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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan pemerintah melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan yang berlangsung di sekolah 

maupun di luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik 

agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat 

dimasa yang akan datang.
2
 Permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh 

bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan 

satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Beberapa usaha telah 

dilakukan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, antara lain 

melalui berbagai latihan dan peningkatan kompetensi guru dan alat pelajaran, 

perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatkan mutu 

manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan 

belum menunjukan peningkatan berarti. Sebaigian sekolah menunjukan 

peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan namun sebagian 

besar yang lainya masih tampak memprihatinkan.
3
 

Perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia sampai saat ini tidak pernah 

berhenti. Usaha tersebut dilakukan untuk penyesuaian dan mengimbangi 

perkembangan tuntutan dunia industri dan perkembangan iptek yang 

                                                           
2
Binti Maunah, Landasan Pendidikan  (Yogyakarta: Sukses Offsed, 2009), hlm. 3. 

3
Suharno, Manajemen Pendidikan  (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 39. 



2 

 

 
 

pertumbuhanya sangat cepat. Tanpa ada peningkatan kualitas dan 

penyeimbangan, dalam dunia pendidikan akan terjebak pada situasi di mana 

pendidikan justru menjadi sumber problematika masyarakat dan negara akibat 

munculnya pengangguran dari pendidikan yang tidak produktif dan drilling.
4
 

Oleh karena itu, manusia harus memiliki visi terhadap masa depan yang akan 

datang dan manusia harus selalu menghadapi tantangan yang semakin berat. 

Sekolah adalah lembaga penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar 

secara terpadu dan sistematis yang diatur sedemikian rupa, ada guru, siswa, 

jadwal pelajaran yang berpedoman pada kurikulum, silabus dan GBPP (garis-

garis besar program pengajaran).
5
 Hal tersebut sangat dibutuhkan adanya 

suatu interaksi sosial di lingkungan sekolah dengan baik.  

Interaksi sosial siswa yang baik akan menciptakan hubungan yang 

harmonis. Bentuk-bentuk interaksi sosial yang baik dapat dilihat dengan 

adanya suatu kerjasama, bekerjasama antara siswa dengan siswa lainya dalam 

kegiatan sosial lingkungan sekolah juga bekerjasama dalam belajar bersama 

dalam memecahkan suatu permasalahan yang di hadapi oleh siswa serta lebih 

toleran dalam berkomunikasi dengan teman dan guru, saling menghormati dan 

saling menghargai. Siswa akan dengan senang hati saling bekerjasama dalam 

memecahkan masalah kesulitan belajar yang dihadapinya. Interaksi sosial 

yang baik di antara siswa juga dapat menciptakan sikap saling menghargai 
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dan terciptanya suasana yang nyaman dalam belajar serta akan mendorong 

siswa untuk berprestasi di lingkungan sekolah. 

Sebaliknya interaksi sosial siswa yang tidak baik, ditandai dengan 

hubungan antar siswa diliputi rasa kurangnya kerjasama di antara siswa. 

Interaksi sosial yang tidak baik di lingkungan sekolah juga akan menciptakan 

suasana belajar yang kurang nyaman atau kondusif. Hal semacam ini akan 

menghambat kemajuan siswa dalam proses pembelajaran karena kurangnya 

kerjasama, komunikasi, dan siswa kurang menghargai siswa yang lain 

sehingga sering menimbulkan suasana belajar yang selalu gaduh, tegang, 

sering ribut, timbulnya pertengkaran, perkelahian, dan sebagainya, lingkungan 

seperti ini akan menyebabkan siswa terganggu dalam proses pembelajaran 

yang pada akhirnya akan mempengaruhi  sikapnya terhadap pembelajaran. 

Lingkungan sekolah sangat berperan terhadap perkembangan sosial 

anak,  kurangnya interaksi sosial di lingkungan sekolah akan menjadi kendala 

dalam membentuk karakter siswa dalam bersosial, makadari itu penanaman 

nilai Sosial siswa di lingkungan sekolah sangat diperlukan agar siswa mampu 

berinteraksi dengan baik kepada teman maupun gurunya di lingkungan 

sekolah. 

Pada dasarnya orang tua akan memilih sekolah yang berkualitas untuk 

mendidik putra-putrinya. Sekolah yang diharapkan tentu tidak hanya 

mengajarkan nilai akademik saja, tetapi juga sekolah yang mengajarkan ilmu-

ilmu agama Islam. Sekolah yang memenuhi kriteria tersebut adalah sekolah 
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yang menerapkan model sistem model full day school. Sebagai upaya 

menanggapi dan menghadapi permasalahan tersebut diperlukan sebuah 

program pendidikan yang direncanakan secara sistematis dalam Sekolah, 

melalui sebuah kurikulum yang mempunyai peranan sangat penting bagi 

pendidikan siswa. Oleh karena itu, salah satu SMP Muhammadiyah di Simo, 

mencoba menjawab tantangan-tantangan persaingan lembaga pendidikan yang 

sangat ketat, yaitu dengan menerapkan sistem pembelajaran full day school 

dalam kurikulumnya yang dimulai pada tahun 2015.  

Dengan hadirnya full day school akan membantu mengamankan 

pendidikan anak di jenjang yang akan datang. Hal itulah yang menarik 

peneliti untuk mengangkat tema tersebut, yaitu tentang pengaruh full day 

school terhadap interaksi sosial siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 2 

Simo Boyolali pada tahun pelajaran 2016/2017.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas dapat di 

rumuskan permasalahanya yakni “Bagaimana pengaruh full day school 

terhadap interaksi sosial siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 2 Simo 

Boyolali tahun pelajaran 2016/2017?” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh full day 

school terhadap interaksi sosial siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 2 

Simo Boyolali tahun pelajaran 2016/2017. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak, baik secara teoritis maupun praktis: 

1. Secara teoritis: 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan 

tentang manfaat pelaksanaan pembelajaran sekolah full day school.  

2. Secara praktis 

a. Bagi SMP Muhammadiyah 2 Simo: dapat dijadikan wacana bagi 

peningkatan penyelenggaraan sekolah ke depan agar menjadi lebih 

maju, khususnya dalam mengembangkan perilaku sosial anak. 

b. Bagi peneliti selanjutnya: diharapkan menjadi dasar pijakan serta 

sebagai pembanding untuk penelitian lebih lanjut yang sejenis. 


