk mencari data yang berhubungan 

dengan informasi yang berkaitan tentang sekolah dan bagaimana 

implementasi fullday school tersebut untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa di MTsN Surakarta 1. Selain itu wawancara ini akan 

ditujukan kepada kepala sekolah, guru, staf karyawan, dan kepala 

bagian yang menangani tentang fullday school itu sendiri.  

b. Observasi 

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Observasi adalah 

pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai 

fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan 

pencatatan (Subagyo, 2011: 63). 

Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui letak geografis, 

proses pembelajaran, dan implementasi fullday school tersebut untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa di MTsN Surakarta 1. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya (Arikunto, 

2010: 274). 
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Dokumentasi ini digunakan penulis untuk pengumpulan data 

tentang seluruh komponen pelaksanaan pendidikan di MTsN Surakarta 

1 yang meliputi beberapa hal diantaranya: sejarah berdirinya sekolah, 

visi dan misi sekolah, daftar guru, jumlah siswa, struktur organisasi 

sekolah, fasilitas sekolah, sarana dan prasarana sekolah, inventaris 

sekolah, dan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi fullday school 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di MTsN Surakarta 1.   

3. Sumber Data Penelitian 

Untuk memudahkan dalam identifikasi sumber data penulis 

mengklasifikasikan sumber data tersebut menjadi dua jenis yaitu : 

a. Sumber Data Primer 

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli atau tidak melalui perantara (Schiffman dan Kanuk, 2004: 

21). Sumber informasi primer dalam penelitian ini diantaranya: kepala 

sekolah, guru, para siswa, dan staf karyawan di MTsN Surakarta 1. 

Sedangkan data teks primernya yakni berupa semua data dari MTsN 

Surakarta 1 yang sekiranya membantu dalam menyelesaikan penelitian 

yang berupa catatan, transkip, buku, dan laporan.   

b. Sumber Data Sekunder 

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain. Sumber data sekunder ini yakni berupa informan 

dan informasi yang dapat membantu dalam menyelesaikan penelitian 
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tersebut, seperti masyarakat sekitar, penelitian sebelumnya, buku-buku, 

majalah, dokumen dan jurnal yang dapat dijadikan referensi. Data 

sekunder ini digunakan sebagai data pendukung dari data primer. 

4. Metode Analisis Data 

Dalam sebuah penelitian perlu ada analisis terhadap data yang 

diperoleh dari lapangan. Menurut Moleong mengutip Bogdan dan Biklan 

bahwa analisis data kualitatif adalah: 

“Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain” 

(Moleong, 1990: 248). 

 

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh maka penulis 

menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu 

fenomena dan keadaan dari data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, 

diseleksi, dan disusun untuk menarik kesimpulan-kesimpulan data-data 

yang disusun. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif 

kualitatif. 

Metode kualitatif adalah metode yang dilakukan terhadap data-data 

yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa 

kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan 

kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya sehingga 

memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran 

yang sudah ada dan sebaliknya (Subagyo, 2011: 106). 
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G. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang 

sistematis untuk mempermudah pengkajian dan pemahaman terhadap 

persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai 

berikut: 

 BAB I Pendahuluan, yang di dalamnya mencakup beberapa sub 

bahasan yaitu latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II Sekolah unggulan dan prestasi belajar mencakup dua sub 

bahasan yaitu (1) Sekolah unggulan yang membahas pengertian fullday 

school, management fullday school, kelebihan dan kelemahan fullday school, 

serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan fullday school. (2) 

Prestasi belajar yang membahas tentang pengertian prestasi belajar, dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi siswa berprestasi di sekolah. 

BAB III Pandangan umum, yang meliputi dua sub bahasan: Pertama 

gambaran umum MTs Negeri Surakarta 1 yang mencakup letak geografis, 

visi dan misi, tujuan sekolah, struktur organisasi, keadaan guru, karyawan, 

siswa, serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar di 

sekolah. Kedua, Implementasi fullday School untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa di MTsN Surakarta 1 yang mencakup pelaksanaan fullday 

school di MTsN Surakarta 1, hasil prestasi yang diraih oleh siswa dengan 
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adanya program fullday school, dan faktor-faktor pendukung serta 

penghambat dalam pelaksanaan fullday school di MTsN Surakarta 1. 

BAB IV Analisis Data, data yang telah diperoleh di lapangan 

kemudian di analisis oleh penulis yakni implementasi fullday school di MTsN 

Surakarta 1 dan dihubungkan dengan hasil prestasi yang diraih oleh siswa di 

MTsN Surakarta 1. Analisis ini akan membahas juga indikasi positif dan 

negatifnya dengan adanya implementasi fullday school sehingga mampu 

dikaji efektifitasnya dan keberhasilannya. 

BAB V Penutup, meliputi kesimpulan, saran, dan kata penutup.  

 


