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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan pada dasarnya dipandang sebagai suatu lembaga yang 

dapat menciptakan generasi muda yang maju dan dapat berkembang sesuai 

dengan perkembangan zaman. Pendidikan merupakan sebuah proses 

komunikasi, dimana di dalam proses komunikasi tersebut mengandung 

transformasi pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan yang 

berlangsung sepanjang hayat dari generasi ke generasi yang akan bermakna 

pada kehidupan individu, berasyarakat maupun berbangsa. Menurut 

Mudyahardjo (2018:11) : 

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.  

Lembaga pendidikan selain bertugas dan betanggung jawab dalam 

bidang akademik juga bertanggung jawab terhadap akhlak dan kepribadian 

siswa. Melalui lembaga pendidikan ini, siswa diharapkan siswa dapat 

mengembangkan potensinya melalui pendidikan. Hal ini senada dengan 

tujuan pendidikan yang terdapat di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasioanl Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 ayat 1: 

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia yang sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri, menjadi warga 

negara yang demokratis dan bertanggungjawab. 

Berdasarkan fungsi pendidikan yang tertulis dalam Undang-Undang 

di atas, disebutkan bahwa fungsi pendidikan nasioanal untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, 

bertaqwa dan berakhlak mulia. Untuk menciptakan siswa yang seperti itu 

perlu ada usaha yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dengan 
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menerapkan program pendidikan yang sesuai dengan perkembangan peserta 

didik. salah satunya dengan menerapkan program full day school. 

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat 1 menyebutkan bahwa, “Hari 

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

puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu”.   

Sekolah dengan system full day school, didirikan karena beberapa 

tuntutan, diantaranya adalah: Pertama, minimnya waktu orang tua di rumah, 

lebih-lebih karena kesibukan di luar rumahyang tinggi (tuntutan kerja). 

Kedua, perlunya formalisasi jam tambahan keagamaan karena dengan 

minimnya waktu orang tua dirumah maka secara otomatis pengawasan 

terhadap hal tersebut juga minim. Ketiga, perlunya peningkatan mutu 

pendidikan sebagai solusi alternatif untuk mengatasi problematika 

pendidikan. Peningkatan mutu tidak akan tercapai tanpa terciptanya suasana 

dan proses pendidikan yang representative dan professional 

(http://iwankuswandi.wordpress.com).  

Menurut Cristel (2007:1), “program Full Day School (Uruguay 

menyebutnya dengan Full Time School) merupakan program memperpanjang 

hari sekolah dari setengah hari ke hari penuh, dan memberikan masukan 

tambahan ke sekolah mengenai materi pembelajaran, pelatihan guru, dan 

kontruksi atau rehabilitasi ruang kelas”.  Banyak negara yang menerapkan 

sistem full day school, termasuk Amerika Serikat, Cile atau Kolombia telah 

memilih untuk memperpanjang waktu sekolah untuk meningkatkan 

pembelajaran siswa. Memperpanjang waktu sekolah ini, diharapkan siswa 

mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih banyak.  

Penerapan sistem full day school juga akan berpengaruh terhadap 

pengetahuan yang dimiliki peserta didik. Materi yang didapat  akan membuat 

peserta didik lebih banyak pengetahuan, sehingga dapat meningkatkan 

prestasi peserta didik. Model pembelajaran yang diterapakan juga akan 

membuat peserta didik mampu berkonsentrasi dengan baik, karena dalam 

sistem ini tidak hanya terfokus pada materi tetapi peserta didik langsung 

http://iwankuswandi.wordpress.com/
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terlibat dalam proses pembelajaran tersebut.  Hal ini juga akan berpengaruh 

terhadap konsentrasi belajar.  

Konsentrasi belajar merupakan faktor yang sangat penting di dalam 

proses pembelajaran. Tanpa konsentrasi belajar, kegiatan belajar mengajar 

tidak dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar anak diharapkan dapat berkonsentrasi dengan baik. 

Kemampuan anak dalam berkonsentrasi menentukan cepat lambatnya dalam 

menangkap materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Menurut Slameto 

(2010:85) “Seoarang anak yang  mempunyai kemampuan baik dalam 

konsentrasiakan lebih cepat menangkap materi yang disampaikan guru pada 

proses pembelajaran daripada siswa yang mempunyai kemampuan 

konsentrasi yang kurang baik”. 

Sarana dan prasaran juga akan berpengaruh terhadap konsentrasi 

belajar siswa di kelas. Kondisi kelas yang kurang nyaman akan membuat 

perhatian siswa ke guru dalam menyampaikan materi pembelajaran 

berkurang. Misalnya saja kelas yang panas akan membuat siswa lebih 

cenderung ke bagaimana ia mampu membuat udara disekitar menjadi sejuk, 

salah satunya dengan menggunakan buku untuk kipas. 

Namun demikian, ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 

(PBNU) Said Aqil Siradj menolak kebijakan full day school karena banyak 

lembaga pendidikan yang akan mendapatkan dampak buruk. Fakta di 

lapangan, bahwa dalam penguatan pendidikan karakter tidak harus melalui 

sistem full day school, ini karena dirasa sistem ini tidak cocok jika dikaitkan. 

Banyak sekolahan yang belum siap dalam menerapkan sistem ini. Misalnya 

dari segi sarana dan prasarana. Selain itu banyak siswa yang mengeluh 

dengan sistem full day school yang diterapkan ini. Nita Ariyanti salah satu 

peserta didik di SMK Muhammadiyah 3 Gemolong mengatakan bahwa ia 

sulit untuk berkonsentrasi terhadap pelajaran di sore harinya karena terlalu 

lelah dengan kegiatan pada pagi harinya. 

Peneliti juga menemukan beberapa permasalahan yang terkait dengan 

konsentrasi belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi keuangan pada saat 
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observasi di kelas XI Akuntansi 1. Observasi dilakukan ketika praktek 

mengajar dikelas pada saat magang 3. Hasil observasi menunjukkan bahwa 

konsentrasi belajar akuntansi keuangan yang dimiliki siswa kelas XI 

Akuntansi di SMK Muhammadiyah 3 Gemolong belum optimal. Hal ini 

ditunjukkan oleh ketidaksiapan sebagian besar siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Ketika guru menyampaikan materi pembelajaran, banyak 

siswa yang berbicara dengan lawan bicaranya, acuh terhadap pelajaran yang 

sedang berlangsung, dan ketika guru memberikan sebuah pertanyaan siswa 

kurang antusias dalam menjawab pertanyaan tersebut. Hal ini 

mengindikasikan bahwa siswa belum mampu memaksimalkan perhatiannya 

terhadap suatu objek belajar dan sambutan lisan dengan baik. Siswa juga 

berpendapat bahwa cara penyampaian materi pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru kurang menarik dan membosankan.  

Selain itu sarana dan prasarana yang ada di SMK Muhammadiyah 3 

Gemolong untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran juga masih 

kurang. Maing-masing kelas hanya ada satu kipas angin, sehingga kelas 

terasa panas dan membuat suasana belajar kurang menyenangkan. Tidak 

adanya LCD disetiap kelas akan menghambat guru dalam menyampaikan 

materi pembelajaran.  

Berdasarkan paparan diatas dapat dimaknai bahwa ada kesenjangan 

antara tingkat konsentrasi belajar peserta didik dengan penerapan full day 

school. Waktu sekolah yang cukup lama dan pembelajaran yang kurang 

bervariasi akan berpengaruh terhadap konsentrasi belajar peserta didik.  

Hasil pengamatan pada saat pelaksanaan magang asistensi guru di 

SMK Muhammadiyah 3 Gemolong tahun ajaran 2017/2018 menunjukkan 

bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi penerapan full day school, yaitu 

faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari lingkungan 

sekitar dan keadaan lingkungan sekitar. Sedangkan faktor internal terdiri dari 

sarana prasarana, konsentrasi belajar, proses pembelajaran, kualitas guru. 
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Bertolak dari paparan diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat 

penelitian tersebut dalam judul penelitian:”IMPLEMENTASI FULL DAY 

SCHOOL DITINJAU DARI TINGKAT KONSENTRASI BELAJAR 

SISWA MATA PELAJARAN AKUNTANSI KEUANGAN DI SMK 

MUHAMMADIYAH 3 GEMOLONG TAHUN AJARAN 2017/2018”.  

B. Rumusan Masalah  

Bagaimanakah implementasi full day school terhadap tingkat konsentrasi 

belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi keuangan di SMK 

Muhammadiyah 3 Gemolong? 

C. Tujuan Penelitian  

Mendeskripsikan implementasi full day school terhadap tingkat konsentrasi 

belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi keuangan di SMK 

Muhammadiyah 3 Gemolong dilihat dari segi kurikulum, manajemen 

pendidikan, sarana prasarana, kualitas pendidik, dan pengalokasian dana. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaaat penelitian yang akan dicapai yaitu: 

1. Manfaat secara teoritis  

Implementasi full day school ditinjau dari tingkat konsentrasi siswa 

dan proses belajar pada mata pelajaran Akuntansi Keuangan.  

2. Manfaat secara praktis  

a. Manfaat penelitian bagi kepala sekolah yaitu memberikan bahan 

pertimbangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.  

b. Manfaat penelitian bagi guru mata pelajaran yaitu dapat dijadikan 

pedoman dalam menentukan metode yang dipakai dalam proses 

pembelajaran.  

c. Manfaat penelitian bagi siswa yaitu dijadikan sebagai acuan dalam 

upaya peningkatan konsentrasi belajar.  

d. Manfaat penelitian bagi peneliti lain yaitu dijadikan sebagai acuan 

untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

 


