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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara kepulauan yang jumlah penduduknya paling 

banyak yang berada pada urutan keempat di Dunia. Menurut proyeksi Badan 

Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia tahun 2017 ini mencapai 261 

juta jiwa. Semakin banyaknya jumlah penduduk maka semakin banyak pula 

persaingan baik persaingan dalam dunia pendidikan maupun persaingan dalam 

dunia kerja. Dari hal tersebut tentunya setiap manusia harus mempunyai 

kemampuan khusus agar mampu bersaing. Semua negara pasti menginginkan 

masyarakatnya mempunyai keahlian khusus, maka dari itu hal inilah akan 

menjadi tugas besar bagi setiap negara karena semua negara pasti mengingikan 

semua penduduknya memiliki kemampuan khusus supaya sumber daya 

manusianya berkualitas. Namun dalam mewujudkan sumber daya manusia yang 

berkualitas tentunya perlu berbagai usaha untuk mewujudkannya.  

Beberapa cara yang dilakukan oleh negara khususnya Menteri 

Pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas ialah 

dengan membimbing dan mengarahkan masyarakat agar menjadi pribadi yang 

berkualitas dengan menjadikan lembaga pendidikan formal sebagai salah satu 

wadah untuk melaksanakan pendidikan. Namun, tidak semua lembaga 

pendidikan dapat mewujudkan hal tersebut dikarenakan dengan berbagai 

kendala atau permasalahan. Kendala yang ada seperti belum sesuainya sistem 

kurikulum yeng diterapkan pihak sekolah, tenaga pendidik yang belum terampil 

dan permasalahan dalam mutu pendidikan.  

Seperti yang dijelaskan oleh Suryana  (2017: 5) yakni mengenai 

permasalahan mutu pendidikan yang tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan 

satu sistem yang saling berpengaruh. Mutu keluaran dipengaruhi oleh mutu 

masukan dan mutu proses. Mutu masukan pendidikan dapat dilihat dari kesiapan 

murid dalam mendapatkan kesempatan pendidikan. Secara eksternal, komponen 

masukan pendidikan yang secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan
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 mutu pendidikan meliputi (1) ketersediaan pendidik dan kependidikan 

yang belum memadai baik secara kuantitas dan kualitas, maupun kesejahteraan; 

(2) prasarana dan sarana belajar yang belum tersedia dan belum didayagunakan 

secara optimal; (3) pendanaan pendidikan yang belum memadai untuk 

menunjang mutu pembelajaran; (4) proses pembelajaran yang belum efisien dan 

efektif. Salah satu faktor terpenting dalam mempengaruhi kualitas pendidikan 

adalah ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan.  

Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan 

setiap negara untuk membebaskan masyarakat dari keterbelakangan, 

kemunduran, kemiskinan untuk menuju kehidupan yang dinamis, cerdas dan 

mempunyai pola pikir yang berkemajuan untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia. 

Selaras dengan hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Disisi lain sekolah sebagai lembaga pendidikan formal diharapkan 

mampu mencetak kualitas yang baik sehingga mampu memenuhi keinginan dan 

kebutuhan masyarakat. Dalam memenuhi keinganan masyarakat tersebut 

tentunya lembaga pendidikan harus mampu menjalankan sistem pendidikan 

yang sesuai agar dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Demi 

kepentingan tersebut maka dibutuhkan perubahan yang baik dalam sistem 

pendidikan di Indonesia.  

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin dinamis dan 

menuntut masyarakat untuk berpikir kreatif, aktif, tanggap dan mempunyai 

keterampilan yang baik agar mampu bersaing dengan masyarakat lainnya maka 

pendidikan di Indonesia dituntut mampu mendidik dan membentuk masyarakat 

yang dapat bersaing dengan masyarakat lainnya. Namun, ketika melihat 
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perkembangan pendidikan di Indonesia yang masih jauh tertinggal dari negara-

negara lain maka munculah suatu konsep pendidikan yang diharapkan mampu 

mendidik anak bangsa yang sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003. Maka 

dari itu munculah konsep pendidikan baru yang dirasa sesuai dengan keinginan 

bangsa Indonesia ialah dengan menggunkan program pembelajaran Full Day 

School. Salah satu lembaga pendidikan formal yang menggunakan sistem 

pembelajaran full day school adalah SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. 

SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar adalah salah satu sekolah di 

Kabupaten Karanganyar yang sudah menerapkan sistem full day school dalam 

kegiatan pembelajarannya. Kebijakan tersebut diambil tentunya demi 

mewujudkan peserta didik yang berkualitas karena melihat dari tahun-tahun 

sebelumnya memang kualitas peserta didik dirasa masih kurang oleh karena itu 

Bp Munfarid, S.Ag., M.Pd selaku Kepala Sekolah dari SMA Muhammadiyah 1 

Karanganyar menerapkan kebijakan full day school tersebut yang di mulai sejak 

awal tahun 2017.  

Dari wawancara yang dilakukan dengan Waka Kurikulum SMA 

Muhammadiyah 1 Karanganyar yaitu Bp Eko Pangestuaji, S.Pd., beliau 

mengatakan bahwa penerapan sistem full day school di SMA Muhammadiyah 1 

Karanganyar ini bukan semata-mata karena peraturan pemerintah yang 

menganjurkan untuk menerapkan sistem full day school dalam kegiatan 

pembelajaran, namun alasan menerapkan kebijakan tersebut ialah untuk 

mengoptimalkan kegiatan belajar siswa di sekolah. Dengan sistem full day 

school pihak sekolah dapat menyiapkan kegiatan-kegiatan keagamaan yang 

lebih banyak, dari shalat dhuha, dhuhur, ashar berjamaah dan tadarus bersama 

sebelum shalat ashar. Selain itu agar kegiatan-kegiatan seperti outclass, 

praktikum atau pembelajaran yang membutuhkan waktu yang lama dapat 

terakomodir di hari efektif dengan alokasi waktu lebih lama, sehingga 

pembelajaran lebih optimal. Dengan adanya sistem full day school yang hanya 

dilakukan selama lima hari maka di hari Sabtu dan Minggu dapat dimanfaatkan 

oleh semua warga sekolah dari guru, siswa, karyawan ikut serta dalam mengikuti 

kegiatan persyarikatan Muhammadiyah. 
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Secara sederhana full day school adalah kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan selama satu hari penuh yang dimulai dari jam 07.00 sampai 15.30 

WIB dengan sistem pembelajaran selama lima hari untuk pendalaman materi 

dan 1 hari untuk kegiatan ekstrakurikuler atau relaksasi. Pembelajaran full day 

school yang dilakukan selama sehari penuh diharapkan mampu melaksanakan 

pembelajaran lebih maksimal karena memiliki ketersediaan waktu yang lebih 

banyak dibandingkan sebelumnya. Sistem full day school juga dapat membantu 

orang tua yang sibuk bekerja sehingga ketika orang tua masih bekerja tak perlu 

mengkhawatirkan kondisi anaknya karena anaknya masih berada di sekolah dan 

dalam pengawasan pihak sekolah.  

Oleh karena itu, saat ini banyak sekolah-sekolah yang menerapkan 

sistem full day school, seperti halnya di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar 

dimana sekolah tersebut adalah salah satu sekolah swasta yang berlandaskan 

Agama Islam dalam segala kegiatannya yang berada di Provinsi Jawa Tengah. 

Beberapa tahun terakhir ini SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar sudah mulai 

menerapkan sistem full day school dalam kegiatan pembelajarannya.  

Dari uraian tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian dengan 

judul “Pola Pembelajaran Full Day School Di SMA Muhammadiyah 1 

Karanganyar Tahun Ajaran 2017/2018”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini memberikan 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana pelaksanaan full day school di SMA Muhammadiyah 1 

Karanganyar ? 

2) Bagaimana Pola Pembelajaran full day school di SMA Muhammadiyah 1 

Karanganyar ? 

3) Apakah kendala-kendala yang dihadapi SMA Muhammadiyah 1 

Karanganyar dalam Pola Pembelajaran full day school? 

4) Bagaimana usaha SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar dalam mengatasi 

kendala-kendala yang timbul? 
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C. Tujuan Peneitian 

Atas dasar rumusan masalah tersebut maka terdapat empat tujuan sebagai 

berikut: 

1) Mengetahui tentang pelaksanaan full day school di SMA Muhammadiyah 1 

Karanganyar. 

2) Mengetahui pola pembelajaran full day school di SMA Muhammadiyah 1 

Karanganyar. 

3) Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi SMA Muhammadiyah 1 

Karanganyar dalam Pola Pembelajaran full day school. 

4) Mengetahui usaha yang dilakukan SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar 

dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian yang telah disebutkan 

di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai 

berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pengetahuan mengenai Pola Pembelajaran full day school Di SMA 

Muhammadiyah 1 Karanganyar dan kendala-kendala yang dihadapi serta 

usaha untuk mengatasi kendala tersebut.  

2) Manfaat Penelitian 

a. Bagi siswa, dapat meningkatkan semangat belajar dan dapat menggali 

segala potensi yang dimiliki agar menjadi lulusan yang berkualiatas 

dalam pembalajaran full day school. 

b. Bagi guru, dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan sistem 

full day school. 

c. Bagi sekolah, dapat meningkatkan kualitas tenaga pengajar agar dapat 

mencetak lulusan yang berkualitas. 

d. Bagi masyarakat, dapat memberikan pengawasan yang penuh terhadap 

putra-putrinya. 


