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KATA PENGANTAR 

 
Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakaatuh 

 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang telah melimpahkan 

rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga dapat menyelenggarakan Seminar Nasional 

dengan tema “Repositioning Full Day School: Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal. Seminar 

nasional ini merupakan program Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Fakultas Ilmu Pendidikan 

(FIP) Universitas Negeri Malang (UM). 

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan seminar adalah ingin menghimpun informasi dan 

menyatukan pemikiran, gagasan, dan soolusi kreatif terkait pendidikan forma, non formal, dan 

informalserta perannya dalam menghadapi implementasi Full Day School. Secara khusus seminar ini 

diharapkan dapat menumbuhkan kesepahaman dalam menyikapi kebijakan Full Day School dan 

mengidentifikasi peluang-peluang peran pendidikan luar sekolah dalam implementasi Full Day 

School.  

Pendidikan formal, nonformal, dan informal merupakan bagian dari contuining education dan 

lifelong education, ketiganya tidak dapat terpisahkan, ketiganya saling mengisi dalam memenuhi 

kebutuhan belajar sepanjang hayat, pengembangan pendidikan sepanjang hayat yang sesuai dengan 

kebutuhan diri serta keahlian yang diperlukan bagi kehidupan pebelajar. Pendidikan nonformal 

sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara 

terstruktur dan berjenjang yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan 

pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam 

rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.  

Pengembangan program pendidikan nonformal dan informal diperlukan guna memberikan 

program pelayanan pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan 

formal di Indonesia sekarang mulai di rintis guna menciptakan penurus bangsa yang berkarakter. 

Langkah yang di tempuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal salah satunya dengan 

memberlakukan full day school. Program full day school ini sementara masih dalam bentuk wacana 

karena memerlukan berbagai pertimbangan dalam proses pelaksanaannya.  

 Kegiatan seminar nasional ini juga dapat menjadi ajang untuk mengeksprsikan atau 

mengemukakan ide baru berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran melalui 

penulisan artikel prosseding seminar nasional. Semoga prosseding hasil seminar ini dapat menjadi 

sumbangan pemikiran dan keilmuan yang bermakna untuk memecahkan persoalan-persoalan 

pendidikan formal, nonformal, dan informal dan sekaligus dapat menjadi inspirasi untuk perbaikan 

dan peningkatan kualitas pendidikan yang ada. 

 Akhir kata, semoga kegiatan seminar nasional ini mendapatkan ridha dari Allah  Subhanahi 

wa taala, dan memiliki manfaat yang besar untuk penyelenggaraan dan peningkatan kualitas 

pendidikan. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada segenap jajaran panitia, 

pemateri, partisipasi, peserta, dan seluruh komponen yang mendukung terhadap pelaksanaan kegiatan 

seminar nasional ini. 

 

Wassalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

Salam sejahtera untuk kita semua. 

           Malang,   23  Oktober 2016 

           Dekan, 

 

 

           Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd 
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FULL DAY SCHOOL 

“MODEL ALTERNATIF PEMBELAJARAN KARAKTER DI SEKOLAH” 

 

Andrianingsih 

 

Program Pascasarjana S2 Pendidikan Luar Sekolah 

Universitas Negeri Malang. Jl.Semarang No 5, Malang 

Pascasarjana Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Malang 

E-mail. Andrianingsih0@gmail.com 

 

ABSTRAK: Sistem pembelajaran full day school yang selama ini disinyalir sebagai sistem yang efektif karena 

pembelajaran berlangsung secara aktif, kreatif, dan transformatif selama sehari penuh bahkan selama kurang 

lebih 24 jam. Dan akhir-akhir ini full day school ramai diperbincangkan oleh semua kalangan khususnya 

pemerhati pendidikan karna adanya wacana akan diterapkan secara nasional di indonesia oleh karna hal itulah 

yang harus diperhatikan yang lebih utama adalah dampak terhadap penerapan tersebut baik dampak positif 

maupun dampak negatif karna berkaitan langsung dengan kehidupan sekolah yang dimana dalam sekolah 

sepenuhnya interaksi dilakukan oleh siswa dan secara langsung perubahan karakter siswa juga perlu 

diperhatikan. tujuan yang ingin disampaikan dalam penelitian ini adalah untuk menciptakan model alternatif 

pembelajaran karakter disekoah.agar ada model alternatif lain untuk membentengi karakter siswa disekolah yang 

terjadi dari full day school. 

 

Kata kunci: full day school, model alternatif pembelajaran karakter disekolah. 

 

KONSEP FULL DAY SCHOOL 

Full day school merupakan penye-

lenggaraan program sekolah dimana proses 

belajar mengajar dilaksanakan sehari penuh 

dimulai dari jam 07.00 sampai jam 16.00. 

Meskipun dalam kenyataannya, proses 

belajar mengajar hanya dilakukan sampai 

pada jam 12.00, dan selebihnya digunakan 

untuk kegiatan pembinaan karakter siswa 

termasuk kegiatan ekstrakurikuler. 

Konsep full day school yang banyak 

diterapkan saat ini bukanlah benar-benar 

baru, karena penerapan full day school telah 

banyak diselenggarakan oleh sekolah-

sekolah di luar negeri (Eropa dan Amerika). 

Bahkan kalau di Indonesia, penerapannya 

tidak hanya sehari penuh sehari semalam 

atau all day school, yaitu sistem 

pembelajaran yang diterapkan oleh 

pesantren. Dalam sistem pembelajaran 

pesantren, santri diwajibkan mengikuti 

program pembelajaran dari bangun tidur 

sampai tidur lagi untuk mempelajari 

pengetahuan umum dan pembelajaran 

keagamaan. Program pembelajaran 

pesantren ini sudah lama diterapkan sejak 

pertama pesantren hadir di nusantara. 

 

PENDIDIKAN KARAKTER 

Pendidikan selain sebagai sarana 

mentransfer ilmu pengetahuan, juga 

berfungsi sebagai sarana pembudayaan dan 

penyaluran nilai-nilai kepada peserta didik 

agar terbentuk karakter yang diharapkan. 

Untuk menggapai tujuan tersebut, maka 

pemerintah mengeluarkan berbagai 

kebijakan untuk mendukung tercapainya 

pendidikan karakter bagi peserta didik. 

Menurut Akbar (2011:4) pendidikan 

karakter adalah suatu sistem penanaman 

nilai-nilai karakter kepada warga sekolah 
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yang meliputi komponen pengetahuan, 

kesadaran atau kemauan, dan tindakan 

untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. 

Karakter adalah jawaban mutlak 

untuk menciptakan kehidupan yang lebih 

baik didalam masyarakat. Karakter meru-

pakan nilai-nilai perilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha 

Esa, diri sendiri, sesama manusia, ling-

kungan, dan kebangsaan yang terwujud 

dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, 

dan perbuatan berdasarkan norma-norma 

agama, hukum, tata krama, budaya, dan 

adatistiadat. 

Pendidikan karakter adalah suatu 

sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warga sekolah yang meliputi 

komponen pengetahuan, kesadaran atau 

kemauan, dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri 

sendiri, sesama, lingkungan, maupun 

kebangsaan sehingga menjadi manusia 

insan kamil. Dalam pendidikan karakter di 

sekolah, semua komponen (stakeholders) 

harus dilibatkan, termasuk komponen-

komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi 

kurikulum, proses pembelajaran dan 

penilaian, kualitas hubungan, penanganan 

atau pengelolaan mata pelajaran, 

pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas 

atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan 

sarana, prasarana, dan, pembiayaan, dan, 

ethos kerja seluruh warga dan lingkungan 

sekolah. 

Makna karakter secara etimologis 

berasal dari Bahasa Yunani, yaitu karasso, 

yang berarti cetak biru, format dasar, sidik. 

Namun menurut Mounier (dalam 

Koesoema, 2010) istilah karakter menim-

bulkan ambiguitas. Ia melihat karakter 

sebagai dua hal yang utama. Pertama, 

istilah karakter sebagai sekumpulan 

kondisi yang telah diberikan begitu saja, 

atau telah ada begitu saja, yang lebih 

kurang dipaksakan dalam diri kita. Kedua, 

karakter juga bisa dipahami sebagai tingkat 

kekuatan melalui mana seorang individu 

mampu menguasai kondisi tersebut. 

Karakter yang demikian disebut sebagai 

proses yang dikehendaki (willed). 

Hasan, Wahab, dan Mulyana (2010) 

telah merumuskan istilah karakter sebagai 

watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian 

seseorang yang terbentuk dari hasil 

internalisasi berbagai kebajikan (virtues) 

yang diyakini dan digunakan sebagai 

landasan untuk cara pandang, berpikir, 

bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri 

atas sejumlah nilai, moral, dan norma, 

seperti jujur, berani bertindak, dapat 

dipercaya, dan hormat kepada oranglain. 

Interaksi seseorang dengan oranglain dapat 

menumbuhkan karakter individu tersebut. 

“Pendidikan karakter yang utuh dan 

menyeluruh tidak sekedar membentuk 

anak-anak muda menjadi pribadi yang 

cerdas dan baik, melainkan juga 

membentuk mereka menjadi pelaku baik 

bagi perubahan dalam hidupnya sendiri, 

yang pada gilirannya akan 

menyumbangkan perubahan dalam tatanan 

sosial kemasya-rakatan menjadi lebih adil, 

baik, dan manusiawi.”(Doni Koesoema 

A.Ed). 

 

NILAI-NILAI PENDIDIKAN 

KARAKTER 

1. Religius : Merupakan sikap yang 

memegang teguh perintah agamanya 

dan menjauhi larangan agamanya, 

seraya saling menjaga kerukunan dan 

kesatuan antar berbeda pemeluk agama 

dan keyakinan. 
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2. Jujur: Merupakan sikap yang selalu 

berpegang teguh untuk menghindari 

keburukan dengan menjaga perkataan, 

perasaan dan perbuatan untuk selalu 

berkata dengan benar dan dapat 

dipercaya. 

3. Toleransi: Perilaku yang cenderung 

menghargai perbedaan dengan 

mengurangi mempertajam perselisihan 

karena perbedaan. Perilaku ini 

diwujudkan dengan penerimaan atas 

perbedaan, dan keragaman sebagai 

suatu kekayaan bangsa Indonesia 

untuk mewujudkan fungsi toleransi 

dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

4. Disiplin: Tindakan yang menjaga dan 

mematuhi anjuran yang baik dan 

menghindari dan menjauhi segala 

larangan yang buruk secara konsisten 

dan berkomitmen. 

5. Kerja keras: Mencurahkan segala 

kemampuan dan kemauan untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai 

hasil yang diharapkan dengan tepat 

waktu dan berorientasi lebih pada 

proses dan perkembangan daripada 

berorientasi pada hasil. 

6. Kreatif: Selalu mencari alternatif 

penyelesaian suatu permasalahan dari 

berbagai sudut pandang. Ini dilakukan 

untuk mengembangkan tata cara atau 

pemahaman terhadap suatu masalah 

yang sudah ada terlebih dahulu 

melalui pendekatan sudut pandang 

yang baru. 

7. Mandiri: Meyakini potensi diri dan 

melakukan tanggung jawab yang 

diembannya dengan penuh percaya 

diri dan berkomitmen. 

8. Demokratis: sikap dan tindakan yang 

menilai tinggi hak dan kewajiban 

dirinya dan orang lain dalam 

kedudukan yang sama. Ini dilakukan 

untuk memberikan pengakuan secara 

setara dalam hak berbangsa seraya 

merawat kemajemukan bangsa 

indonesia 

9. Rasa ingin tahu: suatu sikap dan 

tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui apa yang dipelajarinya 

secara lebih mendalam dan meluas 

dalam berbagai aspek terkait. 

10. Semangat kebangsaan: Suatu sudut 

pandang yang memandang dirinya 

sebagai bagian dari bangsa dan 

negaranya. Sudut pandang yang 

mewujudkan sikap dan perilaku yang 

akan mempertahankan bangsa dari 

berbagai ancaman, serta memahami 

berbagai faktor penyebab konflik 

sosial baik yang berasal dari luar 

maupun dari dalam. 

11. Cinta tanah air: tekad yang terwujud 

dalam perasaan, perilaku dan 

perkataan yang menunjukkan kese-

tiaan, kepedulian, dan penghargaan 

yang tinggi terhadap aspek sosial, fisik 

budaya, ekonomi, dan politik dari 

bangsa dan negaranya. 

12. Menghargai prestasi: perasaan bangga 

terhadap kelebihan dan keunggulan 

yang dimiliki dirinya sebagai individu 

maupun dirinya sebagai anggota 

masyarakat. Perasaan bangsa ini akan 

mendorong untuk memperoleh 

pencapaian-pencapaian yang positif 

bagi kemajuan bangsa dan negara. 

13. Bersahabat/komunikatif: Perilaku 

yang ditunjukan dengan senantiasa 

menjaga hubungan baik dengan 

interaksi yang positif antar individu 

dalam suatu kelompok dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

14. Cinta damai: Perilaku yang selalu 

mengutamakan kesatuan rasa dan 

perwujudan harmoni dalam ling-
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kungan yang majemuk dan 

multikultural. 

15. Senang membaca: Rasa ingin mening-

katkan pengetahuan dan pemahaman 

melalui gemar mencari informasi baru 

lewat bahan bacaan maupun mengajak 

masyarakat di lingkungan sekitarnya 

untuk memupuk perasaan gemar 

membaca ini. 

16. Peduli sosial: Kepekaan akan segala 

kesulitan yang dihadapi oleh ling-

kungannya dan masyarakatnya. 

Kepekaan ini kemudian terwujud 

dalam tindakan, perasaan, dan 

perbuatan yang berulang-ulang dan 

menjadi kebiasaan dalam mengatasi 

berbagai kesulitan yang dihadapi oleh 

orang-orang di sekitarnya, yang mana 

individu tidak terfokus pada dirinya  

17. sendiri dan bekerja sama dalam 

mengatasi permasalahan yang 

dihadapi. 

18. Peduli lingkungan: Menjadikan peles-

tarian alam sebagai salah satu dasar 

perilaku dan kebiasaan yang dicer-

minkan di lingkungannya agar terus 

terjadi siklus pembaharuan di alam 

yang berkesinambungan secara alami. 

Ini dilakukan agar alam yang ditem-

patinya tetap lestari dan abadi. 

19. Tanggung Jawab : Menyadari bahwa 

segala hal yang diperbuat oleh dirinya 

bukan hanya merupakan tugas dan 

kewajiban bagi dirinya sendiri, namun 

juga keluarga, lingkungan, masya-

rakat, negara, dan Tuhan Yang Maha 

Esa. 

PENERAPAN FULL DAY SCHOOL 

DALAM RANGKA IMPLEMENTASI 

PENDIDIKAN KARAKTER  

Menurut Presiden Joko Widodo 

(Kompas, 2016) kondisi ideal pendidikan 

di Indonesia akan tercapai apabila dua 

aspek pendidikan siswa terpenuhi, yaitu 

pendidikan karakter dan pengetahuan 

umum. Pada jenjang SD, siswa 

memperoleh pendidikan karakter sebanyak 

80 persen dan pengetahuan umum 20 

persen, sedangkan pada jenjang SMP 

pendidikan karakter 60 persen dan 

pengetahuan umum 40 persen. Agar 

pendidikan karakter di sekolah terpenuhi, 

maka Mendikbud mengkaji penerapan 

sistem belajar mengajar dengan mene-

rapkan full day school. Menurut 

Mendikbud full day school siswa bukan 

belajar sehari penuh di sekolah, dimana 

lingkungan sekolah harus memiliki sua-

sana yang menyenangkan dengan mene-

rapkan pembelajaran formal setengah hari 

dan selanjutnya diisi dengan kegiatan 

ekstrakurikuler. Penerapan full day school 

adalah untuk menghindarkan siswa dari 

pengaruh negatif dan kontra produktif. 

Berbagai tanggapan mengenai ke-

mungkinan penerapan full day school 

tersebut muncul, baik yang mendukung 

maupun yang menolak dengan berbagai 

argumentasi. Menurut Primaditarahma 

(dalam Trivia.id, 2016) sebenarnya ada 

lima faktor yang bisa membuat full day 

school seru dan menyenangkan, yaitu: (1) 

waktu sekolah yang lebih panjang 

membuat anak-anak bersosialisasi dengan 

lebih nyaman, (2) praktik ibadah di full day 

school yang lebih banyak, mendorong 

anak-anak untuk lebih tertib, (3) mengikuti 

beragam aktivitas ekstrakurikuler di 

sekolah membuat anak lebih kreatif, (4) 

adanya jam makan siang di sekolah 

memastikan anak makan dengan benar, 

dan (5) sepulang sekolah, anak memiliki 

waktu yang berkualitas dengan orang tua. 
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PENUTUP 

Tujuan pendidikan karakter tercapai 

sebagaimana yang diharapkan, maka diper-

lukan suatu institusi yang dipandang dapat 

mengimplementasikannya secara efektif. 

Salah satu institusi yang dianggap efektif 

dalam implementasi pendidikan karakter 

adalah sekolah. Oleh karena itu, Kemen-

dikbud sebagai salah satu kementerian yang 

bertanggung jawab terhadap pendidikan 

menggagas konsep full day school sebagai 

wadah implementasi pendidikan karakter. 

Meskipun masih banyak yang memper-

soalkan, namun konsep tersebut perlu dikaji 

lebih mendalam agar generasi mendatang 

menjadi lebih baik. 
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Abstrak: Penyelenggaraan proses belajar mengajar dewasa ini mengalami berbagai model di dalamnya, dengan 

beragam model yang diterapkan maka beragam tujuan juga yang dicanangkan. Penyelenggaraan sekolah dengan 

model Full day school adalah salah satu model pembelajaran yang marak diterapkan dewasa ini. Full day school 

adalah proses belajar mengajar sehari penuh, Penyelenggaraan sekolah dengan model full day school bertujuan 

membekali siswa dengan life skill dan meningkatkan prestasi siswa baik dari segi kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik. Dalam perspektif pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah konsep Full day school 

memberikan efek positif bahwa siswa lebih banyak waktu terlibat interaksi dengan teman maupun dengan 

lingkungan sekolah melalui proses mengenal lingkungan tempat belajarnya sebagai tempat bermain yang 

bermuara pada produktivitas yang tinggi, dan siswa juga menunjukkan sikap yang lebih positif, terhindar dari 

penyimpangan-penyimpangan karena seharian berada di lingkungan sekolah sebagai rumah  dalam pengawasan 

guru yang berazaskan konsep pendidikan non formal. 

 

Kata Kunci: Full Day School, Motivasi, Pendidikan Non Formal 
 

PENDAHULUAN 

Kebutuhan manusia semakin 

kompleks seiring dengan kemajuan dan 

perkembangan zaman, bahkan sampai 

kebutuhan pendidikan diberbagai bidang 

ilmu pengetahuan. Melalui pendidikan 

Negara dapat meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia yang berimplikasi 

pada kemajuan diberbagai bidang 

kehidupan. Indonesia sudah menga-

manatkan pengembangan pendidikan ini 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan 

memprioritaskan perlindungan bagi semua 

masyarakat Indonesia tanpa kecuali seperti 

memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Seba-

gaimana dirumuskan dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 BAB II Pasal 3 sebagai 

berikut:  
Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkem-

bangnya potensi peserta didik agar 

manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif 

mandiri, dan menjadi warga Negara 

yan demokratis serta bertanggung 

jawab”. 
Dari tujuan pendidikan nasional 

tersebut dapat dipahami bahwa iman dan 

taqwa dijadikan dasar pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan budaya. Proses 

pendidikanpun di arahkan pada nilai-nilai 

luhur yang baik serta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Dalam dunia pendidikan terdapat tiga 

jalur yaitu informal, formal dan nonformal. 

Pendidikan formal yang ada di Indonesia 

diselenggarakan dengan model pendidikan 

kelas regular.  Akan tetapi sekarang ini 

melihat keadaan masyarakat akan tuntutan 

dunia pendidikan yang semakin tinggi 

membuat pemerintah terutama dalam hal 

ini Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Mendikbud) mewacanakan 

konsep full day schooll terhadap sekolah-

sekolah diseluruh Indonesia meskipun 

belum diterapkan secara serentak, ini 

membuktikan bahwa pola sekaligus konsep 

yang ada dalam pendidikan kita sekarang 

ini masih terdapat kekurangan. 

Program full day dirintis guna 

memperbaiki pelayanan dalam bidang 

pendidikan. Program full day schooll 

merupakan salah satu inovasi baru dalam 
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penyelenggaraan program pendidikan 

untuk mengembangkan kreativitas peserta 

didik. Program full day schooll diterapkan 

dengan salah satu harapannya yaitu untuk 

meningkatkan Ilmu Pengetahuan, Tekno-

logi dan Iman serta Taqwa. Program full 

day schooll menerapkan waktu belajar yang 

lebih lama, yaitu dari pukul 07.00 WIB 

sampai pukul 15.30 WIB dalam sehari. 

Dalam waktu yang relatif lebih lama, maka 

peseta didik mendapatkan pelajaran lebih 

padat dan lebih lengkap dibandingkan 

dengan konsep pendidikan sebelumnya. 

Dengan penerapan tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan kemampuan anak, baik 

dari segi kognitif, afektif maupun 

psikomotorik menjadi lebih baik karena 

adanya pendalaman materi dengan waktu 

yang lebih panjang. 

Tidak salah jika banyak orang yang 

menganggap full day schooll sebagai 

tempat penitipan anak. Mereka seolah lebih 

percaya untuk menitipkan anak-anak 

mereka di sekolah dari pada pengasuh 

anak. Karena dibawah bimbingan guru di 

sekolah dapat membantu meningkatkan 

kemampuan anak dibidang akademis, 

kerohanian maupun sosialnya melalui 

berbagai macam kegiatan yang diberikan. 

Dengan demikian kondisi siswa lebih 

matang dari segi materi akademik dan non 

akademik. Dengan berbagai strategi yang 

dikembangkan oleh sekolah full day 

schooll, siswa lebih tenang, tidak terburu-

buru dalam melakukan aktivitas sehari-hari 

dan memberikan pengalaman yang 

bervariasi. Sedangkan guru dapat mem-

berikan kesempatan untuk mengukur dan 

mengobservasi perkembangan anak secara 

leluasa, dan terbinanya kualitas interaksi 

antara figur guru dan siswa secara lebih 

baik. 

Oleh karena itu program full day 

schooll ini dilengkapi dengan program 

kreatif, dengan tujuan agar proses 

pendidikan yang diberikan kepada anak 

tidak membosankan, sehingga proses 

transfer of knowledge bisa berjalan secara 

optimal. Dalam penerapan model pen-

didikan karakter yang dikembangkan oleh 

sekolah yang berbasis full day schooll ini, 

menerapkan program sebagai sekolah yang 

bersifat home (siswa dibuat nyaman seperti 

kondisi di rumah). Sekolah yang memiliki 

konsep leadership yang diintegrasikan 

dengan berbagai macam pendidikan mulai 

dari pendidikan agama, ilmu pengetahuan 

alam dan yang lainnya menjadi tumpuan 

visi dan misi sekolah tersebut. Oleh karena 

itu melalui pendidikan dengan program full 

day schooll ini diharapkan memiliki jiwa 

leadership dan menjadi insan yang 

berkarakter. 

Motivasi dan belajar merupakan dua 

hal yang saling mempengaruhi. Belajar 

adalah perubahan tingkah laku secara 

relatif permanen dan secara potensial 

terjadi sebagai hasil dari praktik atau 

penguatan (reinforced practice) yang 

dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Motivasi yang rendah yang 

dimiliki siswa mengakibatkan rendahnya 

prestasi belajar mereka. Dalam pendidikan 

dengan konsep full day schooll ini 

pemberian motivasi dilakukan disetiap 

kelas dengan berbagai cara, ceramah, 

bimbingan, pemberian reward dan 

punishment dilakukan guna meningkatkan 

motivasi belajar siswa. 

Memotivasi berarti tindakan dari 

seseorang yang ingin mempengaruhi orang 

lain untuk berperilaku (to behave) secara 

tertentu. Dalam konteks ini, maka motivasi 

menjelaskan suatu aktivitas manajemen, 

atau sesuatu yang dilakukan seorang guru 

untuk membujuk atau mempengaruhi 

siswanya untuk berntndak secara 

organisatoris dengan cara tertentu untuk 

menghasilkan hasil-hasil yang efektif. 

Dengan demikian, dapatlah dikatakan 

bahwa motivasi tampak sebagai kebutuhan 

sekaligus sebagai pendorong yang dapat 

menggerakkan semua potensi peserta 

didiknya. Dalam hal ini pemberian motivasi 

terhadap siswa yang dilakukan oleh 

seorang guru dalam konsep program full 

day schooll tidak hanya dilakukan pada saat 

pembelajaran akan tetapi dalam setiap 

aktivitas dari sebelum memulai pembe-

lajaran sampai pulang. 
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Pendidikan nonformal sebagai bagian 

dari sistem pendidikan memiliki tugas sama 

dengan pendidikan lainnya yakni 

memberikan pelayanan terbaik terhadap 

masyarakat, rakyat Indonesia pada 

umumnya. Tugas pendidikan nonformal 

adalah membantu meningkatkan kualitas 

dan martabat manusia sebagai individu dan 

warga negara yang dengan kemampuan dan 

kepercayaan pada diri sendiri harus dapat 

mengendalikan perubahan dan kemajuan. 

Pendidikan nonformal berfungsi mengem-

bangkan potensi peserta didik dengan 

penekanan pada penguasaan pengetahuan 

dan keterampilan fungsional serta 

pengembangan sikap dan kepribadian 

profesional. Pendidikan nonformal dise-

lenggarakan bagi warga masyarakat yang 

memerlukan layanan pendidikan yang 

berfungsi sebagai pengganti, penambah, 

dan atau pelengkap pendidikan formal 

dalam rangka mendukung pendidikan 

sepanjang hayat. 

 

PEMBAHASAN 

Full Day School 

Kata full day schooll berasal dari 

bahasa Inggris. Full artinya “penuh‟, day 

artinya hari, sedangkan schooll artinya 

„sekolah‟. Jadi pengertian full day schooll 

adalah sekolah sepanjang hari atau proses 

belajar mengajar yang dilakukan mulai 

pukul 07.00-15.00 dengan durasi istirahat 

setiap dua jam sekali. Dengan demikian, 

sekolah dapat mengatur jadwal pelajaran 

dengan leluasa, disesuaikan dengan bobot 

mata pelajaran dan ditambah dengan 

pendalaman materi. 

Program sekolah sepanjang hari (full 

day schooll), merupakan program 

pendidikan yang seluruh aktivitasnya 

berada di sekolah sepanjang hari sejak pagi 

sampai sore. Dalam pengertian tersebut, 

makna sepanjang hari pada hakikatnya 

tidak hanya upaya menambah waktu dan 

memperbanyak materi pelajaran, namun 

full day schooll dimaksudkan untuk 

meningkatkan pencapaian tujuan 

pendidikan dan pembelajaran dengan 

penambahan jam pelajaran agar siswa 

mampu mendalami sebuah mata pelajaran 

dengan jatah waktu yang proporsional 

selama sehari penuh. Di antaranya melalui 

kegiatan ekstrakurikuler, pendidikan 

karakter, keagamaan, leadership pengayaan 

atau pendalaman materi pelajaran yang 

telah ditetapkan dalam kurikulum dan 

melalui pembinaan jiwa serta moral anak 

dalam bentuk pengayaan pendidikan agama 

dan praktiknya sebagai pembiasaan hidup 

yang baik. 

Full day schooll merupakan model 

sekolah umum yang memadukan sistem 

pengajaran intensif yaitu dengan member 

tambahan waktu khusus untuk , pengayaan, 

pendalaman materi, pendalaman keaga-

maan dan ekstrakurikuler siswa. Biasanya 

jam tambahan tersebut dialokasikan pada 

jam setelah sholat dhuhur sampai sholat 

ashar, sehingga praktis sekolah model ini 

masuk pukul 07. 00 dan pulang pada pukul 

15. 30. Dalam penerapannya, full day 

schooll dilengkapi program rekreatif dalam 

pembelajaran agar tidak timbul kebosanan 

bagi siswa. Selain itu, guru harus menjadi 

contoh dan model perilaku sosial, 

emosional, serta spiritual yang baik bagi 

anak karena anak menghabiskan banyak 

waktu di sekolah. 

Lebih banyaknya waktu yang tersedia 

dalam program full day schooll memung-

kinkan para staff guru untuk merancang 

kurikulum yang lebih dikembangkan. 

Dengan demikian selain materi yang wajib 

diajarkan sesuai peraturan dari pemerintah, 

terbuka kesempatan untuk menambahkan 

materi lain yang dipandang perlu, sesuai 

dengan tujuan pendidikan di sekolah 

tersebut. Tujuan full day schooll adalah 

membuat anak sibuk belajar di sekolah 

dengan mengefektifkan jam belajar anak 

sehingga mereka tidak bermain dan 

keluyuran di luar rumah sepulang sekolah. 

 

Motivasi Belajar 

Menurut Makmun (2007: 37) 

motivasi merupakan: (a) Suatu kekuatan 

(power) atau tenaga (forces) atau daya 

(energy); atau (b) Suatu keadaan yang 

kompleks (a complex state) dan 
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kesiapsediaan (preparatory set) dalam diri 

individu (organisme) untuk bergerak (to 

move, motion, motive) ke arah tujuan 

tertentu, baik disadari maupun tidak 

disadari. 

Motivasi berasal dari kata motif yang 

dapat diartikan sebagai kekuatan yang 

terdapat dalam diri individu, yang 

menyebabkan individu tersebut bertindak 

atau berbuat (Uno, 2009: 3). Motif tidak 

dapat diamati secara langsung, tetapi dapat 

diinterpretasikan dalam tingkah lakunya 

berupa rangsangan, dorongan, atau 

pembangkit tenaga munculnya suatu 

tingkah laku tertentu. Menurut Uno (2009: 

3) motivasi merupakan dorongan yang 

terdapat dalam diri seseorang untuk 

berusaha mengadakan perubahan tingkah 

laku yang lebih baik dalam memenuhi 

kebutuhannya. 

Suryabrata (2011: 70) 

mengemukakan motif adalah keadaan 

dalam pribadi orang yang mendorong 

individu untuk melakukan aktiviatas-

aktivitas tertentu guna mencapai suatu 

tujuan. Motif manusia merupakan 

dorongan, hasrat, keingianan dan tenaga 

penggerak lainnya, yang berasal dari dalam 

dirinya,untuk melakukan sesuatu menurut 

Alex Sobour (2003: 265). Sedangkan 

Sheriff & Sheriff dalam Alex Sobour 

(2003) menyebutkan motif sebagai suatu 

istilah genetik yang meliputi semua faktior 

internal yang mengarah pada berbagai jenis 

perilaku yang bertujuan, semua pengaruh 

internal, seperti kebutuhan (need) yang 

berasal dari fungsi-fungsi organisme, 

dorongan dan keinginan, aspirasi dan selera 

sosial, yang bersumber dari fungsi-fungsi 

tersebut. 

Sebenarnya motivasi merupakan 

istilah yang lebih umum untuk menunjuk 

pada seluruh proses gerakan, termasuk 

situasi yang mendorong, dorongan yang 

timbul dalam diri individu, tingkah laku 

yang ditimbulkannya, dan tujuan atau akhir 

dari gerakan atau perbuatan. Menurut Mc. 

Donald dalam Sardiman (2010: 73) 

motivasi adalah perubahan energi dalam 

diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya “feeling” dan didahului dengan 

tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari 

pengertian tersebut ada tiga hal penting 

yaitu: 1) motivasi itu mengawali terjadinya 

energi pada setiap individu manusia, 2) 

motivasi tersebut ditandai dengan 

munculnya rasa ”feeling” atau afeksi 

seseorang, dan 3) motivasi akan dirangsang 

karena adanya tujuan. Motivasi akan 

menyebabkan terjadinya suatu perubahan 

energi yang ada pada diri manusia yang 

berkaitan dengan perasaan dan juga emosi 

kemudian dapat menentukan tingkah laku 

manusia, dorongan yang muncul itu karena 

adanya tujuan kebutuhan atau keinginan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka 

dapat diambil pengertian motivasi adalah 

suatu kekuatan atau dorongan dalam diri 

individu membuat individu tersebut 

bergerak, bertindak untuk memenuhi 

kebutuhan dan mencapai tujuannya. Belajar 

merupakan suatu proses perubahan tingkah 

laku akibat latihan dan pengalaman (Oemar 

Hamalik, 2009: 106). Menurut Makmun 

(2007: 157) belajar adalah suatu proses 

perubahan perilaku atau pribadi seseorang 

berdasarkan praktik atau pengalaman 

tertentu. Hal senada juga diungkapkan Uno 

(2009: 22) belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

secara keseluruhan sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. Se-

dangkan Sardiman (2011: 20) dalam 

bukunya mengemukakan usaha pema-

haman mengenai makna belajar akan 

diawali dengan mengemukakan beberapa 

definisi tentang belajar sebagai berikut: (a) 

Cronbach memberikan definisi: “Learning 

is shown by a change in behavior as a 

result of experience”. (b) Harold Spears 

memberikan batasan: “Learning is to 

observe, to read, to imitate, to try 

something themselves, to listen, to folleo 

direction”. (c) Geoch, mengatakan: 

“Learning is a change in performance as a 

result of practice”. 

Ketiga definisi tersebut dapat 

diterangkan bahwa belajar itu senantiasa 
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merupakan perubahan tingkah laku atau 

penampilan, dengan serangkaian kegiatan 

misalnya dengan membaca, mengamati, 

mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. 

Belajar akan lebih baik, jika subjek belajar 

mengalami atau melakukannya, jadi tidak 

bersifat verbalistik. 

Pengertian belajar menurut Purwanto 

belajar dapat diartikan sebagai berikut: (a) 

Belajar merupakan suatu perubahan dalam 

tingkah laku, dimana perubahan itu dapat 

mengarah kepada tingkah laku yang lebih 

baik, tetapi juga ada kemungkinan 

mengarah kepada tingkah laku yang lebih 

buruk. (b) Belajar merupakan suatu 

perubahan yang terjadi melalui latihan atau 

pengalaman; dalam arti perubahan-

perubahan yang disebabkan oleh pertum-

buhan atau kematangan tidak dianggap 

sebagai hasil belajar; seperti perubahan-

perubahan yang terjadi pada seorang bayi. 

(c) Untuk dapat disebut sebagai belajar, 

maka perubahan itu harus relatif mantap; 

harus merupakan akhir daripada suatu 

periode waktu yang cukup panjang. 

Beberapa lama periode waktu itu 

berlangsung ditentukan dengan pasti, tetapi 

perubahan itu hendaknya merupakan akhir 

dari suatu periode yang mungkin 

berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan 

maupun bertahun-tahun. Ini beratti kita 

harus mengenyampingkan perubahan-

perubahan tingkah laku yang disebabkan 

oleh motivasi, kelelahan, adaptasi, 

ketajaman perhatian atau kepekaan 

seseorang, yang biasanya hanya berlang-

sung sementara. (d) Tingkah laku yang 

megalami perubahan karena belajar 

menyangkut berbagai aspek kepribadian, 

baik fisik maupun psikis, seperti: 

perubahan dalam pengertian, pemecahan 

suatu masalah/berfikir, keterampilan, keca-

kapan, kebiasaan, ataupun sikap. 

Dari beberapa pengertian belajar di 

atas, maka dapat diambil pengertian bahwa 

belajar adalah suatu proses seorang 

individu melakukan perubahan perilaku 

berdasar pengalaman dengan serangkaian 

kegiatan misalnya dengan membaca, 

mengamati, mendengarkan, meniru dan lain 

sebagainya.  

Dari kedua pengertian motivasi dan 

juga belajar, maka dapat digabungkan 

pengertian motivasi belajar adalah suatu 

kekuatan atau dorongan dalam diri individu 

membuat individu tersebut bergerak, 

bertindak untuk memenuhi kebutuhan dan 

mencapai tujuannya yaitu proses seorang 

individu melakukan perubahan perilaku 

berdasar pengalaman dengan serangkaian 

kegiatan misalnya dengan membaca, 

mengamati, mendengarkan, meniru dan lain 

sebagainya. 

 

Macam –Macam Motivasi Belajar 

Ada beberapa macam motivasi 

belajar dalam diri manusia, yang 

digolongkan menurut pendapat para ahli. 

Beberapa macam motivasi menurut 

Sardiman (2011:86). (1) Motivasi dilihat 

dari dasar pembentukannya. (a) Motif-

motif bawaan. Yang dimaksud dengan 

motif bawaan adalah motif yang dibawa 

sejak lahir, jadi motivasi itu ada tanpa 

dipelajari. Sebagai contoh, misalnya: 

dorongan untuk makan, dorongan untuk 

minum, dorongan untuk bekerja, untuk 

beristirahat, dorongan seksual. Motif-motif 

ini seringkali disebut motif-motif yang 

disyaratkan sebagai secara biologis. 

Relevan dengan ini, maka Arden N. 

Frandsen memberi istilah jenis motif 

Physiological Drives. (b) Motif-motif yang 

dipelajari. Maksudnya motif-motif yang 

timbul karena dipelajari. Sebagai contoh: 

dorongan unuk belajar suatu cabang ilmu 

pengetahuan, dorongan untuk mengajar 

sesuatu di dalam masyarakat. Motif-motif 

ini seringkali disebut dengan motif-motif 

yang diisyaratkan secara sosial. Sebab 

manusi hidup dalam lingkungan sosial 

dengan sesama manusia lain, sehingga 

motivasi itu terbentuk. Frandsen mengis-

tilahkan dengan affiliatiive needs. Sebab 

justru dengan kemampuan berhubungan, 

kerja sama di dalam masyarakat tercapailah 

suatu kepuasan diri. Sehinnga manusia 

perlu mengembangkan sifat-sifat ramah, 

kooperatif, membina hubungan baik 
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dengan sesama, apalagi orang tua dan guru. 

Dalam kegiatan belajar mengajar, hal ini 

dapat membantu dalam usaha mencapai 

prestasi. (2) Motivasi Instrinsik Dan 

Ekstrinsik. (a) Motivasi instrinsik. Yang 

dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah 

motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari 

luar, karena dalam diri setiap individu 

sudah ada dorongan untuk melakukan 

sesuatu. Sebagai contoh seseorang yang 

senang membaca, tidak usah ada yang 

menyuruh atau mendorongnya, ia sudah 

rajin mencari buku-buku untuk dibacanya. 

Kemudian kalau dilihat dari segi tujuan 

kegiatan yang dilakukannya (misal dengan 

kegiatan belajar) maka yang dimaksud 

dengan motivasi intrinsik ini adalah ingin 

mencapai tujuan yang terkandung di dalam 

perbuatan brlajar itu sendiri. Sebagai 

contoh konkret, seorang siswa itu 

melakukan belajar, karena betul-betul ingin 

mendapatkan pengetahuan, nilai atau 

keterampilan agar dapat berubah tingkah 

lakunya secara konstruktif, tidak karena 

tujuan yang lain-lain. Intrinsic motivation 

are inherent in the learning situations and 

meet pupil-need and purposes. Itulah 

sebabnya motivasi intrinsik dapat juga 

dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di 

dalamnya aktivitas belajar dimulai dan 

diteruskan berdasarkan suatu dorongan dari 

dalam diri dan secara mutlak berkait 

dengan aktivitas belajarnya. Seperti tadi 

dicontohkan bahwa seseorang belajar, 

memang benar-benar ingin mengetahui 

segala sesuatunya, bukan karena ingin 

pujian atau ganjaran. 

Perlu diketahui bahwa siswa yang 

memiliki motivasi intrinsik akan memiliki 

tujuan menjadi orang yang terdidik, yang 

berpengetahuan, yang ahli dalam bidang 

studi tertentu. Satu-satunya jalan untuk 

menuju ke tujuan yang ingin dicapai ialah 

belajar., tanpa belajar tidak mungkin 

mendapat pengetahuan, tidak mungkin 

menjadi ahli. Dorongan yang mengge-

rakkan itu bersumber pada suatu 

kebutuhan, kebutuhan yang berisikan 

keharusan untuk menjadi orang yang 

terdidik dan berpengetahuan. Jadi memang 

motivasi itu muncul dari kesadaran diri 

sendiri dengan tujuan secara esensial, 

bukan sekadar simbol dan seremonial. (b) 

Motivasi Ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik 

adalah motif-motif yang aktif dan 

berfungsinya karena adanya perangsang 

dari luar. Sebagai contoh seseorang itu 

belajar, karena tahu besok paginya akan 

ujian dengan harapan mendapatkan nilai 

baik, sehingga akan dipuji oleh pacarnya, 

atau temannya. Jadi yang penting bukan 

karena belajar ingin mengetahui sesuatu, 

tetapi ingin mendapatkan nilai yang baik, 

atau agar mendapat hadiah. Jika dilihat dari 

segi tujuan kegiatan yang dilakukkannya, 

tidak secaara langsung berhubungan 

dengan esensi apa yang dilakukannya itu. 

Oleh karena itu, motivasi ekstrinsik dapat 

juga dikatakaan sebagai bentuk motivasi 

yang di dalamnya aktivittas belajar dimulai 

dan diteruskan berdasarkan dorongan dari 

luar yang tidak secara mutlak berkaitan 

dengan aktivitas belajar. 

Perlu ditegaskan, bukan berarti 

bahwa motivasi ekstrinsik ini tidak baik 

dan tidak penting. Dalam kegiatan belajar 

mengajar tetap penting. Sebab 

kemungkinan besar keadaan siswa itu 

dinamis, berubah-ubah dan juga mungkin 

komponen-komponen lain dalam proses 

belajar mengajar ada yang kurang menarik 

bagi siswa, sehingga diperlukan motivasi 

ekstrinsik. 

 

 

KONSEP PENDIDIKAN NON 

FORMAL  

Menurut buku “Higher Education for 

American Democracy” yang dikutip oleh 

Tim Dosen FIP-IKIP Malang, dinyatakan 

sebagai berikut: 
Education is an institution of 

civilized society, but the purposes of 

education are not the same in all 

societies. An educational system 

finds it’s the guiding principles and 

ultimate goals in the aims and 

philosophy of the social order in 

which it functions.Pendidikan adalah 

suatu lembaga dalam tiap-tiap 

masyarakat yang beradab, tetapi 
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tujuan pendidikan tidaklah sama 

dalam setiap masyarakat. Sistem 

pendidikan suatu masyarakat 

(bangsa) dan tujuan-tujuan 

pendidikannya didasarkan atas 

prinsip-prinsip (nilai-nilai), cita-cita 

dan filsafat yang berlaku dalam suatu 

masyarakat (bangsa). 

Pendidikan formal sangat sering 

sekali terdengar oleh para siswa maupun 

pendidik. Tetapi tidak sedikit juga yang 

mengetahui bahwa pendidikan bukan hanya 

bisa di dapat dari lembaga pendidikan 

formal. Kehadiran pendidikan tidak formal 

atau lebih sering disebut dengan pendidikan 

nonformal juga telah mempengaruhi sistem 

pendidikan di Indonesia. Pendidikan 

nonformal juga bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan belajar masyarakat yang tidak 

dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan 

sekolah. Karena, proses pembelajaran 

dalam pendidikan nonformal dipusatkan 

pada berbagai lingkungan masyarakat, 

disesuaikan dengan kehidupan peserta 

didik. 

Berbagai macam istilah untuk 

pendidikan nonformal atau pendidikan luar 

sekolah. Mulai dari long life education, 

permanent education sampai continuing 

education. Dari beberapa istilah ini, penulis 

menyimpulkan bahwa pendidikan tidak 

hanya di selenggarakan disekolah tetapi 

juga dapat berkembang di lingkungan luar 

sekolah. Soelaiman Joesoef menga-

takan,“Pendidikan nonformal adalah 

pendidikan yang teratur dengan sadar 

dilakukan tetapi tidak terlalu mengikuti 

peraturan pemerintah yang tetap dan ketat”. 

Pengertian di atas sangat singkat dan 

mudah dimengerti, terkait masalah 

pendidikan nonformal khususnya di 

pedesaan yang tingkat kesadarannya untuk 

sekolah masih kurang. 

Seperti Soelaiman Joesoef, Sudjana 

juga menulis pengertian pendidikan 

nonformal yang di kutip dari Coombs 

“Pendidikan nonformal ialah setiap 

kegiatan terorganisasi dan sistematis, di 

luar system persekolahan yang mapan, 

dilakukan secara mandiri atau merupakan 

bagian penting dari kegiatan yang lebih 

luas, yang sengaja dilakukan untuk 

melayani peserta didik tertentu di dalam 

mencapai tujuan belajarnya”.  Artinya, 

apapun yang dipelajari oleh orang-orang 

tersebut hendaknya mampu membantu 

mereka memperbaiki kualitas hidupnya 

secara nyata dan tidak dijanjikan dalam 

waktu yang lama. Dengan begitu 

pendidikan nonformal harus 

berkemampuan sebagai usaha yang sengaja 

untuk mengembangkan kemampuan anak, 

remaja dan orang dewasa melalui 

pengetahuan, keterampilan dan sikap agar 

mereka tumbuh dan berkembang untuk 

mengatasi masalah dan kebutuhan 

hidupnya. 

Dalam memahami konsep pendidikan 

nonformal, perlu melihat kembali peran 

pendidikan dalam pembangunan karena 

pendidikan bisa dikatakan juga pendidikan 

berbasis masyarakat yang peduli dengan 

perubahan pembangunan lokal pada level 

komunitas dan berdampak langsung pada 

pengembangan sumber daya manusia 

melalui pendidikan. 

Dari penjabaran tentang pendidikan 

nonformal diatas dapat dimaknai bahwa 

pendidikan nonformal merupakan pendi-

dikan yang dilaksanakan secara terorganisir 

dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan 

pendidikan secara mandiri untuk melayani 

kebutuhan anggota masyarakat di luar 

kegiatan pendidikan sekolah. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan adalah studi 

kepustakaan, menurut Nazir (2003: 111) 

mengemukakan bahwa “Studi kepustakaan 

adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan studi penelaahan terhadap 

bukubuku, litertur-literatur, catatan-catatan, 

dan laporan-laporan yang ada hubungannya 

dengan masalah yang dipecahkan.”Peneliti 

melakukan kajian yang berkaitan dengan 

teori yang berkaitan dengan topik 

penelitian, mengumpulkan informasi 

sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang 

berhubungan. 

Sumber-sumber kepustakaan dalam 

penelitian ini diperoleh dari: buku, jurnal 
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dan hasil-hasil penelitian (skripsi, tesis dan 

disertasi). Sehingga dalam penelitian ini 

meliputi proses umum seperti: 

mengidentifikasikan teori secara sistematis, 

penemuan pustaka, dan analisis dokumen 

yang memuat informasi yang berkaitan 

dengan topik penelitian. 

 

Implementasi Program Full Day Schooll 

Terhadap Motivasi Belajar Peserta 

Didik Dalam Perspektif Pendidikan Non 

Formal 

Proses perubahan sebagai akibat dari 

globalisasi berpengaruh terhadap seluruh 

aspek kehidupan manusia. Apabila 

kebudayaan secara umum merupakan suatu 

rangkaian kepercayaan, nilai-nilai, dan 

gaya hidup dari suatu masyarakat tertentu 

di dalam eksistensi kehidupan sehari-hari, 

maka dewasa ini di dalam era globalisasi 

mulai muncul apa yang disebut kebudayaan 

global. Perubahan menjadi full day school 

ini salah satunya sebagai upaya penyediaan 

atas kebutuhan serta tuntutan masyarakat 

dalam kemajuan pendidikan, sehingga 

dapat menarik minat masayarakat pada 

lembaga pendidikan. 

Teori strukturasi mengawinkan dua 

pandangan yang berseberangan dengan 

melihat hubungan dualitas anatra struktur-

agen dan dikaitkan dengan sentralitas 

waktu dan ruang. Waktu dan ruang 

biasanya dipahami sebagai arena atau 

panggung tindakan (stage). Artinya, tanpa 

adanya ruang dan waktu, maka tidak akan 

terjadi tindakan. Waktu dan ruang 

merupakan satu kesatuan, konsep waktu 

akan menanda setting praktik sosial 

didalamnya (Priyono, 2002:38). Apa yang 

dinamakan sebagai waktu dalam konteks 

ini merupakan keadaan yang meng-

gambarkan kondisi sebelum bertrans-

formasi menjadi full day school. Dalam 

konteks waktu juga dimaknai sebagai 

imbas dari arus globalisasi karena konsep 

full day schooll ini merupakan internalisasi 

dari pola pendidikan yang dikembangkan di 

Negara Barat. 

Penerapan sistem full day schooll di 

sejumlah lembaga pendidikan akhir-akhir 

ini diilhami oleh rasa keprihatinan atas 

sistem persekolahan konvensional yang 

dipandang memiliki banyak kelemahan 

karena, sebagaimana dinyatakan (A.Qodri 

Azizy 2000:106), sistem persekolahan lebih 

intelectual oriented, sementara nihil dalam 

segi afektif dan psikomotoriknya. Hal 

demikian terjadi antara lain disebabkan 

karena sangat terbatasnya jumlah waktu 

yang diberikan oleh sekolah dan 

interaksinya yang serba formal mekanistis. 

Kendati demikian, sistem sekolah model 

konvensional dalam batas tertentu telah 

memberikan kontribusi besar bagi 

pendidikan kita, yakni: a) sekolah 

melaksanakan tugas mendidik maupun 

mengajar anak serta memperbaiki dan 

memperluas tingkah laku si anak didik 

yang dibawa dari keluarga; b) sekolah 

mendidik maupun mengajar anak didik 

menjadi pribadi dewasa susila sekaligus 

warga negara susila; c) sekolah mendidik 

maupun mengajar anak didik menerima dan 

memiliki kebudayaan bangsa; d) lewat 

bidang pengajaran sekolah membantu anak 

didik mengembangkan kemampuan inte-

lektual dan keterampilan kerja, sehingga 

anak didik memiliki keahlian untuk bekerja 

dan ikut membangun bangsa negara. 

Dari perspektif historis, sistem pem-

belajaran sehari penuh (full day schooll) 

sesungguhnya bukan hal baru. Sistem ini 

telah lama diterapkan dalam tradisi 

pesantren melalui sistem asrama atau 

pondok, meskipun dalam bentuknya yang 

sangat sederhana. Dengan demikian, 

konsep full day schooll merupakan 

modernisasi, bahkan sistematisasi atau 

modifikasi dari tradisi pesantren, yang 

dalam batas tertentu pesantren kurang 

menyadari substansi pola kependidikan 

yang diaplikasikannya karena sudah 

menjadi sebuah tradisi yang melekat secara 

inhern dalam proses transformasi keil-

muanya. Karenanya, full day schooll dalam 

aplikasinya bisa saja tetap mempertahankan 

format tradisi, namun tradisi yang telah 

tersadarkan akan substansinya. 

Corak masa depan manusia meru-

pakan masa yang sangat didambakan 
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sehingga setiap manusia merupakan dan 

selalu sebagai anggota masyarakat harus 

dididik untuk dapat hidup (survive) serta 

belajar dalam masyarakat yang selalu 

berubah. Dengan demikian perubahan dan 

kemajuan pendidikan harus dapat diarahkan 

untuk digunakan sebagai alat mengubah 

kondisi kehidupan yang tidak mengun-

tungkan. Sementara itu ada pendapat bahwa 

pendidikan disejajarkan dengan perse-

kolahan dan pendidikan hanya berlangsung 

di lembaga formal. Tampaknya mereka 

lupa bahwa sebagian besar pendidikan 

berlangsung secara in-formal dan juga 

nonformal di dalam konteks kehidupan 

keluarga, kehidupan sosial, dan lembaga-

lembaga lain dalam masyarakat. 

Pendidikan nonformal berbicara dan 

berbuat dari segi realita hidup masyarakat. 

Perhatiannya lebih terpusat pada usaha-

usaha untuk membantu terwujudnya proses 

pembelajaran di masyarakat. Dalam 

konteks ini orientasi pendidikan nonformal 

lebih menekankan pada tujuan agar peserta 

didik (siswa) memiliki kemampuan untuk 

menghadapi permasalahan di ling-

kungannya, kemudian mencari upaya yang 

tepat untuk memecahkannya sehingga 

dapat memperbaiki hakikat dan harkat 

hidupnya yang dilaksanakan dalam proses 

system persekolahan dengan menerapkan 

konsep full day schooll. Dengan demikian 

pendidikan nonformal merupakan bagian 

dari relung-relung kehidupan masyarakat 

yang akan dicari dan diharapkan peran 

sertanya dalam memajukan kehidupan di 

masyarakat bangsa dan negara, dengan 

memiliki konsep tersendiri yang 

membedakan dari jalur pendidikan yang 

lain. 

Pendidikan nonformal sebagai salah 

satu jalur pendidikan di samping 

pendidikan formal (pendidikan di sekolah) 

dan pendidikan informal (pendidikan di 

keluarga), mempunyai satuan satuan 

pendidikan yang beragam. Jalur pendidikan 

nonformal diselenggarakan bagi warga 

masyarakat yang memerlukan layanan 

pendidikan yang berfungsi sebagai 

pengganti, penambah, dan atau pelengkap 

pendidikan formal dalam rangka 

mendukung pendidikan sepanjang hayat. 

Fungsi pendidikan nonformal mengem-

bangkan potensi peserta didik dengan 

penekanan pada penguasaan pengetahuan 

dan ketrampilan fungsional serta 

pengembangan sikap dan kepribadian 

profesional. Secara substansial pendidikan 

nonformal meliputi pendidikan kecakapan 

hidup, pendidikan anak usia dini, 

pendidikan kepemudaan, pendidikan 

pemberdayaan perempuan, pendidikan 

keaksaraan, pendidikan keterampilan dan 

pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, 

serta pendidikan lain yang ditunjuk untuk 

mengembangkan kemampuan peserta didik 

(pasal 26 UU No.20 Tahun 2003). 

 

PENUTUP 

Dalam penyelenggaraan program 

kelas full day schooll harus memperhatikan 

input, process, dan output. Process 

penyelenggaraan program kelas full day 

school sama seperti pembelajaran pada 

umumnya, mulai dari kurikulum, RPP, 

silabus, metode pembelajaran, hingga 

evaluasi pembelajaran. Perbedaannya 

hanya terletak pada waktu belajar yang 

lebih lama dengan kegiatan kegiatan 

ekstrakurikuler dan lain sebagainya. 

Full day schooll adalah sebagai salah 

satu jika tidak mau menyatakan sebagai 

satu-satunya model alternatif sistem 

pembelajaran yang menerapkan proses 

pembelajaran yang berlangsung secara 

aktif, kreatif, dan transformatif, 

berlangsung selama sehari penuh. Proses 

pembelajaran dalam sistem ini berusaha 

mengembangkan secara integral: jiwa 

eksploratif, suka mencari, bertanya, 

menyelidiki, merumuskan pertanyaan, 

mencari jawaban, peka menangkap gejala 

alam sebagai bahan untuk menghubungkan 

diri, kreatif: suka menciptakan hal-hal baru 

dan berguna, mampu melihat alternatif 

ketika semua jalan buntu, serta integral: 

kemampuan melihat dan menghadapi 

beragam kehidupan dalam keterpaduan 

yang realistis, utuh, dan mengembangkan 

diri secara utuh. 
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Proses pendidikan merupakan model 

pendidikan yang dilakukan secara sadar 

dan terencana agar peserta didik secara 

aktif dapat mengembangkan potensi yang 

dimilikinya sesuai dengan konteks zaman 

yang dihadapinya. Sebagai langkah 

strategis, dunia pendidikan harus 

melakukan rekonstruksi pemikiran menuju 

pemikiran yang lebih transformatif dan 

berwawasan global, yakni sebuah 

pemikiran yang mampu membaca kondisi 

nyata masyarakat. 

Motivasi seseorang dalam bekerja 

ada yang terlihat bersama aktivitas kerja 

yang dilakukan, dan ada yang tersembunyi 

karena memang ia berada di dalam hati. 

Bahkan kadang pelaku sendiri tidak 

menyadari mengapa ia melakukan sesuatu 

atau meninggalkan sesuatu, padahal 

motivasi itulah yang mendorong dirinya 

untuk melakukan atau tidak terlebih dengan 

adanya konsep pendidikan full day schooll 

dalam kegiatan pembelajaran disekolah dari 

perspektif pendidikan non formal yang 

berasaskan kebutuhan. 

Dalam rangka meningkatkan kecer-

dasan kehidupan bangsa, maka setiap 

warga Negara berhak memndapatkan 

layanan pendidikan. Sebagai konsekuensi 

dari komitmen itu, setiap warga negara 

tanpa mengenal latar belakang baik yang 

normal maupun yang berkelainan, yang 

berkemampuan cerdas maupun kemampuan 

rendah, berstatus sosial tinggi maupun 

rendah, masing masing memiliki hak penuh 

untuk mendapatkan pendidikan yang 

bermutu dan fungsional.  Berkaitan dengan 

hal tersebut, penyelenggaraan pendidikan 

dapat dilakukan melalui pendidikan sekolah 

(formal) dan pendidikan luar sekolah 

(nonformal). Tantangan umum bidang 

pendidikan adalah bagaimana membangun 

sistem pendidikan agar semakin mampu 

membentuk manusia dan masyarakat yang 

maju dan mandiri serta tanggap 

menghadapi perubahan zaman, perkem-

bangan IPTEK, dan tuntutan pembangunan. 
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Abstrak: Masalah moral saat ini menjadi perhatian serius pemerintah, terutama di kalangan pelajar. Oleh karena 

itu, pemerintah melalui Kemendikbud mencanangkan pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan karakter akan 

efektif jikalau semua unsur pendidikan mendukung program tersebut. Ternyata setelah berjalan beberapa tahun, 

pendidikan karakter yang dicanangkan mengalami beberapa hambatan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, 

Kemendikbud menggulirkan gagasan kebijakan, yaitu penerapan full day school dengan tujuan agar 

implementasi pendidikan karakter siswa berjalan maksimal. Meskipun terdapat perdebatan, perlu kiranya dikaji 

peluang model penerapan full day school bagi implementasi pendidikan karakter siswa. 
 

Kata Kunci: pendidikan karakter, full day school 

 

Konsep Full Day Schooll 

Full day schooll merupakan 

penyelenggaraan program sekolah dimana 

proses belajar mengajar dilaksanakan sehari 

penuh dimulai dari jam 07.00 sampai jam 

16.00. Meskipun dalam kenyataannya, 

proses belajar mengajar hanya dilakukan 

sampai pada jam 12.00, dan selebihnya 

digunakan untuk kegiatan pembinaan 

karakter siswa termasuk kegiatan ekstra-

kurikuler. 

Saat ini mulai bermunculan sekolah-

sekolah yang menerapkan full day schooll, 

terutama di kota-kota besar. Hal ini dikare-

nakan tuntutan jaman, misalnya kedua orang 

tua siswa yang sama-sama bekerja sehingga 

tidak dapat menemani anaknya apabila 

anaknya pulang siang sehingga keamanan 

anak lebih terjamin, orang tua menginginkan 

agar anaknya memperoleh pendidikan yang 

lebih baik daripada sekolah biasa dengan 

beberapa tambahan pembelajaran, pem-

biasaan karakter, mengaji dan berbagai 

pilihan dalam mengikuti ekstra-kurikuler. 

Berbagai harapan orang tua yang 

ditujukan kepada penyelenggaraan full day 

schooll menyebabkan semakin tahun banyak 

sekolah yang menerapkan model pembe-

lajaran tersebut. Orang tua merasa tidak 

khawatir dengan kehidupan atau pergaulan 

yang semakin bebas di luar, karena mereka 

lebih banyak menghabiskan waktu 

belajarnya di sekolah. 

Konsep full day schooll yang banyak 

diterapkan saat ini bukanlah benar-benar 

baru, karena penerapan full day schooll telah 

banyak diselenggarakan oleh sekolah-

sekolah di luar negeri (Eropa dan Amerika). 

Bahkan kalau di Indonesia, penerapannya 

tidak hanya sehari penuh sehari semalam 

atau all day school, yaitu sistem pembe-

lajaran yang diterapkan oleh pesantren. 

Dalam sistem pembelajaran pesantren, santri 

diwajibkan mengikuti program pembe-

lajaran dari bangun tidur sampai tidur lagi 

untuk mempelajari pengetahuan umum dan 

pembelajaran keagamaan. Program pembe-

lajaran pesantren ini sudah lama diterapkan 

sejak pertama pesantren hadir di nusantara. 

 

Pendidikan Karakter 

Pendidikan selain sebagai sarana 

mentransfer ilmu pengetahuan, juga 

berfungsi sebagai sarana pembudayaan dan 

penyaluran nilai-nilai kepada peserta didik 

agar terbentuk karakter yang diharapkan. 

Untuk menggapai tujuan tersebut, maka 

pemerintah mengeluarkan berbagai kebi-

jakan untuk mendukung tercapainya pendi-

dikan karakter bagi peserta didik. Menurut 

Akbar (2011:4) pendidikan karakter adalah 

suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 
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kepada warga sekolah yang meliputi 

komponen pengetahuan, kesadaran atau 

kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan 

nilai-nilai tersebut. 

Persoalan karakter siswa sampai saat 

ini masih menjadi hal yang perlu mem-

peroleh perhatian serius baik oleh keluarga, 

sekolah maupun pemerintah. Ketiga unsur 

tersebut memiliki peran yang sangat penting 

bagi kesuksesan implementasi pendidikan 

karakter siswa. Oleh karena itu berbagai 

upaya penguatan pendidikan karakter perlu 

terus diupayakan supaya anak-anak sebagai 

generasi penerus dapat melanjutkan 

perjuangan yang dilakukan oleh para 

pendahulunya. 

Berbagai krisis moral saat ini telah 

banyak menimpa di kalangan anak-anak 

sebagai generasi penerus, misalnya seks 

bebas, pornografi, perkosaan, pencurian, 

penyalahgunaan obat-obatan, bahkan 

pembunuhan, serta lain sebagainya yang 

banyak menimpa dan bahkan dilakukan oleh 

anak-anak. Perilaku-perilaku tersebut 

sampai saat ini masih marak dan belum 

sepenuhnya dapat diatasi. Akibat yang 

ditimbulkan cukup serius dan tidak dapat 

lagi dianggap sebagai suatu persoalan 

sederhana karena tindakan ini telah 

menjurus kepada tindakan kriminal 

(Dimyati, 2010). 

Menurut Zubaedi (2011) kondisi krisis 

dan dekadensi moral ini menandakan bahwa 

pengetahuan agama dan moral yang 

didapatkan di bangku sekolah ternyata 

belum berdampak terhadap perubahan 

perilaku manusia Indonesia. Bahkan yang 

terlihat adalah begitu banyaknya manusia 

Indonesia yang tidak konsisten, lain yang 

dibicarakan, dan lain pula tindakannya. 

Demoralisasi terjadi karena proses pembe-

lajaran cenderung mengajarkan pendidikan 

moral dan budi pekerti sebatas teks dan 

kurang mempersiapkan siswa untuk menyi-

kapi dan menghadapi kehidupan nyata yang 

kontradiktif. Pendidikanlah yang barangkali 

paling besar memberikan kontribusi terha-

dap situasi ini. 

Makna karakter secara etimologis 

berasal dari Bahasa Yunani, yaitu karasso, 

yang berarti cetak biru, format dasar, sidik. 

Namun menurut Mounier (dalam 

Koesoema, 2010) istilah karakter 

menimbulkan ambiguitas. Ia melihat 

karakter sebagai dua hal yang utama. 

Pertama, istilah karakter sebagai 

sekumpulan kondisi yang telah diberikan 

begitu saja, atau telah ada begitu saja, yang 

lebih kurang dipaksakan dalam diri kita. 

Kedua, karakter juga bisa dipahami sebagai 

tingkat kekuatan melalui mana seorang 

individu mampu menguasai kondisi 

tersebut. Karakter yang demikian disebut 

sebagai proses yang dikehendaki (willed). 

Hasan, Wahab, dan Mulyana (2010) 

telah merumuskan istilah karakter sebagai 

watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian 

seseorang yang terbentuk dari hasil 

internalisasi berbagai kebajikan (virtues) 

yang diyakini dan digunakan sebagai 

landasan untuk cara pandang, berpikir, 

bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri 

atas sejumlah nilai, moral, dan norma, 

seperti jujur, berani bertindak, dapat 

dipercaya, dan hormat kepada orang lain. 

Interaksi seseorang dengan orang lain dapat 

menumbuhkan karakter individu tersebut. 

Terdapat sedikit kendala penumbuh-

kembangan karakter dalam pendidikan 

formal di sekolah. Hal ini dikarenakan 

pendidikan kita masih lebih banyak menitik-

beratkan pada pengembangan intelektual 

kognitif semata, sedangkan aspek soft skill 

atau nonakademik sebagai unsur utama 

pendidikan karakter belum diperhatikan 

secara optimal bahkan jika boleh dikatakan 

cenderung diabaikan. Saat ini, ada kecende-

rungan bahwa target-target akademik masih 

menjadi tujuan utama dari hasil pendidikan, 

seperti halnya Ujian Nasional (UN), 

sehingga proses pendidikan karakter masih 

sulit dilakukan (Zubaedi: 2011:3). Ukuran 

keberhasilan pendidikan yang berhenti pada 

angka Ujian Nasional merupakan sebuah 

kemunduran. Pembelajaran akan menjadi 

sebuah proses menguasai keterampilan dan 

mengakumulasi pengetahuan. Paradigma ini 

menempatkan peserta didik akan berhenti 

sebagai pelajar imitatif dan belajar dari 

ekspose-ekspose didaktis yang akan berhenti 
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pada penguasaan fakta, prinsip, dan 

aplikasinya. Paradigma ini tidak sesuai 

dengan esensi pendidikan yang telah 

digariskan dalam UU Sisdiknas (Kesuma, 

Triatna, & Permana, 2011). 

 

Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

Agar implementasi pandidikan 

karakter dapat berjalan optimal, Pemerintah 

melalui Kementerian Pendidikan Nasional 

tahun 2009 telah membuat buku Pengem-

bangan dan Pendidikan Budaya dan 

Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah 

(Kemendiknas, 2009). Di dalam buku 

pedoman tersebut telah dirinci nilai-nilai 

karakter yang dapat dikembangkan sekolah 

untuk peserta didiknya. 

Terdapat delapan belas nilai karakter 

yang dikembangkan berdasarkan pada nilai-

nilai agama, Pancasila, budaya, dan tujuan 

pendidikan nasional. Berikut adalah 

kedelapan belas nilai tersebut beserta 

deskripsinya. Pertama, nilai religius, yaitu 

sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianut, 

dan toleran terhadap pelaksanaan ibadah 

agama lain. Kedua, nilai jujur, yaitu perilaku 

yang dilaksanakan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya 

dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

Ketiga, nilai toleransi, yaitu sikap dan 

tindakan yang menghargai perbedaan 

agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan 

tindakan orang lain yang berbeda dari 

dirinya. Keempat, nilai disiplin, yaitu 

tindakan yang menunjukan perilaku tertib 

dan patuh pada ketentuan dan aturan. 

Kelima, nilai kerja keras, yaitu perilaku 

yang menunjukan upaya sungguh-sungguh 

dalam mengatasi berbagai hambatan belajar 

dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan 

sebaik-baiknya. 

Keenam, nilai kreatif, yaitu berfikir 

dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan 

cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah 

dimiliki. Ketujuh, nilai mandiri, yaitu sikap 

dan perilaku yang tidak mudah tergantung 

pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-

tugas. Kedelapan, nilai demokratis, yaitu 

cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan 

orang lain. Kesembilan, nilai rasa ingin 

tahu, yaitu sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya untuk mengetahui lebih mendalam 

dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat, dan didengar. Kesepuluh, nilai 

semangat kebangsaan, yaitu cara berfikir, 

bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan 

negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. Kesebelas, nilai cinta tanah 

air, yaitu cara berfikir, bertindak, dan 

berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepeduliaan, dan penghargaan yang tinggi 

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, 

budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 

Kedua belas, nilai menghargai 

prestasi, yaitu sikap dan tindakan yang 

mendorong dirinya untuk menghasilkan 

sesuatu yang berharga bagi masyarakat, dan 

mengakui serta menghormati keberhasilan 

orang lain. Ketiga belas, nilai bersahabat/ 

komunikatif, yaitu tindakan yang memper-

hatikan rasa senang berbicara, bergaul, dan 

bekerja sama dengan orang lain. Keempat 

belas, nilai cinta damai, yaitu sikap, 

perkataan, dan tndakan yang menyebabkan 

orang lain merasa senang dan aman atas 

kehadiran dirinya. Kelima belas, nilai gemar 

membaca, yaitu kebiasaan menyediakan 

waktu untuk membaca berbagai bacaan 

yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 

Keenam belas, nilai peduli lingkungan, yaitu 

sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam 

di sekitarnya, dan mengambangkan upaya-

upaya untuk memperbaiki kerusakan alam 

yang sudah terjadi. Ketujuh belas, nilai 

peduli sosial, yaitu sikap dan tindakan yang 

selalu ingin memberi bantuan pada orang 

lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

Kedelapan belas, nilai tanggung jawab, 

yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya yang 

seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan 

budaya), negara dan Tuhan Yang Maha 

Esa).  
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Penerapan Full Day Schooll Dalam 

Rangka Implementasi Pendidikan 

Karakter 
Menurut Presiden Joko Widodo 

(Kompas, 2016) kondisi ideal pendidikan di 

Indonesia akan tercapai apabila dua aspek 

pendidikan siswa terpenuhi, yaitu 

pendidikan karakter dan pengetahuan 

umum. Pada jenjang SD, siswa memperoleh 

pendidikan karakter sebanyak 80 persen dan 

pengetahuan umum 20 persen, sedangkan 

pada jenjang SMP pendidikan karakter 60 

persen dan pengetahuan umum 40 persen. 

Agar pendidikan karakter di sekolah 

terpenuhi, maka Mendikbud mengkaji 

penerapan sistem belajar mengajar dengan 

menerapkan full day schooll. Menurut 

Mendikbud full day school siswa bukan 

belajar sehari penuh di sekolah, dimana 

lingkungan sekolah harus memiliki suasana 

yang menyenangkan dengan menerapkan 

pembelajaran formal setengah hari dan 

selanjutnya diisi dengan kegiatan 

ekstrakurikuler. Penerapan full day schooll 

adalah untuk menghindarkan siswa dari 

pengaruh negatif dan kontraproduktif. 

Berbagai tanggapan mengenai 

kemungkinan penerapan full day school 

tersebut muncul, baik yang mendukung 

maupun yang menolak dengan berbagai 

argumentasi. Menurut Primaditarahma 

(dalam Trivia.id, 2016) sebenarnya ada lima 

faktor yang bisa membuat full day schooll 

seru dan menyenangkan, yaitu: (1) waktu 

sekolah yang lebih panjang membuat anak-

anak bersosialisasi dengan lebih nyaman, (2) 

praktik ibadah di full day school yang lebih 

banyak, mendorong anak-anak untuk lebih 

tertib, (3) mengikuti beragam aktivitas 

ekstrakurikuler di sekolah membuat anak 

lebih kreatif, (4) adanya jam makan siang di 

sekolah memastikan anak makan dengan 

benar, dan (5) sepulang sekolah, anak 

memiliki waktu yang berkualitas dengan 

orang tua. 

Seto Mulyadi atau Kak Seto (dalam 

Tempo, 2016) sebagai Ketua Dewan 

Pembina Komnas Perlindungan Anak 

menyatakan bahwa pada prinsipnya 

mendukung penerapan full day schooll 

selama dalam pelaksanaannya tidak 

memasung hak anak, seperti hak bermain, 

hak beristirahat, dan hak berekreasi, karena 

sekolah harus ramah anak demi yang terbaik 

buat mereka. Menurut Kak Seto bahwa 

proses pembelajaran bukan hanya terjadi di 

sekolah, tetapi juga di luar lingkungan 

sekolah, misalnya melalui sanggar dan 

keluarga. 

Sedangkan penolakan muncul karena 

beberapa alasan. Pertama, pola 

pembelajaran yang dilakukan sehari penuh 

memerlukan beberapa kesiapan fisik dan 

mental, karena apabila siswa tidak dapat 

mempersiapkannya maka proses 

pembelajaran yang diterapkan akan 

membuat siswa merasa bosan, tertekan dan 

bahkan frustasi. Kedua, konsep full day 

schooll sangat diperlukan dalam masyarakat 

perkotaan yang nota bene orang tuanya 

sibuk bekerja sehingga anak-anak kurang 

memperoleh perhatian orang tua apabila 

anak pulang lebih awal (siang) yang pada 

akhirnya dapat terjerus pada masalah-

masalah kenakalan anak. Hal ini berbeda 

dengan masyarakat pedesaan, dimana orang 

tuanya tidak memiliki kesibukan seperti 

masyarakat perkotaan, bahkan sepulang 

sekolah anak diharapkan dapat membantu 

orang tua dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Ketiga, penerapan konsep full day 

school memerlukan pendanaan yang lebih 

mahal daripada sekolah biasa. Hal ini 

dikarenakan sekolah harus mempersiapkan 

sarana dan prasarana pendukung untuk 

mensukseskan program tersebut. Selain 

penyiapan sarana dan prasarana, 

pembiayaan juga digunakan untuk 

pemberian kesejahteraan guru dan tenaga 

kependidikan karena sekolah telah 

memperpanjang waktu pembelajaran di 

sekolah. 

Terlepas dari pro dan kontra 

penerapan full day school tersebut, 

sebenarnya yang menjadi pusat perhatian 

kita adalah pola implementasi pendidikan 

karakter yang lebih efektif. Mendikbud 

menilai bahwa sekolah adalah salah satu 

institusi yang efektif untuk menyemaikan 

pendidikan karakter anak pada saat orang 
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tua siswa tidak ada waktu dan kesempatan 

yang lebih banyak untuk memberikan 

perhatian dan pendidikan yang bermakna 

bagi siswa. Konsep full day school wajar 

mengemuka karena dengan panjangnya 

waktu anak di sekolah, maka proses 

internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter 

menjadi lebih efektif karena sekolah juga 

ikut bertanggung jawab terhadap 

keberhasilan penanaman nilai-nilai karakter 

tersebut. Ada beberapa tujuan pendidikan 

karakter yang ingin dicapai melalui lembaga 

pendidikan, yaitu: (1) menguatkan dan 

mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang 

dianggap penting dan perlu sehingga 

menjadi kepribadian atau kepemilikan 

peserta didik yang khas sebagaimana nilai-

nilai yang dikembangkan, (2) mengoreksi 

perilaku peserta didik yang tidak 

bersesuaian dengan nilai-nilai yang 

dikembangkan oleh sekolah, dan (3) 

membangun koneksi yang harmoni dengan 

keluarga dan masyarakat dalam 

memerankan tanggung jawab pendidikan 

karakter secara bersama (Kesuma, Triatna, 

& Permana, 2011:9). 

Penguatan dan pengembangan 

pendidikan karakter memiliki makna bahwa 

pendidikan di sekolah bukanlah suatu 

dogmatisasi nilai kepada peserta didik, tapi 

sebuah proses yang membawa peserta didik 

untuk memahami dan merefleksikan 

bagaimana suatu nilai menjadi penting 

untuk diwujudkan dalam perilaku sehari-

hari. Dalam proses pembelajaran di sekolah 

penguasaan akademik diposisikan sebagai 

media atau sarana untuk mencapai tujuan 

penguatan dan pengembangan karakter. 

Tujuan pendidikan karakter yaitu untuk 

mengoreksi perilaku peserta didik yang 

tidak berkesesuaian dengan nilai-nilai yang 

dikembangkan oleh sekolah. 

 

PENUTUP 

Pendidikan karakter bertujuan 

membentuk bangsa yang tangguh, 

kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, 

bertoleran, bergotong royong, berjiwa 

patriotik, berkembang dinamis, berorientasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semuanya dijiwai oleh iman dan takwa 

kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan 

Pancasila. Agar tujuan pendidikan karakter 

tercapai sebagaimana yang diharapkan, 

maka diperlukan suatu institusi yang 

dipandang dapat mengimplementasikannya 

secara efektif. Salah satu institusi yang 

dianggap efektif dalam implementasi 

pendidikan karakter adalah sekolah. Oleh 

karena itu, Kemendikbud sebagai salah satu 

kementerian yang bertanggung jawab 

terhadap pendidikan menggagas konsep full 

day school sebagai wadah implementasi 

pendidikan karakter. Meskipun masih 

banyak yang mempersoalkan, namun 

konsep tersebut perlu dikaji lebih mendalam 

agar generasi mendatang menjadi lebih baik. 
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Abstrak: Pendidikan hingga saat ini masih tetap menjadi perbincangan umum bagi masyarakat Indonesia, 

banyak aturan baru baru dalam dunia pendidikan. Lembaga pendidikan dipandang paling kompeten dalam 

mencetak prestasi anak. Lewat pendidikan banyak orang mengharapkan supaya semua bakat, kemampuan,dan 

kemungkinan yang dimiliki dapat dikembangkan secara maksimal. Banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan 

lembaga pemerintahan ataupun swasta dengan menerapkan system atau kurikulum yang dirasa pas untuk 

mewujudkan tujuan tersebut. Salah satu diantaranya adalah system Full Day School . Banyak bermunculan 

sekolah- sekolah yang mengoptimalkan waktu pembelajaran di sekolah karena orang tua yang tidak memiliki 

waktu untuk mengurus anak karena tuntutan pekerjaan sehingga jika anak tidak di sekolahkan di sekolah Full 

Day School anak suka bermain dan malas belajar. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, orang tua memutuskan 

menyekolahkan anak pada sekolah yang berbasik Full Day School dengan harapan anak dapat belajar dengan 

baik dan dapat berprestasi dibidangnya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode 

penulisan nonpenelitian. Metode ini dipusatkan dengan mengkaji beberapa literatur dari beberapa sumber yang 

diakui dan relevan dengan bidang yang di tulis. Berdasarkan hasil kajian melalui beberapa sumber  terungkap 

bahwa Full Day School memiliki dampak baik  terhadap anak, sehingga dapat menghasilkan anak-anak yang 

berprestasi dibidangnya yang telah diasah selama ada di sekolah. Hasil analisis kedua menunjukkan bahwa Full 

Day School tidaklah memberatkan karena sifatnya anak tidak hanya belajar namun juga mengembangkan 

kemampuan yang sudah ada pada pribadi anak sebelumnya sehingga sangat penting dan berperan banyak dalam 

pencapaian tujuan. Semakin tinggi tuntutan atau harapan nilai dalam dunia pendidikan sehingga tinggi pula 

usaha pendidik dalam mendidik siswa selama di sekolah. 
 

Kata kunci: Full Day School; Prestasi anak; lingkungan sekolah. 

 

PENDAHULUAN 

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.  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).  

Pendidikan yang sedang hangat 

diperbincangkan semua kalangan, mulai dari 

masyarakat biasa hingga para akademisi 

adalah mengenai full day school. Awal 

kemunculan sistem pendidikan full day 

school sebenarnya ditandai dengan banyak 

hadirnya sekolah-sekolah berlabel "Sekolah 

Unggulan" yakni sekitar pada tahun 

sembilan puluhan. Dahulu sekolah-sekolah 

swasta dan sekolah-sekolah yang bernuansa 

Islam yang menjadi pioneer (pelopor) dalam 

hadir dan munculnya sekolah-sekolah 

unggulan ini. Secara ideal, pengertian 

sekolah unggulan ialah sekolah yang 

memfokuskan diri hanya pada kualitas 

proses pembelajarannya, kualitas input 

siswanya justru bukan menjadi prioritas. 

Pada proses selanjutnya, hal ini kemudian 

http://www.informasiguru.com/2016/08/PengertiandanMaknaFullDaySchool.html
http://www.informasiguru.com/2016/08/PengertiandanMaknaFullDaySchool.html
http://www.informasiguru.com/2016/08/LatarBelakangHadirnyaFullDaySchoolFDS.html
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terus dikembangkan menjadi bentuk yang 

lebih variatif dan akhirnya menjadi 

semacam "merk dagang", diantara 

pengembangan itu adalah salah satunya lahir 

istilah full day school. Full day school yang 

sudah diselenggarakan oleh beberapa 

lembaga pendidikan swasta yang berada di 

kota besar banyak yang berhasil. Di kota 

besar banyak tuntutan para orang tua yang 

bekerja, sehingga anak dari mereka para 

orang tua tidak ada yang menemani saat 

anak pulang sekolah lebih awal dan pilihan 

sekolah yang hingga sore menjadi alternatif 

orang tua. Anak di sekolah juga diajarkan 

mengaji dan kegiatan yang sesuai dengan 

bakat yang dimiliki anak. Anak cenderung 

senang di dalam sekolah karena disekolah 

fasilitas sudah terpenuhi. Sekolah yang 

menyelenggarakan full day scholl tidak 

membebani tugas rumah karena belajar 

hanya di sekolah, sehingga dapat dipastikan 

saat anak pulang ke rumah waktunya full 

bersama orang tua. Sistem full day school 

ini, secara perlahan anak didik akan 

terbangun kepribadian dan tidak menjadi 

‘liar’ di luar sekolah ketika orangtua mereka 

masih belum pulang dari kerja. 

Menurut Sismanto, full day school 

merupakan model sekolah umum yang 

memadukan sistem pengajaran Islam secara 

intensif yaitu dengan memberi tambahan 

waktu khusus untuk pendalaman keagamaan 

siswa. Biasanya jam tambahan tersebut 

dialokasikan pada jam setelah sholat Dhuhur 

sampai sholat Ashar, sehingga praktis 

sekolah model ini masuk pukul 07.00 WIB 

pulang pada pukul 16.00 WIB. Selain itu, 

perkembangan bakat, minat, dan kecerdasan 

siswa terantisipasi sejak dini melalui 

pantauan program bimbingan dan konseling. 

Tujuan sistem tersebut adalah agar anak 

tidak sendiri dirumah ketika orangtua masih 

bekerja. Jika anak-anak tetap berada di 

sekolah, mereka bisa menyelesaikan tugas-

tugas sekolah dan mengaji sampai dijemput 

orangtuanya usai jam kerja. Tidak menutup 

kemungkinan anak-anak juga bisa pulang 

bersama-sama dengan orangtua. Manfaat 

lainnya, yaitu meningkatkan gengsi 

orangtua yang memiliki orientasi terhadap 

hal-hal yang bersifat prestisius.  

Pendidik akan mengajarkan semua 

aspek pendidikan di dalam sekolah mulai 

belajar intelektual hingga kpribadian semua 

siswa. Semua akan dikembangkan di dalam 

sekolah dari jam 7 pagi hingga sore. Dan 

saat pulang anak bisa berkumpul dengan 

orang tunya tanda ada tugas dari sekolah 

kembali.  

 

PEMBAHASAN 

Full day school di Indonesia 

Full day school secara umum adalah 

program sekolah yang menyelenggarakan 

proses belajar mengajar di sekolah selama 

sehari penuh. Umumnya sekolah yang 

menyelenggarakan pendidikan full day 

school dimulai 07.00 sampai 16.00. Istilah 

full day school berasal dari kata day school 

(bahasa Inggris) yang artinya hari sekolah. 

Pengertian hari sekolah adalah hari yang 

digunakan sebuah institusi untuk 

memberikan pendidikan kepada anak-anak 

(atau usia sekolah). Dengan menambahkan 

istilah full pada day school maka pendidikan 

dijalankan sehari penuh mulai dari pagi hari 

hingga menjelang sore. 

Full day school berawal pada awal 

sekitar tahun 1980-an di Amerika Serikat 

pada jenjang sekolah Taman Kanak-kanak 

kemudian meluas pada jenjang yang lebih 

tinggi sampai dengan sekolah menengah 

atas.  Munculnya full day school 

adalah: semakin banyaknya kaum ibu yang 

memiliki anak berusia di bawah 6 tahun dan 

juga bekerja di luar rumah serta 

berkembangnya kemajuan di segala aspek 

kehidupan, maka banyak orang tua berharap 

nilai akademik anak-anak mereka meningkat 

sebagai persiapan untuk melanjutkan ke 

jenjang berikutnya, juga dapat mengatasi 

masalah-masalah kemajuan zaman. 

Dengan memasukkan anak-anak ke 

full day school, orang tua berharap anak-

anak lebih banyak menghabiskan waktu 

belajar di lingkungan sekolah dari pada di 

rumah dan anak-anak dapat berada kembali 

di rumah setelah menjelang sore untuk 

berkumpul dengan keluarga.  Orang banyak 
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mengira sistem pendidikan sehari penuh 

atau full day school merupakan model atau 

sistem pendidikan baru. Padahal di 

Indonesia sudah ada model pendidikan 

seperti ini sejak lama, yaitu di pondok 

pesantren. Umumnya siswa pondok 

pesantren akan belajar sehari penuh bahkan 

sampai larut malam untuk mempelajari 

Agama Islam selain pengetahuan umum 

lainnya. Full day school sebenarnya 

memiliki kurikulum inti yang sama dengan 

sekolah umumnya, namun mempunyai 

kurikulum lokal. Dengan demikian kondisi 

anak didik diharapkan lebih matang baik itu 

dari segi materi akademik maupun non 

akademik. 

 

Full Day School Dalam Meningkatkan 

Prestasi Anak 

Full day school  dapat dipahami 

sebagai suatu sistem yang diterapkan oleh 

sekolah kepada anak didik dimana seluruh 

aktivitas anak berada di sekolah. Tentunya 

ada kemauan dari orang tua untuk 

memberikan yang terbaik kepada anaknya. 

Kemauan orang tua disini yaitu harapan akan 

pembelajaran yang bermutu, akhlak anak 

didik yang lebih baik serta prestasi yang 

didapatkan lebih maksimal. Menurut Basuki 

(dalam Syukur,2008:5) terdapat beberapa 

unsur dalam penerapan sistem full day 

school  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. 

Pendalaman materi yaitu lebih mendalami 

tentang komponen utama proses 

pembelajaran yang dapat memberi warna dan 

bentuk dari kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan unsur-unsur dalam penerapan 

sistem  full day school maka dapat 

dimaksudkan atau diartikan bahwa unsur 

yang menunjang dalam  penerapan sistem 

 full day school  adalah adanya  pengaturan 

jadwal yang baik, pembelajarannya harus 

memiliki strategi yang sangat baik dalam 

melaksanakan suatu pembelajaran, fasilitas 

yang menunjang serta menggali lebih dalam 

lagi tentang materi yang akan atau sudah 

diberikan. Paparan diatas intinya full day 

school agar berjalan sesuai kebutuhan anak 

harus menyiapkan segala fasilitasnya, baik 

lingkungannya maupun sumber daya yang 

ada di sekolah. Sekolah harus menyiapkan 

segala kebutuhan dari sarana prasarana 

hingga pendidikan yang kompeten sesuao 

bidangnya karena akan mempengaruhi 

tingkat prestasi pada anak. Jika semua 

kebutuhan sudah terpenuhi maka anak akan 

senang bila lama di sekolah, anak 

mendapatkan sesuai dengan keinginannya 

bahkan bakat yang dia miliki akan dengan 

sendirinya berkembang. 

Lebih lanjut dijelaskan oleh Basuki 

(Syukur,2008:5) bahwa sistem pembelajaran 

 full  day school   selain pengembangan 

kreatifitas juga terdapat 3 ranah belajar yaitu 

kognitif, akektif, dan psikomotorik. Menurut 

Benyamin S.Bloom (dalam 

Chatarina;2004:6) 3 ranah belajar diatas 

mempunyai arti sebagai berikut : Ranah 

Kognitif lebih kepada hasil yang berupa 

 pengetahuan, kemampuan, dan kemahiran 

intelektual. Kategori ranah kognitif 

mencangkup: (a) Pengetahuan, merupakan 

suatu tindakan mengingat atau mengenali 

informasi yang telah dipelajari sebelumnya. 

(b) Pemahaman, merupakan kemampuan 

memperoleh makna dari materi 

pembelajaran. (c) Penerapan, merupakan 

kemampuan menggunakan materi 

pembelajaran yang telah dipelajari dalam 

situsi yang baru dan konkrit. (d) Analisis, 

merupakan kemampuan memecahkan 

material ke dalam bagian-bagian sehingga 

dapat dipahami struktur organisasinya. (e) 

Sintesis mengacu pada kemampuan 

mengabungkan  bagian-bagian dalam 

membentuk struktur yang  baru. (f) 

Penilaian, kemampuan membuat keputusan 
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tentang nilai materi pembelajaran untuk 

tujan tertentu.Pada ranah afektif, tujuan 

 pembelajaran lebih berhubungan dengan 

 perasaan, sikap, minat, dan nilai.  

Kategori tujuan  pembelajaran afektif 

mencangkup : (a) Penerimaan, lebih 

mengacu pada keinginan siswa untuk 

menghadirkan rangsangan atau fenomena 

tertentu. (b) Penanggapan, mengacu  pada 

partisipasi aktif yang terjadi pada diri siswa. 

(c) Penilaian, mengacu pada harga atau nilai 

yang melekat pada objek, fenomena atau 

 perilaku tertentu pada diri siswa. (d) 

Pengorganisasian, berkaitan dengan 

 perakitan nilai-nilai yang  berbeda. (e) 

Pembentukan pola hidup, siswa mampu 

mengembangkan karakteristik gaya 

hidupnya. Tujuan pembelajaran ini mengacu 

pada  penunjukkan adanya kemampuan fisik 

seperti keterampilan motorik dan syaraf, 

manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. 

Kategori  pembelajaran psikomotorik 

mencangkup : (a) Persepsi, berkaitan dengan 

organ penginderaan untuk memperoleh 

petunjuk yang memandu kegiatan motorik. 

(b) Kesiapan, mengacu pada pengambilan 

tipe keputusan tertentu. (c) Gerakan 

terbimbing,  berkaitan dengan tahap-tahap 

awal didalam keterampilan kompleks. (d) 

Gerakan terbiasa,  berkaitan dengan 

tindakan untuk  bekerja. (e) Gerakan 

kompleks, berkaitan dengan kemahiran 

kerja tindakan motorik ola-pola gerakan 

yang kompleks. (f) Penyesuaian, berkaitan 

dengan keterampilan yang dikembangkan 

sesuai dengan persyaratan baru. (g) 

Kreatifitas, mengacu  pada penciptaan pola-

pola gerakan baru dengan situasi tertentu. 

Berdasarkan pembagian ranah belajar diatas 

 bertujuan agar seseorang mampu 

memperoleh makna dari pembelajaran 

sehingga bisa menjadi manusia yang kreatif 

dan mampu bersikap kritis dimana mampu 

membuktikan apa yang sudah 

didapatkannya serta memiliki keterampilan 

dalam mengambil suatu keputusan. Paparan 

dari dua tokoh mengenai sistem 

pembelajaran full day school adalah anak 

dalam bersekolah harus mampu 

mengembangkan semua aspek baik kognitif, 

afektiv, dan psikomotor. Anak diajarkan 

ilmu pendidikan sesuai takaran dalam full 

day school waktu sekolah umumnya hari 

senin hingga jumat, jadi pemantapan 

pelajaran harus seimbang agar nilai pada 

anak baik sesuai harapan. Selain aspek 

kognitif, ada aspek afektif yang aman anak 

dirangsang sesuai keinginannya sehingga 

pendidik tahu apa yang diinginkan agar anak 

dapat berprestasi sesuai bidang yang dia 

inginkan. Afektif tergantung dari si anak, 

pedidik sifatnya mengarahkan jadi bisa 

melalui ekstra kurikuler yang ada pada 

sekolahan disini anak ikut berpartisipasi 

secara aktiv dalam pembelajarannya. 

Sedangkan psikomotor anak dilihat 

kreatifitasnya jadi anak memiliki 

keterampilan apa. Disana pendidik akan 

membantu si anak dalam mengembangkan 

kreatifitas yang dia miliki. Sehingga mulai 

dari pendidikan ilmu pengetahuan hingga 

daya kreatifitas anak bisa unggul di dalam 

sekolah. Dari situ maka full day school 

dapat membuat prestasi anak baik.  

Dalam  full day school , pelajaran 

yang dianggap sulit diletakkan di awal 

masuk sekolah dan  pelajaran yang cukup 

mudah di letakkan pada sore hari. Karena 

pada pagi hari siswa lebih  bersemangat dan 

lebih siap untuk menerima  pelajaran yang 

dianggap sulit daripada di sore hari karena 

pada sore hari, siswa akan merasa lemas dan 

tidak bersemangat akibat kegiatan yang 

sudah dilakukan seharian. Hal itu akan 

berpengaruh  pada kondisi fisik dan psikis 

siswa, karena itu  biasanya dalam penerapan 

 full day school  diterapkan dengan istirahat 

dua kali dalam sehari yaitu istirahat pertama 

mulai pukul 09.20-10.00 dan istirahat kedua 

dimulai pukul 12.00-13.00. Dengan adanya 

sistem  full day school , lamanya waktu 

belajar tidak akan menjadi beban karena 

sebagian waktunya digunakan untuk waktu-

waktu informal. Di sisi lain dalam  full day 

school  ini, menggunakan metode pengajaran 

Dialogis  Emansipatoris yang mana konsep 

ini menawarkan  pengajaran yang 

menjadikan siswa sebagai subjek yang 

dominan dalam proses belajar mengajar, 

guru sebagai fasilitator dan memberikan 
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stimulus atau rangsangan bagi siswa 

terhadap mata  pelajaran untuk dibahas dan 

diperdalam oleh siswa dengan sendirinya 

akan menimbulkan kegiatan berdiskusi dan 

dialog, sehingga dengan lamanya belajar 

siswa tidak akan merasa jenuh ataupun 

bosan.  

Dalam program  full day school   ini, 

siswa mendapatkan keuntungan secara 

akademik, dimana dengan lamanya waktu 

belajar siswa dapat menambah pengalaman 

dan keuntungan secara sosial. Dengan 

adanya  full day school  menunjukkan anak-

anak akan lebih banyak  belajar daripada 

bermain, karena adanya waktu terlibat 

dalam kelas, hal ini mengakibatkan 

 produktifitas anak tinggi, maka juga lebih 

mungkin dekat dengan guru, siswa juga 

menunjukkan sikap yang lebih positif, 

karena tidak ada waktu luang untuk 

melakukan  penyimpangan-penyimpangan 

karena seharian siswa berada di sekolah dan 

berada dalam  pengawasan guru. Full day 

school memberikan dampak yang baik bagi 

anak karena selain belajar anak juga mampu 

bersosialisasi dengan baik saat di sekolah. 

Sesuai dengan banyaknya anak yang 

sekolah bertaraf islam hingga pulang sore 

atau yang disebut full day school banyak 

anak yang memiliki prestasi lebih dari satu 

bidang. Anak selain berprestasi dibidang 

ilmu pengetahuan anak juga lebih mandiri.  

 

 

PENUTUP 

Pendidikan yang diterapkan melalui 

full day school memiliki dampak yang baik 

bagi prestasi anak. Anak dapat belajar dan 

mengembangkan potensi yang dimiliki. 

Selain itu juga  memberikan contoh yang 

baik dan mengarahkan setiap tingkah laku 

seorang anak sehingga terbentuk anak yang 

memiliki karakter dan pribadi yang baik. 

Dalam rangka mewujudkan anak yang 

berprestasi dari tiap bidang anak juga 

memiliki  berkarakter dan berkepribadian 

baik. Full day school tersebut dibangun atas 

dasar kesadaran masing-masing orangtua 

sehingga dalam menjalankan tugas dan 

perannya seorang pendidik dapat melakukan 

sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. 

Sehingga harapan dari pendidik dan orang 

tua anak dapat berprestasi baik dibidang 

intelektual maupun dibidang yang anak 

miliki sebelumnya.  
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Abstrak: Bangsa yang menyadari peran SDM akan senantiasa berupaya secara optimal untuk mewujudkan 

 human resources  yang qualified dengan senantiasa melakukan desain innovatif dalam pola pembinaan SDM 

serta memberikan pelayanan dan pembinaan yang terbaik. Salah satu strateginya adalah full day school, hal ini 

untuk menjawab tuntutan bangsa agar menjadi bangsa yang berkarakter. Dengan full day school ini selain 

bermanfaat untuk bangsa juga akan menambah durasi jam mengajar dan tidak “repot-repot” mencari tambahan 

jam belajar. Pelaksanaan full day juga bergantung pada sarana dan prasarana pendukungnya, sehingga harus 

bertahap dan melibatkan semua pihak. Sistem full day school sebagai strategi untuk menggabungkan antara 

pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan non formal telah menjadi kecenderungan  kuat dalam 

proses edukasi di negara kita, membutuhkan tingkat komitmen dan kesungguhan pengelola dalam mewujudkan 

sistem Full day school, serta  paling tidak membutuhkan komponen (perangkat) perangkat lunak (soft were). dan 

perangkat keras (hard were). Sehingga lebih dimungkinkan terwujudnya pendidikan secara utuh, intensif dan 

efektive dalam proses edukasi mengaplikasikan karakter peserta didiknya. Untuk itu, program-program belajar 

harus terus mempersiapkan anak-anak dengan program kurikulum yang direncanakan dengan baik, agar dapat 

memenuhi kebutuhan semua anak. Melalui interaksi pembelajaran yang aktif, kreatif, intensif, integratif yang 

dikemas dalam system  full day school  akan menjadi sistem pembelajaran yang sangat signifikan untuk 

dikembangkan dalam proses transformasi pendidikan. Dengan mekanisme (pola kerja) tertentu, di desain sistem 

sedemikian rupa sehingga peserta didik senang menjalankan karakter tertentu, yang pada akhirnya  menyadari 

nilai signifikansi karakternya, termotivasi untuk menggunakan dalam aktivitas keseharian, sehingga bukan 

menjadi sesuatu yang asing, tetapi menjadi sesuatu yang dekat dan inhern dalam dinamika hidup kesehariannya. 

Full day school adalah sebagai salah satu model alternatif sistem pembelajaran, yang  menerapkan proses 

pembelajaran yang berlangsung secara aktif, kreatif, dan transformatif, berlangsung selama seharian penuh akan 

dapat membentuk karakter bangsa yang unggul. 
 

Kata kunci : Full Day School, karakter 

 

PENDAHULUAN 
Kualitas sumber daya manusia akan 

menentukan  suatu bangsa ditengah-tengah 

persaingan global. Bangsa yang menyadari 

peran SDM tersebut akan senantiasa 

berupaya secara optimal untuk mewujudkan 

 human resources  yang qualified dengan 

senantiasa melakukandesain innovatif dalam 

pola pembinaan SDM serta memberikan 

pelayanan dan pembinaan yang terbaik. 

Dalam hal ini penataan lembaga pendidikan 

formal (sekolah) mendapatkan prioritas 

utama, sebab diyakini bahwa sekolah 

merupakan lembaga efektif dalam trans-

formasi peradaban dan menjadi harapan 

bangsa dalam menata generasi penerus.  

Sebagaimana yang 

digagas Mendikbud sekarang (Muhadjir 

Effendy) sistem belajar full day school. 

Ide ini diterapkan dengan tujuan agar siswa 

mendapat pendidikan karakter dan penge-

tahuan umum di sekolah sesuai dengan 

tahap perkembangannya. Sebagai-mana 

yang dipesankan oleh Presiden Jokowi 

bahwa kondisi ideal pendidikan di Indonesia 

jika, ketika dua aspek pendidikan bagi siswa 

terpenuhi yaitu di jenjang SD, 80 persen 

pendidikan karakter dan 20 persen untuk 

pengetahuan umum. Sedangkan SMP, bobot 

pendidikan karakter 60 persen dan 40 persen 

pengetahuan umum. 

Semakin berkembangnya dunia pendi-

dikan, saat ini mulai beramai-ramai 

meningkatkan kualitas sumber daya peserta 

didik dengan berbagai cara. Hal ini 

berangkat dari banyaknya “tuntutan” untuk 

menjadikan manusia yang kaya ilmu, yang 

berkarakter serta diseimbangkan dengan 

skill yang mumpuni. Salah satu strateginya 

adalah full day school. Yang dimaksud 

dari full day school  Menurut Mendikbud 
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adalah pemberian jam tambahan. Namun, 

pada jam tambahan ini siswa tidak akan 

dihadapkan dengan mata pelajaran yang 

membosankan. Kegiatan yang dilakukan 

seusai jam belajar-mengajar di kelas selesai 

adalah ekstrakurikuler. Dari kegiatan ini, 

diharapkan dapat terlatih 18 karakter, 

beberapa di antaranya jujur, toleransi, 

displin, hingga cinta tanah air. “Usai belajar 

setengah hari, hendaknya para peserta didik, 

tidak langsung pulang ke rumah, tetapi 

dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

yang menyenangkan dan membentuk 

karakter, kepribadian, serta 

mengembangkan potensi mereka,” kata 

Muhadjir. Dengan demikian, kemungkinan 

peserta didik ikut arus pergaulan negatif 

akan sangat kecil karena berada di bawah 

pengawasan sekolah. Misalnya, 

penyalahgunaan narkoba, tawuran, 

pergaulan bebas, dan sebagainya. 

Pertimbangan lainnya adalah faktor 

hubungan antara orangtua dan anak. 

Biasanya peserta didik sudah bisa pulang 

pukul 01.00 Tidak dipungkiri, di daerah 

perkotaan, umumnya para orang tua bekerja 

hingga pukul 5 sore.  “Antara jam 1 sampai 

jam 5 kita nggak tahu siapa yang 

bertanggung jawab pada anak, karena 

sekolah juga sudah melepas, sementara 

keluarga belum ada,”  pangkas beliau 

menambahkan. Kalau peserta didik tetap 

berada di sekolah, mereka bisa sambil 

menyelesaikan tugas sekolah sampai 

orangtuanya menjemput sepulang kerja. 

Setelahnya, peserta didik bisa pulang 

bersama orangtua, dan selanjutnya aman di 

bawah pengawasan orangtua. 

Program ini dianggap dapat membantu 

guru untuk mendapatkan durasi jam 

mengajar sebanyak 24 jam/minggu. Ini 

merupakan salah satu syarat untuk lolos 

proses sertifikasi guru. “Guru yang mencari 

tambahan jam belajar di sekolah nanti akan 

mendapatkan tambahan jam itu dari 

program ini,” tambahnya. Kalau pada 

akhirnya diterapkan, dalam sepekan sekolah 

akan libur dua hari, yakni Sabtu dan 

Minggu. Sehingga, ini akan memberikan 

kesempatan bagi peserta didik bisa 

berkumpul lebih lama dengan 

keluarga. “Peran orangtua juga tetap 

penting. Di hari Sabtu dapat menjadi waktu 

keluarga. Dengan begitu, komunikasi antara 

orangtua dan anak tetap terjaga dan ikatan 

emosional juga tetap terjaga,” 

ujar Muhadjir. 

Agar program ini dapat berjalan 

lancar harus didukung dengan suasa 

lingkungan sekolah yang menyenangkan. 

Jadi, penerapannya adalah belajar formal 

sampai setengah hari, selebihnya diisi 

kegiatan ekstrakurikuler. Tanggapan 

sebagian pihak yang kurang setuju 

berargumen bahwa tingkat konsentrasi 

setiap anak berbeda-beda. Bisa dikatakan, 

jenjang SD masih tergolong anak-anak yang 

mudah bosan. Selain itu, jika dilihat dari 

segi fisik juga kurang baik untuk kesehatan. 

Peserta didik masih butuh istirahat yang 

cukup di rumah agar konsentrasi juga lebih 

maksimal.  

Dari segi sosial dan geografis, daerah 

pelosok nampaknya belum cocok 

menjalankan full day school. Kebanyakan 

orangtua peserta didik bermata pencaharian 

sebagai petani, nelayan, buruh, dan 

sebagainya. Nah, orangtua pun 

membutuhkan anaknya untuk membantu 

mereka menyelesaikan pekerjaan sepulang 

sekolah. Misalnya bercocok tanam, 

menjahit, dan sebagainya. Membantu ini 

juga merupakan bagian dari pembentukan 

karakter dan meningkatkan kemampuan 

anak di rumah. Berbeda dengan orangtua di 

perkotaan yang sebagian besar adalah 

pekerja kantoran. Kemungkinan jarang 

bertemu dan berinteraksi dengan anak 

secara langsung akibat kesibukan sangat 

besar. Meskipun demikian ada daerah / 

sekolah / lembaga pendidikan yang sudah 

menerapkan full day secara konsisten. Salah 

satu contohnya adalah Purwakarta. Bupati 

setempat memiliki peraturan pendidikan 

berkarakter yang telah diintegrasikan 

dengan peraturan Desa Berbudaya. Oleh 

karena itu, pelajaran peserta didik di sekolah 

harus diaplikasikan oleh peserta didik di 

lingkungan tempat tinggal masing-masing. 

Jika ada orangtua yang tidak mendorong 
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anak mereka untuk mengikuti peraturan ini, 

maka diberikan sanksi. Pemerintah daerah 

akan mencabut subsidi kesehatan dan 

pendidikan mereka. 

Sebelumnya, sudah ada beberapa 

negara yang menerapkan full day school. 

Justru konsep ini diusung oleh negara-

negara maju. Ada Singapura, Korea Selatan, 

Cina, Jepang, Taiwan, Inggris, Amerika 

Serikat, Prancis, Spanyol, dan Jerman. Kak 

Seto sebagai Ketua Dewan Pembina 

Komnas Anak turut mengemukakan 

pendapatnya. “Saya mendukung rencana 

tersebut selama tidak memasung hak anak, 

seperti hak bermain, hak beristirahat, dan 

hak berekreasi. Sebab, pada prinsipnya, 

sekolah harus ramah anak demi yang terbaik 

buat mereka,”. Full day school ini tidak bisa 

disamaratakan, lanjut Kak Seto. Di beberapa 

sekolah yang telah menerapkan hal tersebut, 

banyak peserta didik yang stres karena cara 

pengemasannya tidak ramah. 

Selain itu, banyak juga yang 

meresahkan kesejahteraan guru swasta di 

Indonesia. Gaji masih jauh di bawah upah 

minimum. Bahkan karena hal tersebut, 

banyak yang bekerja sambilan demi 

memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, juga 

mengejar jam pelajaran ke sekolah-sekolah 

lain. Kalau full day school, otomatis guru 

juga ada di sekolah secara penuh. Berarti, 

harus ada perhatian khusus juga terkait 

penggajian untuk guru swasta. Konsep ini 

juga bergantung pada sarana dan prasarana 

pendukungnya. Seperti fasilitas sekolah dan 

regulasi lain yang bisa jadi pengokoh. Coba 

bayangkan kamu harus berlama-lama di 

sekolah yang fasilitasnya kurang memadai. 

Bukan karakter yang akan berkembang, 

namun jenuh bahkan stres yang didapat. 

Kebijakan ini harus bertahap, serta 

melibatkan seluruh pihak.  

Melihat respon masyarakat, 

Muhadjir menanggapi dengan positif. Justru 

hal ini membuktikan bahwa masyarakat 

bersikap kritis. Hingga kini, ide full day 

school ini masih dalam proses pengkajian. 

Juga, disosialisasikan di berbagai sekolah, 

mulai pusat hingga ke daerah-daerah sambil 

melihat respon masyarakat. Masukan dari 

masyarakat juga akan menyempurnakan 

program pendidikan yang akan beliau 

canangkan. Mungkin jika dikemas dengan 

tepat dan ramah anak, konsep ini dapat 

berjalan dengan baik. Sarana menunjang, 

tenaga pendidik yang berkualitas dan 

sejahtera, serta tidak menyamaratakan 

seluruh jenjang dan geografis. Kemudian, 

kemajuan teknologi pendidikan pun dapat 

memaksimalkan fungsi untuk memajukan 

sekolah ke depannya. Kombinasi antara 

fasilitas dan sistem pendidikan dapat 

menjalankan peran dan fungsinya secara 

efektif. Dengan demikian, label full 

day tidak sebatas pada namanya saja. 

Namun dibuktikan dengan proses 

pendidikan yang dikelola sesuai tujuan dan 

amanah undang-undang. 

 

PEMBAHASAN 

Asal Usul Sistem Full Day School 
Penerapan sistem full day school di 

sejumlah lembaga pendidikan akhir-akhir ini 

diilhami oleh rasa keprihatinan atas sistem 

persekolahan konvensional yang dipandang 

memiliki banyak kelemahan karena, 

sebagaimana dinyatakan A.Qodri Azizy, 

sistem persekolahan lebih intelectual 

oriented, sementara nihil dalam segi afektif 

dan psikomotoriknya. Hal demikian terjadi 

antara lain disebabkan karena sangat 

terbatasnya jumlah waktu yang diberikan 

oleh sekolah dan interaksinya yang 

serba  formal mekanistis. Kendati demikian, 

sistem sekolah model konvensional dalam 

batas tertentu telah menberikan kontribusi  

besar bagi pendidikan kita, yakni: (a) 

Sekolah melaksanakan tugas mendidik 

maupun mengajar anak serta memperbaiki  

dan memperluas tingkah laku si peserta 

didik yang dibawa dari keluarga; (b) 

Sekolah mendidik maupun mengajar anak 

didik menjadi pribadi dewasa susila 

sekaligus warga negara susila; (c) Sekolah 

mendidik maupun mengajar  peserta didik 

menerima dan memiliki kebudayaan bangsa; 

(d) Lewat bidang pengajaran sekolah 

membantu peserta didik mengembangkan 

kemampuan intelektual dan keterampilan 

kerja, sehingga peserta didik memiliki 
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keahlian untuk bekerja dan ikut membangun 

bangsa Negara. 

Hingga saat ini sistem full day 

school telah menjadi kecenderungan  kuat 

dalam proses edukasi di negara kita. Banyak 

lembaga pendidikan yang menerapkan 

sistem ini dengan model yang sangat 

variatif. Istilah yang digunakan juga 

beragam, seperti; full day school, boarding 

school, dan program ma’had. Beberapa 

lembaga yang menerapkan sistem 

pembelajaran full day school antara lain; 

SMU Taruna Nusantara di Magelang, SMU 

Plus Muthahhari di Bandung, SMU Madania 

Parung Bogor, lembaga kursus bahasa asing 

di Pare Kediri, UIN Malang (melalui 

program ma’had), dan MAPK (Madrasah 

Aliyah Program Khusus). 

Dari perspektif historis, sistem 

pembelajaran sehari penuh (full day school) 

sesungguhnya bukan hal baru. Sistem ini 

telah lama diterapkan dalam tradisi 

pesantren melalui sistem asrama atau 

pondok, meskipun dalam bentuknya yang 

sangat sederhana. Bahkan jika ditarik ke 

belakang, sistem asrama telah dipraktikkan 

sejak masa pengaruh Hindu-Budha pra-

Islam. Sistem asrama dalam tradisi 

pesantren sangat kaya dengan pendidikan 

utuh dan integral yang tidak dimiliki oleh 

lembaga pendidikan formal lainnya. Lebih 

jelas Qodri Azizy menilai: “Di dalam 

lembaga pendidikan pada umumnya sering 

dikecewakan lantaran hanya mampu 

mewujudkan segi kognitif, sementara sangat 

lemah dan terkadang nihil segi afektif dan 

psikomotoriknya. Di pesantren ketiga 

bidang tersebut akan selalu dapat 

dipraktikkan, justru sangat mengutamakan 

pengamalan, oleh karena suatu ilmu tanpa 

ada pengamalan dicap sebagai yang tak 

bermanfaat”.  

Dengan diilhami oleh kelebihan 

sistem pondok/asrama dalam tradisi 

pesantren, sejumlah sekolah mulai 

melakukan inovasi persekolahan melalui 

perintisan fullday school yang dalam hal-hal 

tertentu sangat mirip dengan pesantren 

dengan sejumlah modifikasi. Dengan 

demikian, konsep fullday school merupakan 

modernisasi, bahkan sistematisasi atau 

modifikasi dari tradisi pesantren, yang 

dalam batas tertentu pesantren kurang 

menyadari substansi pola kependidikan yang 

diaplikasikannya karena sudah menjadi 

sebuah tradisi yang melekat dalam proses 

transformasi keilmuanya. 

Karenanya,  fullday school dalam 

aplikasinya bisa saja tetap 

mempertahankan    format tradisi pesantren, 

namun tradisi yang telah tersadarkan akan 

substansinya. Dari sinilah yang menjadikan 

alasan orang tua tertarik memasukkan 

anaknya ke Full Day School (FDS), antara 

lain yaitu: (a) Semakin meluasnya kaum ibu 

yang bekerja di luar rumah dan mereka 

banyak yang mempunyai anak berusia di 

bawah 7 tahun, membludaknya jumlah 

anak-anak usia pra-sekolah yang ditampung 

di sekolah-sekolah milik publik, makin 

tingginya pengaruh televisi dan makin 

meningkatnya mobilitas para orang tua, 

serta segala kemajuan dan modernitas yang 

mulai berkembang pesat di semua aspek 

kehidupan. Dengan mengikutkan anak 

mereka ke full day school (FDS) ini, para 

orangtua berharap bisa meningkatkan nilai 

akademik anak-anak mereka untuk 

persiapan melanjutkan ke 

jenjang pendidikanberikutnya dengan 

sukses. Dalam hasil sebuah penelitian 

disebutkan bahwa anak yang menempuh 

pendidikan di full day school (FDS) terbukti 

mampu lebih baik dalam mengikuti setiap 

mata pelajaran dan menunjukkan kemajuan 

yang sangat signifikan; (b) Ditinjau dari arti 

serta proses pelaksanaannya, full day 

school (FDS) ini justru sebagian waktunya 

dipakai untuk program pelajaran yang 

bersuasana non-formal, fleksibel, 

menyenangkan bagi siswa dan memerlukan 

kreativitas dan sentuhan inovasi dari para 

guru. Metode pembelajaran full day 

school (FDS) ini tidak selalu dilakukan di 

dalam kelas saja, akan tetapi siswa 

dibebaskan untuk memilih dan mencari 

tempat belajarnya yang senyaman mungkin 

menurut mereka. Para siswa bisa dan boleh 

belajar dimana saja seperti halaman, 

perpustakaan, laboratorium, tempat parkir, 

http://www.informasiguru.com/
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di bawah pepohonan dan lain-lain sepanjang 

masih di lingkungan sekolahan; (c) Seperti 

yang telah umum kita ketahui bersama dan 

banyak ditayangkan di berbagai media 

massa yang memuat pemberitaan tentang 

penyimpangan dan kenakalan oleh remaja 

pada jaman sekarang ini. Faktor ini pula 

yang pada akhirnya mendorong para 

orangtua untuk membekali anak-anak 

mereka dengan sekolah formal dan 

sekaligus mampu kemudian menyuguhkan 

kegiatan-kegiatan positif (informal) pada 

anak mereka. 

Dengan program full day 

school (FDS), para orangtua mampu 

mencegah dan meminimalisir berbagai 

aktivitas anak yang mengarah pada kegiatan 

yang bersifat negatif.  

Banyak alasan mengapa full day 

school (FDS) menjadi pilihan, antara lain: 

(a) Semakin banyaknya jumlah single 

parent dan semakin kurangnya para 

orangtua menyisihkan perhatian dan kasih 

sayang pada anaknya, terutama hal yang 

berhubungan dengan kegiatan anak pasca 

pulang sekolah; (b) Perubahan sosial budaya 

yang terjadi di tengah masyarakat, dari 

masyarakat agraris menuju ke masyarakat 

industri. Hal ini pasti mempengaruhi pola 

pikir dan cara pandang masyarakat; (c) 

Kemajuan dan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang sangat 

cepat. 

Dari berbagai kondisi seperti di atas, 

akhirnya para pelaku pendidikan berusaha 

sangat keras guna merumuskan suatu 

paradigma baru dalam dunia pendidikan. 

Untuk lebih mengoptimalisasi waktu 

senggang yang dimiliki anak-anak agar 

lebih bermanfaat, maka diterapkan 

sistem full day school (FDS). Dengan tujuan 

membentuk akhlak dan akidah dalam 

menanamkan nilai-nilai positif serta 

memberikan pondasi yang kuat dalam 

belajar di semua aspek. Harapan dari sistem 

ini ialah agar para anak didik mempunyai 

angka produktivitas yang tinggi dan agar 

mampu meminimalisasi  hal-hal yang 

bersifat kontra produktif yang dimung-

kinkan timbul akibat dari pergaulan dalam 

lingkungan sekitarnya. 

 

Pengertian Full Day School 

Secara bahasa / etimologi full day 

school berarti sekolah sehari penuh. 

Berangkat dari arti etimologi itulah, dapat 

diajukan makna definitif, full day 

school sebagai suatu proses pembelajaran 

yang berlangsung secara aktif, kreatif, dan 

transformatif selama seharian 

penuh. Ada dua kata kunci dari pengertian  

di atas yang perlu dielaborasi lebih lanjut, 

yaitu : (a) Proses pembelajaran yang 

berlangsung secara aktif, kreatif, 

transformatif sekaligus intensif. Sistem 

persekolahan dan pola full day school 

mengindikasikan proses pembelajaran yang 

aktif, dalam arti mengoptimalisasikan 

seluruh potensi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara optimal. Sisi kreatif 

sistem pembelajaran dengan sistem full day 

school terletak pada optimalisasi peman-

faatan sarana dan prasarana sekaligus sistem 

untuk mewujudkan proses pembelajaran 

yang kondusif bagi pengembangan segenap 

potensi peserta didik. Adapun sisi trans-

formatif proses pembelajaran sistem full day 

school adalah proses pembelajaran itu 

diabdikan untuk mengembangkan seluruh 

potensi kepribadian peserta didik lebih 

seimbang. Dengan demikian, proses pembe-

lajaran dalam sistem ini berusaha mengem-

bangkan secara integral; jiwa eksploratif, 

suka mencari, bertanya, menyelidiki, meru-

muskan pertanyaan, mencari jawaban, peka 

menangkap gejala alam sebagai bahan untuk 

menghubungkan diri; kreatif; suka mencip-

takan hal-hal baru dan berguna, tidak mudah 

putus asa ketika berhadapan dengan 

kesulitan, mampu melihat alternatif ketika 

semua jalan buntu, serta integral;  

kemampuan melihat dan menghadapi 

beragam kehidupan dalam keterpaduan yang 

realistis, utuh, dan mengembangkan diri 

secara utuh; (b) Proses pembelajaran selama 

sehari penuh untuk melaksanakan proses 

pembelajaran yang berlangsung aktif. Untuk 

melaksanakan proses pembelajaran  yang 

berlangsung aktif, kreatif, transformatif, 

http://www.informasiguru.com/2016/08/KemdikbudPerkuatPendidikanKarakter.html
http://www.informasiguru.com/2016/08/KemdikbudLibatkanSemuaPihakdalamPenerapanPendidikanKarakter.html
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intensif, dan integral diperlukan sistem 

akuntabel. Ini tidak berarti bahwa selama 

seharian penuh peserta didik belajar 

mengkaji, menelaah, dan berbagai aktivitas 

lainnya tanpa mengenal istirahat. Jika 

demikian yang terjadi, maka proses tersebut 

bukanlah proses edukasi. peserta didik 

bukanlah robot, mereka membutuhkan  

relaksasi, santai, dan lepas dari rutinitas 

yang membosankan. Sistem full day 

dimaksudkan sebagai ikhtiar bagaimana 

selama seharian peserta didik melakukan 

aktivitas bermakna edukatif. 

 

Pola Pembelajaran dalam Full 

Day School 
Full day school dapat dilaksanakan 

dengan sarana dan prasarana yang relatif 

terbatas. Yang sangat dibutuhkan 

sesungguhnya adalah tingkat komitmen dan 

kesungguhan pengelola dalam mewujudkan 

sistem Full day school. Hal ini tidak berarti 

prasarana dan sarana tidak penting. 

Keberadaan prasarana dan sarana, sangat 

menentukan terhadap efektifitas dan 

efisiensi proses pembelajaran. Sistem full 

day school  paling tidak membutuhkan 

komponen (perangkat) sebagai berikut: a) 

perangkat lunak (soft were). Perangkat lunak 

yang dibutuhkan dalam pelaksanaan full day 

school antara lain adalah komitmen dan 

kesungguhan pengelola yang diwujudkan 

 dalam tata aturan yang ditegakkan secara 

konsisten  dan aplikasi sanksi yang 

konsisten sekaligus tepat dan tegas; b) 

perangkat keras (hard were). Perangkat 

keras yang dibutuhkan dalam sistem fullday 

school adalah adanya sarana yang sangat 

memungkinkan diaplikasikan pengawasan 

komitmen siswa terhadap aktivitas siswa 

yang diarahkan sesuai dengan misi lembaga 

pendidikan yang bersangkutan. 

 

Keunggulan  dan Kelemahan Sistem Full 

Day School 
Full day school sebagai sebuah konsep 

yang inovatif yang lahir dari keprihatinan 

sistem persekolahan  konvensional, mem-

punyai sisi-sisi keunggulan antara lain 

sebagai berikut: Pertama, sistem full day 

school lebih memungkinkan terwujudnya 

pendidikan secara utuh. Benyamin S. Bloon 

menyatakan bahwa sasaran (objectives) 

pendidikan meliputi tiga bidang yakni 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada 

lembaga pendidikan konvensional, sering 

dikecewakan karena hanya mampu 

membentuk segi kognitif, namun sangat 

lemah bahkan nihil pada segi afektif dan 

psikomotoriknya. Melalui sistem full day 

school, tendensi kearah penguatan pada sisi 

kognitif saja dapat lebih dihindarkan, dalam 

arti aspek afektif dan aspek psikomotor 

peserta didik dapat lebih diarahkan. Sebagai 

contoh sistem pendidikan yang selama ini 

diterapkan di pesantren, dia menemukan 

titik signifikansinya. Sehubungan dengan 

hal tersebut Qodri Azizy mengemukakan: 

“Sikap totalitas santri, sering tampak segi 

positifnya. Dengan sikap seperti itu kyai 

dengan mudah membina, membimbing, 

bahkan mencetak karakter santri. Disana 

konsep ibadah ada pada diri santri dan kyai. 

Santri merasa beribadah bila mematuhi 

sekaligus mengabdi kepada kyai. Demikian 

pula kyai merasa melakukan ibadah untuk 

membina atau melayani santrinya”. 

Kedua, sistem full day school lebih 

memungkinkan terwujudnya intensifikasi 

dan efektivitas proses edukasi. Fullday 

school  yang tersentralisir dan sistem 

pengawasan seharian sangat memungkinkan 

bagi terwujudnya intensifikasi  proses 

pendidikan dalam arti peserta didik lebih 

mudah diarahkan dan dibentuk sesuai 

dengan misi dan orientasi lembaga bersang-

kutan, sebab aktivitas peserta didik lebih 

mudah  terpantau karena sejak awal sudah 

diarahkan.  

Ketiga,  sistem  full day school meru-

pakan pola yang terbukti efektif dalam 

mengaplikasikan karakter peserta didiknya, 

seperti dibuktikan di sejumlah lembaga 

semisal pesantren Gontor Ponorogo, al-

Amin Sumenep, dan lembaga kursus bahasa 

asing di Pare Kediri. Meskipun demikian 

sistem pembelajaran model full day 

school tidak terlepas dari kelemahan dan 

kekurangan, antara lain : (a) sistem full day 

school acapkali menimbulkan rasa bosan 
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pada peserta didik. Sistem pembelajaran 

dengan pola full day school membutuhkan 

kesiapan baik fisik, psikologis, maupun 

intelektual yang bagus. Jadwal kegiatan 

pembelajaran yang padat dan penerapan 

sanksi yang konsisten, dalam batas tertentu  

akan menyebabkan peserta didik menjadi 

jenuh. Namun demikian, bagi mereka yang 

telah siap, hal tersebut bukan suatu masalah, 

tetapi justeru akan mendatangkan keasyikan 

tersendiri. Oleh karenanya, kejelian dan 

improvisasi pengelola dalam hal ini 

sangatlah dibutuhkan. Keahlian dalam 

merancang full day school sehingga tidak 

membosankan bahkan mengasyikkan 

sangatlah penting. Demikian juga kerjasama 

dengan semua pihak, yakni pakar 

pendidikan, psikolog, dan expert-

expert lainnya sangat perlu digalakkan; 

(b) sistem full day school memerlukan 

perhatian dan kesungguhan manajemen bagi 

pengelola. Agar proses pembelajaran pada 

lembaga pendidikan yang berpola full day 

school  berlangsung optimal, sangat 

dibutuhkan perhatian dan curahan pemikiran 

lebih dari pengelolanya, bahkan 

pengorbanan baik fisik, psikologis, material, 

dan lainnya. Mengelola full day school 

sangat membutuhkan kerapian manajerial 

dan ketajaman konseptual, yakni bagaimana 

agar pada satu sisi terdidik merasa enak 

belajar, berdisiplin, dan merasa at home di 

tengah ketegasan dan keketatan sanksi dan 

kepadatan proses edukasi. Tanpa hal 

demikian, full day school tidak akan  

mencapai hasil optimal bahkan boleh jadi 

hanya sekedar rutinitas yang tanpa makna. 

 

Pengembangan  Full Day School Untuk 

Optimalisasi Perkembangan Anak 
Untuk meminimalkan dampak negatif 

di atas, upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengoptimalkan full day school bagi 

perkembangan anak yaitu dengan 

pengembangan kurikulum dan pengelolaan 

sesuai dengan alokasi waktu, kebutuhan, 

dan perkembangan anak agar full day dapat 

mengoptimalkan perkembangan anak. 

Kurikulum sekarang ini didasarkan pada 

pemahaman bahwa ide anak-anak dapat 

membentuk / membangun pengetahuan 

mereka sendiri. Untuk itu, program-program 

belajar harus terus mempersiapkan anak-

anak dengan program kurikulum yang 

direncanakan dengan baik, agar dapat 

memenuhi kebutuhan semua anak.  

Kurikulum untuk program belajar 

harus melakukan hal-hal berikut : (a) 

Memasukkan tujuan untuk dicapai dalam 

semua bidang, meliputi bidang sosial, 

emosi, kognitif, dan fisik supaya mampu 

mempersiapkan anak-anak unuk berperan 

sebagai warga Negara; (b) Menggarap 

perkembangan pengetahuan, pengertian, 

proses, dan keterampilan tidak sebagai fakta 

terpisah; (c) Berdasarkan isi yang ditemukan 

dalam subjek area standar; (d) Berdasarkan 

sasaran nyata yang menantang, namun bisa 

dicapai; (e) Merefleksikan kebutuhan dan 

minat masing-masing anak dan kelompok; 

(f) Menghormati dan mendukung 

keragaman individu, budaya, dan bahasa; 

(g) Membangun pengetahuan di atas apa 

yang sudah diketahui anak dan mampu 

mengkonsolidasikan belajar mereka dan 

memajukan pencapaian konsep dan 

keterampilan baru; (h) Memungkinkan 

integrasi di seluruh isi pelajaran; (i) 

Memenuhi standar yang diakui atas disiplin 

pelajaran yang relevan; (j) Melibatkan anak-

anak secara aktif, sosial, fisik, dan mental. 

(k) Sangat lentur/fleksibel sehingga para 

guru dapat menyesuaikan diri dengan 

masing-masing anak atau kelompok. 

Untuk mengembangkan kurikulum 

perlu diperhatikan prinsip-prinsip 

pengembangan Kurikulum Satuan 

Pendidikan sebagai berikut : 

a. Bersifat komprehensif 

Kurikulum harus menyediakan 

pengalaman belajar yang meningkatkan 

perkembangan anak secara menyeluruh 

dalam berbagai aspek perkembangan. 

b. Dikembangkan atas dasar perkembangan 

secara bertahap. 

Kurikulum harus menyediakan berbagai 

kegiatan dan interaksi yang tepat 

didasarkan pada usia dan tahapan 

perkembangan setiap anak.  Program 

menyediakan berbagai sarana dan bahan 
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untuk anak dengan berbagai kemam-

puan. 

c. Melibatkan orang tua 

Keterlibatan orang  tua sebagai pendidik 

utama bagi anak.  Oleh karena itu peran 

orang tua sangat penting dalam pelaksa-

naan pendidikan. 

d. Melayani kebutuhan individu anak. 

Kurikulum dapat mewadahi kemam-

puan, kebutuhan, minat setiap anak. 

e. Merefleksikan kebutuhan dan nilai 

masyarakat 

Kurikulum harus memperhatikan 

kebutuhan setiap anak sebagai anggota 

dari keluarga dan nilai-nilai budaya 

suatu masyarakat. 

f. Mengembangkan standar kompetensi 

anak. 

Kurikulum yang dikembangkan harus 

dapat mengembangkan kompetensi 

anak. Standar kompetensi sebagai acuan 

dalam menyiapkan lingkungan belajar 

anak. 

g. Mewadahi layanan anak berkebutuhan 

khusus 

Kurikulum yang dikembangkan  

hendaknya memperhatikan semua anak 

termasuk anak-anak yang berkebutuhan 

khusus 

h. Menjalin kemitraan dengan keluarga dan 

masyarakat. 

Kurikulum hendaknya dapat menun-

jukkan bagaimana membangun sinergi 

dengan keluarga dan masyarakat 

sehingga tujuan pendidikan dapat 

tercapai. 

i. Memperhatikan kesehatan dan 

keselamatan anak. 

Kurikulum yang dibangun hendaknya 

memperhatikan aspek keamanan dan 

kesehatan anak saat anak berada 

disekolah 

j. Menjabarkan prosedur pengelolaan 

lembaga. 

Kurikulum hendaknya dapat menja-

barkan dengan jelas prosedur mana-

jemen pengelolaan lembaga kepada 

masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas. 

 

 

k. Manajemen Sumber Daya Manusia. 

Kurikulum hendaknya dapat menggam-

barkan proses manajemen pembinaan 

sumber daya manusia yang terlibat di 

lembaga. 

l. Penyediaan Sarana dan prasarana. 

Kurikulum dapat menggambarkan 

penyediaan sarana dan prasarana yang 

dimiliki lembaga. 

 

Peluang Pembinaan Karakter Melalui 

Sistem Full Day School 
Kemampuan dan kecakapan dalam hal 

apapun dapat diperoleh dengan pembiasaan 

(habitualization). Terwujudnya pembiasaan 

terjadi karena mekanisme yang disengaja. 

Untuk mencapai kebiasaan, pada awalnya 

sangat diperlukan adanya penekanan dan 

pemaksaan yang diimbangi dengan aplikasi 

sanksi  yang konsisten. Demikian pula 

halnya dalam proses belajar, sangat 

dibutuhkan pembiasaan, sehingga menjadi 

sesuatu yang melekat dalam tradisi 

keseharian. 

Full day school  dengan mekanisme 

pembelajarannya yang tersentralisir 

merupakan wadah paling efektif dalam 

menanamkan karakter pada terdidiknya. 

Melalui interaksi pembelajaran yang aktif, 

kreatif, intensif, integratif yang dikemas 

dalam system  fullday school  akan menjadi 

sistem pembelajaran yang sangat signifikan 

untuk dikembangkan dalam proses 

transformasi pendidikan. 

Full day school lahir sebagai upaya 

pembenahan terhadap pendidikan karakter 

peserta didik. Melalui mekanisme (pola 

kerja) tertentu, di desain sistem sedemikian 

rupa sehingga peserta didik senang 

menjalankan karakter tertentu, yang pada 

akhirnya  menyadari nilai signifikansi 

karakternya, termotivasi untuk meng-

gunakan dalam aktivitas keseharian, 

sehingga bukan menjadi sesuatu yang asing, 

tetapi menjadi sesuatu yang dekat dan 

inhern dalam dinamika hidup kese-

hariannya. 
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PENUTUP 
Full day school adalah sebagai salah 

satu model alternatif sistem pembelajaran, 

yang  menerapkan proses pembelajaran 

yang berlangsung secara aktif, kreatif, dan 

transformatif, berlangsung selama seharian 

penuh. Proses pembelajaran dalam sistem 

ini berusaha mengembangkan secara 

integral: jiwa eksploratif, suka mencari, 

bertanya, menyelidiki, merumuskan 

pertanyaan, mencari jawaban, peka menang-

kap gejala alam sebagai bahan untuk 

menghubungkan diri; kreatif: suka mencip-

takan hal-hal baru dan berguna, tidak mudah 

putus asa ketika berhadapan dengan 

kesulitan, mampu melihat alternatif ketika 

semua jalan buntu; serta tranformatif:  

kemampuan melihat dan menghadapi 

beragam kehidupan dalam keterpaduan yang 

realistis, utuh, dan mengembangkan diri 

secara utuh. Memperhatikan sejumlah 

keunggulan sistem  Full day School dan 

keberhasilan sejumlah lembaga yang telah 

menerapkan sistem ini, maka sistem Full 

day School menjadi model alternatif 

pembelajaran.  
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Abstrak: Tulisan ini berangkat dari permasalahan pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia. Gagasan full day 

school (FDS) merupakan salah satu alternatif solusi untuk menumbuhkembangkan potensi yang dimiliki peserta 

didik. Akan tetapi, tidak serta-merta bisa diterapkan di Indonesia yang secara sosio-kultural sangat dinamis. 

Perbedaan kemajuan dari setiap daerah dan sekolah merupakan indikator penting yang harus dirujuk sebelum 

mempatenkan gagasan ini. Terlebih lagi wacana FDS hanya akan diberlakukan bagi daerah atau sekolah yang 

sudah mampu secara fasilitas, sumber daya, dan penunjang lainnya. Naskah ini merupakan telaah teoritik atas 

konsep FDS atau sekolah sehari penuh dalam kacamata pendidikan nonformal yang bertujuan memberikan 

pandangan konseptual kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan sebelum membuat keputusan. Tulisan ini 

lahir dari hasil kajian berbagai pustaka, fakta-fakta yang terjadi di lapangan, dan sumber lainnya. Sehingga dapat 

ditarik kesimpulan; FDS memaksakan kebutuhan belajar minimum manusia, FDS membuat pendidikan 

nonformal kehilangan beberapa fungsinya sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal, FDS 

merenggut kebahagiaan masa kecil anak-anak, FDS jika diterapkan hanya pada sekolah tertentu akan membuat 

kemajuan pendidikan menjadi timpang. Terakhir, FDS akan membiasakan orang tua melupakan tugas dan 

kewajibannya sebagai guru paling utama. 

 

Kata Kunci: FDS, Pendidikan nonformal 

 
Abstract: This paper starts from the educational issues facing the nation of Indonesia. The idea of Full Day 

School (FDS) is one alternative solution to develop the potential of the learners. However, it is not necessarily to 

be applied in Indonesia where the socio-culturals are very dynamic. Differences progress of each area and 

school is an important indicator that should be consulted prior to patenting this idea. Moreover, discourse of full 

day school will only be applied to areas or schools that have been able to facilities, resources, and other 

support. This text contains a theoretical study on the concept of FDS or a full day of school in the eyes of non-

formal education which aims to provide a conceptual view to the government for consideration before making a 

decision. This article was produced from the study of a wide range of literature, facts that occurred in the field, 

and other sources. So it can be concluded; FDS impose minimum learning needs of students, FDS make non-

formal education lost some of their function as a substitute, adders, and complement of formal education, FDS 

claims childhood happiness kid, if FDS applied only to certain schools, it will make educational progress to be 

crippled. Lastly, full day school will make parents forget their duties and obligations as the ultimate teacher. 
  

Keywords: FDS, nonformal education 

 

PENDAHULUAN 

Saat ini, di bawah kepemimpinan 

Presiden Joko Widodo, pendidikan 

Indonesia diarahkan agar bisa membentuk 

karakter unggul peserta didik, meskipun 

gagasan tersebut sudah ada jauh sebelum 

kita dilahirkan. Akan tetapi, tetap tidak 

boleh ada kata menyerah dalam 

memperbaiki pendidikan, siapapun 

pemimpinnya. Semua orang berharap agar 

kelak generasinya tumbuh menjadi generasi 

yang berkarakter unggul. Harapan 

pemimpin Indonesia di atas sungguh sangat 

mulia, terlebih lagi belakangan ini berbagai 

kasus ataupun kejadian menimpa pendidikan 

di Indonesia. Harus ditegaskan bersama, 

pendidikan merupakan elemen paling 

penting sebuah bangsa, lembaga 

pendidikanlah yang mencetak dan 

melahirkan generasi penerus bangsa dan di 

pundaknya pulalah masa depan bangsa ini 

dititipkan. Oleh sebab itu, pendidikan harus 

diberi perhatian lebih agar lembaga-lembaga 
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pendidikan tidak mencetak alumni yang 

korup, jahat, dan tidak berbudaya. Secara 

sosio-kultural, pendidikan seharusnya 

menjadi penghubung antara individu yang 

satu dan lainnya, menjadi perekat sosial, dan 

penangkal kejahatan di lingkungan sosial, 

seperti rumah, sekolah, dan di masyarakat 

luas, atau menurut (Tirtarahardja & La Sulo, 

2010) “pendidikan lebih kepada proses 

penyiapan warga negara agar menjadi warga 

negara yang baik sesuai dengan tujuan 

nasional dari setiap bangsa, apalagi setiap 

bangsa memiliki falsafah yang berbeda-

beda”. Uraian tersebut membuka mata kita 

bahwa selama ini, dalam proses pencapaian 

tujuan pendidikan nasional terdapat banyak 

persoalan yang tentu menjadi penghambat 

pula bagi tercapainya tujuan nasional. 

Berbagai persoalan yang dihadapi 

bangsa saat ini adalah persoalan internal dan 

itu sangat bertolak belakang dengan hakikat 

pendidikan sesungguhnya, seperti 

pemerkosaan, pemukulan, pencurian, 

pembegalan, dan kasus-kasus lainnya yang 

melibatkan pendidik dan peserta didik.  Ini 

pertanda bahwa terdapat ketidakberesan 

dalam pendidikan nasional. Oleh karena itu, 

demi membangun dan memperbaiki kembali 

pendidikan di Indonesia, Muhajir Effendi 

yang baru-baru ini dilantik menjadi Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) 

menggagas konsep full day school sebagai 

sebuah solusi untuk memperbaiki tatanan 

pendidikan di Indonesia khususnya buat SD 

dan SMP. Upaya tersebut dilakukan agar 

sekolah mampu menjauhkan siswa/peserta 

didik dari aktivitas no educate atau 

pengaruh buruk di luar lingkungan sekolah. 

Dapat disaksikan dimana-mana tindak 

kejahatan banyak terjadi pada lingkungan 

sekolah dan keluarga. Dua ranah sosial 

tersebut merupakan benteng paling utama 

dan diharapkan menjadi wadah pembentuk 

karakter tetapi justru terbalik, sebab dari 

sanalah banyak bermula kejahatan dan 

tindak kekerasan anak. Berdasarkan 

informasi Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI), kasus kejahatan yang 

menimpa pendidikan di Indonesia pada 

tahun 2011 sampai 2015 berjumlah 1764 

kasus dan kasus pengasuhan pada tahun 

yang sama berjumlah 3160 kasus.  

Dari sekian banyak kasus yang 

menimpa pendidikan di Indonesia, 

mengharuskan Kemendikbud bekerja ekstra 

dalam menyelesaikan persoalan tersebut, 

demi terwujudnya tujuan mulia pendidikan 

nasional yang tuangkan dalam Undang-

undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 

3. Berikut petikan UU Sisdiknas No. 20 

Tahun 2003 “Pendidikan nasional berfungsi 

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 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

Petikan UU di atas memperjelas kemana 

arah pendidikan nasional. Dengan 

digagasnya konsep full day school, telah 

tercermin dengan jelas bahwa pemerintah 

ingin mempercepat pembangunan di sektor 

pendidikan khususnya pembentukan watak, 

penumbuhan potensi peserta didik dari dari 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Akan tetapi, pada sisi yang lain konsep full 

day scholl menuai banyak kritik, melahirkan 

pandangan dari banyak tokoh, tentu polemik 

tersebut adalah bagian dan bukti bahwa 

banyak pihak yang ingin melihat pendidikan 

di Indonesia maju seperti pendidikan di 

negara-negara maju. Oleh karena itu, 

pemerintah wajib menimbang dan mengurai 

setiap pandangan, gagasan, atau hasil-hasil 

penelitian yang menyangkut baik buruknya 

sistem full day school tersebut. Harus 

diakui, kemajuan industri khususnya bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi membawa 

beragam impact bagi dinamika sosial anak-

anak usia sekolah. Maka dari itu, anak perlu 

di bentengi oleh sistem yang baik, salah 

satunya sistem sekolah sehari penuh. Pada 

perspektif tertentu, konsep atau sistem ini 

cocok membendung sisi buruk dari 

perubahan sosial, namun belum tentu cocok 

bagi perspektif lainnya.  
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Pada tulisan ini, salah satu perspektif 

yang akan digunakan sebagai kacamata atau 

pisau analisis untuk membedah konsep full 

day school adalah perspektif pendidikan 

nonformal. Pendidikan nonformal 

merupakan bagian dari pendidikan nasional 

dan turut andil pembangunan pendidikan. 

Secara teoritik, pendidikan nonformal dibagi 

menjadi 4 konsep dasar diantaranya: (1) 

pendidikan dipandang sebagai proses belajar 

atau proses mengetahui sepanjang hayat 

manusia. Seyogyanya, pendidikan melebihi 

persoalan akademik, perolehan 

pengetahuan, ataupun skill, melainkan 

mencakup berbagai kecakapan yang 

dibutuhkan untuk menjadi manusia yang 

lebih baik. (2) kebutuhan belajar manusia 

minimum esensial (minimum essential 

learning needs). Kebutuhan belajar diartikan 

sebagai sesuatu yang sepatutnya diketahui 

oleh anak-anak, baik laki-laki maupun 

perempuan sebelum mereka merasa 

memiliki tanggung jawab sebagai orang 

dewasa. (3) proses pertumbuhan manusia 

dalam masyarakat yang tentunya 

memerlukan layanan pendidikan guna 

membantu pertumbuhan individu secara 

efektif. Hal tersebut ditinjau dari masa balita 

sampai pascaremaja atau masa dewasa awal. 

(4) peran pendidikan dalam pembangunan 

nasional seyogyanya pada pengembangan 

wilayah pedesaan. Tentunya bertujuan 

mendorong potensi-potensi pedesaan agar 

memiliki kualitas yang sama dengan 

pendidikan yang ada diperkotaan (Marzuki, 

2012). Oleh sebab itu, uraian di atas adalah 

salah satu dari beberapa tumpuan gagasan 

yang akan digunakan untuk mengkaji 

konsep full day school tersebut.  

Artikel ini memuat kajian konseptual 

tentang full day school dan pendidikan 

nonformal yang bertujuan memberikan 

padangan, sumbangan pemikiran, dan 

gagasan ilmiah untuk kemajuan pendidikan 

nasional. Artikel ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi semua orang, sehingga 

pembaca bisa menemukan benang merah 

ataupun perspektif baru mengenai sekelumit 

masalah pendidikan yang dihadapi bangsa 

ini melalui kacamata pendidikan nonformal. 

PEMBAHASAN 

Konsep Full Day School 

Konsep full day school adalah konsep 

yang sudah terbilang lama terwacanakan 

dikalangan pemerintah, akademisi ataupun 

praktisi pendidikan. Hal tersebut mengacu 

pada beberapa negara maju yang sudah 

menerapkan sistem ini, seperti Singapura, 

Korea Selatan, China, Jepang, Inggris, 

Perancis, dan negara maju lainnya. Sekarang 

ini, Indonesia berencana menggunakan 

sistem full day school untuk meretas 

berbagai persoalan pendidikan demi 

mendorong kemajuan pendidikan nasional. 

Secara harfiah, full day school adalah 

sekolah sehari penuh atau peserta didik 

melakukan aktivitas pembelajaran dari pagi 

sampai sore hari dengan kata lain pukul 

06.45-15.00 dengan waktu istirahat dua jam 

sekali (Baharuddin, 2010). Jika dihitung, 

anak belajar di sekolah kurang lebih 8 jam 

sehari. Melihat penggunaan waktu selama 

itu, tentu anak akan mendapatkan banyak 

informasi, pelajaran, ataupun pengalaman 

edukatif lainnya. Akan tetapi, dapat 

diprediksi anak juga akan kehilangan 

beberapa kesempatan bermain, berinteraksi 

dengan masyarakat umum, dan aktivitas 

sosial lainnya yang bisa membekali dirinya 

menemukan jati diri dan posisinya dalam 

masyarakat. 

Full day school memberikan beberapa 

solusi terkait persoalan pendidikan yang 

dihadapi di sekolah. Persoalan yang 

dimaksud berangkat dari sebuah fenomena 

yang terjadi di masyarakat misalnya: (1) 

permasalahan pengaturan jadwal 

(scheduling conflict) pada program half day 

school, di mana para orang tua sibuk 

melakukan aktivitas pekerjaan seharian di 

luar rumah sehingga sekolah setengah hari 

dianggap beresiko meningkatkan tindak 

kekerasan dan pengaruh buruk lingkungan 

terhadap anak,  (2) adanya tuntutan orang 

tua untuk harus selalu mengawasi anaknya 

karena dikhawatirkan anak akan terjerumus 

kepada pergaulan yang tidak baik, (3) 

kecenderungan anak dirumah hanya bermain 

dan malas untuk belajar, (4) kurangnya 

waktu dari orang tua untuk menemani 
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anaknya karena tuntutan pekerjaan, (5) 

keinginan orang tua agar anaknya 

mendapatkan sarana dalam rangka 

mengembangkan potensi terdapat pada 

anak. Kepuasan orang tua terhadap program 

full day school memberikan efek positif 

terhadap perkembangan sosial anak (Elicker 

& Mathur, 1997).  

Beberapa problem di atas memicu 

beberapa sekolah untuk memberi label full 

day school sebagai penanda bahwa sekolah 

tersebut memiliki sistem yang baik. Maka 

dari itu, tertariklah beberapa orang tua 

menyekolahkan anaknya pada sekolah-

sekolah yang aktif sehari penuh. Dengan 

demikian, sekolah-sekolah tersebut harus 

memperkuat segala macam komponen yang 

terdapat di dalam sekolah, seperti pendidik, 

sarana prasarana, dan fasilitas penunjang 

lainnya. 

Selanjutnya, sistem full day school 

akan dilihat dari beberapa aspek seperti 

perkembangan akademik anak, 

perkembangan sosial emosional, dan 

keterlibatan orang tua. Berikut ini akan 

diuraikan beberapa hasil penelitian 

mengenai full day school: 

 

Perkembangan Akademik 

Setelah mengikuti pembelajaran full 

day school, tidak dapat dipungkiri bahwa 

kondisi akademik siswa mengalami 

perkembangan yang sangat pesat 

berdasarkan penilaian terhadap kemampuan 

membaca, sains dan matematika (Lee et al., 

2006; Zvoch et al., 2008). Uraian di atas 

merupakan hasil penelitian yang dilakukan 

terhadap siswa utamanya pada anak yang 

memiliki latar belakang kehidupan kurang 

baik. Secara umum, beberapa orang tua 

siswa awalnya meragukan anak-anak 

mereka dapat melewati kegiatan sekolah 

dalam waktu yang lebih lama dari biasanya, 

namun hasilnya sangat berbeda, dan 

membuat para orang tua merasa bahwa 

kemampuan anak-anak di bidang akademik 

meningkat pesat karena kecintaan anak-anak 

yang semakin tumbuh terhadap sekolah 

(Carnes & Albrecht, 2007). 

Selain itu, Robin et al. (2006) 

melakukan penelitian terhadap program full 

day school untuk child preschool, dan 

hasilnya menunjukkan bahwa anak yang 

telah mengikuti tahap full day pada masa 

preschool memiliki jumlah kosakata, 

kemampuan matematika, dan kemampuan 

literasi yang sangat baik. Lebih daripada itu, 

menghabiskan banyak waktu di sekolah 

seperti mengikuti program full day dapat 

meningkatkan peluang kesuksesan di masa 

yang akan datang, khusunya pada anak yang 

berada pada taraf kemiskinan. Selanjutnya, 

Heckman & Kautz (2013) menjelaskan 

bahwa kemiskinan sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan otak anak, serta 

keterbatasan pada kemampuan dan 

kreatifitas anak. Kelemahan pengalaman 

pendidikan pada anak yang secara ekonomi 

miskin mempengaruhi perbendaharaan kata 

yang dikuasainya. Rata-rata kosakata yang 

dimiliki oleh anak dalam keluarga 

professional mencapai 215 ribu kata. Anak 

pada keluarga working-class family 125 ribu 

kosakata, sedangkan anak dalam taraf 

kemiskinan hanya 62 ribu kata per 100 

jam/minggu (Hart & Risley, 2003). Data 

tersebut menggambarkan bahwa full day 

school dapat membantu mengikis gap atau 

keterbatasan anak, termasuk dalam hal 

kosakata. Dalam hal ini, anak akan terbiasa 

belajar berbicara secara oral dan terstruktur 

melalui interaksi responsif secara terus 

menerus. Hal tersebut akan menambah 

kosakata anak, melatih gaya berbicara dan 

berbahasa, serta fasih secara gramatikal 

(Hoff, 2013). 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian 

di atas, dapat digaris bawahi, sistem full day 

school sangat membantu perkembangan 

akademik anak. Namun, temuan-temuan 

pada bidang akademik di atas adalah contoh 

kesuksesan penerapan konsep tersebut di 

negara-negara maju. Beda halnya dengan 

Indonesia yang saat ini masih sedang 

berkembang. Selain itu, masih terdapat 

banyak daerah yang memiliki sekolah tidak 

layak pakai dan masih banyak daerah yang 

berkategori miskin yang belum 
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memungkinkan untuk menggunakan sistem 

full day school. 

  

Perkembangan Sosial Emosional 

Selain perkembangan akademik, 

terdapat pula perkembangan sosial 

emosional yang tidak kalah pentingnya. Saat 

ini, dalam kehidupan sehari-hari masih ada 

sebagian orang tua mendidik anaknya untuk 

mengejar prestasi akademik dan 

mengabaikan kompetensi sosial yang harus 

pula dimiliki. Pada hakikatnya, mendidik 

anak adalah kewajiban dan usaha nyata dari 

setiap orang tua untuk menumbuh-

kembangkan seluruh potensi-potensi yang 

ada dalam diri anak (Shochib, 2000). Oleh 

sebab itu, kompetensi sosial menjadi penting 

ditanamkan dalam diri anak-anak usia awal 

karena kompetensi dan keterampilan 

tersebut dapat menjadi bekal di kemudian 

hari.  

Dalam sistem full day school, 

kompetensi sosial emosional merupakan 

satu bagian dalam pendidikan yang wajib 

dikembangkan. Menurut Carnes  & Albrecht 

(2007) dalam penelitiannya, terdapat enam 

kompetensi sosial anak yang berkembang 

setelah mengikuti full day school 

kemampuan tersebut antara lain; menunggu 

giliran saat bermain dalam sebuah 

kelompok, menemukan teman dekat sesama 

dan lawan jenis, mengekspresikan rasa 

marah melalui bahasa yang tidak agresif 

lebih baik daripada aksi fisik, serta mampu 

mengambil keputusan terbaik untuk diri 

sendiri. Hal di atas terjadi karena guru 

memiliki kesempatan yang luas untuk 

memadukan bermain dan aktivitas sosial di 

dalam kurikulum, sehingga siswa belajar 

perilaku sosial secara rutin.  

Pada sisi sosial lainnya, sebelum full 

day school diberlakukan, pada jam istirahat, 

anak-anak umumnya hanya akan bermain 

dengan mainan kesayangan mereka, namun 

setelah sistem full day school, kegiatan 

anak-anak pada jam istirahat mulai berubah 

dengan bermain bersama teman sebayanya, 

membentuk grup atau kelompok bermain. 

Rasa malu untuk memulai pertemanan juga 

mulai berkurang (Carnes  & Albrecht, 

2007). Kondisi di atas menunjukkan bahwa 

full day school memberikan efek sosial yang 

sangat baik bagi anak.  

Sesungguhnya, kompetensi sosial 

emosional anak memang harus ditanamkan 

sejak mereka usia kanak-kanak tetapi akan 

tetap kembali kepada sebuah pertanyaan, 

apakah kompetensi sosial anak-anak di 

Indonesia tidak bisa berkembang tanpa full 

day school? Tentu penelitian di atas telah 

membuktikan, namun sayang itu hanya 

berlaku di negara-negara maju atau pada 

sekolah-sekolah yang sudah memenuhi 

syarat seperti kompetensi guru baik, kualitas 

kurikulum, kualitas sarana dan prasarana 

juga lingkungan sekitar. Hal-hal itulah yang 

tidak boleh luput dari indra pemerintah. 

  

Keterlibatan Orang Tua 

Keberadaan dan keterlibatan orang tua 

di dalam sistem full day school sangat 

menentukan keberhasilan program 

pembelajaran di sekolah. Oleh sebab itu, 

komunikasi antara orang tua dan siswa harus 

aktif dalam rangka memantau perkem-

bangan siswa di sekolah dan di rumah. Pada 

posisi ini, orang tua tidak boleh hanya 

sekedar menunggu informasi dari guru 

ataupun hasil dari sekolah. Komunikasi 

kedua belah pihak harus intensif, guru 

diharuskan untuk lebih sering mengirimkan 

laporan kepada orang tua siswa dan 

mendorong orang tua siswa untuk tetap 

berpartisipasi aktif. Selain mengirimkan 

laporan secara langsung, perkembangan 

anak juga dilaporkan di website sekolah 

setiap bulan (Elicker and Mathur 1997). 

Bagaimanapun posisi orang tua dalam 

pendidikan sangat urgent, berkat partisipasi 

aktif orang tua pembelajaran dapat 

berlangsung baik, lingkungan semakin 

terdidik karena orang tua menyadari tugas 

dan tanggungjawabnya sebagai komponen 

dalam pendidikan. 

 

Konsep Dasar Pendidikan Nonformal 

Pendidikan nonformal merupakan 

salah satu jalur pendidikan nasional yang 

dilaksanakan di luar persekolahan formal. 

Secara definisi, pendidikan nonformal 
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diselenggarakan di luar sekolah, baik 

dilembagakan maupun tidak dan dilakukan 

secara terbuka, tidak terikat, dan tidak 

terpusat. Pendidikan nonformal mempunyai 

medan yang sangat luas daripada pendidikan 

formal yang kemudian dalam 

pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat yang senantiasa 

berubah-ubah (Komar, 2006). Pendidikan 

nonformal juga sebagai pelengkap dari 

sistem formal, pendidikan nonformal 

sebagai alternatif, dan sebagai suplemen 

untuk pendidikan formal (Brennan, 1997). 

Selanjutnya, dalam rangka 

pembangunan pendidikan nasional (Komar, 

2006) mengurai upaya-upaya yang harus 

dilakukan oleh pendidikan nonformal dalam 

rangka pembangunan nasional di bidang 

pendidikan seperti; (1) mengusahakan 

pembentukan manusia pancasila dalam 

rangka membangun ketahanan nasional 

yang tangguh sehingga, (2) mengarahkan 

peserta didik agar mampu mengembangkan 

kualitas sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan, (3) melahirkan manusia yang 

terdidik dan dapat meningkatkan ataupun 

mendorong kemajuan bangsa, (4) 

melahirkan manusia yang dapat 

mengembangkan dirinya sesuai dengan 

dinamika perubahan masyarakat, (5) mampu 

mengembangkan program sebagai upaya 

menyongsong peradaban yang lebih maju, 

(6) memungkinkan mempertahankan 

kelangsungan hidup dan mampu 

mempertahankan dirinya ditengan 

perkembangan zaman. Gagasan di atas 

merupakan harapan yang wajib diwujudkan  

demi masyarakat, bangsa, dan negara. 

Melihat beberapa pendapat di atas, 

dapat diuraikan secara jelas bahwa 

pendidikan nonformal memiliki arti yang 

komplit. Selain sekolah formal, sebuah 

kemestian yang tidak ternafikan, pendidikan 

nonformal harus diposisikan sebagai poros 

utama pengembangan masyarakat Indonesia. 

Apalagi dalam kenyataannya, pendidikan 

nonformal mendapatkan penetrasi yang kuat 

dari atribut formal. Terdapat tekanan dari 

luar untuk meningkatkan formalisasi dari 

cara mengajar guru, contohnya mengenai 

rencana pembelajaran, dimana setiap guru 

memetakan dan mengidentifikasi program 

mengajar tahunan sesuai dengan rencana 

dan strategi sekolah dan kebijakan 

pemerintah, dan terdapat hasil yang dapat 

diukur berdasarkan rencana sebelumnya 

(Hodkinson et al., 2003). Dengan demikian, 

pemerintah seharusnya memberi porsi 

kepada pendidikan formal agar tidak terlalu 

jauh merembes secara natural terhadap 

dinamisasi pendidikan nonformal di 

masyarakat. Pemerintah harus memberikan 

tanggungjawab penuh kepada pendidikan 

nonformal menjalankan dengan tujuan dan 

fungsinya. 

Lebih lanjut, pendidikan nonformal 

memiliki peranan yang besar dan tidak kalah 

pentingnya dengan peranan pendidikan 

formal. Peranan tersebut berupa; (1) 

melayani warga belajar agar mampu tumbuh 

dan berkembang sedini mungkin dan 

sepanjang hidupnya, (2) membina warga 

belajar agar memiliki kemampuan 

pengetahuan, kemampuan keterampilan, dan 

memiliki sikap yang baik dan digunakan 

untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan 

ke tingkat yang lebi tinggi, (3) melengkapi 

kebutuhan warga belajar yang tidak sempat 

dipenuhi oleh pendidikan formal (Komar, 

2006). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa tugas dan fungsi 

pendidikan luar sekolah dalam 

pembangunan nasional bukanlah masalah 

yang mudah. Membangun peradaban yang 

bermartabat dan meningkatkan kapasitas 

pengetahuan masyarakat adalah pekerjaan 

kolektif dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu, dukungan dari elemen masyarakat 

ataupun pemerintah sangat. memberikan 

penjelasan tentang tujuan pendidikan 

nonformal secara spesifik:  

 

Full Day School; Perspektif Pendidikan 

Nonformal 

Pada prinsipnya full day school system 

adalah sebuah konsep bersekolah sehari 

penuh. Pembelajaran dimulai pukul 06.45-

15.00 atau dari pukul 07.00-15.30. Sistem 

ini diberlakukan agar peserta didik mampu 
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mengasah kemampuannya secara akademik 

dan non akademik, tentu dengan bimbingan 

oleh guru-guru profesional. Usia sekolah SD 

dan SMP masih terbilang sangat muda, jika 

pada usia tersebut mereka dicekoki beragam 

aktivitas maka sangat mungkin akan 

mengganggunya secara fisik dan psikologis. 

Anak usia SD dan SMP secara fisik belum 

tertempa dengan baik dan tentu akan 

membahayakan bagi kesehatannya, apalagi 

sistem ini berlangsung setiap hari sekolah. 

Selain itu, kondisi psikologis anak usia SD 

dan SMP masih belum stabil sehingga 

kejenuhan bisa datang kapan saja merusak 

motivasi belajarnya. Oleh sebab itu, 

pendidikan nonformal memandang konsep 

ini berbahaya jika dipaksakan berlaku tanpa 

menimbang banyak aspek yang terintegrasi 

secara langsung dengan pendidikan. 

Secara spesifik, pendidikan tidak 

hanya bergulat pada persoalan akademik, 

perolehan pengetahun, dan skill melainkan 

membutuhkan kecakapan lain yang 

sekiranya bisa membuat peserta didik 

terbekali kemampuan khsusus mencari 

kebahagiaan dan kesuksesannya, baik 

sekarang maupun masa yang akan datang. 

Pada sisi yang lain, pendidikan nonformal 

sangat menghargai kebutuhan belajar 

minimum manusia. Artinya, manusia belajar 

sesuai dengan kebutuhannya dan setiap 

manusia memiliki kebutuhan belajar 

masing-masing. Peserta didik memiliki 

kebutuhan belajar yang sepatutnya diketahui 

sebelum mereka merasa memiliki 

tanggungjawab lebih Jadi, full day school 

dianggap memaksakan kebutuhan belajar 

minimum manusia diusia yang masih sangat 

muda. Maka dari itu, sungguh penting 

perspektif pendidikan nonformal digunakan 

sebagai kacamata dalam membedah lika-

liku permasalahan pendidikan nasional, 

khususnya sistem sekolah sehari penuh 

dalam lingkup pendidikan formal. Jika 

dipelajari lebih jauh, kehadiran full day 

school system membuat fungsi pengganti, 

penambah, dan pelengkap pendidikan 

nonformal hilang. Sebagai pengganti, 

pendidikan nonformal dapat berperan 

memberikan layanan pendidikan kepada 

warga negara yang belum sempat 

mengenyam pendidikan formal. Sebagai 

penambah, pendidikan nonformal berfungsi 

memberikan materi tambahan bagi 

pendidikan formal melalui lembaga-

lembaga kursus dan pelatihan. Sebagai 

pelengkap, pendidikan nonformal dapat 

memberikan kontribusi yang berarti dalam 

rangka pelaksanaan pendidikan sepanjang 

hayat seperti pendidikan orang dewasa dan 

melengkapi kekurangan peserta didik 

melalui program-program yang dibuat 

secara terencana, terorganisir, dan 

berdasarkan pada kebutuhan peserta didik. 

Dengan diterapkannya full day school, 

jatah waktu bagi pendidikan nonformal akan 

berkurang. Berbagai lembaga kursus dan 

pelatihan yang biasanya membuka kelas 

tambahan pada waktu sore hari atau pada 

hari libur akan menganggur. Hal tersebut 

disebabkan oleh waktu, tenaga, dan motivasi 

peserta didik diambil sepenuhnya oleh 

pendidikan formal. Kondisi di atas tentu 

diskriminatif dan mengancam eksistensi 

pendidikan nonformal di Indonesia. Selain 

itu, full day school akan merenggut 

kebahagiaan anak-anak Indonesia karena 

disibukkan oleh aktivitas edukatif di 

sekolah, anak-anak tidak berkesempatam 

melakukan hal-hal “gila” bersama teman-

teman di luar sekolahnya. Sekolah tidak 

hanya terbatas pada organisasi formal, 

eksplisit, pedagogik, dan berdasarkan 

kurikulum. Lebih daripada itu, sekolah tidak 

harus selalu mengikuti kurikulum, namun 

dapat bersifat implist dan nonformal. Model 

demikian juga dapat membantu 

mewujudkan dan mempertahankan prinsip 

fundamental pada sekelompok masyarakat 

tradisional. Kemungkinan penerimaan 

mereka terhadap sekolah menjadi lebih 

mudah melalui pendekatan-pendekatan 

fleksibel pada sekolah nonformal (Moulton 

1997). Pendidikan nonformal dapat disebut 

sebagai jembatan untuk memperpanjang dan 

memperdalam keberadaan social capital 

(modal sosial). Aktivitas belajar yang 

ditawarkan adalah melalui perbandingan 

dengan hasil/luaran pembelajaran jangka 

panjang (Shrestha et al,. 2008). 
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Berbagai pandangan di atas dapat 

dijadikan alasan bahwa, sekolah formal 

tidak boleh mengekang kebebasan peserta 

didik dengan mengurungnya di dalam 

lingkungan sekolah meskipun dengan 

sejumlah fasilitas lengkap tersedia dengan 

baik. Kehidupan ini tidak selamanya di 

dalam sekolah. Sekolah hanya berfungsi 

membekali peserta didik kemampuan agar 

bisa memecahkan problem kehidupannya 

dan bangsanya. Peserta didik harus 

membangun jejaring persahabatan di luar 

sekolah, menemukan orang-orang baru dan 

pengalaman baru, serta mencari solusi atas 

permasalahan yang ditemukannya. Proses-

proses itulah yang akan membuat mereka 

mendapatkan modal sosial yang mumpuni. 

Namun, semuanya tidak akan bisa terwujud 

jika sekolah menerapkan full day school 

system. 

Selain berbagai ketidakefektifan full 

day school system, banyak dampak negatif 

lainnya yang tentu berpengaruh terhadap 

keberlangsungan pendidikan nasional. 

Dalam pendidikan nonformal  dikenal istilah 

pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan 

untuk semua manusia. Apabila full day 

school system hanya diberlakukan bagi 

sekolah tertentu saja maka dipastikan terjadi 

kemajuan yang timpang. Suatu saat akan 

kita temukan manusia atau anak-anak 

Indonesia yang cerdas hanya berasal dari 

sekolah yang menerapkan full day school, 

berfasilitas lengkap, guru berkompeten di 

bidangnya, dan tidak kekurangan dana. 

Bagaimana dengan sekolah yang belum 

memenuhi persyaratan?. Misalnya sekolah-

sekolah di kawasan timur Indonesia atau 

daerah terbelakang lainnya. Agar bisa 

menyaingi anak-anak di kota, pendidikan 

nonformal bekerja keras memberikan 

layanan pendidikan tambahan itupun belum 

mampu bekerja efektif. Hal tersebut 

dikarenakan anggaran yang tidak memadai, 

fasilitas kurang lengkap, dan akses 

mendapatkan pengetahuan tambahan bagi 

pendidik nonformal tidak sebanyak pendidik 

pendidikan formal. Gambaran realitas di 

atas melenceng dari filosofi “pendidikan 

untuk semua manusia” tanpa membeda-

bedakannya. 

Selain beberapa gagasan di atas, 

terdapat satu hal yang paling menakutkan 

jika full day school diterapkan. Hal tersebut 

ada pada orang tua peserta didik. Kebiasaan 

bersekolah sehari penuh tentu akan 

membuat pertemuan orang tua dan anak 

menjadi singkat. Orang tua dan anak akan 

sama-sama lelah setelah seharian penuh 

beraktivitas, sehingga kewajiban orang tua 

memberi kasih sayang kepada anaknya 

berkurang. Tentu hal ini bukan tidak 

mungkin terjadi, berbagai contoh kasus bisa 

kita saksikan, anak stres, tidak mendapat 

perhatian penuh, bahkan banyak yang 

melakukan hal-hal aneh. Contoh-contoh di 

atas sudah pasti mempengaruhi 

tumbuhkembang anak baik dari sisi kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Oleh sebab itu, 

perlu untuk dipertimbangkan lagi gagasan 

Mendikbud terkait sekolah sehari penuh. 

 

PENUTUP 

Sebagai penutup, penulis akan 

menyajikan rangkuman pembahasan atas 

kajian ilmiah yang telah dilakukan. Dari 

berbagai kajian dan hasil-hasil penelitian 

yang ada konsep full day school memang 

baik untuk kondisi negara tertentu. Berikuti 

ini akan diuraikan simpulan kajian full day 

school dari kacamata pendidikan nonformal. 

Dalam perspektif pendidikan nonformal, (1) 

full day school ternyata merupakan konsep 

yang memaksakan kebutuhan belajar 

manusia. (2) full day school mengikis 

sedikit demi sedikit fungsi pendidikan 

nonformal sebagai pengganti, penambah, 

dan pelengkap pendidikan formal, (3) pada 

sisi kemanusiaan, full day school merenggut 

kebahagiaan anak-anak usia SD dan SMP, 

(4) belum lagi persoalan persoalan 

kebangsaan, full day school akan membuat 

ketimpangan kemajuan dalam sektor 

pendidikan karena telah membeda-bedakan 

pelayanan pendidikan, (5) full day school 

merampas sebagian waktu bermain antara 

orang tua dan anak. 
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Beberapa uraian di atas adalah temuan 

yang lahir dari kajian mendalam terkait full 

day school dan persperktif pendidikan 

nonformal. Semoga artikel ini bermanfaat 

bagi pendidikan nasional. 
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Abstrak: Masa golden age merupakan masa yang tepat untuk meletakkan dasar-dasar pengembangan 

kemampuan nilai moral agama, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Pada masa tersebut 

otak anak mengalami perkembangan paling cepat sepanjang sejarah kehidupan. Oleh karena itu, pengembangan 

anak secara menyeluruh perlu diperhatikan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Tulisan ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana model PAUD full day school yang menyenangkan dan bagaimana 

implementasinya di lapangan. Model PAUD full day school memberikan kesempatan bagi anak usia dini untuk 

mengembangkan semua aspek perkembangannya. Sistem full day school dilaksanakan melalui pendekatan 

integrated curriculum dan integrated activity. Melalui pendekatan ini maka seluruh program dan aktivitas anak 

di PAUD mulai dari belajar, bermain, makan dan ibadah dikemas dalam suatu sistem pendidikan.  Sistem ini 

memberikan nilai-nilai kehidupan yang islami pada anak didik secara utuh dan terintegrasi dalam tujuan 

pendidikan. Model PAUD full day school ini diharapkan bahwa lingkungan luar sekolah yang sifatnya negatif 

tidak banyak mempengaruhi perkembangan anak. 

 

Kata Kunci: PAUD Full day School, Anak Usia Dini 

 

PENDAHULUAN 

Masa golden age merupakan masa 

yang tepat untuk meletakkan dasar-dasar 

pengembangan kemampuan fisik, kognitif, 

bahasa, sosial emosional, konsep diri, 

disiplin, kemandirian, seni, moral, dan nilai-

nilai agama. Pada masa tersebut otak anak 

mengalami perkembangan paling cepat 

sepanjang sejarah kehidupan. Selain itu, 

jendela otak juga terbuka untuk berinteraksi 

dan merespon lingkungan melalui berbagai 

multi-chanel. Oleh karena itu, 

pengembangan anak secara menyeluruh 

mencakup kesehatan dasar, gizi dan 

pengembangan emosi serta intelektual anak 

perlu diperhatikan agar anak dapat tumbuh 

dan berkembang secara optimal. 

Populasi anak usia 0-6 tahun di 

Indonesia tahun 2013 sebesar 28.116.000 

anak (Kemdikbud, 2014). Hal ini 

merupakan jumlah yang sangat potensial 

untuk persiapan sumber daya manusia di 

masa depan. Dengan komposisi penduduk 

muda, Indonesia berpeluang menjadi Negara 

besar dalam kancah Internasional sepanjang 

pembangunan anak usia dini, khususnya 

usia 0-6 tahun ditangani secara intens dan 

serius. Pada pelaksanaannya, Direktorat 

Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, 

Nonformal dan Informal sangat serius 

mengembangkan layanan untuk anak usia 0-

6 tahun, mengingat di masa usia ini 

merupakan peletakan dasar yang penting 

bagi kualitas kehidupan anak di masa depan. 

Melalui program ini, guru-guru PAUD 

diberikan pemahaman mengenai pentingnya 

peran guru PAUD dalam menentukan 

kualitas kehidupan anak di masa depan. 

Pada masa ini sudah disosialisasikan 

tentang program sekolah penuh waktu atau 

sekolah dari pagi sampai sore (full day 

school), akan tetapi ada masyarakat 

merespon positif dan ada juga yang 

merespon negatif. Masyarakat yang 

merespon positif sebagian besar masyarakat 

modern yang sibuk bekerja di luar rumah. 

Orang tua memasukkan anak ke full day 

school dengan harapan dapat memenuhi 

kebutuhan perkembangan anak, 

mengajarkan agama dan moral kepada anak, 

dan mengoptimalkan perkembangan anak. 

Sebagian masyarakat lagi merespon negatif, 

mereka beranggapan bahwa full day school 

tidak efektif dilaksanakan untuk peserta 

didik apalagi bagi anak yang baru duduk di 

mailto:bessenirmala@rocketmail.com
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TK karena akan menguras tenaga, pikiran, 

dan waktu bagi anak sehingga 

dikhawatirkan anak bisa stress apalagi 

ditambah dengan banyaknya tugas-tugas 

yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, 

untuk mendukung program tersebut penulis 

merancang konsep PAUD full day school 

yang menyenangkan bagi anak. Model 

PAUD full day school ini diharapkan dapat 

membantu masyarakat yang sibuk bekerja di 

luar dari pagi sampai sore, dan rancangan 

kegiatan yang disajikan lebih menarik dan 

menyenangkan bagi anak. 

Tulisan ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan bagaimana model PAUD 

full day school yang menyenangkan dan 

bagaimana implementasinya di lapangan. 

Model PAUD full day school memberikan 

kesempatan bagi anak usia dini untuk 

mengembangkan semua aspek 

perkembangannya mulai dari aspek nilai 

agama dan moral, fisik motorik, kognitif, 

bahasa, sosial emosional, dan aspek seni. 

Sistem full day school dilaksanakan melalui 

pendekatan integrated curriculum dan 

integrated activity. Melalui pendekatan ini 

maka seluruh program dan aktivitas anak di 

PAUD mulai dari belajar, bermain, makan 

dan ibadah dikemas dalam suatu sistem 

pendidikan.  Sistem ini memberikan nilai-

nilai kehidupan yang islami pada anak didik 

secara utuh dan terintegrasi dalam tujuan

 pendidikan. Model PAUD full day 

school ini diharapkan bahwa lingkungan 

luar sekolah yang sifatnya negatif tidak 

banyak mempengaruhi perkembangan anak. 

Beberapa program unggulan dirancang dan 

bertujuan untuk mengoptimalkan 

perkembangan anak baik dalam bidang 

akademik maupun non akademik. Kegiatan-

kegiatan yang diberikan kepada anak didik 

sangat membantu untuk mengembangkan 

potensi-potensi yang dimiliki anak, sehingga 

dapat dipastikan bahwa semua anak dapat 

maju bersama untuk mengoptimalkan 

potensi dirinya. Perlunya ada PAUD full day 

school ini karena ada beberapa tuntutan 

antara lain 1) Minimnya waktu orang tua di 

rumah, 2) Perlunya formalisasi jam-jam 

tambahan keagamaan, 3) Perlunya 

pengawasan terhadap segala kebutuhan dan 

keselamatan anak. 4) Perlunya peningkatan 

mutu pendidikan yang representatif dan 

profesional, maka kehadiran PAUD fullday 

school mampu mengkoordinir tuntutan-

tuntutan tersebut. 

 

PEMBAHASAN 

Konsep Pendidikan Anak Usia Dini 

Anak Usia Dini menurut Santoso yaitu 

anak-anak yang berada pada masa usia lahir 

sampai 8 tahun. Masa-masa anak usia dini 

memiliki peran sangat penting bagi 

peningkatan kualitas perkembangan masa 

depan manusia.1 Sedangkan menurut 

NAEYC (Nasional Association for The 

Education of Young Children), menyatakan 

bahwa anak usia dini adalah anak yang 

berada pada rentang usia 0-8 tahun, yang 

tercakup dalam program pendidikan di 

taman pendidikan anak, penitipan anak pada 

keluarga, pendidikan prasekolah baik swasta 

maupun negeri, TK dan SD (NAEYC, 

1992). Sedangkan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 

ayat (14) menyatakan bahwa pendidikan 

anak usia dini adalah suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak 

sejak lahir sampai dengan usia enam tahun 

yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani (Depdiknas, 2003). 

Seseorang secara genetis telah lahir 

dengan suatu organ yang disebut 

kemampuan umum (inteligensi) yang 

bersumber dari otaknya. Apabila struktur 

otak telah ditentukan secara biologis, 

berfungsinya otak tersebut sangat 

dipengaruhi oleh interaksi dengan 

lingkungannya.2 Manusia yang baru lahir 

sudah memiliki potensi yang ada dalam diri 

mereka masing-masing. Potensi tersebut 

                                                           
1 Soegeng Santoso, Pendampingan Perkembangan 

Anak Usia Dini,(Jakarta:Depdiknas, 2004), 52 
2 Semiawan,  Conny R. Landasan Pembelajaran 

dalam Perkembangan Manusia, (Jakarta: CHCD 

Pusat Pengembangan Kemampuan Manusia (Center 

For Human Capacity Development, 2007), hal 2. 
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biasanya merupakan kemampuan umum. 

Potensi-potensi tersebut jika dilatih atau 

diberi respon yang positif oleh lingkungan 

maka akan dapat berkembang dengan 

optimal. 

PAUD Full Day School 

Kata full day school berasal dari 

Bahasa Inggris, yakni dari kata full day dan 

school. Full day artinya hari sibuk3 dan kata 

school artinya sekolah4, Full day school 

berarti sekolah sepanjang hari atau proses 

belajar mengajar yang diberlakukan dari 

pukul 06.45-15.00 WIB, dengan durasi 

istirahat setiap dua jam sekali. Sekolah bisa 

leluasa mengatur jadwal pelajaran 

menyesuaikan dengan bobot mata pelajaran 

dan ditambah dengan model-model 

pendalamannya. Pelajaran yang tingkat 

kesulitanya tinggi ditempatkan pada pagi 

hari dan pelajaran yang tingkat kesulitannya 

sedang atau rendah ditempatkan pada siang 

atau sore hari. 

Full day school adalah sekolah yang 

sebagian waktunya digunakan untuk 

program-program pembelajaran dalam 

suasana informal, tidak kaku, 

menyenangkan bagi peserta didik dan 

membutuhkan kretifitas dan inovasi dari 

guru. Dalam hal ini Sukur berpatokan pada 

sebuah penelitian yang menyatakan bahwa 

waktu belajar efektif bagi anak itu hanya 3-4 

jam sehari (dalam suasana formal) dan 7-8 

jam sehari (dalam suasana informal). 

Jam belajar efektif adalah jam belajar 

yang betul-betul digunakan untuk proses 

pembelajaran sesuai dengan tuntutan 

kurikulum. Semakin banyak waktu yang 

digunakan para peserta didik untuk belajar, 

semakin besar kemungkinan bahwa mereka 

belajar5. Waktu harus digunakan dengan arif 

                                                           
3 John M.Echols and Hassan Shadily, Kamus Inggris-

Indonesia, cet. ke-18 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2005), 260. 
4 Ibid., 504. 
5 Nick Cowell dan Roy Garnen, Teknik 

Pengembangan Guru dan Peserta didik, peny. 

Setyani D. Sjah (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana 

Indineia, 1995 ), 40. 

dan produktif. Seluruh waktu harus 

digunakan untuk membantu anak belajar6. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan PAUD fullday school 

adalah sistem pendidikan dengan waktu 

belajar sehari penuh yang memadukan 

berbagai aspek perkembangan anak usia dini 

atau topik berdasarkan kebutuhan anak dan 

kebutuhan masyarakat dan yang dirancang 

semenarik mungkin agar pembelajaran lebih 

menyenangkan. 

Tujuan PAUD Full Day School 
Adapun tujuan dari PAUD fullday 

school ini yaitu untuk memberikan 

rangsangan atau stimulasi kepada anak didik 

mulai dari aspek perkembangan nilai moral 

dan agama, kognitif, bahasa, fisik motorik, 

sosial-emosional, dan aspek perkembangan 

seni. Sistem pendidikan fullday school dan 

terpadu merupakan bentuk pembelajaran 

yang diharapkan dapat membentuk seorang 

anak yang berintelektual tinggi yang dapat 

memadukan aspek keterampilan dan 

pengetahuan dengan sikap yang baik dan 

islami. Dengan adanya garis-garis besar 

program dalam sistem fullday school, 

sekolah yang melaksanakan program ini 

diharapakan dapat mencapai target tujuan 

yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan 

yang melaksanakan sistem pendidikan 

fullday school7. 

Fungsi PAUD Full Day School 
Adapun fungsi sistem pendidikan 

fullday school sebagai berikut; (a) 

Menghindari pemisahan-pemisahan 

pengetahuan; (b) Memberikan kemungkinan 

bagi guru dan peserta didik untuk 

memanfaatkan waktu secara efisien dan 

efektif karena peserta didik dan guru 

bekerjasama penuh dan bermakna8; (c) 

Memberikan peluang bagi peserta didik 

                                                           
6 Ibid., 41. 
7 Sehudin, Pengaruh Pelaksanaan Pembelajaran 

Fullday School terhadap Akhlak Peserta didik, 

Skripsi (Surabaya: Perpustakaan IAIN Sunan Ampel, 

2005), 15 
8 Oemar Hamalik, Pendekatan Baru Srategi Belajar 

Mengajar Berdasarkan CBSA (Bandung: Sinar Baru, 

2001), 147. 
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untuk mengembangkan semua aspek 

perkembangannya mulau dari aspek 

perkembangan nilai moral agama sampai 

aspek perkembangan seni; (d) Memberikan 

peluang bagi peserta didik untuk 

mengembangkan tiga ranah sasaran 

pendidikan secara bersamaan9; (e) 

Memudahkan peserta didik untuk 

menghubungkan dan mengorganisasikan 

ide-ide, konsep-konsep dan kemampuan-

kemampuan yang sedang diajarkan sehingga 

akan terjadi transfer pemahaman dari suatu 

konteks ke konteks yang lainnya10.  

 

Karakteristik PAUD Full Day School 
Karakteristik yang paling mendasar 

dalam PAUD full day school adalah proses 

pembelajaran yang dirancang semenarik 

mungkin dan bertujuan untuk 

mengembangkan semua aspek 

perkembangan anak usia dini dengan 

metode pengajaran yang menarik minat, 

kreatif, dan inovatif disertai pengayaan 

(enrichment dan remedial). PAUD full day 

school bisa dikatakan “pendidikan 

sepanjang hari” yang tidak hanya di kelas 

tetapi terintegrasi antara program kurikulum 

dengan seluruh sisi-sisi kehidupan anak 

selama di TK. Pergaulan anak terpantau 

sehingga kepribadian pun terjaga. Semuanya 

berada di bawah pengawasan dan bimbingan 

guru. 

Kurikulum yang digunakan di PAUD 

full day school adalah kurikulum integratif 

artinya mengintegrasikan kurikulum 

pendidikan umum dan agama, baik dalam 

pengertian kuantitatif maupun kualitatif. 

Pengertian kuantitatif berarti memberikan 

porsi pendidikan umum dan agama secara 

seimbang. Sementara pengertian kualitatif 

berarti menjadikan pendidikan umum 

diperkaya dengan perspektif agama, dan 

pendidikan agama diperkaya dengan 

pendidikan umum. Dengan memadukan 

                                                           
9 Ujang Sukandi, Belajar Aktif dan Terpadu, Apa, 

Mengapa dan bagaimana (Surabaya: Duta Graha 

Pustaka, 2003), 111. 
10 Muh. Faisal, Pembelajran Terpadu, dalam Ekspose 

Penelitian Hukum dan Pendidikan, Jurnal STAIN 

Watampone, 62. 

kurikulum umum dan agama dalam suatu 

jalinan kegiatan belajar mengajar, maka 

diharapkan peserta didik dapat memahami 

esensi ilmu dalam perspektif yang utuh, 

mengetahui sesuatu untuk tujuan manfaat 

dan maslahat, serta mengamalkan keimanan 

dengan ilmu dan pengetahuan yang luas. 

Program PAUD full day school bukan 

untuk menambah materi ajar dan jam 

pelajaran yang sudah ditetapkan oleh 

Depdiknas seperti yang ada dalam 

kurikulum, melainkan tambahan jam 

sekolah digunakan untuk kegiatan 

keagamaan seperti kegiatan Baca Tulis al-

Quran (BTQ), kegiatan makan bersama, 

kegiatan tidur, les-les dibidang minat dan 

bakat anak usia dini seperti les menari, les 

vocal, les balet, les musik, kegiatan fisik 

motorik, dan lain sebagainya. Kegiatan ini 

disampaikan dengan metode pembelajaran 

yang kreatif dan menyenangkan. Adapun 

tujuannya adalah untuk menambah wawasan 

dan memperdalam ilmu pengetahuan, 

menyelesaikan tugas dengan bimbingan 

guru, serta pembinaan mental, jiwa, dan 

moral anak. 

Karakteristik berikutnya adalah jam 

belajar yang digunakan pada PAUD full day 

school lebih lama dibandingkan dengan 

PAUD biasa. Kegiatannya lebih banyak dan 

lebih variatif serta dikemas sedemikian rupa 

agar terasa menyenangkan. Selain itu, 

kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan 

keagamaan mendapat porsi lebih besar. 

Selain teori, anak langsung diperkenalkan 

dengan praktek di lapangan. 

Meski aktifitas anak lebih banyak 

dilakukan di PAUD namun proses 

pembelajaran tidak membosankan karena 

proses pembelajaran tidak hanya 

berlangsung di dalam kelas melainkan juga 

di luar kelas misalnya di musholah, 

lapangan, aula, taman, kolam, kebun, dan 

lain sebagainya. Anak diberikan kebebasan 

untuk memilih tempat belajar seperti di 

taman sekolah, tempat parkir, kantin 

maupun di alam bebas. Dengan demikian, 

anak tidak merasa terbebani oleh lamanya 

waktu belajar di PAUD sebab model 
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pembelajaran PAUD fullday school 

dirancang untuk kenyamanan anak. 

Model PAUD Full Day School Yang 

Menyenangkan 

Tahapan pelaksanaan program PAUD 

full day school diawali dengan perencanaan 

yang matang. Adapun tahapan 

perencanaanya sebagai berikut; 

1. Pemetaan terhadap segmen kelompok 

usia yang dilayani. Dengan terpetakannya 

segmen layanan usia, maka secara 

otomatis terpetakan pula aspek-aspek 

perkembangan yang distimulasi dari 

setiap kelompok usia dengan masing-

masing karakteristik tahapan 

perkembangan yang harus dipenuhi oleh 

anak. Dari pengalaman yang dialami,  

pemetaan segmen kelompok usia ini 

sangat membantu  dalam mengklasifikasi 

semua aspek perkembangan dari diri 

anak sehingga sangat memudahkan 

dalam melakukan tindakan pembelajaran 

oleh pendidik PAUD. 

2. Identifikasi terhadap kebutuhan media 

stimulasi yang dibutuhkan. Identifikasi 

kebutuhan media untuk mengetahui 

kebutuhan-kebutuhan media stimulasi 

yang dibutuhkan dalam upaya 

mengoptimalkan tumbuh kembang anak 

secara maksimal melalui ketersedian 

media yang dimiliki. Misalnya; untuk 

memaksimalkan tumbuh kembang anak 

dari perkembangan sisi fisik motoriknya, 

maka salah satu kebutuhan medianya 

adalah tersedianya balok kesimbangan 

yang digunakan oleh anak-anak melalui 

kegiatan  melintasi titian balok. Dari sisi 

manajemen pengelolaan lembaga PAUD, 

penyedian media stimulasi anak tersebut 

merupakan tanggung jawab lembaga 

yang harus dipenuhi. 

3. Penetapan target perkembangan yang 

dicapai. Penetapan target perkembangan 

yang dicapai, dimaksudkan sebagai titik 

capaian perkembangan anak melalui 

penggunaan media yang dimiliki. 

Capaian perkembangan anak terbukti 

berlangsung maksimal dan mencapai 

target yang ditetapkan melalui tindakan 

stimulasi dengan memanfaatkan semua 

media stimulasi yang dimiliki.  

 Proses penerapan PAUD full day 

school sehari-hari yakni senin sampai jumat. 

Pukul 06.30 guru KB yang mendapat piket 

sudah siap menyambut peserta didik yang 

diantarkan orang tua diiringi dengan lagu-

lagu ceria, orang tua menyerahkan anaknya 

kepada guru dan menyampaikan jika ada 

hal-hal yang perlu disampaikan misalnya 

“mohon maaf anak saya tadi bangunnya 

terlambat sehingga sarapannya tidak habis”. 

“mohon maaf anak saya tadi rebutan tempat 

duduk dengan kakaknya di mobil makanya 

dia cemberut” dan hal-hal lain yang terjadi 

pada anak, ada  juga wali peserta didik yang 

menulis di buku monitoring sebagai buku 

penghubung guru dan orang tua. 

Pukul 07.00 baris berbaris untuk 

kelompok bermain pada hari senin minggu 

pertama mengikuti upacara yang melibatkan 

semua anak.  Pada saat upacara akan 

diumumkan jika ada anak yang meraih 

prestasi, sebagai motivasi teman-teman. 

Kegiatan baris berbaris pada hari-hari 

selanjutnya adalah menyanyikan lagu mars 

dan pembacaan janji anak PAUD. 

Dilanjutkan dengan kegiatan di Aula : doa 

belajar  serta artinya (In English), Salam 

pembuka oleh guru “Apa kabar hari ini?”. 

“Alhamdulillah luar biasa ceria selalu 

mengukir karya menebar prestasi, yess” 

(anak). Setelah itu pemilihan kelompok 

belajar yang paling rapi dan tertib. 

Kegiatan selanjutnya dalam kelas, 

pembelajaran diawali dengan membaca 

basmalah dalam tiga bahasa yaitu bahasa 

Kaili (bahasa suku asli Sulawesi Tengah), 

Indonesia, dan Inggris kemudian kegiatan 

inti I. Usai kegiatan inti I  (belajar seraya 

bermain) semua anak berbaris rapi antri 

menuju wastafel untuk  cuci tangan  lalu 

masuk restoran untuk minum susu dan 

makan kue didampingi oleh gurunya 

masing-masing. Pukul 10.00 – 11.00 

kegiatan inti II (belajar seraya bermain). 

Pukul 11.00 – 11.20 makan buah dan 

minum air.  Pukul 11.20 anak berbaris rapi 

menuju tempat wudhu dikemas dalam 

bentuk permainan (tepuk wudhu) di awasi 
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oleh guru, karena anak kecil sangat 

menyukai aktifitas yang berhubungan 

dengan air.  Usai wudhu anak-anak sholat 

dhuhur berjamaah secara tertib dan khusyu, 

karena sejak awal masuk anak sudah 

dibiasakan untuk tertib walaupun pada 

awalnya agak sulit untuk ditertibkan. 

Pukul 12.00 – 13.00 makan siang di 

restoran. Keunggulan yang dibangun tidak 

terbatas pada skill, kecerdasan, dan sikap 

yang dibentuk pada diri anak-anak, tetapi 

juga pemenuhan gizi yang sempurna itu 

menjadi bagian yang penting  dalam 

mewujudkan generasi yang unggul. 

Makanan yang diberikan tanpa 

menggunakan MSG, sayur dan lauk 

bahannya organik. Menu yang disajikan 

sangat bervariasi dan sesuai dengan standar 

kesehatan  sehingga membuat anak-anak 

bisa menikmati makanan. Jumlah porsi 

sesuai dengan laporan dari masing-masing 

wali kelas untuk menghindari kekurangan 

atau kelebihan makanan. Waktu lunch break 

yang tersisa anak gunakan untuk bermain 

sambil diiringi musik di ruang terbuka. 

Anak diberi waktu tidur siang selama 

2 jam, tentunya diawali dan diakhiri dengan 

doa tidur. Pukul 15.00 mandi, minum jus 

buah  lalu siap-siap menunggu jemputan 

orang tua, pada saat orang tua menjemput 

guru memberikan monitoring kepada orang 

tua sehingga orang tua mengetahui 

perkembangan anaknya setiap hari, bahkan 

ada orang tua yang bertanya langsung 

kepada guru mengenai perkembangan 

anaknya. 

Dalam melaksanakan kegiatan sehari-

hari guru menyediakan koin prestasi, koin 

ini digunakan untuk memotifasi anak agar 

tertib, dan mandiri. Koin diberikan bagi 

anak yang tertib berbaris, berdoa, sholat, 

bisa makan sendiri,  bisa merapikan mainan, 

menyimpan sepatu di rak. Bagi anak yang 

tertib sholatnya akan mendapatkan koin 

anak sholeh. Koin ini sangat disenangi anak-

anak, anak berlomba-lomba untuk 

mengumpulkan koin sebanyak-banyaknya, 

koin yang anak dapatkan bisa digunakan 

berbelanja pada saat pelaksanaan pasar 

sekolah. 

Untuk mendukung program full day 

school ada beberapa program yang 

ditawarkan yaitu: 

Tabel 1. Program mingguan 

No Program Pelaksanaan 

1 Senam Selasa dan Jumat 

2 Math and Sains Jumat minggu 1 

3 Language contes Jumat minggu 2 

4 Art and 

Creativity 

Jumat minggu 3 

5 Fisik motorik Jumat minggu 4 

 Program mingguan dirancang agar 

lebih menarik dalam kompetisi, sebagai 

ajang unjuk kebolehan. Program ini 

dilaksanakan guna mengetahui 

perkembangan anak dalam seminggu,  

kegiatan dilaksanakan oleh masing-masing 

kelas berdasarkan kelompok usia.  Untuk 

memotivasi agar semua anak mau tampil, 

setiap peserta yang sudah tampil langsung 

mendapatkan permen atau makanan ringan 

bentuknya lucu yang merupakan buatan 

sendiri. Pemenang akan diumumkan di 

depan semua anak lalu diberikan reward 

oleh guru berupa buku bergambar, pensil, 

dan mainan edukatif.  

 

Tabel 2. Program Bulanan  

No. Program Pelaksanaan 

1 
Super Bangsa In 

Action 

Tiap akhir 

semester 

2 
Brave and smart 

contest 

Tiga bulan 

sekaali 

3 
Studi Kenal 

Profesi 

Tiga bulan 

sekali 

4 Pasar Sekolah Sebulan sekali 

5 Scrining kesehatan Sebulan sekali 

6 Swimming Sebulan sekali 

  

 Brave and smart contest dirancang 

untuk mengevaluasi tingkat pencapaian 

peserta didik meliputi nilai-nilai agama dan 

moral (hafalan surat pendek dan doa harian), 

kognitif (matematika, pengetahuan umum), 

dan bahasa. Kegiatan ini dibentuk dalam 

kegiatan cerdas cermat, kegiatan ini mampu 

menumbuhkan keberanian dan membentuk 
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kerjasama antar teman. Super Bangsa In 

Action merupakan tantangan bagi para 

pendidik karena mereka diwajibkan untuk 

menampilkan semua anak didiknya, 

mengapa menjadi tantangan? Karena pasti 

ada beberapa anak yang belum berani tampil 

di depan umum, untuk itu dibutuhkan usaha 

seorang guru untuk bisa mengatasinya. 

Studi kenal profesi dilaksanakan tiga 

bulan sekali, kegiatan ini mengenalkan 

profesi kepada anak secara langsung. Pasar 

sekolah, kegiatan ini sangat disenangi anak 

karena dapat menjual hasil karya mereka 

buat, selain menjual hasil karya mereka juga 

dapat membelanjakan koin prestasi mereka 

yang didapatkan dari guru sehari-hari, selain 

hasil karya anak juga di jual aneka makanan 

anak, sehingga pada hari pasar sekolah 

mereka tidak dapat kue dari restoran, tetapi 

mereka dapat membeli kue atau camilan dari 

pasar. Kue dan camilan yang di jual adalah 

buatan wali peserta didik secara bergiliran. 

Kegiatan ini mengenalkan anak tentang 

fungsi uang dan kegiatan jual beli. 

 

 

PENUTUP 

PAUD full day school adalah sistem 

pendidikan anak usia dini yang dilaksanakan 

dengan waktu belajar sehari penuh yang 

memadukan berbagai pembelajaran untuk 

menstimulasi semua aspek perkembangan 

anak usia dini berdasarkan kebutuhan anak, 

kebutuhan masyarakat dan yang 

memadukan kegiatan belajar mengajar 

untuk mencapai tujuan pengembangan 

kepribadian anak. Konsep pendidikan pada 

PAUD fullday school yakni bagaimana 

menciptakan lingkungan yang efektif bagi 

anak didik. Sebagai konsekuensinya, anak 

didik diberi waktu lebih banyak di 

lingkungan sekolah dengan harapan bahwa 

lingkungan luar sekolah yang sifatnya 

negatif tidak banyak mempengaruhi anak. 

Penerapan program PAUD fullday school 

tidak terbatas di dalam kelas tetapi ada 

aktifitas di luar kelas dan merupakan sisi 

kehidupan anak sehari-hari misalnya sholat 

berjamaah, makan bersama, bermain, belajar 

kelompok, dan lain sebagainya. Penulis 

mengharapkan (a) Untuk pemerintah, selaku 

pengambil kebijakan untuk memberikan 

bantuan anggaran dana desa; (b) Untuk 

PAUD yang ingin memberikan layanan 

berkualitas sangat baik menerapkan model 

PAUD fullday school, karena sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat, terutama bagi 

ibu yang bekerja di luar rumah; (c) Untuk 

masyarakat agar lebih menyadari akan 

pentingnya pendidikan anak usia dini 

sebagai pondasi awal pembentukan karakter 

anak di masa yang akan datang. 
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Abstrak: Salah satu masalah terbesar yang dialami Indonesia adalah rendahnya kualitas pendidikan. Hal ini 

dapat dilihat berdasarkan survey United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 

terhadap kualitas pendidikan di negara-negara berkembang di Asia Pasific, dimana Indonesia menempati 

peringkat 10 dari 14 negara. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, akan diberlakukan sistem full day school 

di SD dan SMP. Namun, wacana ini masih mengalami pro dan kontra dari berbagai pihak. Tujuan dari paper ini 

adalah memaparkan konsep full day school untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui 

kolaborasi pendidikan formal dan nonformal. Dengan menelaah dampak positif dan negatif sistem full day 

school diharapkan ditemukan konsep full day school yang sesuai untuk diterapkan. Hasil dan pembahasannya 

adalah konsep full day school melalui kolaborasi pendidikan formal dan nonformal memberikan dampak yang 

positif terhadap kualitas pendidikan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Pendidikan formal dan nonformal bersifat saling melengkapi sehingga full day school tidak bisa hanya 

dibebankan pada pendidikan formal saja melainkan diperlukan adanya kolaborasi antara pendidikan formal dan 

nonformal. 
 
Kata kunci: full day school, pendidikan formal, pendidikan nonformal 
 

PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah masalah yang 

penting untuk diselesaikan karena 

merupakan salah satu faktor penentu 

kemajuan bangsa. Di Indonesia sendiri, 

masalah pendidikan bisa dikatakan belum 

terselesaikan karena kualitas pendidikan di 

Indonesia dinilai masih rendah. Hal ini 

dapat dilihat berdasarkan survey United 

Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO) terhadap kualitas 

pendidikan di negara-negara berkembang di 

Asia Pasific, dimana Indonesia menempati 

peringkat 10 dari 14 negara. 

Untuk meningkatkan kualiatas 

pendidikan bangsa Indonesia, berbagai 

upaya dilakukan oleh pemerintah, mulai dari 

revisi kurikulum, memberikan pelatihan 

pada guru, sampai dengan wacana akan 

diberlakukannya program full day school 

yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir 

Effendi beberapa waktu lalu. Sayangnya, 

usaha yang telah dilakukan masih belum 

menampakkan hasil. Sedangkan wacana full 

day school sendiri masih mengalami pro dan 

kontra dari berbagai pihak. 

Full day school berasal dari bahasa 

Inggris. Full artinya penuh, day artinya hari 

dan school artinya sekolah. Jadi, Full day 

school secara bahasa/etimologi berarti 

sekolah sehari penuh. Berakar dari arti 

etimologi ini dapat kita ambil makna bahwa 

full day school adalah sekolah sepanjang 

hari atau proses belajar mengajar yang 

diberlakukan sepanjang hari.  Dalam 

penerapannya, sistem full day school 

mengalami berbagai variasi. Ada yang 

menerapkan sistem full day school yang 

memang 24 jam seperti pesantren yag 

dilengkapi asrama, ada pula yang hanya 

mengambil makna full day school dari pagi 

sampai sore. 

Di Indonesia sendiri sebenarnya 

konsep full day school sudah diaplikasikan 

di beberapa lembaga pendidikan Indonesia 

dengan model dan istilah yang variatif. 

Istilah yang digunakan seperti; full day 

school, boarding school, dan program 

ma’had. Beberapa lembaga yang 

menerapkan sistem pembelajaran full day 

school antara lain; SMU Taruna Nusantara 

di Magelang, SMU Plus Muthahhari di 
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Bandung, SMU Madania Parung Bogor, 

lembaga kursus bahasa asing di Pare Kediri, 

UIN Malang (melalui program ma’had dan 

MAPK (Madrasah Aliyah Program Khusus). 

Dari perspektif historis, sistem 

pembelajaran sehari penuh (full day school) 

sesungguhnya bukan hal baru. Sistem ini 

telah lama diterapkan dalam tradisi 

pesantren melalui sistem asrama atau 

pondok, meskipun dalam bentuknya yang 

sangat sederhana. Bahkan jika ditarik ke 

belakang, sistem asrama telah dipraktikkan 

sejak masa pengaruh Hindu-Budha pra-

Islam. Sistem asrama dalam tradisi 

pesantren sangat kaya dengan pendidikan 

utuh dan integral yang tidak dimiliki oleh 

lembaga pendidikan formal lainnya. 

Artinya, konsep full day yang dipakai oleh 

pesantren ini dinilai telah memberikan 

dampak positif pada siswanya. Selain itu, 

sekolah-sekolah swasta yang menerapkan 

sistem full day school  juga dianggap telah 

berhasil mencetak generasi yang berkualitas, 

dimana output dari lembaga tersebut dinilai 

lebih kompeten dibanding sekolah yang 

belum menerapkan sistem full day seperti 

sekolah negeri. 

Bercermin dari fenomena ini, menurut 

penulis memang sudah selayaknya sekolah 

negeri juga mengadopsi konsep full day 

school untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia seperti yang 

diwacanakan oleh Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir 

Effendi. Memang banyak kontra yang 

datang dari berbagai pihak terhadap konsep 

full day school ini, oleh karena itu penulis 

tertarik untuk mengkaji full day school 

secara mendalam dengan melihat positif dan 

negatif dari full day school. Tujuan dari 

makalah ini adalah untuk memaparkan 

konsep full day school yang bisa diadopsi 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia, yaitu melalui kolaborasi 

pendidikan formal dan nonformal. Hasil dari 

pembahasan nanti adalah akan ditemukan 

konsep full day school yang sesuai untuk 

diterapkan di Indonesia. 

 

PEMBAHASAN 

Seperti yang telah dipaparkan di 

bagian pendahuluan, full day school secara 

bahasa/etimologi berarti sekolah sehari 

penuh. Berakar dari arti etimologi ini dapat 

kita ambil makna bahwa full day school 

adalah sekolah sepanjang hari atau proses 

belajar mengajar yang diberlakukan 

sepanjang hari.  Lebih jelas, Baharuddin 

(2010: 221) menyebutkan bahwa full day 

school dapat diartikan dengan sekolah 

sepanjang hari atau proses belajar mengajar 

yang dilakukan  mulai pukul 06.45-15.00 

dengan waktu istirahat setiap dua jam sekali. 

Sekolah dapat mengatur jadwal pelajaran 

dengan leluasa, disesuaikan dengan bobot 

mata pelajaran dan ditambah dengan 

pendalaman materi. Pengaturan jadwal mata 

pelajaran dan pendalaman merupakan hal 

yang diutamakan dalam full day school. 

Selanjutnya, Sukur Basuki (dalam 

Baharuddin, 2010:221) menyatakan bahwa 

dalam full day school sebagian waktunya 

digunakan untuk program pelajaran yang 

suasananya informal, menyenangkan bagi 

siswa, dan membutuhkan kreativitas serta 

inovasi dari pendidik. Artinya, sekolah 

dengan sistem full day school tidak hanya 

bersifat formal, tetapi juga bersifat informal.  

Sismanto (2007) juga mengungkapkan 

bahwa full day school merupakan sekolah 

sepanjang hari dengan proses pembelajaran 

yang dimulai dari pukul 06.45-15.00 WIB 

dengan durasi istirahat setiap dua jam mata 

pelajaran. Wiwik Sulistyaningsih (2008:59) 

memberikan pendapat yang sedikit berbeda, 

dimana dia menyatakan bahwa sekolah 

bertipe full day school ini berlangsung 

hampir sehari penuh lamanya, yakni dari 

pukul 08.00 pagi hingga 15.00 sore. Dari 

paparan pendapat ini dapat kita lihat bahwa 

konsep full day school berbeda-beda, 

bersifat lebih fleksibel dimana setiap 

sekolah bisa membuat kurikulum full day 

school-nya sendiri, tetapi tetap berakar 

sepanjang hari dimana waktu yang ditempuh 

untuk belajar lebih lama dibandingkan 

sekolah biasanya. Artinya, dalam 

penerapannya sistem full day school tidak 

harus menempuh pendidikan selama 24 jam, 

atau menjalani proses belajar mengajar 
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formal sepanjang hari mulai dari pagi 

hingga sore. Tetapi konsep full day school 

bersifat lebih fleksibel, dimana konsep full 

day school dapat diadopsi dengan 

memberikan berbagai bentuk modifikasi 

sesuai dengan kebutuhan. Untuk dapat 

menemukan konsep full day school yang 

sesuai kebutuhan, perlu dikaji terlebih 

dahulu dampak positif dan dampak negatif 

penerapan konsep full day secara umum. 

 

Dampak Positif Full Day School 

Dalam Kompas.com (8 Agustus 2016) 

disebutkan bahwa alasan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir 

Effendy menggagas sistem "full day school" 

untuk pendidikan dasar (SD dan SMP), baik 

negeri maupun swasta adalah agar anak 

tidak sendiri ketika orangtua mereka masih 

bekerja. Dengan sistem full day school ini 

secara perlahan anak didik akan terbangun 

karakternya dan tidak menjadi liar di luar 

sekolah ketika orangtua mereka masih 

belum pulang dari kerja. Menurut beliau, 

kalau anak-anak tetap berada di sekolah, 

mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas 

sekolah sampai dijemput orangtuanya seusai 

jam kerja. Selain itu, anak-anak bisa pulang 

bersama-sama orangtua mereka sehingga 

ketika berada di rumah mereka tetap dalam 

pengawasan, khususnya oleh orangtua. 

Penulis sendiri sependapat dengan 

Bapak Muhadjir Effendy, sebab jumlah istri 

yang bekerja terus mengalami peningkatan. 

Globalisasi dan modernisasi menyebabkan 

perubahan peran istri, dimana istri yang 

dulunya hanya berada di rumah, sekarang 

sudah ikut bekerja.  Hasil penelitian di 

Amerika menunjukkan selama beberapa 

dekade perempuan bekerja mengalami 

peningkatan. Penelitian dilakukan pada 

keluarga yang memiliki anak usia di bawah 

18 tahun. Pada tahun 1940 perempuan 

bekerja hanya berjumlah 8,6 %. Tahun 1946 

naik menjadi 18,2%, tahun 1956 naik lagi 

menjadi 27,5%, 1966 mengalami kenaikan 

35.5%, 1976 naik menjadi 48,8%, 1986 naik 

lebih besar menjadi 62,5% dan pada tahun 

1996 mencapai angka 70%. 

Adanya perubahan peran istri ini, 

dimana perempuan sekarang umumnya 

berkarier, membuat istri tidak lagi selalu 

berada di rumah. Orangtua (ibu) tidak 

sempat lagi mengawasi anak-anak ketika 

pulang sekolah. Bahkan terkadang mereka 

tidak sempat untuk menjemput anaknya di 

sekolah. Untuk mengatasi hal ini, sistem full 

day school sangat cocok diterapkan. Adanya 

sistem full day school juga mengatasi 

kekhawatiran orangtua karena anaknya 

dititipkan pada sekolah yang tentunya dapat 

dipercaya. 

Selain itu, sistem full day school juga 

dipandang dapat memberikan manfaat 

positif. Pertama, waktu sekolah yang lebih 

panjang membuat anak-anak bersosialisasi 

dengan lebih nyaman. Anak-anak biasanya 

senang bermain. Memberikan kesempatan 

untuk dia bersosialisasi lebih lama dengan 

teman-temannya tentu juga akan membuat 

dia senang. Selain itu, peningkatan 

teknologi juga memberikan dampak tidak 

baik jika dia berada di rumah tanpa 

pengawasan orangtua. Misalnya menanton 

tv, bermain game (computer dan android), 

dan sebagainya. 

Kedua, dengan adanya sistem full day 

school, praktik ibadah bisa dilakukan lebih 

banyak dan bisa mendorong anak-anak 

untuk lebih tertib. Bagi beberapa sekolah 

keagamaan, full day school diterapkan agar 

para guru dapat mengajarkan nilai-nilai 

spiritualitas dalam frekuensi yang lebih 

banyak. Misalnya, sekolah Islam yang 

mengadakan salat dhuha, salat dzuhur, dan 

salat ashar berjamaah. Hal ini sesuai dengan 

keinginan orangtua yang menginginkan 

anak-anaknya dibekali dengan pengetahuan 

agama yang mumpuni. Sedangkan 

kebanyakan orangtua merasa kurang 

capable untuk mengajarkan hal ini kepada 

anak-anak. 

Ketiga, melalui sistem full day school 

anak dapat mengikuti beragam aktivitas 

ekstrakurikuler di sekolah sehingga 

membuat anak lebih kreatif. Sistem full day 

school tidak mengharuskan anak belajar di 

kelas dari pagi hingga sore. Akan tetapi, jam 

pelajaran yang panjang bisa dimanfaatkan 

http://edukasi.kompas.com/tag/Muhadjir%20Effendy
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untuk kegiatan ekstrakurikuler, sehingga 

anak akan lebih kreatif. 

Keempat, adanya sistem full day 

school membuat anak memiliki waktu yang 

berkualitas dengan orangtua ketika pulang 

sekolah. Hal ini mengingat yang 

disampaikan oleh Bapak Muhadjir Effendy 

kalau anak-anak tetap berada di sekolah, 

mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas 

sekolah sampai dijemput orangtuanya seusai 

jam kerja. Artinya, ketika anak-anak di 

rumah,  waktunya sepenuhnya untuk 

bersama orangtuanya. Mereka tidak perlu 

lagi membuat tugas di rumah sehingga 

mereka bisa menikmati waktu bersama 

orangtuanya. 

 

Dampak Negatif Full Day School 

Puslitbang Sindo dalam 

Sindonews.com (2016) memaparkan 

beberapa alasan ditolaknya sistem full day 

school. Alasan ini berdasarkan jejak 

pendapat terhadap 400 orang responden. 

Hasilnya adalah petama, full day school 

dianggap memberikan dampak negatif 

terhadap anak-anak yaitu membebani anak 

secara fisik dan psikologis. Sebanyak  88% 

responden menyatakan penambahan jam 

masuk sekolah hingga sore hari dapat 

berpengaruh terhadap dua hal. Pertama dari 

aspek fisik dan yang kedua aspek 

psikologis. Secara fisik, siswa dihadapkan 

pada tantangan ketahanan fisik. Perubahan 

jam sekolah menjadi lebih panjang bisa 

membuat siswa lelah, terlebih bagi yang 

berusia dini. Sementara anak-anak 

membutuhkan istirahat yang cukup agar bisa 

berkonsentrasi secara maksimal. Secara 

psikologis, penambahan jam belajar juga 

akan berpengaruh terhadap tingkat stres 

anak. Banyaknya beban bisa mempengaruh 

aspek ini. Terlebih lagi siswa sekolah dasar 

cenderung mudah bosan. Mereka 

membutuhkan sarana lain untuk melepas 

kebosanan yang mungkin bisa didapat 

melalui lingkungan di luar sekolah, seperti 

teman di rumah ataupun keluarga. Dengan 

adanya "paksaan" ini kehidupan sosialisasi 

anak dengan teman dan keluarga di rumah 

pun turut terancam. 

Selanjutnya, alasan kedua ditolaknya 

sistem full day school adalah belum 

diperlukan, segerakan yang lebih penting 

(7%). Program full day school juga dinilai 

belum mendesak. Masih banyak persoalan 

krusial yang dihadapi dunia pendidikan saat 

ini dan butuh penanganan segera. Semisal 

kualitas tenaga pengajar atau fasilitas 

pendidikan yang belum memadai. Masih 

adanya pungutan di sekolah dan 

ketimpangan mutu pendidikan di berbagai 

tempat di daerah turut menjadi persoalan 

yang seharusnya diprioritaskan dan bisa 

segera mendapat solusi. 

Ketiga, prasarana dan sarana 

antardaerah tidak sama (3%). Penerapan full 

day school di Indonesia tidak bisa 

disamaratakan karena bergantung pada 

sarana dan prasarana yang mendukung. 

Seperti fasilitas sekolah serta regulasi lain 

yang menjadi pengokoh kebijakan ini. 

Keempat, perbedaan latar belakang 

ekonomi (2%). Untuk daerah pelosok, 

penerapan kebijakan dinilai belum layak, 

terutama dilihat dari kacamata ekonomi 

yang dikaitkan dengan pola kebiasaan. 

Pasalnya, tidak sedikit masyarakat di daerah 

bermata pencarian nelayan dan petani yang 

membutuhkan bantuan anaknya dalam 

mencari nafkah. Dengan adanya kebijakan 

ini, otomatis ada konsekuensi yang harus 

mereka tanggung, yakni kehilangan 

dukungan tenaga yang berpotensi 

mempengaruhi pendapatan. 

 

Konsep Full Day School melalui 

Kolaborasi Pendidikan Formal dan 

Pendidikan Nonformal 

Dari paparan dampak positif dan 

negatif full day school, penulis mencoba 

memberikan gambaran konsep full day 

school yang telah mempertimbangkan 

dampak positif dan negatif, dimana dalam 

konsep ini penulis mencoba meminimalisir 

dampak negatif full day school. Konsep full 

day school yang penulis maksud adalah 

konsep full day school melalui kolaborasi 

pendidikan formal dan pendidikan 

nonformal. 
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Gambar 1. Kerangka Konseptual 

Dalam Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional disebutkan bahwa pendidikan 

nasional adalah pendidikan yang 

diselenggarakan melalui tiga jalur yaitu jalur 

pendidikan formal, pendidikan informal dan 

pendidikan nonformal. Artinya, pendidikan 

bisa kita dapatkan melalui  jalur pendidikan 

formal, informal, dan nonformal. 

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan 

yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri 

atas pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi. 

Pendidikan nonformal adalah jalur 

pendidikan di luar pendidikan formal yang 

dapat dilaksanakan secara terstruktur dan 

berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur 

pendidikan keluarga dan lingkungan. 

Selama ini, pelaksanaan pendidikan 

formal, nonformal dan informal cenderung 

dipisahkan. Pendidikan formal yang biasa 

kita kenal adalah sekolah, pendidikan 

nonformal bisa berupa les tambahan, 

sedangkan pendidikan informal diperoleh 

dalam keluarga. Salah satu alasan ditolaknya 

sistem full day school adalah posisi 

pendidikan nonformal menjadi terancam. 

Anak-anak akan menghabiskan banyak 

waktu di sekolah sehingga tidak punya 

waktu untuk mengikuti les tambahan di luar 

sistem persekolahan atau tidak perlu 

mengikuti les tambahan lagi. 

Menindaklanjuti dari alasan penolakan 

ini, penulis mencoba mengadakan 

kolaborasi antara pendidikan formal dan 

nonformal untuk melaksanakan sistem full 

day school. Sebagaimana kita ketahui, 

pendidikan formal dan nonformal bersifat 

saling melengkapi sehingga full day school 

tidak bisa hanya dibebankan pada 

pendidikan formal saja melainkan 

diperlukan adanya kolaborasi antara 

pendidikan formal dan nonformal. Dengan 

adanya kolaborasi ini, kualitas pendidikan di 

Indonesia dapat ditingkatkan. Selain itu, 

dengan adanya kolaborasi ini keberadaan 

pendidikan nonformal tidak akan terancam 

dimana pendidikan formal dan nonformal 

dilaksanakan secara bersama-sama. 

 

Tabel 1. Jam Belajar di Sekolah dengan 

Sistem Full Day School 

Jam Kegiatan 

07.30 – 09.30 Pendidikan Formal 

09.30 – 10.00 Istirahat 

10.00 – 12.00 Pendidikan Formal 

12.00 – 13.30 Istirahat 

13.30 – 15.00 Pendidikan Nonformal 

15.00 – 16.00 Belajar Mandiri 

Tabel 1 merupakan gambaran kegiatan 

anak di sekolah SMP yang menerapkan 

sistem full day school. Tabel kegiatan ini 

berlaku dari hari Senin sampai dengan hari 

Jum’at. Sedangkan hari Sabtu anak 

diberikan kebebasan bersama keluarga. Hal 

ini mengingat orangtua yang juga libur pada 

hari Sabtu. Sehingga, alasan penolakan full 

day school yang menyatakan bahwa anak 

tidak bisa membantu orangtua atau 

menikmati waktu bersama orangtua 

terbantahkan. Justru sebenarnya anak akan 

lebih menikmati kegiatan bersama 

orangtuanya terutama saat weekend. 

Pada jam 07.30-09.30 dan jam 10.00-

12.00 adalah waktu untuk belajar formal. 

disini mencakup semua mata pelajaran yang 

diwajibkan belajar di sekolah seperti 

biasanya sesuai dengan kurikulum. Jika 1 

jam pelajaran di SMP adalah 40 menit. 

Maka dalam 1 hari anak menempuh 6 jam 

pelajaran formal, yang berarti 30 jam 

pelajaran dalam 1 minggu. Menurut penulis, 

30 jam pelajaran formal dalam 1 minggu 

sudah mencukupi kebutuhan siswa akan 

pendidikan formal. 

Pada jam 09.30-10.00 anak diberikan 

kesempatan beristirahat. Jam istirahat ini 

bisa dimanfaatkan anak untuk jajan di 

kantin, bersosialisasi dengan teman, atau 

mungkin membaca buku. Intinya, dalam 

waktu 30 menit ini anak diberikan 

Kolaborasi 
Pendidikan 

Formal 

Konsep Full 

Day School 

Pendidikan 

Nonformal 
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kebebasan tapi tepat melakukan hal positif 

dibawah pengawasan pihak sekolah. 

Pada jam 12.00-13.30 adalah waktu 

istirahat yang ke 2. Pada kesempatan ini 

siswa diajak untuk sholat zuhur berjamaan 

dan diberikan kultum setelah sholat. 

Selanjutnya, siswa disilakan untuk makan 

siang bersama dan diperkenankan 

beristirahat bagi yang telah selesai hingga 

jam 13.30. 

Pada jam 13.30-15.00 anak diberikan 

kesempatan mengikuti pendidikan 

nonformal. Pendidikan nonformal disini bisa 

berbentuk keterampilan yang tiap harinya 

berbeda. Artinya, aka ada lima bentuk 

pendidikan nonformal. Misalnya, hari senin 

belajar music, hari selasi belajar public 

speaking, hari rabu belajar tari/drama, hari 

kamis belajar bahasa Inggris dan hari jum’at 

belajar mengaji. Dalam pelaksanaannya, 

kegiatan ini mengundang tutor/instruktur 

dari pendidikan nonformal. Artinya, 

kegiatan ini tidak lagi dibebankan pada guru 

di sekolah formal. 

Pada jam 15.00-16.00 anak diberikan 

kebebasan untuk belajar secara mandiri. 

Belajar disini bisa hanya dengan 

bersosialisasi dengan teman-teman, belajar 

sambil bermain, atau mungkin mengerjakan 

tugas secara mandiri (jika ada). Pada jam ini 

anak juga melaksanakan sholat ashar 

berjamaah di sekolah (waktu 

menyesuaikan). 

Dari paparan konsep full day school 

ini penulis melihat bahwa anak akan 

mendapatkan pendidikan yang baik dan 

maksimal. Masa kecil adalah masa dimana 

anak-anak dapat belajar dengan mudah dan 

maksimal. Sebagai mana dikisahkan dalam 

syair lagu “belajar di waktu kecil bagai 

melukis di atas batu, belajar sesudah dewasa 

bagai melukis di atas air”. Artinya, apa yang 

dipelajari saat anak-anak akan mudah di 

tangkap dan di ingat oleh anak. Sedangkan 

apa yang dipelajari saat dewasa, akan lebih 

susah diingat. 

Dalam buku “ketika Mozart kecil 

memainkan piano” juga disebutkan bahwa 

dibutuhkan belajar terus menerus dan di 

mulai sejak dini untuk mencetak seorang 

yang jenius. Seorang pemain catur hebat 

tidak langsung menjadi hebat, melainkan dia 

melalui proses belajar yang panjang yang 

dimulai sejak ia kecil. Artinya, anak 

memang seharusnya belajar sejak dini dan 

jika anak sudah terbiasa belajar, ia tidak 

akan mengalami gangguan fisik maupun 

psikologis seperti yang telah disebutkan 

sebelumnya. Anak justru akan merasakan 

manfaatnya sendiri nanti ketika dewasa. 

 

PENUTUP 

Setelah menelaah kelebihan dan 

kelemahan sistem full day school, penulis 

sendiri setuju dengan adanya penerapan 

sistem full day school di Indonesia. 

Penerapan sistem full day school di 

Indonesia bisa dilakukan dengan kolaborasi 

antara pendidikan formal dan nonformal. 

Ketika sekolah memakai sistem full day 

school, kegiatan pembelajaran tidak hanya 

ditanggulangi oleh pihak sekolah, tetapi juga 

dengan mengikutsertakan pihak nonformal 

untuk mengisi kegiatan belajar keterampilan 

atau ekstrakurikuler. Pendidikan formal dan 

nonformal bersifat saling melengkapi 

sehingga full day school tidak bisa hanya 

dibebankan pada pendidikan formal saja 

melainkan diperlukan adanya kolaborasi 

antara pendidikan formal dan nonformal. 

Selanjutnya, konsep full day school melalui 

kolaborasi pendidikan formal dan nonformal 

dipandang dapat memberikan dampak yang 

positif terhadap kualitas pendidikan di 

Indonesia yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia.  

 

DAFTAR RUJUKAN 

Baharuddin. (2010). Pendidikan dan 

Psikologi Perkembangan. 

Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 

Kompas.com. (2016). Ini Alasan Mendikbud 

Usulkan "Full day School". Diakses 

dari 

http://edukasi.kompas.com/read/201

6/08/08/12462061/ini.alasan.mendik

bud.usulkan.full.day.school pada 

tanggal 4 Oktober 2016, jam 18.05 

http://edukasi.kompas.com/read/2016/08/08/12462061/ini.alasan.mendikbud.usulkan.full.day.school
http://edukasi.kompas.com/read/2016/08/08/12462061/ini.alasan.mendikbud.usulkan.full.day.school
http://edukasi.kompas.com/read/2016/08/08/12462061/ini.alasan.mendikbud.usulkan.full.day.school


60 | Besti Usmafidini: Konsep “Full Day School untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia... 
 

Puslitbang Sindo. (2016). Ini Empat Alasan 

Orangtua Siswa Tolak Full day 

School. Diakses dari 

http://nasional.sindonews.com/read/11

43115/144/ini-empat-alasan-orangtua-

siswa-tolak-full-day-school-

1475093733 pada tanggal 4 Oktober 

2016, jam 18.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sismanto. (2007). Menakar Kapitalisasi 

Full Day School. Diakses dari 

http://mkpd.wordpress.com/2007/05/2

1/menakar-kapitali-sasi-“full-day-

school”/ pada tanggal 11 November 

2013, jam 10.37. 

Wiwik Sulistyaningsih. (2008). Full Day 

School dan Optimalisasi 

Perkembangan Anak. Yogyakarta: 

Paradigma Indonesia. 

http://index.sindonews.com/blog/231/puslitbang-sindo
http://nasional.sindonews.com/read/1143115/144/ini-empat-alasan-orangtua-siswa-tolak-full-day-school-1475093733
http://nasional.sindonews.com/read/1143115/144/ini-empat-alasan-orangtua-siswa-tolak-full-day-school-1475093733
http://nasional.sindonews.com/read/1143115/144/ini-empat-alasan-orangtua-siswa-tolak-full-day-school-1475093733
http://nasional.sindonews.com/read/1143115/144/ini-empat-alasan-orangtua-siswa-tolak-full-day-school-1475093733
http://mkpd.wordpress.com/2007/05/21/menakar-kapitali-sasi-
http://mkpd.wordpress.com/2007/05/21/menakar-kapitali-sasi-
http://mkpd.wordpress.com/2007/05/21/menakar-kapitali-sasi-


 Cicik Winarni Herlambang: Pro Kontra Konsep “Full Day School” dan Model Implementasinya. | 61 
 

 

 
 

PRO KONTRA KONSEP FULL DAY SCHOOL 

DAN MODEL IMPLEMENTASINYA 

 

Cicik Winarni Herlambang “Windyas Club” 

 

Mahasiswa S.2 Pendidikan Luar Sekolah 

Universitas Negeri Malang 

 
Abstract: Globalization and modernization currently impacting on the activities of the parents to raise the 

necessities of life.  Many housewives who switched professions to help her husband work outside the home for a 

family or a side job because of the demands of his career. Almost no free time to spend with the children at 

home.  The concept of Full Day School to be the solution to these problems because the children are safe in 

school all day than live with the maid at home. Along with the idea of the Minister of Education and Culture 

(Education) Muhajir Effendy initiated the concept of full day school education, especially for elementary and 

junior high school. Full day school can simply be understood as the concept of the school day. It means, Schools 

in Indonesia must hold classes from morning to evening. (Liputan 6.com, Jakarta, 08/08/2016, 15:00 pm). The 

policy reportedly will soon be initiated by the Education Minister to seriously raises the pros and cons among 

the people. There is still need for further policy taking into account conditions on the ground and enter the 

implementation of several specialists and the wider community, which emphasizes the interests of the whole 

society in Indonesia. Full implementation of the concept model in question is a day school program at the school 

where the learning process carried out a full day at school. With this policy, the time and children's activities 

more time is spent in school than at home. Children can be at home again after the afternoon. Full day school is 

a public school model that combines teaching system of formal, non-formal and informal for example religious 

education, art, culture, ,social and etc intensively provided by the teacher or teachers are professionals in their 

field are packaged in a Full Day School education. 

 
Keywords: full day school, Implementation, pros dan cons 

 
Abstrak: Globalisasi dan modernisasi saat ini berdampak jelas pada kesibukan orangtua untuk meningkatkan 

taraf hidupnya. Banyaknya para ibu rumah tangga yang beralih profesi  membantu suami bekerja diluar rumah 

untuk mencari penghasilan tambahan keluarga atau karena tuntutan kariernya.  Sehingga hampir tidak ada waktu 

untuk meluangkan waktu untuk menemani anak-anak dirumah.  Konsep  full day school menjadi solusi 

permasalahan tersebut  karena anak-anak lebih aman berada disekolah sepanjang hari daripada ditinggal bersama 

pembantu dirumah.  Seiring dengan gagasan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir 

Effendy menggagas konsep pendidikan full day school, khususnya untuk siswa SD dan SMP. Full day school 

secara sederhana dapat dipahami sebagai konsep sekolah sehari penuh. Artinya, sekolah-sekolah yang ada di 

Indonesia harus menyelenggarakan proses belajar mengajar dari pagi hingga sore hari. (Liputan6.com, Jakarta, 

08 /08/2016, 15:00 WIB).  Kebijakan yang kabarnya akan segera digagas Mendikbud secara serius ini 

memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Masih perlunya kebijakan yang lebih lanjut dengan 

mempertimbangkan kondisi pelaksanaan di lapangan dan masukkan dari beberapa pakar dan masyarakat secara 

luas, yang lebih mengedepankan kepentingan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Konsep model 

implementasinya Full day school  yang dimaksud adalah program sekolah di mana proses pembelajaran 

dilaksanakan sehari penuh di sekolah. Dengan kebijakan seperti ini maka waktu dan kesibukan anak-anak lebih 

banyak dihabiskan di lingkungan sekolah dari pada di rumah. Anak-anak dapat berada di rumah lagi setelah 

menjelang sore. Full  day school  adalah merupakan model  sekolah umum yang memadukan sistem  pengajaran  

non formal dan informal dalam pendidikan agama, seni, budaya dan sosial masyarakatan secara  intensif  yang 

diberikan guru atau tenaga pengajar yang professional dibidangnya yang dikemas dalam satu pendidikan Full 

Day School. 

 
Kata Kunci  :  full day school,  Implementasi, pro-kontra 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan dunia teknologi 

modern saat ini bertambah pesat, dengan 

munculnya berbagai alat teknologi seperti 

media sosial facebook, hp, internet, televisi, 

media massa dan sebagainya yang semakin 

bebas dan bisa diakses seluruh kalangan 

http://news.liputan6.com/read/2571892/mendikbud-siapkan-payung-hukum-sekolah-sehari-penuh
http://news.liputan6.com/read/2571863/alasan-mendikbud-akan-terapkan-sistem-sekolah-sehari-penuh
http://news.liputan6.com/read/2571892/mendikbud-siapkan-payung-hukum-sekolah-sehari-penuh
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masyarakat termasuk anak-anak usia 

sekolah. Pemberitaan tentang penyimpangan 

kenakalan remaja dan anak-anak semakin 

merajalela hampir dipastikan setiap hari ada 

berita tentang kasus anak-anak. Mulai dari 

kasus kenakalan ringan hingga sampai ke 

ranah pidana. Kasus kekerasan, 

penyalagunaaan miras, obat terlarang 

narkoba, pencurian, perampokkan, 

pemerkosaan dan pembunuhan saat ini tidak 

lagi dilakukan orang dewasa tapi anak-anak 

usia sekolah banyak terlibat dan menjadi 

pelaku utamanya. Hal ini menjadi catatan 

terburuk dalam pendidikan karakter anak 

bangsa di Indonesia. Penyebabnya adalah 

masalah sosial yang ditimbulkan dari 

keluarga dan masyarakat karena pola asuh 

salah, kurang perhatian dan pengawasan 

orangtua, juga dampak dari pengaruh 

lingkungan yang kurang sehat. Kesibukkan 

dan kurangnya perhatian orang tua 

terkadang jadi pemicu utama permasalah 

tersebut terjadi di masyarakat. Faktor ini 

pula yang pada akhirnya mendorong dan 

melatarbelakangi orangtua untuk membekali 

anak-anak mereka disekolah formal maupun 

informal dengan konsep full day school. 

Dengan memasukkan anak mereka ke 

Full day school, tidak hanya untuk 

meningkatkan nilai akademik dan non 

akademik yang lebih baik tapi juga 

kebiasaan akhlaq mulia yang tertanam 

dengan pembiasaan agama yang lebih baik 

yang diajarkan disekolah seperti sholat 

berjamaah, mengaji, makan bersama, 

aktifitas kegiatan seni budaya musik, lukis, 

tari, drumband, kegiatan olahraga, pramuka 

dll. Program Full day school banyak 

diterapkan disekolah swasta khususnya 

dengan konsep belajar sambil bermain 

keluarga yang diperankan oleh guru 

pembimbing yang professional. Full day 

school adalah program yang sangat diminati 

saat ini dan banyak kalangan menengah 

keatas yang sudah menggunakannya untuk 

mengatasi permasalahan mendidik anaknya, 

tetapi bagaimana dengan keluarga 

menengah kebawah?  Pertanyaan ini yang 

sekarang menjadi pro-kontra dalam 

masyarakat utamanya masalah pembiayaan 

dan dana tambahan yang harus dikeluarkan 

keluarga untuk membiayai dengan sistem 

full day school. Tentunya tidak semua 

sekolah dengan dana anggaran dan tenaga 

pengajar terbatas mampu melaksanakan 

program ini. Begitu juga keluarga miskin 

dengan keterbatasan ekonomi sudah 

dipastikan tidak bisa membiayai kebutuhan 

anaknya untuk bersekolah dengan konsep 

full day school. Sudah dipastikan semua 

orangtua menginginkan anaknya mendapat 

pendidikan lebih baik, kembali lagi masalah 

keuangan dan perekonomian yang terbatas 

juga akan membatasi dalam pembiayaan full 

day school. 

Permasalahan pendidikan saat ini 

menjadi topik dan kontroversi pro dan 

kontra masyarakat dalam menyikapi 

pendapat Mendikbud Muhadjir Efendi yang 

menggulirkan wacana  ke publik tentang 

sekolah seharian (full day school). Ide ini, 

menurut Muhadjir,  erat kaitannya dengan 

pembentukan karakter siswa yang bermutu. 

Seperti yang tersirat dalam Undang-Undang 

Dasar (UUD) 1945  dalam Pasal 28c, ayat 

(1), UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap 

orang berhak mengembangkan diri melalui 

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak 

mendapat pendidikan dan memperoleh 

manfaat dari ilmu pengetahuan dan 

teknologi, seni dan budaya, demi 

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 

kesejahteraan umat manusia".  Masalah full 

day school tidak hanya menjadi masalah 

anak, orangtua dan masyarakat tetapi juga 

Pemerintah. Seperti keputusan  Pemerintah 

Indonesia juga telah meratifikasi kompetensi 

Hak Anak melalui Kepres (Keputusan 

Presiden) no. 36 tahun 1990 yang 

mengandung tentang kewajiban Negara 

untuk pemenuhan hak anak. Secara khusus, 

pemerintah juga telah mengeluarkan 

Undang-undang (UU) No 20/2003 tentang 

sistem pendidikan Nasional, Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 27/1990  tentang 

Pendidikan Prasekolah, PP Nomor 39/1992 

mengenai Peran serta Masyarakat dalam 

Pendidikan Nasional. 
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PEMBAHASAN 

Konsep  Full Day School   

Konsep merupakan istilah atau 

defenisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian, 

keadan, kelompok atau individu yang 

menjadi pusat perhatian ilmu sosial 

(Singarimbun, 1993:33). Defenisi konsep 

bertujuan untuk merumuskan istilah yang 

digunakan secara mendasar dan penyamaan 

persepsi tentang apa yang diteliti serta 

menghindari salah pengertian yang dapat 

mengaburkan tujuan penelitian: 

Pengertian Full Day School adalah 

Sekolah sepanjang hari penuh atau bisa 

disebut dengan proses kegiatan belajar 

mengajar (KBM) yang dilaksanakan sejak 

pukul 07.00 wib sd  16.00wib. Mengenai 

lama belajar itu sama dengan waktu yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan 

pembelajaran yang terdapat di sekolah 

dengan program full day school  cukup 

berbeda  selisih  waktunya dengan sekolah 

pada umumnya. Sekolah umumnya 

melaksanakan proses belajar mengajar di 

sekolah sekitar  5 sampai 6 jam berubah 

menjadi 8 sampai 9 jam secara intensif yaitu 

memberi tambahan waktu khusus untuk 

untuk pendidikan no formal dan informal 

juga pendalaman keagamaan siswa. Contoh 

lama belajar di sekolah dengan system Full 

day school Sebagai berikut : Lama belajar di 

sekolah system full day school  untuk SD ,  

SMP dan SMA  adalah pukul 07 : 00-16 : 

00. 

Full day school  yang dimaksud 

adalah program sekolah di mana proses 

pembelajaran dilaksanakan sehari penuh di 

sekolah. Dengan kebijakan seperti ini maka 

waktu dan kesibukan anak-anak lebih 

banyak dihabiskan di lingkungan sekolah 

dari pada di rumah. Anak-anak dapat berada 

di rumah lagi setelah menjelang sore. Full  

day school  adalah merupakan model  

sekolah umum yang memadukan sistem  

pengajaran non formal, informal dan 

khususnya agama secara  intensif bagi 

sekolah berlatar belakang agama  yaitu 

dengan memberi tambahan waktu khusus 

untuk pendalaman agama siswa. 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, non 

akademik dan pemahaman tentang 

keagamaan lebih baik.  

Mengenai Konsep Gambaran Full Day 

School dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Fahmi Alaidroes format  full 

day school meliputi beberapa aspek yaitu: 

(a)  Kurikulum yaitu mengintegrasikan atau 

pemaduan program pendidikan umum dan 

agama. Dengan memadukan kurikulum 

umum dan agama dalam suatu jalinan 

kegiatan belajar mengajar diharapkan 

peserta didik dapat memahami  esensi  ilmu 

dalam perspektif yang utuh. (b) Kegiatan 

belajar mengajar  yaitu  dengan 

mengoptimalisasikan pendekatan belajar 

berbasis Active Learning siswa mesti 

dirangsang untuk aktif terlibat dalam setiap 

aktivitas. (c)  Peran serta, yakni melibatkan 

pihak orang tua dan kalangan eksternal 

(masyarakat) sekolah untuk berperan serta  

menjadi fasilitator pendidikan para peserta 

didik. (d)  Iklim sekolah, yaitu lingkungan 

pergaulan, tata hubungan, pola perilaku dan 

segenap peraturan yang diwujudkan dalam 

kerangka nilai-nilai islam yang sar’i 

maupun  kaum, nilai islam yang syar’i 

melandasi segala aspek perilaku dan 

peraturan yang mencerminkan akhlakul 

karimah. Sedangkan nilai islam yang kaumi 

berwujud dalam pola penataan lingkungan 

yang sesuai dengan hukum-hukum alam. 

a.KURIKULUM  
   Kurikulum  
Depdiknas dan  
   Kurikulum muatan 
lokal 

c. LAMA 
BELAJAR  
    SD , SMP, 
SMA  mulai     
    pukul 07.00 
s/d 16.00 

b. AKTIFITAS 
     Full aktif, karena aktifitas 
siswa-siswidisekolah tidak 
terbatas di kelas.,Banyak 
aktifitas lain diluar sekolah dan 
Merupakan bagian kehidupan 
keseharian/kebiasaan siswa. 
Misalnya; 
     Sholat berjamaah, makan 
bersama, belajar  
     bersama, bermain bersama 
dan  
     mengerjakan tugas bersama 
dikerjakan  
     dengan senang. 

Full Day School 
Integrated 

Activity 
dan Integrated 

Curriculum 

d. TUJUAN DAN 
TARGET 
     Mengupayakan 
terpadunya     
     Ketrampilan dengan 
sikap yang  baik, sopan 
santun,   sikap mulia, 
baik dan islami, 
sehingga terbentuk 
generasi 
berakhaqulkarimah dan 

berprestasi 
akademis  
     tinggi. 
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Program  Full  day  di laksanakan 

melalui pendekatan  Integrated Curriculum  

dan  Integrated  Activitys. Sedangkan  

pengembangan  full day school  diperlukan 

untuk memenuhi kebutuhan perkembangan 

anak. Pengembangan program ini dapat 

dilakukan melalui pengembangan kurikulum 

dan pengelolaan KBM oleh guru dan 

pengelola yayasan/lembaga yang  

bersangkutan. Kurikulum bertujuan untuk 

mengembangkan seluruh potensi anak (the 

whole child) agar kelak dapat berfungsi 

sebagai manusia yang utuh sesuai kultur 

budaya, dan falsafah bangsa. saat yang amat 

berharga untuk menanamkan nilai-nilai 

nasionalisme, kebangsaan, agama, etika, 

moral, dan sosial yang berguna untuk 

kehidupannya dan strategis bagi 

pengembangan suatu bangsa  adalah masa-

masa perkembangan anak.  

 

Implementasi Full Day School 

Implementasi menurut kamus besar 

bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau 

penerapan, sehingga implementasi dapat 

disimpulkan sebagai bentuk aksi nyata 

dalam melaksanakan perencanaan. 

Implementasi full day school dalam 

merumuskan konsep ini kementerian harus 

menerima dan mempertimbangkan masukan 

dari berbagai pihak. Jikapun nanti 

diterapkan, seyogyanya harus 

diimplemantasikan secara bertahap dan 

tidak langsung merata ke seluruh sekolah di 

Indonesia. Stakeholder harus 

memperhatikan dan menyesuaikan dengan 

kebutuhan siswa yang beragam, kondisi 

geografis dan kearifan lokal setiap daerah. 

Sekolah juga harus menyediakan berbagai 

kegiatan ekstrakurikuler yang bisa dipilih 

sesuka siswa dan harus representatif. 

Lingkungan sekolah yang ramah anak, 

nyaman dan menyenangkan juga harus 

diperhatikan dalam menjalankan kebijakan 

baru ini. Dalam hal kesibukan orang tua 

bekerja, kementerian juga harus memetakan 

daerah mana saja yang tingkat kesibukan 

kedua orang tua tinggi sehingga cocok untuk 

diterapkan full day school. Meskipun 

demikian, penerapan konsep full day school 

tidak boleh menjauhkan hubungan antara 

anak-orang tua baik secara kuantitas 

ataupun kualitas waktu. Seharusnya  orang 

tua juga tidak boleh lepas tangan dan 

menyerahkan segala tanggung jawab kepada 

sekolah, jika ini terjadi, maka fungsi sekolah 

full day tak lebih sekedar sebagai tempat 

penitipan anak. Keberhasilan proses belajar 

mengajar tetap tidak akan terwujud dengan 

baik, tanpa ada partisipasi dan kerjasama 

dengan orang tua. 

Secara umum, full day school 

didirikan karena beberapa tuntutan dan 

lahirnya pembelajaran full day school 

implementasinya , diantaranya adalah 

sebagai berikut:  

1. Mengurangi pengaruh negatif dari luar 

pada anak usai sekolah. Banyak masalah 

serius pada anak-anak karena terpengaruh 

dari lingkungan di luar sekolah dan 

rumah. Dan kebanyakan lingkungan dari 

luar tersebut membawa pengaruh yang 

negatif bagi anak- anak. Oleh karena itu, 

maka perlu diimplementasikan full day 

school guna meminimalkan pengaruh 

negatif pada anak, termasuk televisi dan 

media elektronik lainnya. 

2. Diimplementasikan sistem pembelajaran 

full day school, maka rentang waktu 

belajar di sekolah relatif lebih lama 

sehinggamemaksa siswa belajar mulai 

pagi hingga sore hari, sehingga waktu 

belajar di sekolah lebih efektif dan 

efisien. Dengan sistem pembelajaran full 

day school ini, maka anak-anak tidak 

hanya diajarkan dengan ilmu 

pengetahuan saja, atau pendidikan non-

formal dan informal, akan tetapi mereka 

juga dididik dengan ilmu agama sehingga 

ada keseimbangan antara IPTEK dan 

IMTAQ sebagai bekal hidupnya kelak. 

3. Diterapkannya sistem pembelajaran full 

day school, maka sangat membantu 

orang tua siswa terutama yang sibuk 

bekerja. Karena dengan sistem 

pembelajaran full day school ini, maka 

anak-anak harus belajar mulai pagi 

hingga sore hari sehingga orang tua tidak 

lagi direpotkan dengan urusan mengasuh 

anak, mengawasi, dan lain sebagainya. 
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Orang tua tidak akan merasa khawatir 

anaknya terkena pengaruh negatif, karena 

anaknya akan seharian berada di sekolah 

yang artinya sebagian besar waktunya 

dimanfaatkan untuk belajar. 

Beberapa manfaat full day school 

antara lain: (a) Untuk mengkondisikan anak 

agar memiliki pembiasaan hidup yang baik, 

disiplin waktu, memanfaatkan waktu dengan 

benar terarah dan berkarakter lebih baik. (b) 

Untuk pengayaan atau pendalaman konsep-

konsep materi pelajaran yang telah 

ditetapkan oleh kurikulum Pendidikan 

Nasional. (c) Bekal pendidikan formal, non 

formal dan informal didapat sekaligus 

sebagai bekal hidup dalam pendidikan full 

day school. (d) Untuk pembinaan kejiwaan, 

mental dan moral anak lebih baik dengan 

mendapat bimbingan pendidikan agama dan 

diharapkan dengan penambahan bekal jiwa 

nasionalisme, teloransi, gotongroyong dan 

berjiwa  pancasila di full day school. (e) 

Upaya keamanan dan kenyaman anak dan 

orangtua mencegah dan menetralisir 

kemungkinan kegiatan-kegiatan anak yang 

menjerumus pada kegiatan-kegiatan yang 

negatif. (f) Mengurangi dampak sosial 

kenakalan anak usia sekolah di masyarakat 

dengan banyaknya kejahatan diluar sekolah 

dan pergaulan bebas setelah jam sekolah 

tanpa pengawasan orangtua (bagi orangtua 

yang kerja dan mempercayakan anaknya full 

day school). (g) Program pemerintah tidak 

sia-sia mengeluarkan dana gaji dengan 

memberikan tunjangan sertifikasi guru dan 

peningkatan profesionalisme guru akan 

terpenuhi dan terlaksana dengan program 

full day school. 

Beberapa Kelemahan Full Day School 

sebagai berikut: (a) Waktu anak lebih 

banyak disekolah dari pada dirumah. Ini 

berarti waktu sosialisasi dan hubungan 

komunikasi dengan keluarga dan lingkungan 

masyarakat terbatas. (b) Menjadikan anak 

yang kurang bersosialisai di masyarakat 

sekitar dan waktu bermain dengan teman 

sebaya di lingkungan perumahan berkurang. 

(c) Orangtua mengeluarkan biaya dana 

pendidikan lebih besar dengan  full day 

school (biaya makan minum, biaya 

tambahan jam belajar). Memang sekarang 

ini telah diluncurkan kartu pintar dan sehat 

tetapi dalam pelaksanaannya masih belum 

effektif, dan masih banyak yang tidak tepat 

sasaran. Kartu pintar dirasa juga belum bisa 

menjangkau berbagai lapisan masyarakat 

yang tepat sasaran. Disamping kelemahan 

dalam pengawasan dan pelaksanaan dari 

pemerintah karena penanganan yang kurang 

professional. (d) Sekolah harus menyiapan 

waktu belajar yang lebih, dana/biaya lebih 

untuk  sarana prasarana dan kesiapan guru 

profesional di bidangnya untuk menciptakan 

program full day school yang ideal. (e) 

Program yang ideal disesuaikan dengan 

kebutuhan anak dan tidak terkesan asal-

asalan karena kebijakan pemerintah. (f) Bagi 

guru GTT atau honorer akan membatasi 

waktu mencari penghasilan tambahan diluar 

jam sekolah untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

Beberapa sekolah swasta yang sukses 

menerapkan konsep sekolah full day dengan 

melibatkan orang tua dalam kegiatan belajar 

tambahan. Sekolah ini telah membuktikan 

bahwa konsep full day school tidak 

mengenyampingkan peran orang tua 

terhadap anak di sekolah. Dengan adanya 

peran orang tua di sekolah, justru akan 

terbentuk komunikasi yang baik antara 

orang tua-guru. Kolaborasi seperti ini juga 

akan melahirkan anak didik yang berkualitas 

secara intelektual, emosianal dan spiritual. 

Sebagai penutup, meskipun konsep sekolah 

full day dijalankan, pemerintah harus tetap 

mendorong peran keluarga atau partisipasi 

orang tua dalam pendidikan anak seperti 

yang telah dicetuskan. Seperti di ulas 

Mendikbud sebelumnya Anies Baswedan. 

Bagaimanapun juga orang tua adalah 

sekolah dan guru pertama anak yang 

memiliki peran sangat signifikan sebagai 

penentu kesuksesan mereka terutama 

melalui keteladanan orangtuanya. 

Implementasi konsep  full day school 

tentunya berbeda lagi untuk jenjang Sekolah 

Menengah Atas (SMA). Siswa SMA 

dituntut untuk memiliki Academic Skill, 
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maka  full day  school  harus banyak 

digunakan untuk mengeksplorasi  atau 

membuktikan teori-teori yang telah mereka 

pelajari, sehingga mereka akan memiliki 

tingkat pengetahuan akademik yang tinggi 

dan siap untuk memasuki jenjang 

pendidikan tinggi.  Bagi SMA tingkat 

keberhasilannya  adalah diukur dari 

seberapa besar siswanya yang dapat 

memasuki Perguruan Tinggi ternama, baik 

negeri atau swasta.  Sekolah yang telah 

menerapkan konsep  full day  school  

memperhatikan kesiapan-kesiapan seluruh 

komponen pendidikan di sekolah, mulai dari 

sarana prasarana, kesiapan guru, staff, 

karyawan, sampai pada kesiapan program-

program (content) dari  full day school itu 

sendiri. Tentu ini dengan berbagai alasan, 

karena kebijakan otoritas pendidikan, bukan  

hanya karena mengikuti fenomena yang ada, 

sampai pada orientasi  sebuah proyek 

pengembangan pendidikan. Hendaknya, 

sekolah yang melaksanakan  full day  

school  perlu mempertimbangkan, antara 

lain, (1) kesiapan atau ketersediaan 

prasarana-sarana dan kesiapan fisik lainnya; 

(2) pola manajemen sekolah (MBS); (3) 

penerapan  pembelajaran berciri 

pembelajaran aktif,  Inovatif,  kreatif, 

efektif, dan menyenangkan (PAIKEM); (4) 

memahami pengaruh perubahan pola belajar 

dan pola hidup siswa; (5) melakukan 

sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat; 

(6) Kebutuhan biaya/dana pengajar, 

kebutuhan keamanan, kesehatan, makanan 

dan lainnya. Dengan penerapan  full day 

school perlu memperhatikan juga 

kenyamanan siswa dalam melaksanakan 

pembelajaran dan kenyamanan orang 

tua/masyarakat dalam menyerahkan 

kepercayaan sepenuhnya kepada sekolah 

untuk memaksimalkan seluruh potensi siswa 

serta mengefektifkan waktu belajarnya. 

(Dok: Jentera Semesta/Saefudin). 

Implementasi program full day school  

meliputi  Aspek kelembagaan , 

kepemimpinan dan manajemen, mengacu 

kepada konsep yang dikembangkan sekolah 

program  full day school  yang 

mengedepankan kemuliaan akhlaq dan 

prestasi akademik.  Kepemimpinan sekolah 

dipacu dengan peningkatan kualitas 

kepribadian, peningkatan kemampuan  

manajerial dan pengetahuan konsep-konsep 

pendidikan kontemporer yang didukung 

dengan kegiatan short-course, orientasi 

program, dan studi banding, dimana 

program-program ini dilaksanakan secara 

simultan dan kontinu. Kualitas sumber daya  

full day school  dipilih dari guru-guru 

bidang studi, guru non formal, guru informal 

yang  professional, berkualitas dan 

mempunyai integritas yang tinggi. 

Peningkatan kualitas tenaga kependidikan  

baik di bidang formal maupun non formal, 

informal seperti tenaga kependidikan seperti 

tenaga ahli perpustakaan,  laborat,  

administrasi, bidang seni, budaya, 

keagamaan dan bidang sosial 

kemasyarakatan  juga merupakan fokus 

garapan dalam peningkatan kualitas sekolah  

program  full day school. Program-program 

yang dikembangkan juga beragam dengan 

melibatkan komite sekolah, pengawas, 

pendidikan, pengurus musyawarah guru 

mata pelajaran dan tetap mengacu pada 

karakteristik siswa. 

Pemanfaatan sarana prasarana  

pembelajaran  dengan menggunakan 

Multimedia. Peningkatan  mutu sarana dan 

prasarana pendidikan untuk peralatan dan 

ruang  laboratorium  yaitu lab fisika, 

biologi, bahasa, lab. komputer, matematika, 

IPS, ruang seni budaya, ruang keagamaan, 

masjid/mushola sekolah, ruang pramuka, 

ruang ketrampilan siswa dan lainnya yang 

dapat menunjang pelaksanaan pembelajaran 

di sekolah tersebut. Kurikulum sekolah 

program  full day  school  juga digarap 

sedemikian rupa untuk memacu keunggulan 

dalam aspek  sains, keagamaan, bahasa 

berbasis informasi teknologi (IT), Muatan 

lokal, keterampilan keterampilan 

Vocational, dan ekstra kurikuler dan 

pengembangan diri. Dalam pengembangan 

muatan  lokal sekolah program  full day 

school dimungkinkan penambahan jam 

belajar diluar jam sekolah, sehingga siswa 

berada lebih lama di sekolah. Sedangkan 

kegiatan ekstra adalah kegiatan pendukung 
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yang memungkinkan siswa untuk 

meningkatkan minat dan bakat, misalnya 

olahraga, seni, pramuka, palang merah, 

organisasi siswa, koperasi pelajar, rebana, 

computer, kegiatan sosial dan lain 

sebagainya. Kerjasama kelembagaan dan  

menggerakkan  dukungan masyarakat 

merupakan keunggulan sekolah islam yang 

memang sudah menjadi khas, sebab pada 

dasarnya sekolah islam merupakan 

community based education. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terus menerus oleh manusia dalam 

menyelarakan kepribadiannya dengan 

keyakinan dan nilai-nilai yang beredar dan 

berlaku dalam masyarakat berikut 

kebudayaannya (Murtiningsih 2006:1) Ciri 

pendidikan ada pada nilai-nilai kejujuran 

dan keberanian. Menurut UU Sistem 

Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003. 

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. Pendidikan nasional adalah 

pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada 

nilai-nilai agama, kebudayaan nasional 

Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan 

perubahan zaman. Dalam UU Sistem 

Pendidikan Nasional di 

Indonesia,Pendidikan dibagi dalam 3 jalur, 

yaitu: 

1. Pendidikan formal adalah jalur 

pendidikan yang terstruktur dan 

berjenjang yang terdiri atas   pendidikan 

dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan tinggi. 

2. Pendidikan nonformal adalah jalur 

pendidikan di luar pendidikan formal 

yang dapat dilaksanakan secara 

terstruktur dan berjenjang.  Pendidikan 

nonformal diselenggarakan bagi warga 

masyarakat yang memerlukan layanan 

pendidikan yang berfungsi sebagai 

pengganti, penambah, dan/atau 

pelengkap pendidikan formal dalam 

rangka mendukung pendidikan sepanjang 

hayat. 

3. Pendidikan informal adalah jalur 

pendidikan keluarga dan lingkungan. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 66 tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah no.17 tahun 2010 tentang 

pengelolaan dan penyelenggaraan 

pendidikan. 

Implementasi  program full day school 

sebaiknya tetap memperhatikan sistem 

Pendidikn Nasional dengan memadukan 

ketiganya Pendidikan formal, pendidikan 

non formal dan pendidikan nonformal. 

Dalam hal ini Pemerintah juga mengambil 

peran penting dalam keberhasilan 

pelaksanaannya seperti pada Pasal 31 UUD 

1945  menyatakan    pemerintah  wajib  

memajukan  pendidikan   dengan 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu 

sistem pendidikan nasional, yang 

meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  

serta akhlak   mulia dalam rangka 

mencerdaskan   kehidupan  bangsa,  yang  

diatur  dengan  undang-undang,   

memprioritaskan anggaran  pendidikan serta 

memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi  

dengan menjunjung  tinggi  nilai-nilai  

agama  dan  persatuan bangsa untuk 

kemajuan peradaban serta kesejahteraan 

umat manusia. Upaya melunasi   janji    

kemerdekaan   dan kesungguhan   

melaksanakan amanat konstitusi terkait 

dengan pendidikan semakin didukung oleh 

perundang undangan. 

Pro Kontra Full Day School  

Kata pro  menurut kamus bahasa 

Indonesia berarti  lebih: proaktif dan kontra 

berarti keadaan tidak setuju; dalam keadaan 

menentang. Seiring dengan digulirkan 

wacana full day school   juga menuai 

berbagai respon, baik pro maupun kontra. 

Sebagian pihak yang kurang setuju 
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beragumen bahwa tingkat konsentrasi setiap 

anak berbeda-beda. Bisa dikatakan, jenjang 

SD masih tergolong anak-anak yang mudah 

bosan. Selain itu, jika dilihat dari segi fisik 

juga kurang baik untuk kesehatan. Siswa 

masih butuh istirahat yang cukup di rumah 

agar konsentrasi juga lebih maksimal. 

Banyak wilayah di Indonesia yang masih 

daerah terpencil / pelosok perdesaan dari 

segi sosial dan geografis, daerah pelosok 

nampaknya belum cocok menjalankan full 

day school. Kebanyakan orangtua siswa 

bermata pencaharian sebagai petani, 

nelayan, buruh, dan sebagainya. Nah, 

orangtua pun membutuhkan anaknya untuk 

membantu mereka menyelesaikan pekerjaan 

sepulang sekolah. Misalnya bercocok tanam, 

menjahit, dan sebagainya. Membantu ini 

juga merupakan bagian dari pembentukan 

karakter dan meningkatkan 

kemampuan anak di rumah. Berbeda dengan 

orangtua di perkotaan yang sebagian besar 

adalah pekerja kantoran. Kemungkinan 

jarang bertemu dan berinteraksi dengan 

anak secara langsung akibat kesibukan 

sangat besar. Salah satu contohnya adalah 

Purwakarta. Bupati setempat memiliki 

peraturan pendidikan berkarakter yang telah 

diintegrasikan dengan peraturan Desa 

Berbudaya. Oleh karena itu, pelajaran siswa 

di sekolah harus diaplikasikan oleh siswa di 

lingkungan tempat tinggal masing-masing. 

Di beberapa sekolah yang telah 

menerapkan hal tersebut, banyak anak didik 

yang stres karena cara pengemasannya tidak 

ramah. Selain itu, banyak juga yang 

meresahkan kesejahteraan guru swasta di 

Indonesia. Gaji masih jauh di bawah upah 

minimum. Bahkan karena hal tersebut, 

banyak yang bekerja sambilan demi 

memenuhi kebutuhan hidup seusai mengajar 

disekolah. Selain itu, juga mengejar jam 

pelajaran ke sekolah-sekolah lain. Kalau full 

day school, otomatis guru juga ada di 

sekolah secara penuh. Berarti, harus ada 

perhatian khusus juga terkait penggajian 

untuk guru swasta non GTT atau PNS. 

Berikut beberapa pendapat Pro dan Kontra 

para pakar sebagai berikut : 

1. Jika ada orangtua yang tidak mendorong 

anak mereka untuk mengikuti peraturan 

ini, maka diberikan sanksi lho! 

Pemerintah daerah akan mencabut 

subsidi kesehatan dan pendidikan 

mereka. Wah, ketat juga ya peraturannya! 

Kak Seto sebagai Ketua Dewan Pembina 

Komnas Anak turut mengemukakan 

pendapatnya. “Saya mendukung rencana 

tersebut selama tidak memasung hak 

anak, seperti hak bermain, hak 

beristirahat, dan hak berekreasi. Sebab, 

pada prinsipnya, sekolah harus ramah 

anak demi yang terbaik buat 

mereka,” ujar pria yang khas dengan 

tatanan rambut dan kacamatanya itu. Full 

day school ini tidak bisa disamaratakan, 

lanjut Kak Seto. "Hanya cara 

penyampaiannya terkesan terburu-buru 

dan kurang tersosialisasikan sehingga 

menimbulkan polemik di masyarakat. 

Saya mendukung rencana tersebut selama 

tidak memasung hak anak, seperti hak 

bermain, hak beristirahat dan hak 

berekreasi, karena pada prinsipnya proses 

belajar harus ramah anak dan demi 

kepentingan terbaik anak," katanya. Dia 

menjelaskan, proses pembelajaran bukan 

hanya di sekolah namun dapat dilakukan 

di luar sekolah melalui sanggar dan di 

lingkungan keluarga. Bahkan beberapa 

sekolah di Indonesia yang telah 

menerapkan hal tersebut, mendapat 

keluhan dari orangtua murid. "Full day 

school ini tidak bisa disama ratakan 

karena beberapa sekolah yang telah 

menerapkan hal tersebut, banyak anak 

didiknya yang stres karena cara 

pengemasannya tidak ramah anak," 

katanya. Seto Mulyadi, Ketua Umum 

Komisi Nasional Perlindungan Anak,  

Soal Kebijakan Full Day School 

Mendikbud Jakarta, 10 Juli 2015. 

TEMPO/Frannoto Tempo.Co, Jakarta - 

2. Pakar psikologi pendidikan dari 

Universitas Negeri Jakarta Awaluddin 

Tjalla menyarankan agar Kemdikbud 

terlebih dahulu melakukan kajian 

mendalam tentang filosofi, konsep, dan 

teknis sekolah seharian dilihat dari 

https://ruangguru.com/guru-privat/?utm_source=blog&utm_medium=referral&utm_campaign=pro-dan-kontra-konsep-full-day-school-di-indonesia
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berbagai perspektif kehidupan peserta 

didik dan  keluarga. “Keluarga sejatinya 

sebagai motor utama dalam 

perkembangan kehidupan anak menuju 

kedewasaan termasuk pendidikan yang 

bermutu bagi anak,” kata Awal pada 

diskusi mingguan Indonesia Bermutu di 

Jakarta, Kamis (25/8/2016). 

3. Menurut Prof Dr dr LK Suryani, guru 

besar di Fakultas Kedokteran, Universitas 

Udayana, Bali, kurikulum di negeri ini 

sebenarnya sudah cukup berat. Sudah 

berat, tak sedikit sekolah yang karena 

ingin disebut berprestasi, ditetapkan 

berbagai tes tambahan. Anak pun dipaksa 

belajar giat melebihi takaran yang 

dimiliki. Suryani mengibaratkan satu 

cangkir diisi satu ember air, tetap saja 

kapasitasnya secangkir, kelebihan air 

akan tumpah sia-sia. Artinya, 

kemampuan menerimanya tetap saja 

disesuaikan dengna kemampuan anak. 

“Karena itu saya tidak setuju dengan les 

tambahan. Boleh les asal yang diberikan 

adalah jenis tarian, melukis, drama, atau 

pelajaran yang menyenangkan seperti 

vocal group dan lainnya.” 

4. "Pemerintah tidak boleh asal 

menjalankan, karena akan merugikan 

anak bangsa," kata Andreas  Staf Ahli 

Komnas Pendidikan  kepada Suara 

Pembaruan, Selasa (23/8).Dia 

menegaskan, FDS perlu persiapan 

matang, agar tidak seperti kurikulum 

2013. "Masalah kurikulum saja belum 

selesai, seharusnya jangan menumpuk 

masalah dalam sistem pendidikan 

nasional. Jangan asal jalan, nanti akan 

berakhir seperti kurikulum 2013. Tiga 

tahun belum tuntas. Banyak energi yang 

terbuang," kata Andreas. Andreas 

menuturkan, pemerintah sebaiknya 

bekerja sama dengan pendidikan swasta 

karena 60 persen pendidikan nasional 

dilakukan swasta. Andreas menuturkan, 

seandainya direalisasikan, sebaiknya 

bertahap dimulai dari kota besar terlebih 

dahulu. "Konsep FDS juga harus menjadi 

rumah kedua bagi anak, pendidik harus 

berperan sebagai orang tua atau 

pamong," kata dia. Dijelaskan dia, di 

desa, para orang tua masih membutuhkan 

bantuan anggota keluarga, termasuk 

anak. "Peran anak sangat dibutuhkan 

guna membantu bekerja di sawah atau di 

ladang," kata dia. Pemerintah juga harus 

mempertimbangkan bahwa FDS 

membutuhkan biaya ekstra, seperti untuk 

makan siang dan kebutuhan lainnya. 

"Sekolah juga perlu menyediakan tempat 

istirahat bagi peserta didik," kata dia.  

5. Konsep Full Day School Ala Mendikbud 

(By Suara Pembaharuan Pendidikan 

Indonesia On August 9, 2016 In Berita) 

Full Day School Mendikbud – Mentri 

Pendidikan dan Kebudayaan 

(Mendikbud) yang baru memulai 

gebrakan di awal masa jabatannya. Prof. 

Dr. Muhadjir Effendy telah menggagas 

sistem “full day school” sebagai salah 

satu program dalam 100 hari pertama 

kepemimpinannya. Sistem tersebut akan 

diterapkan di jenjang pendidikan dasar 

(SD dan SMP), baik swasta maupun 

negeri. “Dengan sistem full day school 

ini, secara perlahan anak didik akan 

terbangun karakternya dan tidak menjadi 

‘liar’ di luar sekolah ketika orangtua 

mereka masih belum pulang dari kerja,” 

jelas Mendikbud. Tujuan sistem tersebut 

adalah agar anak tidak sendiri dirumah 

ketika orangtua masih bekerja. Jika anak-

anak tetap berada di sekolah, mereka bisa 

menyelesaikan tugas-tugas sekolah dan 

mengaji sampai dijemput orangtuanya 

usai jam kerja. Tidak menutup 

kemungkinan anak-anak bisa pulang 

bersama dengan orangtuanya. 

Mendikbud Muhadjir Efendi 

menggulirkan wacana  ke publik tentang 

sekolah seharian (full day school). Ide ini, 

menurut Muhadjir,  erat kaitannya dengan 

pembentukan karakter siswa yang bermutu. 

Masih dipelajari seperti apa konsep full day 

school beserta konsep perkembangan 

karakter anak. Bagus atau tidak dan apa saja 

yang mesti disapkan. Itu sedang kami kaji 

bersama tim khusus," ujar Muhadjir.   

http://pedidikanindonesia.com/author/alvin117/
http://pedidikanindonesia.com/author/alvin117/
http://pedidikanindonesia.com/inilah-konsep-full-day-school-ala-mendikbud/
http://pedidikanindonesia.com/category/berita/
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(JAKARTA, EDUNEWS.id 26 /08/ 2016, 

15:10)    Menindaklanjuti usulannya, saat ini 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

membuat tim khusus guna mengkaji dan 

mengembangkan sistem belajar sehari 

penuh.  Menurut Muhadjir, tim khusus ini 

melibatkan pakar pendidikan, pakar 

psikolog, dan juga publik dalam proses 

pengkajian konsep belajar sehari penuh. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

mengoreksi pemahaman terkait wacana Full 

Day School yang diusulkan pemerintah. Ia 

mengoreksi Full Day School ini bukan 

berarti peserta didik belajar seharian di 

sekolah. "Tetapi memastikan bahwa peserta 

didik dapat mengikuti kegiatan-kegiatan 

penanaman pendidikan karakter, seperti 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Saat ini 

sistem belajar tersebut masih dalam 

pengkajian lebih mendalam,” ujar 

Mendikbud di Jakarta, Senin (8/8). Muhadjir 

menegaskan pendidikan karakter akan 

menjadi titik berat dalam Full Day School 

nanti. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden 

Joko Widodo yang berpesan kondisi ideal 

pendidikan di Indonesia adalah terpenuhinya 

pendidikan karakter kepada peserta didik. 

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD) 

mendapatkan pendidikan karakter 80 persen 

dan pengetahuan umum 20 persen. 

Sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) terpenuhi 60 persen 

pendidikan karakter dan 40 persen 

pengetahuan umum.   ”Merujuk arahan 

Presiden Joko Widodo, kita akan 

memastikan bahwa memperkuat pendidikan 

karakter peserta didik menjadi rujukan 

dalam menentukan sistem belajar mengajar 

di sekolah,” kata Muhadjir. Selain itu, 

pihaknya juga masih mengkaji masukan-

masukan dari masyarakat, termasuk kondisi 

sosial dan geografis mana saja yang 

memungkinkan sistem belajar tersebut 

diterapkan. Misalnya di daerah mana saja 

yang orangtuanya sibuk, sehingga tidak 

punya banyak waktu di rumah. Lingkungan 

sekolah, kata Muhadjir, harus memiliki 

suasana yang menyenangkan. Hal tersebut 

dapat dilakukan dengan menerapkan 

pembelajaran formal sampai dengan 

setengah hari, selanjutnya dapat diisi dengan 

ekstrakurikuler.  ”Usai belajar setengah hari 

hendaknya para peserta didik tidak 

langsung  pulang ke rumah, namun dapat 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang 

menyenangkan, dan membentuk karakter, 

kepribadian, serta mengembangkan potensi 

mereka,” kata Mendikbud. Dengan 

demikian peserta didik dapat terhindar dari 

pengaruh-pengaruh negatif dan kontra 

produktif, seperti penyalahgunaan narkoba, 

tawuran, dan sebagainya. Penerapan Full 

Day School juga dapat membantu orang tua 

dalam membimbing anak tanpa mengurangi 

hak anak. Para orang tua, tutur Mendikbud, 

setelah pulang kerja dapat menjemput buah 

hati mereka di sekolah. Orang tua dapat 

merasa aman, karena anak-anak mereka 

tetap berada di bawah bimbingan guru 

selama mereka di tempat kerja.”Peran orang 

tua juga tetap penting. Di hari Sabtu dapat 

menjadi waktu keluarga, dengan begitu 

komunikasi antara orangtua dan anak tetap 

terjaga, dan ikatan emosional juga tetap 

terjaga,” kata dia. 

Tiga (3) Alasan Menteri Muhadjir Full 

Day School akan Menyenangkan   seperti 

dikutip (TEMPO.CO, Jakarta Rabu, 10 

Agustus 2016 | 06:05 WIB). Rencana 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Muhadjir Effendy yang akan menerapkan 

full day school atau sekolah seharian menuai 

kontroversi. konsep tersebut dianggap akan 

membebani para siswa yang harus seharian 

di sekolah. Menanggapi hal tersebut, 

Muhadjir mengklaim jika konsep full day 

school tidak seperti yang dikhawatirkan 

masyarakat. Menurut dia, program yang 

akan menyasar sekolah dasar dan menengah 

pertama tersebut justru akan membuat para 

siswa senang meskipun seharian ada di 

sekolah. Tiga (3) Alasan Menteri Muhadjir 

Full Day School akan Menyenangkan   

seperti dikutip dari  berikut tiga alasan 

Menteri Muhadjir sbb;  

Pertama, tidak ada mata pelajaran. 

Menurut Muhadjir, full day school adalah 

pemberian jam tambahan. Tapi dalam jam 

tambahan tersebut tidak ada mata pelajaran 

yang bisa membuat para siswa bosan. 
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Kegiatan yang dilakukan adalah 

ekstrakulikuler. Kegiatan ekstrakulikuler 

tersebut akan merangkum hingga 18 

karakter, seperti jujur, toleransi, disiplin, 

hingga cinta tanah air. Dengan kegiatan 

tersebut, dia mengatakan para siswa bisa 

dijauhkan dari pergaulan yang negatif. 

Kedua orang tua bisa jemput anak ke 

sekolah. Pertimbangan lain dari program full 

day school adalah masalah hubungan antara 

orang tua dan anak. Menurut Muhadjir, 

untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan, 

pada umumnya orang tua bekerja hingga 

pukul 5 sore. Dengan program tersebut, kata 

dia, orang tua bisa menjemput anak mereka 

di sekolah saat pulang kerja. Saat ini, kata 

Muhadjir, siswa pulang dari sekolah pukul 1 

siang, sementara orang tua baru pulang 

pukul 5 sore. "Antara jam 1 sampai jam 5 

kita enggak tahu siapa yang bertanggung 

jawab pada anak, karena sekolah juga sudah 

melepas sementara keluarga juga belum 

ada," kata Muhadjir. 

Ketiga membantu sertifikasi guru. 

Program full day school dianggap Muhadjir 

dapat membantu guru untuk mendapatkan 

durasi jam mengajar 24 jam per minggu 

sebagai syarat mendapatkan sertifikasi guru. 

"Guru yang mencari tambahan jam belajar 

di sekolah nanti akan mendapatkan 

tambahan jam itu dari ini," katanya.   

(Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Muhadjir Effendy. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Muhadjir Effendy akan membatalkan 

kebijakan menambah pelajaran sekolah atau 

full day school apabila mendapat respon 

negatif dari masyarakat. Muhadjir 

menjelaskan kebijakan full day school ini 

masih dalam tahap ide yang tak akan 

diterapkan apabila memiliki banyak 

kelemahan. “Kan masih gagasan. Banyak 

yang kritik, ide jadi benar-benar diuji kira-

kira dilanjutkan atau ada yang 

disempurnakan. Kalau respons masyarakat 

tetap tidak setuju ya enggak papa, kami tarik 

(programnya) saya coba cari pendekatan 

lain," kata Muhadjir.  Muhadjir menyatakan 

senang dengan banyaknya tanggapan 

masyarakat terkait usulan penambahan jam 

pelajaran di sekolah. Menurutnya, 

tanggapan masyarakat merupakan salah satu 

faktor penentu keberhasilan sebuah 

kebijakan. (Riva Dessthania Suastha, CNN 

Indonesia  Selasa, 09/08/2016 21:13 WIB). 

 

PENUTUP 

Dalam dunia modern ini pentingnya 

dicari solusi dari dampak sosial pengaru 

media sosial, lungkungan, masyarakat 

terlebih adalah peran penting keluarga yang 

kurang mendidik dikarenakan kesibukkan 

diluar rumah. Oleh karenanya program full 

day school dicanangkan Mendikbud Muhajir 

sebagai gebrakan 100 hari kerja. Tetapi full 

day school juga masih memunculkan pro 

dan kontra di kalangan masyarakat. Masih 

perlunya kebijakan yang lebih lanjut dengan 

mempertimbangkan kondisi pelaksanaan di 

lapangan dan masukkan dari beberapa pakar 

dan masyarakat secara luas, yang lebih 

mengedepankan kepentingan seluruh lapisan 

masyarakat di Indonesia. 

Konsep model implementasinya Full 

day school  yang dimaksud adalah program 

sekolah di mana proses pembelajaran 

dilaksanakan sehari penuh di sekolah. 

Dengan kebijakan seperti ini maka waktu 

dan kesibukan anak-anak lebih banyak 

dihabiskan di lingkungan sekolah dari pada 

di rumah. Anak-anak dapat berada di rumah 

lagi setelah menjelang sore. Full  day 

school  adalah merupakan model  sekolah 

umum yang memadukan sistem  pengajaran  

non formal dan informal dalam pendidikan 

agama, seni, budaya dan sosial 

masyarakatan secara  intensif  yang 

diberikan guru atau tenaga pengajar yang 

professional dibidangnya yang dikemas 

dalam satu pendidikan Full Day School. 

Wacana Full Day School memang 

baik dan perlunya pembahasan yang lebih 

lanjut dan dikomunikasikan dengan berbagai 

elemen baik dari pendapat anak,orangtua 

masyarakat, sekolah, pakar dan kebijakan 

pemerintah. Semoga keputusan yang 

diambil nantinya juga menjadi kebaikan 

dalam perbaikan mutu pendidikan Nasional 
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dan tidak sekedar mewujudkan Program atas 

dasar kebijakan pejabat yang berwenang 

membuat keputusan saja. Karena pendidikan 

adalah menjadi tanggungjawab bersama 

yang nantinya juga menjadikan martabat 

bangsa Negara dimata internasional.  
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Abstrak: 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. Secara umum, full day school didirikan karena beberapa tuntutan, diantaranya adalah: Pertama, 

minimnya waktu orang tua di rumah, lebih-lebih karena kesibukan di luar rumah yang tinggi (tuntutan kerja). 

Kedua, perlunya formalisasi jam tambahan keagamaan karena dengan minimnya waktu orang tua di rumah 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. Ekstrakurikuler merupakan 

kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran yang diselenggarakan untuk memenuhi tuntutan penguasaan bahan 

kajian dan pelajaran dengan alokasi waktu yang diatur secara tersendiri berdasarkan kebutuhan, selain itu 

kegiatan ekstrakurikuler mempunyai fungsi pengembangan, sosial, rekreatif, dan persiapan karir untuk bisa 

menunjang perkembangan peserta didik. Konsep full day school bukan berarti siswa belajar sepenuhnya di 

sekolah. Namun, siswa dapat mengikuti kegiatan menarik lain, seperti ekstrakurikuler. Full day school ini tidak 

berarti peserta didik belajar seharian penuh di sekolah, tetapi memastikan bahwa peserta didik dapat mengikuti 

kegiatan-kegiatan penanaman pendidikan karakter, seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Full day school 

diterapkan dengan proses pembelajaran formal setengah hari, kemudian di jam berikutnya dapat diisi dengan 

ekstrakurikuler. Dengan full day school, siswa juga akan libur pada Sabtu dan Minggu sehingga mereka dapat 

menghabiskan waktu bersama keluarga. Para orangtua setelah pulang kerja dapat menjemput buah hati mereka di 

sekolah. Orangtua dapat merasa aman, karena anak-anak mereka tetap berada di bawah bimbingan guru selama 

mereka di tempat kerja. Dengan demikian peserta didik dapat terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif dan 

kontra produktif, seperti penyalahgunaan narkoba, tawuran, dan sebagainya. 

 

Kata Kunci: Full Day School, Ekstrakurikuler, Implementasi Full Day School Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler  

 

PENDAHULUAN 

Salah satu tujuan negara adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan 

tersebut dapat diwujudkan melalui 

pendidikan. Pendidikan sangat diperlukan 

dalam memajukan  kehidupan bangsa. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2003 tentang  Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 1 ayat 1 memuat arti 

pendidikan sebagai berikut: 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, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Lembaga pendidikan menginginkan 

siswanya menjadi manusia yang berbudi 

pekerti  luhur  serta  berguna  bagi  agama,  

bangsa dan negara. Untuk menjadi 

demikian, siswa harus memiliki karakter 

yang baik. Salah satu karakter yang harus 

ditanamkan adalah karakter disiplin. 

Perkembangan teknologi  merupakan  salah  

satu  faktor krisis  disiplin  siswa. Disiplin  

sangat  penting  dalam  menentukan 

keberhasilan  siswa. Disiplin  pada dasarnya 

kontrol diri dalam mematuhi aturan baik 

yang dibuat oleh jaga diri sendiri maupun di 

luar baik keluarga, lembaga pendidikan, 

masyarakat, bernegara maupun beragama 

(Daryanto  dan  Suryatri,  2013:  49). 

Menurut  Arikunto (1993:  114) “disiplin  

merupakan  sesuatu  yang berkenaan dengan 

pengendalian diri seseorang terhadap 

bentuk-bentuk aturan.” Siswa adalah aset 

bangsa yang harus dididik untuk mengisi  
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dan  mempertahankan  kemerdekaan  bangsa  

Indonesia.  Oleh  karena  itu siswa  perlu  

didisiplinkan.  Penanaman disiplin bertujuan 

untuk memberitahukan kepada siswa 

perilaku mana yang baik dan mana yang 

buruk sehingga siswa dapat berperilaku baik 

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan 

(Hurlock, 1980: 124). Cara  mendisiplinkan  

siswa  yaitu  melalui  pendidikan. Lembaga  

pendidikan  selain bertugas  dan  

bertanggung  jawab  dalam  bidang  

akademik  juga  bertanggung  jawab, 

mengembangkan  kepribadian dan  akhlak  

siswa.  Siswa  diharapkan  dapa 

mengembangkan potensinya melalui 

pendidikan. Lembaga  pendidikan harus 

dapat  mengembangkan  kecerdasan  dan 

kepribadian serta akhlak siswa. Salah 

satunya adalah sekolah yang menerapkan 

sistem full day school. Menurut Ali (2010: 

136) sekolah yang menerapkan sistem full 

day school adalah sekolah yang memilih 

waktu belajar dari pagi sampai sore hari. 

Menurut Hasan  (2006:  111) full  day  

school bertujuan  untuk mengembangkan  

seluruh  potensi  kepribadian  siswa  dengan  

lebih  seimbang. Sekolah full  day  school 

mempunyai  kelebihan  dan  kekurangan. 

Menurut Baharrudin (2009: 231) full day 

school mempunyai beberapa keunggulan  

yaitu siswa  akan  mendapatkan pendidikan  

umum  dan  pendidikan  keislaman  serta 

dapat mengembangkan potensi siswa 

melalui kegiatan ekstra kurikuler. 

Full day school secara umum adalah 

program sekolah yang menyelenggarakan 

proses belajar mengajar di sekolah selama 

sehari penuh. Umumnya sekolah yang 

menyelenggarakan pendidikan full day 

school dimulai 07.00 sampai 16.00. Istilah 

full day school berasal dari kata day school 

(bahasa Inggris) yang artinya hari sekolah. 

Pengertian hari sekolah adalah hari yang 

digunakan sebuah institusi untuk 

memberikan pendidikan kepada anak-anak 

(atau usia sekolah). Dengan menambahkan 

istilah full pada day school maka pendidikan 

dijalankan sehari penuh mulai dari pagi hari 

hingga menjelang sore. Full day school 

berawal pada awal sekitar tahun 1980-an di 

Amerika Serikat pada jenjang sekolah 

Taman Kanak-kanak kemudian meluas pada 

jenjang yang lebih tinggi sampai dengan 

sekolah menengah atas. Latar belakang 

munculnya Full Day School adalah: 

semakin banyaknya kaum ibu yang 

memiliki anak berusia di bawah 6 tahun dan 

juga bekerja di luar rumah serta 

berkembangnya kemajuan di segala aspek 

kehidupan, maka banyak orang tua berharap 

nilai akademik anak-anak mereka meningkat 

sebagai persiapan untuk melanjutkan ke 

jenjang berikutnya, juga dapat mengatasi 

masalah-masalah kemajuan zaman. Dengan 

memasukkan anak-anak ke full day school, 

orang tua berharap anak-anak lebih banyak 

menghabiskan waktu belajar di lingkungan 

sekolah dari pada di rumah dan anak-anak 

dapat berada kembali di rumah setelah 

menjelang sore untuk berkumpul dengan 

keluarga. Orang banyak mengira sistem 

pendidikan sehari penuh atau full day school 

merupakan model atau sistem pendidikan 

baru. Padahal di Indonesia sudah ada model 

pendidikan seperti ini sejak lama, yaitu di 

pondok pesantren. Umumnya siswa pondok 

pesantren akan belajar sehari penuh bahkan 

sampai larut malam untuk mempelajari 

Agama Islam selain pengetahuan umum 

lainnya. 

Di Indonesia, sekolah yang 

menggunakan model full day school 

umumnya sekolah berbasis agama atau 

sekolah internasional. Menurut Sismanto, 

pada artikel  “Awal Munculnya Sekolah 

Unggulan” , 2007, Full day school 

merupakan model sekolah umum yang 

memadukan sistem pengajaran Islam secara 

intensif yaitu dengan memberi tambahan 

waktu khusus untuk pendalaman keagamaan 

siswa. Biasanya jam tambahan tersebut 

dialokasikan pada jam setelah sholat Dhuhur 

sampai sholat Ashar, sehingga praktis 

sekolah model ini masuk pukul 07.00 WIB 

pulang pada pukul 16.00 WIB. Full day 

school sebenarnya memiliki kurikulum inti 

yang sama dengan sekolah umumnya, 

namun mempunyai kurikulum lokal. 

Dengan demikian kondisi anak didik 
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diharapkan lebih matang baik itu dari segi 

materi akademik maupun non akademik. 

Kegiatan Ekstra Kurikuler adalah 

kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran 

dan pelayanan konseling untuk membantu 

pengembangan peserta didik sesuai dengan 

kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka 

melalui kegiatan yang secara khusus 

diselenggarakan oleh pendidik dan atau 

tenaga kependidikan yang berkemampuan 

dan berkewenangan di sekolah. dilihat dari 

pengertian nya kegiatan ekstra kurikuler ini 

bertujuan untuk mengembangkan potensi, 

bakat dan minat secara optimal, serta 

tumbuhnya kemandirian dan kebahagiaan 

peserta didik  yang berguna untuk diri 

sendiri, keluarga dan masyarakat serta 

menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat 

dipilih oleh peserta didik sesuai dengan 

kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka 

dan menyelenggarakan kegiatan yang 

memberikan kesempatan peserta didik 

mengespresikan  diri secara bebas melalui 

kegiatan mandiri dan atau kelompok. 

Kegiatan ini juga berfungsi sebagai 

pengembangan, yaitu fungsi kegiatan ekstra 

kurikuler untuk mengembangkan 

kemampuan dan kreativitas peserta didik 

sesuai dengan potensi, bakat dan minat 

mereka. Melalui hal tersebut fungsi sosial 

juga dapat mengembangkan kemampuan 

dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik 

serta persiapan karir untuk mengembangkan 

kesiapan karir peserta didik. 

Dari latar belakang diatas dapat 

diartikan bahwa gagasan konsep pendidikan 

full day school dapat menjadikan solusi 

yang baik bagi pendidikan di indonesia, 

dengan adannya hal ini implementasi full 

day school melalui kegiatan ekstra kulikuler 

dapat mengembangkan potensi dan 

kemampuan peserta didik sehingga hasil 

dari konsep full day school ini bisa 

dierapkan di Indonesia dan dapat 

memajukan pendidikan Indonesia.  

 

PEMBAHASAN 

Konsep Full Day School 

Full day school adalah program 

sekolah di mana proses pembelajaran 

dilaksanakan sehari penuh di sekolah. 

Dengan kebijakan seperti ini maka waktu 

dan kesibukan anak-anak lebih banyak 

dihabiskan di lingkungan sekolah dari pada 

di rumah. Anak-anak dapat berada di rumah 

lagi setelah menjelang sore. Full day school 

merupakan model sekolah umum yang 

memadukan sistem pengajaran agama secara 

intensif yaitu dengan memberi tambahan 

waktu khusus untuk pendalaman agama 

siswa. Dengan jam tambahan dilaksanakan 

pada jam setelah sholat dhuhur sampai 

sholat ashar, praktis nya sekolah model ini 

masuk pukul 07:00 WIB dan pulang pada 

pukul 15 : 30. Menurut Sismanto, full day 

school merupakan model sekolah umum 

yang memadukan sistem pengajaran Islam 

secara intensif yaitu dengan memberi 

tambahan waktu khusus untuk pendalaman 

keagamaan siswa. Biasanya jam tambahan 

tersebut dialokasikan pada jam setelah 

sholat Dhuhur sampai sholat Ashar, 

sehingga praktis sekolah model ini masuk 

pukul 07.00 WIB pulang pada pukul 16.00 

WIB. Berangkat dari pengertian tersebut, 

disimpulkan bahwa full day school adalah 

Sekolah umum yang memadukan system 

pengajaran islam secara intensif dengan 

menambahi waktu khusus untuk 

pendalaman keagamaan siswa. 

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. Secara umum, full day 

school didirikan karena beberapa tuntutan, 

diantaranya adalah: Pertama, minimnya 

waktu orang tua di rumah, lebih-lebih 

karena kesibukan di luar rumah yang tinggi 

(tuntutan kerja). Kedua, perlunya 

formalisasi jam tambahan keagamaan 

karena dengan minimnya waktu orang tua di 

rumah 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 
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suasana dan proses pendidikan yang 

representative dan professional. 

Menurut Ali (2010: 136) sekolah yang 

menerapkan sistem full day school adalah 

sekolah yang memilih waktu belajar dari 

pagi sampai sore hari. Sekolah  ini  

menggunakan  kurikulum dari  nasional  

dari  pemerintah (kurikulum 2013) dan 

kurikulum dari departemen Agama 

(kurikulum Pendidikan Agama  Islam). 

Menurut Hasan  (2006:  111) full  day  

school bertujuan  untuk mengembangkan  

seluruh  potensi  kepribadian  siswa  dengan  

lebih  seimbang. Sekolah full  day  school 

mempunyai  kelebihan  dan  kekurangan. 

Menurut Baharrudin (2009: 231) full day 

school mempunyai beberapa keunggulan  

yaitu siswa  akan  mendapatkan pendidikan  

umum  dan  pendidikan  keislaman  serta 

dapat mengembangkan potensi siswa 

melalui kegiatan ekstra kurikuler. 

 

Ekstrakurikuler 

Ada banyak manfaat positif yang bisa 

diperoleh dari kegiatan ekstrakurikuler ini, 

yang belum tentu bisa diperoleh melalui 

kegiatan belajar di sekolah. Beberapa 

manfaat penting tersebut diantaranya: 

Pertama, berpartisipasi dalam kegiatan lain 

setelah sekolah dapat membantu anak 

menentukan prioritas dan membagi waktu 

antara pekerjaan rumah, tugas sekolah, dan 

kegiatan lain di luar rumah. Mereka akan 

belajar bagaimana membagi waktu dengan 

baik. Kedua, jika anak menyukai kegiatan 

ekskul tertentu, misalnya basket, mereka 

pastinya menyadari bahwa memerlukan 

komitmen dan kedisiplinan yang kuat untuk 

menguasainya. Disini mereka akan belajar 

untuk menentukan tujuan dan lebih disiplin. 

Ketiga, sikap keingin-tahuan anak terhadap 

hal-hal baru akan mendorong mereka untuk 

lebih bereksplorasi, mencoba tantangan 

baru, mendapat teman baru, dan 

membangun kepercayaan diri. Dari sini 

mereka dapat menjadi lebih kreatif. 

Keempat, di luar kelas biasanya anak akan 

lebih mudah mengekspresikan sisi 

emosionalnya. Hal ini akan memberikan 

kesenangan dari diri si anak yang akan dapat 

menyeimbangkan otak kiri dan otak 

kanannya. Kelima, berhubungan dengan 

orang-orang dalam satu klub ekstrakurikuler 

akan membantu anak mengasah 

keterampilan kepemimpinan, inisiatif, dan 

perencanaan.  Disini mereka akan belajar 

tentang organisasi. Keenam, ikut ambil 

bagian dalam komunitas dapat 

meningkatkan harga diri anak, kebahagiaan 

dan mengajarkan anak akan nilai-nilai yang 

ada dalam komunitas tersebut. Ini penting 

bagi kesiapan anak pada saat terjun dalam 

kehidupan bermasyarakat nanti. 

Dalam dunia persekolahan, program 

ekskul menjadi bagian penting dari sekolah. 

Bahkan, dapat menjadi ciri khas sekolah dan 

menjadi daya tarik untuk meraih calon siswa 

baru. Pada kenyataan siswa yang mengikuti 

program ekskul dapat memperoleh “nilai 

plus”, yang tidak didapatkan oleh siswa 

yang tidak masuk ekskul apapun. Nilai plus 

tak hanya angka nilai mata pelajaran tertentu 

(yang ada hubungannya dengan ekskul itu), 

tetapi lebih jauh bermanfaat dari sekedar 

angka nilai dalam buku laporan pendidikan. 

Manfaat itu tak hanya dirasakan saat siswa 

menjadi pelajar, tetapi sampai seterusnya 

dalam kehidupan ia bermasyarakat, 

melewati ruang dan waktu. Anak-anak yang 

aktif dalam ekskul keagamaan misalnya, 

kemungkinan ia akan aktif dalam kegiatan 

keagamaan di lingkungan tempat 

tinggalnya. Melalui program ekskul dapat 

membentuk sikap siswa. Siswa menjadi 

terampil dan terbiasa dengan suatu kegiatan, 

sebagai buah dari keaktifannya mengikuti 

sebuah kegiatan ekskul. Program ekskul 

dapat membiasakan siswa terampil 

mengorganisasi, mengelola, menambah 

wawasan, memecahkan masalah, sesuai 

karakteristik ekskul yang digelutinya. Perlu 

dicatat, sikap tersebut tidak didapat dari 

hasil belajar tatap muka di ruang kelas. 

Pengetahuan dan keterampilan baris-

berbaris bisa didapat siswa yang ikut 

bergabung dalam ekskul Paskibraka 

(Pasukan Pengibar Bendera); kebiasaan 

meneliti dan mengkaji didapatkan dari 

ekskul KIR (Kelompok Ilmiah Remaja); 

keterampilan kepanduan hanya bisa didapat 
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dari ekskul Pramuka; keterampilan menulis 

puisi atau cerpen didapat dari ekskul 

sanggar sastra. Oleh karena itu, siswa yang 

tidak mengikuti satu pun program ekskul, 

tidak akan mendapat apa-apa selain 

pengetahuan dari hasil belajar dalam 

program intrakulikuler. Itu pun tak 

sepenuhnya karena konon menurut teori, 

hasil belajar dari kegiatan tatap muka di 

ruang kelas hanya 20% dari ilmu 

pengetahuan yang seharusnya diserap. 

Selebihnya harus didapatkan sendiri di luar 

jam pelajaran dengan cara membaca, 

meneliti, dan mengkaji. 

Menurut Subagiyo (2003: 23) ekstra 

kurikuler merupakan kegiatan yang 

dilakukan di luar jam pelajaran (tatap muka) 

baik dilaksanakan di sekolah maupun di luar 

sekolah untuk lebih memperkaya dan 

memperluas wawasan pengetahuan dan 

kemampuan yang telah dimiliki siswa dari 

berbagai bidang studi.  Sedangkan menurut 

Depdiknas (2003: 16) ekstrakurikuler adalah 

kegiatan yang diselenggarakan untuk 

memenuhi tuntutan penguasaan bahan 

kajian dan pelajaran dengan alokasi waktu 

yang diatur secara tersendiri berdasarkan 

kebutuhan. Banyak jenis ekstrakurikuler 

yang biasa diajarkan di sekolah,misalnya 

seperti, komputer, pramuka, bulutangkis, 

yang pelaksanaannya diluar jam pelajaran 

atau tatap muka. 

Kegiatan ekstrakurikuler pada satuan 

pendidikan memiliki fungsi pengembangan, 

sosial, rekreatif, dan persiapan karir. 

a. Fungsi pengembangan, yakni bahwa 

kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk 

mendukung perkembangan personal 

peserta didik melalui perluasan minat, 

pengembangan potensi, dan pemberian 

kesempatan untuk pembentukan karakter 

dan pelatihan kepemimpinan. 

b. Fungsi sosial, yakni bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan rasa 

tanggung jawab sosial peserta didik. 

Kompetensi sosial dikembangkan dengan 

memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk memperluas pengalaman 

sosial, praktek keterampilan sosial, dan 

internalisasi nilai moral dan nilai sosial. 

c. Fungsi rekreatif, yakni bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana 

rileks, menggembirakan, dan 

menyenangkan sehingga menunjang 

proses perkembangan peserta didik. 

Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat 

menjadikan kehidupan atau atmosfer 

sekolah lebih menantang dan lebih 

menarik bagi peserta didik. 

d. Fungsi persiapan karir, yakni bahwa 

kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk 

mengembangkan kesiapan karir peserta 

didik melalui pengembangan kapasitas. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa ekstra kurikuler 

merupakan kegiatan yang dilakukan di luar 

jam pelajaran yang diselenggarakan untuk 

memenuhi tuntutan penguasaan bahan 

kajian dan pelajaran dengan alokasi waktu 

yang diatur secara tersendiri berdasarkan 

kebutuhan, selain itu kegiatan 

ekstrakurikuler mempunyai fungsi 

pengembangan, sosial, rekreatif, dan 

persiapan karir untuk bisa menunjang 

perkembangan peserta didik. 

 

Implementasi Full Day School dalam 

Kegiatan Ekstrakurikuler 

Full day school merupakan gagasan 

baru yang akan di terapkan di Indonesia 

pada saat ini. Melalui Kemendikbud 

Republik Indonesia bapak Menteri Prof. Dr. 

Muhadjir Effendy, M.Si menyampaikan 

bahwa full day school merupakan sebuah 

terobosan baru dari dunia pendidikan, 

khususnya di Indonesia. Melalui program 

full day school peserta didik mempunyai 

waktu yang lebih banyak daripada 

sebelumnya, dengan hal ini pada selesai jam 

pelajaran sekolah mereka melanjutkan 

pembelajaran mereka dengan kegiatan 

ekskul atau ekstrakurikuler yang ada di 

masing-masing sekolah. 

Kegiatan ekskul ini merupakan 

kegiatan yang dilakukan di luar jam 

pelajaran untuk memenuhi tuntunan 

penguasaan bahan kajian dan pelajaran 

dengan alokasi waktu yang diatur secara 
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kebutuhan peserta didik. Selain itu peserta 

didik mendapatkan manfaat yang lebih dari 

sifat, pengembangan, sosial, kreatif, dan 

juga mencari jati diri mereka sebagai 

manusia.  

Konsep full day school bukan berarti 

siswa belajar sepenuhnya di sekolah. 

Namun, siswa dapat mengikuti kegiatan 

menarik lain, seperti ekstrakurikuler. Full 

day school ini tidak berarti peserta didik 

belajar seharian penuh di sekolah, tetapi 

memastikan bahwa peserta didik dapat 

mengikuti kegiatan-kegiatan penanaman 

pendidikan karakter, seperti mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler. full day school 

diterapkan dengan proses pembelajaran 

formal setengah hari, kemudian di jam 

berikutnya dapat diisi dengan 

ekstrakurikuler. Dengan full day school, 

siswa juga akan libur pada Sabtu dan 

Minggu sehingga mereka dapat 

menghabiskan waktu bersama keluarga. 

Para orangtua setelah pulang kerja dapat 

menjemput buah hati mereka di sekolah. 

Orangtua dapat merasa aman, karena anak-

anak mereka tetap berada di bawah 

bimbingan guru selama mereka di tempat 

kerja. Dengan demikian peserta didik dapat 

terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif 

dan kontra produktif, seperti 

penyalahgunaan narkoba, tawuran, dan 

sebagainya.   

 

PENUTUP  

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. Secara umum, full day 

school didirikan karena beberapa tuntutan, 

diantaranya adalah: Pertama, minimnya 

waktu orang tua di rumah, lebih-lebih 

karena kesibukan di luar rumah yang tinggi 

(tuntutan kerja). Kedua, perlunya 

formalisasi jam tambahan keagamaan 

karena dengan minimnya waktu orang tua di 

rumah 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. 

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang 

dilakukan di luar jam pelajaran yang 

diselenggarakan untuk memenuhi tuntutan 

penguasaan bahan kajian dan pelajaran 

dengan alokasi waktu yang diatur secara 

tersendiri berdasarkan kebutuhan, selain itu 

kegiatan ekstrakurikuler mempunyai fungsi 

pengembangan, sosial, rekreatif, dan 

persiapan karir untuk bisa menunjang 

perkembangan peserta didik. Konsep full 

day school bukan berarti siswa belajar 

sepenuhnya di sekolah. Namun, siswa dapat 

mengikuti kegiatan menarik lain, seperti 

ekstrakurikuler. Full day school ini tidak 

berarti peserta didik belajar seharian penuh 

di sekolah, tetapi memastikan bahwa peserta 

didik dapat mengikuti kegiatan-kegiatan 

penanaman pendidikan karakter, seperti 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Full day 

school diterapkan dengan proses 

pembelajaran formal setengah hari, 

kemudian di jam berikutnya dapat diisi 

dengan ekstrakurikuler. Dengan full day 

school, siswa juga akan libur pada Sabtu dan 

Minggu sehingga mereka dapat 

menghabiskan waktu bersama keluarga. 

Para orangtua setelah pulang kerja dapat 

menjemput buah hati mereka di sekolah. 

Orangtua dapat merasa aman, karena anak-

anak mereka tetap berada di bawah 

bimbingan guru selama mereka di tempat 

kerja. Dengan demikian peserta didik dapat 

terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif 

dan kontra produktif, seperti 

penyalahgunaan narkoba, tawuran, dan 

sebagainya. 

a. Program full day school merupakan 

sebuah alternatif baru dalam dunia 

pendidikan seharusnya pemerintah lebih 

mensosialisasikan dan melakukan uji 

coba di beberapa daerah, supaya menjadi 

tolak ukur dan pengembangan yang 

nantinya bisa dilaksanakan di seluruh 

Indonesia. 
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b. Pemerintah juga harus bisa melihat atau 

identifikasi masalah-masalah yang 

menjadi pro dan kontra full day school di 

masyarakat saat ini, harus bisa meneria 

masukan dan merubahnya sehingga 

memutuskan bahwa full day school bisa 

dijalankan di Indonesia. 
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Abstrak: Pendidikan sangat diperlukan dalam memajukan kehidupan bangsa. Full day school adalah sebuah 

sistem pembelajaran yang dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan sehari penuh dengan 

memadukan sistem pembelajaran secara intensif yaitu dengan memberikan tambahan waktu khusus untuk 

pendalaman selama lima hari dan sabtu di isi dengan relaksasi atau kreativitas. Diperlukan jaminan mutu dari 

segala apek untuk pelaksanaan sekolah berbasis full day. Menurut konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu 

pada masukan, proses, luaran, dan dampaknya Transformasi menuju sekolah bermutu diawali dengan 

mengadopsi dedikasi bersama terhadap mutu oleh dewan sekolah, administrator, staff, siswa, guru dan 

komunitas. Proses diawali dengan mengembangkan visi dan misi mutu untuk wilayah dan setiap sekolah serta 

departemen dalam wilayah tersebut. Untuk memperbaiki mutu pendidikan diperlukan keterlibatan semua pihak. 

Pendidikan nonformal dapat berperan dalam peningkatan mutu sekolah berbasis full day. Pertama, melihat dari 

kacamata kondisi baik tidaknya masukan sumber daya manusia, seluruh lapisan mulai dari kepala sekolah, guru 

laboran, staf tata usaha dapat ditingkatkan mutunya melalui pendidikan yang bersifat informasional maupun 

institusional seperti pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan. 

 

Kata Kunci: Peran pendidikan nonformal, mutu full day scholl 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu tujuan negara adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan 

tersebut dapat diwujudkan melalui 

pendidikan. Pendidikan sangat diperlukan 

dalam memajukan kehidupan bangsa. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 1 ayat 1 memuat arti 

pendidikan sebagai berikut: 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, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Lembaga pendidikan menginginkan 

siswanya menjadi manusia yang berbudi 

pekerti luhur serta berguna bagi agama, 

bangsa dan negara. 

Untuk menghasilkan lulusan yang 

berkualitas dan harapan dari tujuan 

pendidikan nasional maupun tujuan sekolah, 

maka setiap sistem pendidikan atau sekolah 

memiliki kurikulum yang berfungsi sebagai 

alat untuk mencapainya. Oleh karena itu 

kurikulum memegang peranan yang sangat 

penting di dalam membina kemampuan 

sumber daya manusia termasuk kemampuan 

berpikir dengan kadar yang tinggi. Adapun 

unsur penting dalam pendidikan sekolah 

ialah sistem kurikulumnya, karena itu 

kurikulum adalah unsur yang paling 

strategis dari sistem pendidikan sekolah. 

Beberapa penelitian memberikan gambaran 

tentang sekolah full day dengan istilah 

Extended Learning Time (ELT), menurut 

(Rocha : 2007) yaitu pemanjangan waktu 

disekolah memberikan ruang kepada siswa 

untuk fokus pada inti pembelajaran dan 

aktivitas yang mendukung prestasi siswa. 

emberikan penjelasan bahwa Extended 

Lerning Time dapat menjadi salah satu alat 

untuk meningkatkan prestasi siswa tetapi 

harus dilakukan dengan baik, dengan guru 

yang menggunakan media. Sedangkan 

Diette (2009) bahwa program ELT dapat 

meningkatkan kemampuan prestasi siswa 

karena memiliki waktu yang lama tetapi 

harus ada komunikasi antara sekolah dan 

orang tua. 

mailto:umu.choir@gmail.com
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PEMBAHASAN 
Pendidikan formal, informal dan 

nonformal sebagai bagian dari continuing 

education, ketiga-tiganya tidak dapat 

terpisahkan dan tidak dapat berdiri sendiri. 

Ketiganya saling mengisi terutama dalam; a) 

Memenuhi kebutuhan belajar sepanjang 

hayat (selama masyarakat itu ada). 

Masyarakat memperoleh pengetahuan, 

keterampilan dan pemahaman lainnya tidak 

hanya cukup dengan pendidikan formal saja, 

akan tetapi masyarakat perlu memperoleh 

pendidikan lain sebagai (complementary) 

baik melalui pendidikan informal maupuan 

pendidikan nonformal. Maka pendidikan 

formal, informal dan nonformal akan secara 

terintegrasi dibutuhkan oleh masyarakat 

agar pengetahuan dan kemampuan yang 

diperolehnya menjadi lebih utuh (komplit). 

b) Pengembangan pendidikan sepanjang 

hayat melalui pendidikan formal, informal 

dan nonformal yang terintegrasi akan 

memudahkan masyarakat dalam memilih 

pendidikan mana yang paling cocok dan 

sesuai dengan kebutuhan pengembangan diri 

serta sesuai dengan keahlian (kompetensi) 

yang diperlukan bagi kehidupannya. 

Secara mendasar pendidikan formal, 

informal dan nonformal sebagai sebuah 

konsep pendidikan dalam rangka pendidikan 

sepanjang hayat dan belajar sepanjang 

hayat, memiliki berbagai ragam program 

sesuai dengan harapan dan kebutuhan 

masyatakat masa kini maupun masa depan. 

Masyarakat tidak akan berkembang 

pengetahuan dan keterampilannya apabila 

hanya mengandalkan pendidikan formal, 

oleh karena itu kebutuhan akan layanan 

pendidikan informal dan nonformal sangat 

dirasakan dalam menunjang kehidupan 

masyarakat terutama dalam mewujudkan 

kehidupan yang lebih baik. Sehingga variasi 

layanan program pendidikan nonformal 

yang terintegrasi dengan kehidupan 

masyarakat merupakan sebuah wujud dari 

lifelong education. 

Membicarakan pendidikan nonformal 

bukan berarti hanya membahas pendidikan 

nonformal sebagai sebuah pendidikan 

alternatif bagi masyarakat, akan tetapi 

berbicara pendidikan nonformal adalah 

berbicara tentang konsep, teori dan kaidah-

kaidah pendidikan yang utuh yang sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhan kehidupan 

masyarakat. Karena pendidikan nonformal 

sebuah layanan pendidikan yang tidak 

dibatasi dengan waktu, usia, jenis kelamin, 

ras (suku, keturunan), kondisi sosial budaya, 

ekonomi, agama dll. Meskipun pendidikan 

formal merupakan komponen penting dalam 

pendidikan sepanjang hayat. Akan tetapi, 

peran pendidikan nonformal dan informal 

dalam rangka pelayanan pendidikan 

sepanjang hayat bagi masyarakat sangat 

dibutuhkan saat ini dan kedepan. Pada 

pergeseran paradigma pendidikan ini secara 

eksplisit tertuang di dalam Undang-undang 

Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menetapkan pada Pasal 4 ayat (2) bahwa 

pendidikan diselenggarakan sebagai suatu 

kesatuan yang sistemik dengan sistem 

terbuka dan multimakna. Dalam ayat (3) 

ditetapkan bahwa pendidikan 

diselenggarakan sebagai suatu proses 

pembudayaan dan pemberdayaan peserta 

didik yang berlangsung sepanjang hayat. 

Selanjutnya dalam ayat (6) ditetapkan 

bahwa pendidikan diselenggarakan dengan 

memberdayakan semua komponen 

masyarakat melalui peran serta dalam 

penyelenggaraan dan pengendalian mutu 

layanan pendidikan. 

Untuk keperluan itu diperlukan 

adanya informasi tentang kategori dan 

indikator mutu yang berlaku untuk program 

pendidikan semua jalur sebagai bagian dari 

program belajar sepanjang hayat. Urgensi 

berkembangnya pendidikan dan belajar 

sepanjang hayat dilatarbelakangi oleh 

kondisi nyata (real conditions) bangsa-

bangsa di dunia yang dihadapkan pada kian 

banyaknya pengangguran, bertambahnya 

penduduk miskin, melemahnya standar 

kehidupan dalam populasi penduduk dunia 

yang makin bertambah, makin tajamnya 

jurang antara yang kaya dan yang miskin, 

dan sebagainya. Kondisi tersebut menjadi 

inspirasi kunci (key inspiration) bagi 

berkembangnya belajar sepanjang hayat 
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melalui pengembangan potensi manusia (the 

development of human potential). 

Belajar sepanjang hayat memberikan 

kesempatan belajar secara wajar dan luas 

kepada setiap orang sesuai dengan 

perbedaan minat, usia, dan kebutuhan 

belajar masing-masing. Kesempatan ini 

merupakan peluang yang dapat 

dimanfaatkan untuk belajar seperti program-

program kegiatan belajar kelompok (group 

learning), kegiatan belajar perorangan 

(individual learning), dan kegiatan belajar 

melalui media massa. Kegiatan belajar 

tersebut dapat dilakukan di berbagai tempat 

yaitu di tempat kerja, rumah ibadat, rumah 

tinggal; gedung perkumpulan, sekolah, 

tempat bermain, lapangan olah raga, 

gelanggang remaja/pemuda, majelis ta'lim, 

padepokan, perpustakaan, pusat-pusat 

pembelajaran, panti dan lain sebagainya. 

Berbagai bentuk kegiatan pendidikan 

nonformal ditemukan sekarang sebagai 

modes of learning dan kegiatan itu telah 

berlangsung setua peradaban manusia antara 

lain: “adult education, recurrent 

education,life-long education and learning, 

non-formal education, extention education, 

on-the-jon training,aprenticeship, and youth 

organizations” dan lainnya dan itu 

merupakan bagian penting dari “total 

learning system of society” dan alat untuk 

memenuhi kebutuhan belajar masyarakat. 

Penetapan fokus tersebut didasarkan 

pada asumsi konseptual-teoritik dan factual-

empirik bahwa yang selama ini paling 

responsif dengan konsep dan prinsip belajar 

sepanjang hayat adalah program dan satuan 

pendidikan nonformal. Hal ini sangat masuk 

akal mengingat pendidikan nonformal 

memiliki karakteristik yang lebih luwes 

dibandingkan dengan pendidikan formal. 

Full day school adalah sebuah sistem 

pembelajaran yang dilakukan dalam 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan 

sehari penuh dengan memadukan sistem 

pembelajaran secara intensif yaitu dengan 

memberikan tambahan waktu khusus untuk 

pendalaman selama lima hari dan sabtu di 

isi dengan relaksasi atau kreativitas. 

Dimulainya sekolah sejak pagi hari sampai 

sore hari, sekolah lebih leluasa mengatur 

jam pelajaran yang mana disesuaikan 

dengan bobot pembelajaran dan ditambah 

dengan model-model pendalamannya. 

Sedangkan waktunya digunakan untuk 

program-program pembelajaran yang 

bernuansa informal, tidak kaku, 

menyenangkan bagi siswa dan 

membutuhkan kreatifitas dan inovasi 

seorang guru. Dalam hal ini, syukur yang 

berpatokan dalam hal penelitian mengatakan 

“bahwa waktu belajar yang efektif pada 

anak itu hanya tiga sampai empat jam sehari 

(dalam suasana formal) dan tujuh sampai 

delapan jam sehari (dalam suasana 

informal). 

Lebih banyaknya waktu yang tersedia 

di sekolah full day school memungkinkan 

para staf guru untuk merancang kurikulum 

yang dikembangkan. Dengan demikian 

selain materi yang wajib diajarkan sesuai 

peraturan dari pemerintah, terbuka 

kesempatan untuk menambahkan materi lain 

yang dipandang sesuai dengan tujuan 

pendidikan di lembaga tersebut. Kurikulum 

yang dipergunakan di sekolah full day 

school dirancang berdasarkan pengalaman 

dan masukan dari beberapa lembaga lain 

seperti tempat penitipan anak dan kurikulum 

TK/SD Al-Qur’an yang telah dikembangkan 

dengan tetap mengacu pada kurikulum yang 

telah ditetapkan oleh Diknas. 

Full day school merupakan program 

pendidikan yang seluruh aktivitas berada di 

sekolah (sekolah sepanjang hari) dengan ciri 

integrated activity dan integrated 

curriculum. Dengan pendekatan ini maka 

seluruh program dan aktivitas anak di 

sekolah mulai dari belajar, bermain, makan 

dan ibadah dikemas dalam suatu sistem 

pendidikan. Dengan sistem ini pula 

diharapkan mampu memberikan nilai-nilai 

kehidupan yang islami pada anak didik 

secara utuh dan terintegrasi dalam tujuan 

pendidikan. konsep pendidikan yang 

dijalankan sebenarnya adalah konsep 

effective school, yakni bagaimana 

menciptakan lingkungan yang efektif bagi 

anak didik. Sebagai konsekuensinya, anak–
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anak didik diberi waktu lebih banyak di 

lingkungan sekolah. 

Alasan yang melandasi lahirnya 

sistem pembelajaran full day school adalah 

mengurangi pengaruh negatif dari luar pada 

anak usai sekolah. Banyak masalah serius 

pada anak-anak karena terpengaruh dari 

lingkungan di luar sekolah dan rumah. Dan 

kebanyakan lingkungan dari luar tersebut 

membawa pengaruh yang negatif bagi anak- 

anak. Oleh karena itu, maka perlu 

diimplementasikan full day school guna 

meminimalkan pengaruh negatif pada anak, 

termasuk televisi dan media elektronik 

lainnya. Dengan diimplementasikan sistem 

pembelajaran full day school, maka rentan 

waktu belajar di sekolah relatif lebih lama 

sehingga memaksa siswa belajar mulai pagi 

hingga sore hari, sehingga waktu belajar di 

sekolah lebih efektif dan efisien. Dengan 

sistem pembelajaran full day school ini, 

maka anak-anak tidak hanya diajarkan 

dengan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi 

mereka juga dididik dengan ilmu agama 

sehingga ada keseimbangan antara IPTEK 

dan IMTAQ sebagai bekal hidupnya kelak. 

Dengan diterapkannya sistem pembelajaran 

full day school, maka sangat membantu 

orang tua siswa terutama yang sibuk 

bekerja. Karena dengan sistem pembelajaran 

full day school ini, maka anak-anak harus 

belajar mulai pagi hingga sore hari sehingga 

orang tua tidak lagi direpotkan dengan 

urusan mengasuh anak, mengawasi, dan lain 

sebagainya. Orang tua tidak akan merasa 

khawatir anaknya terkena pengaruh negatif, 

karena anaknya akan seharian berada di 

sekolah yang artinya sebagian besar 

waktunya dimanfaatkan untuk belajar. 

Sistem pembelajaran Full day School 

adalah salah satu inovasi baru dalam bidang 

pendidikan. Karena dalam sistem 

pembelajaran full day school yang lebih 

ditekankan adalah pembentukan akidah dan 

akhlak untuk menanamkan nilai-nilai yang 

positif. Agar semua dapat terakomodir, 

kurikulum dalam sistem pembelajaran full 

day school didesain untuk menjangkau 

masing-masing bagian dari perkembangan 

peserta didik. Konsep pengembangan dan 

inovasi sistem pembelajaran full day school 

adalah untuk mengembangkan kreatifitas 

yang mencakup integrasi dari kondisi tiga 

ranah yaitu kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Sistem pembelajaran full day 

school merupakan pengemasan dalam hal 

metode belajar yang berorientasi pada 

kualitas pendidikan berlangsung selama 

sehari penuh dengan penggunaan format 

game (permainan) yang menyenangkan 

dalam pembelajarannya. 

Diperlukan jaminan mutu dari segala 

apek untuk pelaksanaan sekolah berbasis 

full day. Menurut konteks pendidikan, 

pengertian mutu mengacu pada masukan, 

proses, luaran, dan dampaknya. Mutu 

masukan dapat dilihat dari berbagai sisi. 

Pertama, kondisi baik tidaknya masukan 

sumber daya manusia, seperti kepala 

sekolah, guru laboran, staf tata usaha, dan 

siswa. Kedua, memenuhi atau tidaknya 

kriteria masukan material berupa alat 

peraga, buku-buku, kurikulum, sarana dan 

prasarana sekolah, dan lain-lain. Ketiga, 

memenuhi atau tidaknya criteria masukan 

yang berupa perangkat software, seperti 

peraturan, struktur organisasi dan deskripsi 

kerja. Keempat, mutu masukan yang bersifat 

harapan dan kebutuhan, seperti visi, 

motivasi, ketekunan cita-cita. 

Suryadi dan Tilaar menjelaskan bahwa 

“mutu pendidikan adalah merupakan 

kemampuan sistem pendidikan yang 

diarahkan secara efektif untuk 

meningkatkan nilai tambah faktor input agar 

menghasilkan output yang setinggi-

tingginya”. Berdasarkan beberapa definisi 

mutu yang telah dikemukakan secara 

sederhana dapat diambil pemahaman bahwa 

mutu pendidikan merupakan kemampuan 

sistem pendidikan dalam mengelola dan 

memproses pendidikan secara berkualitas 

dan efektif untuk meningkatkan nilai 

tambah agar menghasilkan output yang 

berkualitas. Output yang dihasilkan oleh 

pendidikan yang bermutu juga harus mampu 

memenuhi kebutuhan stakeholders seperti 

yang diungkapkan oleh E.Mulyasa sebagai 

berikut: Pendidikan yang bermutu bukan 

hanya dilihat dari kualitas lulusannya tetapi 
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juga mencakup bagaimana lembaga 

pendidikan mampu memenuhi kebutuhan 

pelangan sesuai dengan standar mutu yang 

berlaku. Pelanggan dalam hal ini adalah 

pelanggan internal (tenaga kependidikan) 

serta pelanggan eksternal (peserta didik, 

orang tua, masyarakat dan pemakai lulusan). 

 

PENUTUP 
Transformasi menuju sekolah bermutu 

diawali dengan mengadopsi dedikasi 

bersama terhadap mutu oleh dewan sekolah, 

administrator, staff, siswa, guru dan 

komunitas. Proses diawali dengan 

mengembangkan visi dan misi mutu untuk 

wilayah dan setiap sekolah serta departemen 

dalam wilayah tersebut. Untuk memperbaiki 

mutu pendidikan diperlukan keterlibatan 

semua pihak. Karena perbaikan pendidikan 

bukan tanggung jawab Menteri pendidikan 

saja, atau Dirjen, Rektor, Dekan, dan kepala 

sekolah saja. Semua yang peduli terhadap 

nasib bangsa di masa depan harus merasa 

terpanggil untuk membenahi benang kusut 

yang ada di dalam sistem pendidikan 

nasional. Semua pihak yang terkait dengan 

kebijakan dan opersionalisasi pendidikan 

bertanggung jawab untuk membenahi 

pendidika kita. Para birokrat, teknokrat, dan 

politikus harus memiliki visi yang sama dan 

kepedulian menetapkan kebijakan untuk 

perbaikan pendidikan nasional. 

Pendidikan nonformalpun dapat 

berperan dalam peningkatan mutu sekolah 

berbasis full day. Pertama, melihat dari 

kacamata kondisi baik tidaknya masukan 

sumber daya manusia, seluruh lapisan mulai 

dari kepala sekolah, guru laboran, staf tata 

usaha dapat ditingkatkan mutunya melalui 

pendidikan yang bersifat informasional 

maupun institusional seperti penyuluhan dan 

pelatihan. model pendidikan yang 

dikususkan bagi sekolah, guru laboran, staf 

tata usaha ini tidak mungkin lagi mampu 

terwadahi oleh pendidikan formal. Melalui 

penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, akan 

lebih dapat bersifat fleksibel dikarenakan 

keterbatasan mereka. 

Pendidikan formal dan nonformal 

memang sudah tidak relevan jika di kotak-

kotakkan menurut tempat pelaksanaannya. 

Pendidikan formal dapat besinergi dengan 

nonformal dalam rangka menciptakan 

peningkatan mutu pendidikan.  
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Abstrak: Tujuan kajian ini menganalisis tentang 1) landasan pelaksanaan pendidikan nonformal, 2) model 

pendekatan pendidikan nonformal, dan 3) fungsi pendidikan nonformal dalam pelaksanaan full day school. 

Kajian ini menggunakan metode analisis literatur, dengan melakukan studi komparasi berbagai sumber dan 

dilakukan analisis mendalam sehingga ditemukan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Kajian ini menyimpulkan temuan : 1) pendidikan nonformal memiliki landasan filosofis, sosiologis, psikologis, 

dan yuridis dan teori pendukung, 2) model pendekatan pendidikan nonformal meliputi : a) pelengkap untuk 

mendekatkan fungsi sekolah dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, b) paralel dengan pendidikan 

formal, menekankan kedua jalur tersebut berjalan berdampingan dan saling menunjang, dan c) alternatif bagi 

pendidikan formal, menunjukkan adanya kebebasan pendidikan nonformal mengembangkan sistem dan 

program-programnya sendiri. 3) pendidikan nonformal memiliki fungsi sebagai pelengkap, penambah dan 

pengganti pendidikan formal sejalan dengan prinsip pendidikan sepanjang hayat. Ketiga kajian di atas dapat 

menjadi dasar implementasi full day school dalam perspektif pendidikan nonformal.  

 

Kata kunci : Landasan Pendidikan Nonformal, Model Pendidikan Nonformal, Fungsi Full day School.  

 

PENDAHULUAN  

Ditinjau secara filosofis bahwa 

landasan pendidikan suatu bangsa sangat 

dipengaruhi oleh landasan ideologi yang 

dianut oleh bangsa itu sendiri. Pancasila 

sebagai landasan Bangsa Indonesia, 

memberikan konsepsi yang jelas bagi 

kerangka konsep pendidikan nonformal, 

baik pengembangan konsep teoritik maupun 

konsep pernbelajarannya. Kata  filosofis,  

dari  kata  filsafat, yang  berarti  cenderung  

ke arah  filsafat. Filsafat itu sendiri dapat 

diartikan sebagai suatu metode berfikir, cara 

memandang atau melihat sesuatu secara 

komprehensif. 

Sebagai suatu metode, filsafat 

merupakan cara berfikir menganalisis dan 

mengkaji pendidikan nonformal secara 

mendalam sehingga kehadirannya terhadap 

dunia pendidikan khususnya dan kehidupan 

manusia pada umumnya dapat 

dipertanggungjawabkan. Sebagai suatu cara 

pandang, filsafat diharapkan dapat memberi 

suatu nilai dan pemikiran mengenai 

eksistensi, landasan dan pedoman 

pendidikan nonformal sehingga dapat 

memberi nilai tambah dan kontribusi 

terhadap individu atau masyarakat dalam 

menyikapi hidup dan kehidupannya. Dengan 

demikian ilmu pendidikan nonformal 

memiliki landasan filosofis, sebagai dasar 

tempat berpijak, mengkaji dan menelaah 

kegiatan pendidikan nonformal. 

Dalam implementasinya, pendidikan 

nonformal memiliki pendekatan yang 

dilakukan para praktisi didasarkan atas suatu 

pandangan bahwa pendidikan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat itu 

merupakan bagian penting dari dan sebagai 

pendekatan dasar dalam pembangunan. 

Pertama, sebagai bagian penting dari 

pembangunan, menunjukkan bahwa 

program pendidikan nonformal mempunyai 

kedudukan yang sama pentingnya dengan 

program-program lain dalam pembangunan. 

Kenyataan menunjukkan bahwa kebijakan 

dan program pembangunan di tingkat lokal, 

regional, maupun nasional terdapat 

kebijakan dan program pendidikan 

nonformal yang terkait dengan sektor-sektor 

pembangunan lainnya. Kedua, sebagai 

pendekatan dasar dalam pembangunan, 

pendidikan nonformal mempunyai fungsi 
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untuk mengembangkan sumber daya 

manusia yang menjadi pelaku utama dalam 

berbagai sektor pembangunan. 

Pembangunan akan berjalan dengan baik 

apabila sumber daya manusia sebagai 

subyek pembangunan dikembangkan 

melalui kegiatan pendidikan yang relevan 

dengan pembangunan. 

Dalam kaitannya dengan peranan 

pendidikan nonformal untuk membantu 

pendidikan formal, para perencana 

pendidikan untuk pembangunan, 

mengembangkan tiga model pendekatan 

pendidikan, yaitu pertama, pendidikan 

nonformal sebagai pelengkap pendidikan 

formal. Kedua, pendidikan nonformal yang 

paralel dengan pendidikan formal.  Ketiga, 

pendidikan nonformal sebagai alternatif 

pendidikan formal. Masing-masing 

pendekatan model memiliki pendekatan 

yang berbeda dalam memecahkan 

permasalahan pendidikan yang dihadapi 

oleh pendidikan formal. 

Implementasi penerapan fullday 

school dalam perspektif pendidikan 

nonformal dikaitkan dengan fungsi-fungsi 

pendidikan nonformal dalam pendidikan 

formal. Peranan pendidikan nonformal 

dalam pemecahan masalah pendidikan 

formal adalah sebagai pelengkap, penambah, 

dan pengganti pendidikan formal. Pertama, 

sebagai pelengkap (complementary 

education), pendidikan nonformal dapat 

menyajikan berbagai mata pelajaran atau 

kegiatan belajar yang belum termuat dalam 

kurikulum pendidikan formal sedangkan 

materi pelajaran atau kegiatan belajar 

tersebut sangat dibutuhkan oleh anak didik 

dan masyarakat yang menjadi layanan 

sekolah tersebut. Kedua, sebagai penambah 

(suplementary education), pendidikan 

nonformal dapat memberi kesempatan 

tambahan pengalaman belajar dalam mata 

pelajaran yang sama yang ditempuh di 

sekolah kepada mereka yang masih 

bersekolah atau mereka yang telah 

menamatkan satuan pendidikan formal. 

Tambahan belajar ini dilakukan di tempat 

yang sama atau di tempat lain dengan waktu 

yang berbeda. Ketiga, sebagai pengganti 

(subtitute education), pendidikan nonformal 

dapat menggantikan fungsi pendidikan 

formal di daerah-daerah yang karena 

berbagai alasan penduduknya belum 

terjangkau oleh pendidikan formal. Ketiga 

fungsi pendidikan nonformal tersebut saling 

mendukung satu sama lain dalam 

implementasi penerapan full day school 

untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar 

peserta didik di masyarakat. 

Tulisan ini membahas lebih lanjut 

landasan pelaksanaan pendidikan nonformal, 

model pendekatan pendidikan nonformal, 

dan fungsi pendidikan nonformal dalam 

pelaksanaan full day school. Kajian ini 

menggunakan metode analisis literatur, 

dengan melakukan studi komparasi berbagai 

sumber dan dilakukan analisis mendalam 

sehingga ditemukan kesimpulan yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

 

PEMBAHASAN  

Landasan Pendidikan Nonformal 

Landasan Filosofis  
Berbicara tentang filsafat dan teori 

pendidikan nonformal, tidak terlepas dari 

pemahaman konsep tentang kegiatan belajar 

yang terjadi di tengah-tengah masyarakat 

(learning society). Terciptanya masyarakat 

gemar belajar (learning society) merupakan 

wujud nyata model pendidikan sepanjang 

hayat (lifelong learning) mendorong 

terbukanya kesempatan menuntut setiap 

orang, masyarakat, organisasi, institusi 

sosial untuk belajar lebih luas. Kondisi ini 

menumbuhkan semangat dan motivasi untuk 

belajar mandiri terutama dalam memenuhi 

kebutuhan belajar sepanjang hayat, dan 

memperkuat keberdayadidikan (educability) 

agar mampu mendidik diri dan 

lingkungannya. 

Masyarakat gemar belajar dapat 

menciptakan peluang pendidikan nonformal 

di tempat yang mudah dijangkau dengan 

cara-cara yang sesuai dengan potensi lokal, 

keterampilan dan kecakapan warga belajar 

serta sesuai dengan kebutuhan 

kehidupannya. Meta-konsep "educability" 

ini memungkinkan warga belajar "fully able 

to take advantage of any available 
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educational opportunities" lebih giat 

mencari informasi baru yang berkaitan 

dengan kepentingan hidupnya melalui media 

elektronika, media cetak, nara sumber, 

obyek langsung dan lainnya. Dengan konsep 

itu, warga belajar dapat menambah 

pengetahuan dengan membaca buku, jurnal, 

surat kabar, majalah, menulis dan 

menyampaikan informasi mengenai 

pengalaman kerjanya serta belajar 

berkelanjutan untuk memperkaya 

pengetahuan dan keterampilan, belajar 

memecahkan masalah dan meningkatkan 

kualitas kehidupan diri dan masyarakatnya. 

Konsep belajar sepanjang hayat 

(lifelong learning) sebagai landasan 

pendidikan nonformal telah menjadi suatu 

kebutuhan vital untuk kelangsungan hidup 

setiap individu, masyarakat dan bahkan 

bangsa. Peran dan tanggung jawab 

pembelajar secara gradual mengalami 

pergeseran ke warga belajar sehingga warga 

belajar dapat berperan lebih bebas dan 

proaktif serta bertanggungjawab dalam 

memahami dan mengendalikan diri dan 

lingkungannya. 

Dengan demikian, ilmu kependidikan, 

khususnya pendidikan nonformal memiliki 

landasan filosofis. Landasan filosofis 

pendidikan nonformal merupakan dasar 

tempat berpijak, mengkaji dan menelaah 

kegiatan pendidikan nonformal. Kata 

filosofis, dari kata filsafat, berarti cenderung 

ke arah filsafat. Kemudian filsafat sendiri 

dapat diartikan sebagai suatu metode 

berfikir, cara memandang atau melihat 

sesuatu secara komprehensif. Sebagai suatu 

metode, filsafat merupakan cara berfikir 

menganalisis pendidikan nonformal secara 

mendalam sehingga kehadiran pendidikan 

nonformal pada dunia pendidikan khususnya 

dan kebidupan manusia pada umumnya 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Filsafat pendidikan sebagai landasan 

fundasional pendidikan nonformal, 

mempunyai sifat spekulatif, preskriptif, dan 

analitik. Sifat spekulatif ini muncul tatkala 

falsafah pendidikan menelusuri teori-teori 

yang berhubungan dengan hakekat manusia, 

masyarakat, dan dunia. Penelusuran 

teori-teori ini dilakukan melalui pengkajian 

hasil-hasil penelitian dan berbagai ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku 

manusia (behavioral sciences). Sifat 

preskriptif timbul ketika falsafah pendidikan 

merinci tujuan-tujuan pendidikan yang harus 

dicapai dan strategi yang tepat untuk 

mencapai tujuan-tujuan itu. Sifat analitik 

muncul ketika falsafah menguji dasar-dasar 

pikiran yang digunakan dalam rumusan 

tentang gagasan pendidikan nonformal. 

Konsistensi antara gagasan pendidikan 

nonformal dengan gagasan lain, dan metode-

metode yang digunakan pengujian gagasan 

itu sendiri. Sifat analitik diterapkan ketika 

menguji secara logis semua konsep yang 

berkaitan dan berkenaan dengan kenyataan 

atau realitas yang dihadapi. Dengan 

demikian spekulatif, preskriptif, dan analitik 

saling berhubungan antara yang satu dengan 

yang lainnya. 

Ada dua kategori yang perlu 

diperhatikan dalam menganalisis 

pokok-pokok utama filsafat pendidikan yang 

dipandang melandasi eksistensi dan 

pentingnya pendidikan nonformal sesuai 

dengan sifatnya sebagai suatu metoda dan 

suatu pandangan bagi landasan dan 

pedoman tingkah laku seseorang (individu) 

atau masyarakat dalam seluruh kehidupan 

dan cita-citanya. Mengacu pada kedua dasar 

analisis kajian tersebut, beberapa ahli 

memberikan gambaran dasar bagi landasan 

fundasional pendidikan nonformal, seperti 

Gordon Darkenwald, (1982), Sahakian 

(1972), Hal Beder (1972), Ozmon Craver 

(1981), Sudjana, D. (1991), John L. Elias, S. 

Merriam (1980). Pada intinya 

anggapan-anggapan para ahli tersebut 

mengisyaratkan bahwa eksistensi dan 

pentingnya pendidikan nonformal secara 

fungsional memiliki konsep dasar yang 

mengacu pada filsafat pendidikan, atau 

aliran filsafat lainnya. Konsekwensi tersebut 

memberikan isyarat bahwa mengapa 

Pendidikan nonformal penting, karena 

konsekwensi filosofis pendidikan nonformal 

secara fundamental tidak bertentangan 

dengan atribut yang diinginkan oleh aliran 

dan filsafat pendidikan. 
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Pendidikan nonformal memiliki 

sumber nilai yang didasarkan pada 

konsep-konsep yang berlaku dan relevan 

bagi proses dan perkembangannya. Oleh 

karenanya pendidikan nonformal baik 

sebagai praktek maupun sebagai teori, akan 

dilakukan atas dasar kerangka-kerangka 

kerja tertentu. Kerangka-kerangka tersebut 

bersumber dari filsafat. Salah satu pengujian 

filosofis pendidikan nonformal adalah 

ditujukan pada hubungan antara filsafat 

yang mendasarinya dengan kegiatannya 

(antara, teori dan praktek), sehingga 

kekuatan filosofis yang mendasari 

pendidikan nonformal tergantung pada 

kemampuannya membuat warga belajar 

(individu, masyarakat) dapat memahami dan 

mengekpresikan aktivitasnya sehari-sehari 

dengan cara-cara yang lebih baik. 

Pengujian filosofis pendidikan 

nonformal menurut Sudjana, D. (2004:152-

153) didasarkan pada faktor-faktor berikut : 

1) hakikat kehidupan yang baik menjadi 

tujuan pendidikan nonformal. Kehidupan 

yang baik itu menyangkut norma dan nilai-

nilai kehidupan yang ideal yang harus dapat 

dicapai oleh manusia melalui pendidikan, 

khususnya pendidikan nonformal, 2) hakikat 

masyarakat itu sendiri sehubungan dengan 

pendidikan nonformal sebagai proses yang 

terjadi di tengah-tengah masyarakat luas di 

luar persekolahan. Masyarakat senantiasa 

berubah sesuai dengan ruang dan waktu, 3) 

hakikat manusia yang menjadi warga belajar 

pendidikan nonformal. Warga belajar 

sebagai mahluk individual, religius, sosial 

dan unik memiliki kesamaan dan perbedaan. 

Persamaannya ialah individu memiliki 

potensi untuk berkembang, dan 

perkembangan itu akan mantap apabila 

melalui pendidikan, keterbatasan jangkauan 

pendidikan formal memberikan tendensi 

bagi berlakunya pendidikan nonformal 

untuk berkiprah di dalamnya secara lebih 

luas, dan 4) hakikat kebenaran yang menjadi 

kajian berbagai ilmu penge-tahuan, 

termasuk di dalamnya pendidikan 

nonformal. Kebenaran itu berkaitan dengan 

kebenaran yang disepakati (agreement 

reality) dan kebenaran yang dialami 

(experiential reality). 

Secara lebih khusus filsafat 

pendidikan nonformal dapat dikaji dari 

cabang filsafat ontologi, menyangkut objek 

materi keilmuan pendidikan nonformal itu, 

epistimologi bertalian cara pemerolehan dan 

pembelajaran keilmuan pendidikan 

nonformal dan aksiologi yang berhubungan 

dengan kegunaan atau manfaat keilmuan 

pendidikan nonformal bagi kehidupan warga 

belajar yang lebih luas. Cabang-cabang 

filsafat tersebut dikaji secara integratif 

sehingga memperoleh konsep yang jelasdan 

dapat dijadikan, pedoman untuk menyusun 

kebijakan, menetapkan visi, misi serta 

menetapkan tujuan pendidikan nonformal 

yang lebih jelas. 

Secara filosofis hakekat keilmuan 

dalam proses pembelajaran pendidikan 

nonformal adalah mempelajari proses 

pembentukan kepribadian manusia dan 

kegiatan belajar yang dirancang secara sadar 

dan sistematis dalam interaksi antara 

tutor/sumber belajar dan warga belajar. 

Kepribadian adalah kondisi dinamis yang 

merupakan keterpaduan antara pola berpikir, 

sikap, dan pola tingkah laku warga belajar 

dan sumber belajar. Pembentukan 

kepribadian dapat mencakup proses transfer 

dan transformasi pengetahuan, sikap dan 

perilaku mengenai aspek logika, etika dan 

estetika yang masing-masing mencakup 

ranah kognitif, afektif dan psikomotor. 

Dalam mengkaji objek tersebut di atas, 

pendidikan nonformal sebagai suatu ilmu 

menyusun batang tubuh pengetahuan teoritis 

berdasarkan epistimologi keilmuan secara 

logis, analisis, dan teruji dengan 

mengembangkan postulat, asumsi, prinsip, 

dan konsep yang berdasar pada ilmu 

pendidikan itu sendiri dengan dibantu oleh 

teori-teori keilmuan di luar bidang 

pendidikan. Teori pendidikan sebagai bahan 

acuan keilmuan pendidikan nonformal 

terutama bersumber dari filsafat, psikologi, 

sosiologi dan antropologi, serta menjelaskan 

realitas pendidikan (educational reality) dari 

pengalaman pendidikan (educational 

experience) dan objektifitasnya 
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(objectification) sebagai phenomenon bene 

fundamentation, yaitu dasar suatu teori. Jadi 

ilmu pendidikan nonformal tidak dapat 

dipahami dari pengalaman individual 

semata, melainkan harus melalui analisis 

anatominya yang sistematis. Trisnamansyah, 

S. (1986:3) mengemukakan bahwa; “ilmu 

pendidikan nonformal dapat diartikan 

sebagai ilmu yang secara sistemik 

mempelajari interaksi sosial-budaya antara 

warga belajar sebagai objek dengan sumber 

belajar dalam rangka mencapai tujuan-

tujuan pendidikan yang diinginkan, dengan 

menekankan pada pembentukan 

kemandirian, dalam rangka belajar 

sepanjang hayat”. 

Sebagai suatu ilmu pendidikan 

nonformal memiliki sifat ilmu yang 

berdasarkan pada otonomi disiplin ilmunya 

tersendiri. Karena pendidikan nonformal 

mampu memberikan argumen dasar struktur 

ilmu yang jelas baik struktur ilmu yang 

bersifat internal maupun eksternal. Dengan 

jelasnya struktur dan otonominya ilmu 

pendidikan nonformal mampu mengkaji dan 

menghasilkan generalisasi-generalisasi, serta 

konsep, teori tentang belajar dalam rangka 

mewujudkan kemandirian, baik itu melalui 

magang (learning by doing) atau 

pemberdayaan (empowering process). 

Konsep keilmuan pendidikan 

nonformal pada prinsipnya menunjukkan 

sifat reflektif studi aktivitas kemanusiaan 

yang terjadi di dalamnya. Subjeknya, yaitu 

manusia pengamat dan obyeknya yaitu 

manusia yang bertindak, oleh karenanya 

komponen utama ini tidak dapat dipisahkan 

satu dari yang lainnya. Dengan demikian 

teori dan realitas dalam keilmuan 

pendidikan nonformal adalah suatu kesatuan 

yang satu sama lain saling mencampuri 

(interfere). Maka keilmuan pendidian luar 

sekolah adalah suatu kesatuan disiplin ilmu 

(multireferential discipline) yang 

membangun sistem teori yang bersifat 

khusus dengan memiliki ciri khas sebagai 

realita dari ilmu pendidikan itu sendiri 

sebagai acuan utamanya bagi pengembangan 

keilmuan pendidikan nonformal. 

Dengan demikian pendidikan 

nonformal sebagai suatu ilmu memiliki 

fundamen dasar sebagai suatu 

multireferential discipline yang dibangun 

dari sistem teori yang khas dan memiliki 

kekhususan yang berkenaan dengan ciri 

khas realita dari pendidikan nonformal. 

Fundamen dasar yang dibangun pendidikan 

nonformal memiliki objek dan subjek, 

sehingga pendidikan nonformal disusun 

berdasarkan atas batang tubuh pengetahuan 

teoritis dengan argumen dasar epistimologi 

keilmuan secara logis, analisis, sistematis, 

dan teruji dengan pengembangan postulat, 

asumsi, prinsip, dan konsep pendidikan 

nonformal dengan tidak melewatkan 

bantuan dari teori-teori keilmuan di luar 

bidang pendidikan nonformal. 

Dalam sudut pandang landasan 

filosofis pendidikan, khususnya pendidikan 

nonformal, menurut aliran filsafat idealisme, 

peserta didik/warga belajar dalam 

pendidikan nonformal, adalah mahluk 

rohaniah dan merupakan bagian dart alam 

rohaniah jagat raya ini. Peserta didik 

mempunyai tujuan-tujuan rohaniah yang 

harus dipenuhi dengan mengaktualisasikan 

potensi-potensi yang ia miliki. Aspek-aspek 

rohaniah inilah yang dikembangkan oleh 

pendidikan nonformal. Pengembangan ranah 

kognisi, afeksi dan psikomotor, serta 

aspirasi pada dasarnya adalah upaya 

perubahan aspek-aspek rohaniah. Upaya 

untuk mencapai tujuan rohaniah adalah 

dengan mengembangkan potensi-potensi 

rohaniah yang dimiliki oleh peserta didik 

melalui upaya pendidikan nonformal. 

Berdasarkan pada pandangan tersebut, 

pendidikan nonformal perlu mendinamisasi 

dua hal : 1) meningkatkan kesadaran dan 

keakraban peserta didik terhadap seluruh 

potensi-potensi rohaniah yang dimiliki oleh 

dirinya dan 2), mengembangkan hubungan 

yang selaras antara unsur rohaniah peserta 

didik dengan lingkungannya. Dengan upaya 

dinamisasi ini maka setiap pengetahuan 

yang perlu dipelajari oleh peserta didik 

hendaknya dikembangkan dari potensi yang 

dimilikinya. Proses pendidikan nonformal 

seperti itu tidak akan bertindak untuk 
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menjejalkan pengetahuan yang ada ke dalam 

pikiran peserta didik (Sudjana, D. 2004). 

Filsafat realisme memandang bahwa 

setiap kenyataan itu berwujud materi atau 

benda dan bukan dalam bentuk pikiran, 

Berdasarkan aliran realis alamiah dan 

ilmiah, pendidikan nonformal hendaknya 

mernuat bahan-bahan belajar inti (core 

value) yang memungkinkan peserta didik 

(warga belajar) dapat memahami lingkungan 

atau alam sekitar dengan sebaik-baiknya. 

Aliran realis klasik menambahkan bahwa 

tujuan pendidikan nonformal adalah 

membantu peserta didik untuk menjadi 

manusia yang dapat mengembangkan 

kemampuan intelektualnya, berperilaku 

kreatif dan spontan, serta bersikap inovatif 

Pendidikan nonformal tidak hanya untuk 

membantu (helping) warga belajar mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik 

dan lingkungan sosialnya, akan tetapi 

pendidikan nonformal mampu membantu 

warga, belajar agar selalu mengembangkan 

diri. 

Filsafat pragmatistme pandangan 

filsafat ini lebih mengacu pada pengetahuan 

tentang kenyataan itu ialah sepanjang 

dialami manusia melalul alat dria. Oleh 

karena itu ilmu pengetahuan, bahkan agama, 

banyak mempengaruhi aliran ini. 

Tema-tema pokok yang diulik aliran 

pragmatis diantaranya adalah : 1) kenyataan 

tentang adanya perubahan, 2) hakekat 

manusia sebagai mahluk biologis dan 

mahluk sosial, 3) kerelatifan nilai-nilai dan 

4) penggunaan manusia untuk belajar 

bertindak secara kritis. Mengacu pada 

topik-topik tersebut di atas, maka 

pendidikan nonformal dalam menetapkan 

tujuan dan kegiatannya perlu disusun secara 

terbuka dan fleksible, dalam arti terbuka 

terhadap perbaikan dan perubahan. 

Demikian pula tujuan dan kegiatan 

pendidikan hendaknya disusun secara 

rasional dan ilmiah. Disamping itu, aliran 

pragmatis pereaya bahwa manusia pada 

dasamya dapat berubah dengan luwes. 

Hal lain yang dapat dijadikan acuan 

mengapa pragmatisme dipandang sebagai 

dasar filsafat pendidikan nonformal, karena 

aliran ini berpandangan bahwa pendidikan 

bukan merupakan suatu proses pembentukan 

dari luar, dan juga bukan merupakan suatu 

pemerkahan kekuatan-kekuatan laten 

dengan sendirinya (unbuilding). Oleh karena 

itu pendidikan menurut pragmatisme 

merupakan suatu proses reorganisir dan 

rekonstruksi dari pengalaman-pengalaman 

individu. Pandangan ini menekankan bahwa 

baik anak maupun orang dewasa selalu 

belajar dari pengalaman. (John Dewey 1964: 

76 dalam Kamil, M. 2009) “The idea of 

growth results, in conception that education 

is a constant reorganizing or reconstructing 

of experience. It has all the time an 

immediately end, the direct transformation 

of the quality of experience. Ada tiga catatan 

pokok dari John Dewey yang sangat 

berkaitan erat dengan prinsip belajar dalam 

pendidikan nonformal adalah : 1) 

pendidikan merupakan kebutuhan untuk 

hidup (learning to be) 2) pendidikan sebagai 

pertumbuhan, 3) pendidikan sebagai fungsi 

sosial. (education is the jundamental method 

of social progress) (Ozmon Craver, 1981 

dalam Kamil, M. 2009). 

Aliran filsafat lain yang juga dapat 

dijadikan fondamen bagi pendidikan 

nonformal adalah : filsafat progressivisme, 

filsafat existensialisme dan radikalisme. 

Progerssivisme memandang bahwa dalam 

menyelenggarakan pendidikan kebebasan 

dan inisiatif warga belajar, pendidik/tutor 

dan warga belajar mampu merencanakan 

kurikulum berdasarkan masalah yang 

muncul dalam pengalaman. Child centered 

dengan menekankan pemecahan masalah 

motivasi agar menumbuhkan minat peserta 

didik, tidak ada tujuan akhir, tujuan 

pendidikan hanya pertumbuhan untuk 

menghasilkan pertumbuhan berikutnya. 

Eksistensialisme memiliki hubungan erat 

dengan pendidikan, karena keduanya 

berkaitan erat dengan masalah-masalah yang 

sama yakni manusia, hidup, hubungan antar 

manusia, hakikat kepribadian, dan 

kebebasan (kemerdekaan). (Darkenwald, G 

D. 1982:36). Pemikiran yang rasional 

mengapa kedua aliran filsafat tersebut perlu 

dijadikan landasan dalam mendidik orang 
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dewasa. Rasionalnya adalah : 1) 

membelajarkan orang dewasa perlu landasan 

untuk melihat keterflubungannya dengan 

masalah-masalah pendidikan, 2) 

membelajarkan orang dewasa perfu melihat 

hubungan secara kontekstual antara 

pendidikan oraing dewasa dengan aktivitas 

masyarakat, 3) filsafat kerja (working 

philosophy) dalam membelajarkan orang 

dewasa perlu dikembangkan satu 

pendekatan melalui persetujuan dan 

kesepamahan tentang pertanyaan-pertanyaan 

mendasar what is reality, what is the nature 

of man, what is education, 4) in a broader, 

personal sense, development of working 

philosophy can provide a deeper meaning to 

the adult educator's life, 5) kekuatan filsafat 

pendidikan orang dewasa terletak pada 

kemampuan untuk memungkinkan individu 

untuk lebilt memahami dan menghargai 

aktivitas kehidupan sehari-harinya. 

(Darkenwald, G D. 1982:38), dan 6) 

pandangan progressivisme, salah satu 

pandangan yang sangat berkaitan erat 

dengan prinsip belajar orang dewasa, 

pendidikan nonformal adalah tentang konsep 

pendidikan yang mampu menekankan pada 

keterpaduan antara belajar sambil bekerja, 

atau dalam istilah pendidikan nonformal 

disebut dengan magang (on the job 

training). 

 

Landasan Teoretis 

Ada empat teori yang mendukung 

pendidikan nonformal, yaitu pertama, 

perenialisme, yang menekankan bahwa 

kemutlakan, kelanggengan, dan pikiran 

hendaknya lebih diutamakan dari pada 

perubahan. Menurut teori ini, adanya tujuan 

yang tidak berubah-ubah dan kegiatan yang 

dilakukan secara terus-menerus merupakan 

tuntutan mutlak bagi setiap upaya 

pendidikan. Kedua, progresivisme yang 

telah berkembang sejalan dengan gerakan 

perubahan sosial. Teori ini kurang 

menekankan pada pentingnya proses 

pendidikan melalui kegiatan belajar 

individual, melainkan lebih mengutamakan 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan 

melalui kerjasama dan partisipasi, serta 

melalui penyesuaian yang dilakukan oleh 

peserta didik terhadap lingkungan sosialnya. 

Dengan demikian pula kegiatan pendidikan 

nonformal merupakan proses 

pengembangan sumber daya manusia yang 

terjadi dalam satu kesatuan lingkungan dan 

sekaligus merupakan upaya pembaharuan 

pengalaman yang dilakukan secara 

berlanjut. Ketiga, esensialisme, yang 

menitikberatkan terhadap pentingnya upaya 

pengkajian kurikulum yang dilakukan secara 

berlanjut. Materi pelajaran dasar dalam 

suatu kurikulum perlu dibedakan dengan 

dan dipisahkan dari pelajaran penunjang. 

Kewibawaan pendidik (sumber belajar) 

memegang peranan yang sangat penting 

dalam proses belajar-membelajarkan. Oleh 

karena itu kurikulum dan pendidikan 

merupakan dua komponen yang paling 

dominan dalam proses membelajarkan 

peserta didik. Peranan pendidik ialah untuk 

membantu peserta didik sehingga mereka 

dapat mengembangkan diri di dalam 

kehidupan nyata. Keempat, 

rekontruksionisme, yang menjelaskan bahwa 

pendidikan nonformal memiliki tanggung 

jawab sosial dalam mewujudkan lahirnya 

masyarakat baru (Sudjana, D. 2004). 

Ilmu pengetahuan yang mendukung 

landasan teori pendidikan nonformal antara 

lain ilmu sejarah, antropologi, ekonomi, 

politik, dan lain sebagainya. Sejarah 

digunakan untuk memahami keadaan masa 

lampau peserta didik, bahan belajar, 

kehidupan masyarakat di daerah sasaran 

pendidikan nonformal, untuk melihat 

hubungannya dengan kenyataan yang 

mereka lakukan saat ini, dan untuk 

memprediksi kemungkinan-kemungkinan 

kehidupan mereka pada masa yang akan 

datang. Kehidupan di masa depan inilah 

yang dijadikan pertimbangan utama untuk 

memberikan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang dipandang cocok untuk 

bekal kehidupan peserta didik dan 

masyarakat di masa yang akan datang. 

Antropologi memberi dukungan untuk 

mempelajari ciri-ciri biologis penduduk 

(anthropologi ragawi) benda-benda 

purbakala (archeology), bahasa (linguistics), 
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dan struktur sosial serta budaya kelompok 

(social anthropology). Pendidikan 

nonformal dapat menggunakan hasil kajian 

antropologi ini dalam menetapkan program 

pendidikan yang cocok dengan kehidupan 

masyarakat setempat dan didukung oleh 

potensi-potensi yang terdapat di masyarakat. 

Ilmu ekonomi (economics) membantu 

pendidikan nonformal dalam mempejari 

cara-cara yang ditempuh masyarakat dalam 

menggunakan dan menyebarkan sumber-

sumber penghidupan yang relatif terbatas, 

sedangkan anggota masyarakat yang ingin 

memiliki dan menggunakannya lebih 

banyak. Pendidikan nonformal dapat 

memanfaatkan hasil kajian ilmu ekonomi 

untuk menyusun dan mengembangkan 

berbagai program pendidikan yang berkaitan 

dengan kegiatan dengan kegiatan sektor 

ekonomi untuk meningkatkan pendapatan 

dan kesejahteraan peserta didik dan 

masyarakat. Ilmu politik (polotical science) 

membantu pendidikan nonformal dalam 

mempelajari pola-pola kekuatan, kekuasaan, 

dominasi, dan perangkat politik yang 

terdapat di masyarakat. 

Psikologi sosial membantu pendidikan 

nonformal dalam mempelajari 

perkembangan aspek sosial pada diri 

seseorang dan bentuk-bentuk tingkah laku 

kelompok yang mendasar pada dan spontan 

dan menumbuhkan gerakan masyarakat 

(social movement). Human geography 

mempelajari hubungan antara manusia 

dengan daerah tempat tinggal. Human 

ecology mempelajari hubungan antar 

manusia yang dipengaruhi oleh daerah 

tempat tinggalnya. Human biology dan 

demography mempelajari manusia sebagai 

mahluk biologis yang menyangkut jumlah 

dan penyebarannya, angka rata-rata 

kelahiran dan kematian, sex ratio, komposisi 

umur, status perkawinan, tempat tinggal, 

dan pekerjaan penduduk di daerah sasaran 

pendidikan nonformal. 

Di samping didukung oleh ilmu 

pengetahuan alam dan sosial pendidikan 

nonformal ditopang pula oleh humaniora. 

Humaniora membantu pendidikan 

nonformal dalam memahami nilai-nilai dan 

kehidupan rohaniah manusia  seperti 

pengalaman manusia yang diwujudkan 

dalam bentuk karya sastra, kesenian, dan 

berbagai upaya manusia dalam menjelaskan 

makna hidup melalui seni dan filsafat. 

 

Model Pendekatan Pendidikan 

Nonformal 
Ada beberapa model pendekatan 

pendidikan nonformal. Model pendekatan 

pertama, pendidikan nonformal sebagai 

pelengkap diangkat para perencana 

pendidikan untuk mendekatkan fungsi 

sekolah dengan kebutuhan dan kepentingan 

masyarakat di sekitarnya. Model pendekatan 

ini dianut oleh para perencana pendidikan di 

negara industri dan pasca industri. Model 

pendekatan tersebut diterapkan dalam 

program pendidikan formal. Sebagai 

ilustrasi, dalam merencanakan kurikulum, 

sebagai masukan sarana (instrumental 

input), para pengembang kurikulum 

pendidikan formal melakukan identifikasi 

kebutuhan dan sumber yang terdapat di 

masyarakat dan daerah sekitar. Hasil 

identifikasi digunakan untuk menyusun 

tujuan belajar, ruang lingkup bahan belajar, 

pengorganisasian pengalaman belajar, dan 

penilaian proses dan hasil belajar di dalam 

kurikulum pendidikan formal. Dengan 

demikian pendidikan formal yang pada 

umumnya menerapkan kurikulum yang 

seragam itu menggarap pula program 

pengajaran yang didasarkan atas kebutuhan 

dan kepentingan  daerah sekitar. Dengan 

kata lain, bahwa muatan lokal, baik dalam 

proses belajar mengajar maupun dalam 

materi pengajaran, disyaratkan oleh para 

pendidikan untuk diliput dalam kurikulum 

pendidikan formal (Sudjana, D. 2004). 

Di Indonesia, model pendekatan 

tersebut pernah dilaksanakan melalui kelas 

masyarakat. Kelas masyarakat merupakan 

program pendidikan pelengkap yang 

disediakan bagi anak-anak sekolah dasar, 

terutama pada kelas terakhir, untuk 

membekali mereka dengan kemampuan 

mengenali kehidupan masyarakat dan daerah 

sekitar serta menguasai keterampilan 

produktif yang dibutuhkan oleh masyarakat 
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dan sesuai dengan sumber-sumber yang 

tersedia di daerah setempat. Sumber-belajar, 

pengajar atau pelatih, terdiri atas guru-guru 

yang telah mengikuti penataran dan para 

juru didik (pengrajin, petani maju, dan 

tenaga kerja terampil lainnya) yang berasal 

dari masyarakat setempat. 

Model pendekatan kedua, pendidikan 

nonformal yang paralel dengan pendidikan 

formal, menekankan bahwa kedua jalur 

tersebut berjalan berdampingan dan saling 

menunjang antara yang satu dengan lainnya. 

Para peserta didik adalah mereka yang tidak 

mempunyai kesempatan untuk mengikuti 

pendidikan formal, yang putus jenjang 

pendidikan atau tidak melanjutkan jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi, dan anak-anak 

yang putus sekolah. Pendidikan paralel 

mempunyai tujuan ganda, yaitu : 1) untuk 

memberikan kesempatan pendidikan kepada 

para siswa agar mereka dapat mengikuti 

ujian-ujian terminal jenjang pendidikan 

formal, dan 2) untuk menghadapi kenyataan 

kehidupan di masyarakat. Model pendekatan 

ini bermanfaat dalam mengurangi 

kemingkinan ketegangan yang tumbuh pada 

para pelaksana pendidikan formal yang 

menganggap bahwa pendidikan nonformal 

ini merupakan saingan bagi pendidikan 

formal (Sudjana, D. 2004). 

Di Indonesia, penggunaan model 

pendekatan paralel telah dilakukan secara 

nasional melalui Kelompok Belajar 

Pengetahuan Dasar yang dikenal dengan 

Kelompok Belajar Paket A. Tujuan program 

ini untuk memberantas tiga buta, yaitu buta 

aksara latin dan angka, buta pengetahuan 

dasar, dan buta bahasa Indonesia. Mereka 

yang lulus ujian memperoleh ijazah 

persamaan sekolah dasar dan mempunyai 

hak untuk mengikuti ujian masuk pada 

jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi. 

Model pendekatan ketiga, pendidikan 

nonformal sebagai alternatif bagi pendidikan 

formal, menunjukkan adanya kebebasan 

pendidikan nonformal untuk 

mengembangkan sistem dan program-

programnya sendiri. Kebebasan 

pengembangan program ini penting karena 

beberapa alasan, yaitu : 1) setelah 

memahami dan tantangan pendidikan formal 

yang tidak dapat dipecahkan secara tuntas 

oleh jalur pendidikan ini, maka pendidikan 

nonformal dipandang perlu untuk 

memantapkan peranannya sebagai 

pendidikan yang relevan dengan 

pembangunan. Kemantapan peranan 

pendidikan nonformal itu amat penting 

mengingat sebagian besar penduduk tidak 

memiliki kesempatan untuk mengikuti 

pendidikan formal, kalaupun kesempatan itu 

diperoleh namun pendidikan formal tidak 

mungkin dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang terus berkembang seirama 

dengan perubahan masyarakat itu sendiri, 

dan 2) Pendidikan nonformal memiliki 

fungsi untuk mengembangkan kemampuan 

masyarakat dan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat akan kemampuannya sendiri. 

Kepercayaan terhadap kemampuan diri 

sendiri ini penting untuk ditingkatkan dalam 

masyarakat berdasarkan asumsi bahwa 

masyarakat itu tidak dapat dibangun secara 

efektif oleh pihak yang datang dari luar 

melainkan warga masyarakat itu sendiri 

yang harus dapat berusaha untuk 

membangun atas dasar kekuatan diri sendiri. 

(Sudjana, D. 2004). 

Pendidikan nonformal sebagai model 

alternatif ini dilakukan oleh lembaga-

lembaga pemerintah dan badan-badan 

swasta. Lembaga-lembaga pemerintah, 

terutama di negara-negara berkembang 

banyak yang mensponsori pendidikan 

nonformal sebagai alternatif pendidikan 

formal ini. Misalnya, pemerintah Indonesia 

melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat 

menyelenggarakan pendidikan mata 

pencaharian dalam membentuk Kelompok 

Belajar Usaha (KBU), Departemen Tenaga 

Kerja melalukan berbagai program latihan 

kerja. Departemen-departemen lainnya 

menyelenggarakan pendidikan, latihan, 

penyuluhan, dan kelompok belajar untuk 

melayani masyarakat agar mereka 

memperoleh bekal pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan dalam 

peningkatan taraf hidup dan dapat 

berpartisipasi aktif dalam pembangunan. 
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Ketiga model pendekatan pendidikan 

di atas dianut oleh masing-masing pakar 

pendidikan. Menurut Asia-Fasific of Adult 

Education (1981), model pendekatan 

pertama, pendidikan nonformal sebagai 

pelengkap pendidikan formal, dianut oleh 

pakar dan perencana pendidikan untuk 

pembangunan yang berada di negara-negara 

industri. Model pendekatan kedua, 

pendidikan nonformal yang paralel dengan 

pendidikan formal, dianut antara lain oleh 

Philip H. Coombs dan Lyra Srinivasan. 

Model pendekatan ketiga, pendidikan 

nonformal sebagai alternatif pendidikan 

formal, dianut antara lain oleh Paolo Freire, 

Saul Alnsky, Julius Nyrere. 

 

Fungsi Pendidikan Nonformal dalam 

Implementasi Full Day School 
Implementasi penerapan fullday 

school dalam perspektif pendidikan 

nonformal dikaitkan dengan fungsi-fungsi 

pendidikan nonformal dalam pendidikan 

formal. Fungsi pendidikan nonformal 

sebagai pelengkap pendidikan formal untuk 

melengkapi kemampuan peserta didik 

dengan jalan memberikan pengalaman 

belajar yang tidak dapat diperoleh dalam 

kurikulum pendidikan formal. Peserta didik 

adalah murid-murid yang masih mengikuti 

jenjang pendididikan sekolah. Isi program 

terdiri atas pelajaran yang tidak tercantum 

dalam kurikulum yang telah dibakukan bagi 

sekolah tersebut. Kegiatannya pun biasanya 

melalui proses belajar yang jarang dilakukan 

dalam kegiatan belajar mengajar sekolah itu. 

Pengorganisasian program didasarkan atas 

dasar kebutuhan anak didi, kebutuhan 

masyarakat, dan sumber-sumber yang 

tersedia atau yang dapat disediakan di 

masyarakat.  (Sudjana, D. 2004). 

Pengelolaan program dilakukan oleh para 

penyelenggara pendidikan formal yang 

bersangkutan yang bekerja sama dengan 

masyarakat. Programnya bermacam ragam 

seperti pendidikan ketrampilan produktif, 

latihan olahraga dan kesenian. Termasuk ke 

dalam program ini antara lain kelompok 

belajar, kelompok rekreasi, perkumpulan 

kesenian, dan perkumpulan olahraga. 

Di samping kegiatan yang dilakukan 

oleh dan dalam lingkungan sekolah, 

kegiatan pendidikan nonformal sebagai 

pelengkap dapat juga diselenggarakan oleh 

sekolah melalui kerjasama dengan berbagai 

lembaga yang ada di masyarakat, seperti 

organisasi kepramukaan, perkumpulan 

pemuda tani, karang taruna, perkumpulan 

pencipta alam, perkumpulan olah raga, 

perkumpulan kesenian, himpunan pemuda 

masjid, dan sebagainya. Program yang 

diikuti oleh para pelajar pendidikan formal 

itu sering pula disediakan oleh sekolah yang 

mendapat bantuan dari badan-badan lainnya 

seperti dari Palang Merah Indonesia, 

lembaga keagamaan, dan Lembaga lainnya 

yang bekerja sama dengan para 

penyelenggara pendidikan formal. 

Perkembangan pendidikan nonformal 

sebagai pelengkap ini dirasakan perlunya 

oleh masyarakat sejalan dengan aspirasi 

mereka dalam memperluas jangkauan 

sekolah untuk memenuhi kebutuhan belajar 

masyarakat dan untuk mendekatkan fungsi 

pendidikan formal dengan kenyataan yang 

ada di masyarakat. Kegiatan belajar yang 

sering dilakukan adalah  mengadakan studi 

kerja bagi siswa sekolah dasar dan sekolah 

lanjutan atau kuliah kerja nyata bagi 

mahasiswa perguruan tinggi dengan 

pendekatan belajar sambil bekerja. 

Upaya mendekatkan fungsi sekolah 

dengan kebutuhan masyarakat bertujuan 

untuk memberi kesempatan belajar kepada 

masyarakat sehingga tumbuh suasana saling 

belajar  antara para siswa dan masyarakat. 

Usaha mendekatkan fungsi pendidikan 

formal dengan perkembangan masyarakat 

adalah untuk menghilangkan kesan bahwa 

pendidikan formal itu memupuk sikap elit 

pada para siswa dan lulusannya, mengurangi 

jurang perbedaan antara kemampuan lulusan 

dengan kebutuhan tenaga yang mampu 

bekerja membangun masyarakatnya, dan 

mengurangi ketinggalan pendidikan formal 

dari perkembangan masyarakat. 

Perkembangan selanjutnya yang 

timbul dari pengalaman ini, para perencana 

pendidikan untuk pembangunan telah 

mengangkat pendidikan nonformal sebagai 
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pelengkap menjadi gerakan yang luas yang 

dilakukan oleh sekolah-sekolah di berbagai 

negara yang sedang berkembang. Program-

programnya pada umumnya dikaitkan 

dengan lapangan kerja dan dunia usaha yang 

meliputi latihan keterampilan ukiran dan 

anyaman, pembuatan perkakas rumah 

tangga, usaha pertanian, pengelolaan 

makanan, pemasaran hasil produksi, dan lain 

sebagainya.secara singkat dapat dapat 

dikemukakan bahwa pendidikan nonformal 

sebagai pelengkap pendidikan formal itu 

berkaitan dengan upaya memperluas fungsi 

sekolah untuk menjangkau kebutuhan dan 

perubahan masyarakat yang terus 

berkembang. 

Pendidikan nonformal sebagai 

penambah pendidikan formal bertujuan 

untuk menyediakan kesempatan belajar 

kepada tiga kategori peserta didik. Pertama, 

para siswa suatu jenjang pendidikan formal 

yang membutuhkan kesempata belajar guna 

memperdalam pemahaman dan penguasaan 

materi pelajaran tertentu yang diperoleh 

selama mereka mengikuti program 

pendidikan formal. Kedua, mereka yang 

telah menamatkan suatu jenjang pendidikan 

formal dan masih memerlukan layanan 

pendidikan untuk memperluas pemahaman 

dan penggunaan materi pelajaran yang telah 

diperoleh. Ketiga, mereka yang putus 

sekolah dan mempunyai kebutuhan belajar 

untuk memperoleh pengetahuan baru dan 

keterampilan yang berkaitan dengan 

lapangan pekerjaan atau penampilan diri 

dalam masyarakat. Dengan demikian, 

peserta didik ialah para siswa dan para 

lulusan suatu jenjang pendidikan formal 

serta mereka yang putus sekolah (Sudjana, 

D. 2004). 

Kegiatan belajar tambahan bagi para 

siswa dilakukan di luar jam pelajaran 

dengan menggunakan kelas di sekolah yang 

bersangkutan atau di tempat lain. Sedangkan 

kegiatan belajar bagi para siswa lulusan 

dilakukan dalam waktu yang telah diatur 

tersendiri dengan menggunakan tempat 

sekolah atau di tempat yang berbeda. 

Program kegiatan belajar pada umumnya 

tidak diselenggarakan oleh sekolah, 

melainkan dikelola oleh pihak lain seperti 

lembaga-lembaga dan perorangan yang 

menaruh minat. 

Kesempatan belajar untuk para siswa 

disediakan sesuai dengan kebutuhan siswa-

siswa tertentu untuk menambah penguasaan 

dan pendalaman suatu materi pelajaran. 

Sebagai contoh, seseorang atau sekelompok 

siswa sekolah dasar atau lanjutan diberi 

kesempatan untuk menambah pengalaman 

belajar mata pelajaran tertentu. Para 

pendidikan pada umumnya adalah guru-guru 

mata pelajaran tersebut atau sumber yang 

lain yang ada di masyarakat seperti 

mahasiswa, anggota masyarakat, dan aiswa 

pada tingkatan yang lebih tinggi.pendekatan 

yang dilakukan oleh pendidik atau sumber 

belajar dalam membantu peserta didik 

adalah kegiatan belajar dan tutorial. 

Kesempatan belajar untuk para lulusan 

suatu jenjang pendidikan pun didasarkan 

atas kebutuhan peserta didik. Kebutuhan ini 

berkaitan dengan dua hal, pertama, 

memperluas penguasaan materi pelajaran 

yang diperlukan untuk bekal melanjutkan 

studi ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi, dan kedua, menambah pengetahuan 

tentang materi pelajaran yang dirasakan 

penting agar tidak ketinggalan oleh 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semakin pesat. Kebutuhan 

yang pertama, biasanya dilakukan melalui 

bimbingan studi, bimbingan tes, kursus-

kursus, dan kelompok belajar. Sedangkan 

untuk memenuhi kebutuhan kedua, kegiatan 

belajar dapat dilakukan melalui berbagai 

program seperti kursus-kursus, diskusi, 

seminar, lokakarya, penelitian, dan studi 

kepustakaan. 

Pendidikan nonformal sebagai 

pengganti pendidikan formal menyediakan 

kesempatan belajar bagi anak-anak atau 

orang dewasa yang, karena berbagai alasan, 

tidak memperoleh kesempatan untuk 

memasuki sekolah dasar. para peserta didik 

tidak dibedakan atas dasar usia sehingga 

dalam suatu kegiatan belajar mungkin akan 

terdapat anak-anak, orang dewasa, dan 

orangtua. Pendidik antara lain adalah para 

guru, petugas lembaga atau badan sosial, 



Dayat Hidayat: “Full Day School” dalam Perspektif Pendidikan Nonformal. | 97 
 

serta tenaga sukarela yang datang dari luar 

daerah. Program pendidikan pada umumnya 

diselenggarakan di daerah-daerah yang 

terpencil atau daerah yang disebut “kantong 

terasing” yang belum memiliki sekolah 

dasar, daerah kantong terasing ini terdapat di 

daerah pedalaman yang karena faktor alam 

masih sulit untuk dikunjungi oleh orang luar 

daerah tersebut sedangkan di sekitarnya 

telah terdapat daerah yang lebih maju dan 

memiliki sekolah dasar. penduduk di daerah 

kantong terasing ini belum memperoleh 

kesempatan belajar di sekolah dasar karena 

terhambat oleh sulitnya komunikasi, musim, 

tempat tinggal yang selalu berpindah-

pindah, terlalu miskin, kurangnya sumber-

sumber, atau karena tradisi yang tidak 

mendorong mereka untuk bersekolah 

(Sudjana, D. 2004). 

Kegiatan belajar-membelajarkan 

bertujuan untuk memberikan kemampuan 

dasar yang meliputi baca-tulis-berhitung dan 

pengetahuan umum yang praktis yang 

sederhana yang berhubungan dengan 

kehidupan merekan seperti pemeliharaan 

kesehatan, gizi keluarga, cara bercocok 

tanam, dan jenis-jenis keterampilan lainnya 

yang diperlukan. Waktu kegiatan belajar 

pada umumnya tidak lama, berkisar antara 3 

– 12 bulan. Kegiatan ini biasanya 

diorganisasi oleh lembaga-lembaga 

pemerintahan dan badan-badan sosial yang 

yang mempunyai tugas pelayanan untuk 

masyarakat terpencil. 

Beberapa hal yang timbul dalam 

beberapa pengalaman lapangan dan 

menyelenggarakan pendidikan nonformal 

sebagai pengganti adalah munculnya 

beberapa masalah pendidikan di samping 

keuntungan lainnya. Masalah tersebut 

adalah pertama, kualitas pendidikan yang 

diperoleh peserta didik lebih rendah dari 

mutu pendidikan di sekolah dasar. Kedua, 

peserta didik adalah anak-anak yang berasal 

dari golongan penduduk yang status sosial 

ekonominya sangat lemah sehingga 

menyulitkan untuk menumbuhkan motivasi 

belajar. Ketiga, sumber biaya untuk 

menyelenggarakan pendidikan tidak pasti. 

Di lain pihak, keuntungan pendidikan 

nonformal sebagai pengganti pendidikan 

formal itu adalah waktu penyelenggaraannya 

singkat, biaya pendidikan lebih murah, dan 

programnya dapat menjangkau masyarakat 

yang lebih luas pada daerah-daerah yang 

relatif sulit untuk dikunjungi. 

Pendidikan luar nonformal sebagai 

pengganti pendidikan formal adalah untuk 

memberi kesempatan belajar kepada mereka 

yang putus sekolah. Sebagai contoh, bagi 

mereka yang putus sekolah dasar, disediakan 

kesempatan untuk mengikuti pendidikan 

kesetaraan kelompok belajar Paket A, Paket 

B, dan Paket C. Selain itu, untuk 

mengkaitkan kegiatan belajar dengan 

kesempatan usaha maka warga belajar dapat 

mengikuti kelompok belajar usaha (KBU) 

atau kelompok usaha mandiri (KUM). 

Mereka dapat pula mengikuti kursus-kursus 

keterampilan yang diselenggrakan oleh 

lembaga-lembaga yang mempunyai program 

pelayanan kepada masyarakat. 

Ketiga fungsi pendidikan nonformal 

tersebut saling mendukung satu sama lain 

dalam implementasi penerapan full day 

school untuk memenuhi berbagai kebutuhan 

belajar peserta didik di masyarakat.  

 

PENUTUP 

Secara filosofis hakekat keilmuan 

dalam proses pembelajaran pendidikan 

nonformal adalah mempelajari proses 

pembentukan kepribadian manusia dan 

kegiatan belajar yang dirancang secara sadar 

dan sistematis dalam interaksi antara 

tutor/sumber belajar dan warga belajar. 

Kepribadian adalah kondisi dinamis yang 

merupakan keterpaduan antara pola berpikir, 

sikap, dan pola tingkah laku warga belajar 

dan sumber belajar. Pembentukan 

kepribadian dapat mencakup proses transfer 

dan transformasi pengetahuan, sikap dan 

perilaku mengenai aspek logika, etika dan 

estetika yang masing-masing mencakup 

ranah kognitif, afektif dan psikomotor. 

Model pendidikan nonformal terdiri 

dari pertama, pendidikan nonformal sebagai 

pelengkap diangkat para perencana 

pendidikan untuk mendekatkan fungsi 

sekolah dengan kebutuhan dan kepentingan 
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masyarakat di sekitarnya. Model pendekatan 

ini dianut oleh para perencana pendidikan di 

negara industri dan pasca industri. Model 

pendekatan tersebut diterapkan dalam 

program pendidikan formal. Model 

pendekatan kedua, pendidikan nonformal 

yang paralel dengan pendidikan formal, 

menekankan bahwa kedua jalur tersebut 

berjalan berdampingan dan saling 

menunjang antara yang satu dengan lainnya. 

Para peserta didik adalah mereka yang tidak 

mempunyai kesempatan untuk mengikuti 

pendidikan formal, yang putus jenjang 

pendidikan atau tidak melanjutkan jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi, dan anak-anak 

yang putus sekolah. Model pendekatan 

ketiga, pendidikan nonformal sebagai 

alternatif bagi pendidikan formal, 

menunjukkan adanya kebebasan pendidikan 

nonformal untuk mengembangkan sistem 

dan program-programnya sendiri. 

Implementasi penerapan fullday 

school dalam perspektif pendidikan 

nonformal dikaitkan dengan fungsi-fungsi 

pendidikan nonformal dalam pendidikan 

formal. Pertama, sebagai pelengkap 

(complementary education), pendidikan 

nonformal dapat menyajikan berbagai mata 

pelajaran atau kegiatan belajar yang belum 

termuat dalam kurikulum pendidikan formal 

sedangkan materi pelajaran atau kegiatan 

belajar tersebut sangat dibutuhkan oleh anak 

didik dan masyarakat yang menjadi layanan 

sekolah tersebut. Kedua, sebagai penambah 

(suplementary education), pendidikan 

nonformal dapat memberi kesempatan 

tambahan pengalaman belajar dalam mata 

pelajaran yang sama yang ditempuh di 

sekolah kepada mereka yang masih 

bersekolah atau mereka yang telah 

menamatkan satuan pendidikan formal. 

Ketiga, sebagai pengganti (subtitute 

education), pendidikan nonformal dapat 

menggantikan fungsi pendidikan formal di 

daerah-daerah yang karena berbagai alasan 

penduduknya belum terjangkau oleh 

pendidikan formal. 
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Abstrak: Mutu pendidikan tak kan pernah tercapai dengan cara instan, perlu adanya sebuah proses yang panjang 

dan secara kesinambungan. Untuk  memperbaiki mutu pendidikan diperlukan keterlibatan semua pihak. 

Beberapa perbaikan dan perubahan yang dapat diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan antara lain 

penyempurnaan dalam bidang kurikulum, proses kegiatan belajar, metode pembelajaran, buku-buku pelajaran, 

evaluasi dan penyempurnaan dalam memberikan bimbingan kepada siswa khususnya bagi siswa yang 

mengalami kesulitan dalam belajar. Dengan  pembaharuan sistem pendidikan tersebut siswa akan lebih 

termotivasi dalam belajarnya sehingga akan diperoleh hasil yang maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut, 

inisiatif yang dilakukan lembaga  pendidikan dengan menerapkan sistem  full day school. Dimana dalam full day 

school proses pembelajarannya tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dikolaborasikan dengan pembelajaran 

yang bersifat informal, tidak kaku, menyenangkan bagi siswa. Hal tersebut memerlukan kreativitas dan  inovasi 

guru dalam kegiatan belajar mengajar setiap harinya. Penulisan ini menggunakan jenis penulisan non penelitian 

atau berupa jurnal artikel. Dari paparan dapat simpulkan bahwa sistem full day school merupakan sebuah jalan 

untuk mencapai sebuah pendidikan yang bermutu dan juga posisi sistem full day school adalah sebuah hasil 

pemikiran dari praktisi pendidikan dalam  upaya memperbaiki sistem pembelajaran yang ada di lembaga 

pendidikan. Karena mutu pendidikan tidak akan terjadi tanpa adanya sebuah proses. Dan proses tersebut di 

lakukan di dalam sebuah lembaga pendidikan. 

 

Kata kunci : Mutu Pendidikan, Full Day School 

 

PENDAHULUAN 
Pendidikan dilatarbelakangi oleh 

keinginan dan harapan untuk mewujudkan 

konsesus nasional yang berparadigma 

Pancasila dan Undang- undang dasar1945 

yang dipertegas melalui Undang-Undang No 

20 tahun 2003 bahwa Sistem Pendidikan 

Nasional  berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

mengembangkan potensi anak didik agar 

menjadi manusia yang beriman, bertaqwa 

kepada Tuhan YME, Berakhlak mulia, 

sehat, cakap, kreatif ,mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokrasi serta 

bertanggung jawab. Mutu pendidikan tak 

kan pernah tercapai dengan cara instan, 

perlu adanya sebuah proses yang panjang 

dan secara kesinambungan. Untuk mencapai 

sebuah pendidikan yang bermutu perlu 

adanya sebuah proses yang bermutu pula, 

dan proses tersebut dapat dilakukan dalam 

sebuah lembaga pendidikan sebagai 

jembatan menuju pendidikan yang bermutu. 

Lembaga pendidikan  merupakan sebuah 

wadah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan, untuk menciptakan output yang 

berkualitas perlu adanya sebuah lembaga  

yang berkualitas pula. Jadi untuk mencapai 

pendidikan yang bermutu  perlu adanya 

sebuah lembaga yang bermutu pula. 

Untuk memperbaiki mutu pendidikan 

diperlukan keterlibatan semua  pihak. 

Karena untuk mencapai mutu pendidikan 

tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, 

tetapi perlu adanya keterlibatan semua pihak 

dan  mempunyai tekat untuk meningkatkan 

mutu  pendidikan. Dan juga para praktisi  

pendidikan pun berfikir keras mencari solusi 

untuk memperbaiki mutu pendidikan. 

Beberapa perbaikan dan perubahan yang 

dapat diharapkan dapat meningkatkan mutu 

pendidikan antara lain penyempurnaan 

dalam bidang kurikulum, proses kegiatan 

mailto:diasputripls@gmail.com
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belajar, metode pembelajaran, buku-buku 

pelajaran, evaluasi dan penyempurnaan 

dalam memberikan bimbingan kepada siswa 

khususnya bagi siswa yang mengalami 

kesulitan dalam belajar. Sehingga dengan 

pembaharuan sistem pendidikan tersebut 

siswa akan lebih termotivasi dalam 

belajarnya sehingga akan diperoleh hasil 

yang maksimal. Untuk mengatasi hal 

tersebut, inisiatif yang dilakukan lembaga  

pendidikan dengan menerapkan sistem  full 

day school. 

Di dalam full day school  proses 

pembelajarannya tidak hanya bersifat 

formal, tetapi juga dikolaborasikan dengan 

pembelajaran yang bersifat informal, tidak 

kaku, menyenangkan bagi siswa. Dan hal 

tersebut memerlukan kreativitas dan  inovasi 

guru dalam kegiatan belajar mengajar setiap 

harinya. Lembaga yang baik harus 

mempunyai beberapa komponen komponen 

yang harus ada, seperti yang ada dalam full 

day school yang mana merupakan hasil 

inovasi lembaga pendidikan dalam upaya 

meningkatkan  mutu output maupun 

lembaga itu sendiri. Dari kondisi seperti itu, 

akhirnya para praktisi pendidikan berfikir 

keras untuk merumuskan suatu paradigma 

baru dalam dalm dunia pendidikan. Untuk 

memaksimalkan waktu luang anak-anak 

agar lebih berguna, maka diterapkanlah 

sistem full day school.  

 

PEMBAHASAN 

Konsep Mutu Pendidikan  

Menurut kamus besar Bahasa 

Indonesia “Mutu” mempunyai arti taraf, 

derajat ( kualitas), baik buruknya sesuatu, 

kepandaian/kecerdasan. Di bidang 

pendidikan, mutu menciptakan lingkungan 

baik pendidik, orang tua, pejabat 

pemerintah, wakil masyarakat, pebisnis, 

untuk bekerjasama guna memberikan 

peluang dan harapan masa depan peserta 

didik. Pendidikan yang bermutu adalah 

pendidikan yang mampu menjawab berbagai 

tantangan dari permasalahan yang sedang 

dan akan dicapai di masa mendatang”. 

Menurut konteks pendidikan, pengertian 

mutu mengacu pada masukan, proses, 

luaran, dan dampaknya. Mutu masukan 

dapat dilihat dari berbagai sisi. Pertama, 

kondisi baik tidaknya masukan sumber daya 

manusia, seperti kepala sekolah, guru 

laboran, staf tata usaha, dan siswa. Kedua, 

memenuhi atau tidaknya criteria masukan 

material berupa alat peraga, buku-buku,  

kurikulum,  sarana dan prasarana sekolah, 

dan lain- lain. Ketiga, memenuhi  atau  

tidaknya criteria masukan yang berupa 

perangkat software, seperti peraturan, 

struktur organisasi dan deskripsi kerja. 

Keempat, mutu masukan yang bersifat 

harapan dan kebutuhan, seperti visi, 

motivasi, ketekunan cita-cita. 

Suryadi dan Tilaar menjelaskan bahwa 

“mutu pendidikan adalah merupakan 

kemampuan sistem pendidikan yang 

diarahkan secara efektif untuk 

meningkatkan nilai tambah factor input agar 

menghasilkan output yang setinggi-

tingginya”. Berdasarkan beberapa definisi 

mutu yang telah dikemukakan secara 

sederhana dapat diambil pemahaman bahwa 

mutu pendidikan merupakan kemampuan 

sistem pendidikan dalam mengelola dan 

memproses pendidikan secara berkualitas 

dan efektif untuk meningkatkan nilai 

tambah agar menghasilkan output yang 

berkualitas. Output yang dihasilkan oleh 

pendidikan yang bermutu juga harus mampu 

memenuhi kebutuhan stakeholders seperti 

yang diungkapkan oleh E.Mulyasa sebagai 

berikut: Pendidikan yang  bermutu  bukan 

hanya dilihat dari kualitas lulusannya tetapi 

juga mencakup bagaimana lembaga 

pendidikan mampu memenuhi kebutuhan 

pelangan sesuai dengan standar mutu yang 

berlaku. Pelanggan dalam hal ini adalah 

pelanggan internal (tenaga kependidikan) 

serta pelanggan eksternal (peserta didik, 

orang tua, masyarakat dan pemakai lulusan). 

 

Prinsip-Prinsip Mutu Pendidikan.  

Ada beberapa prinsip yang perlu 

dipegang dalam menerapkan program mutu 

pendidikan diantaranya sebagai berikut: (a) 

Uang Bukan kunci utama dalam usaha 

peningkatan mutu. Mutu pendidikan dapat 

diperbaiki jika administrator, guru, staf, 
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pengawas, dan pimpinan kantor Diknas 

mengembangkan sikap yang terpusat pada 

kepemimpinan, teamwork, kerjasama, 

akuntabilitas, dan rekognisi. Uang tidak 

menjadi penentu dalam peningkatan mutu. 

(b) Masyarakat dan manajemen sekolah 

harus menjauhkan diri dari kebiasaan 

menggunakan program singkat, karena 

peningkatan mutu dapat dicapai melalui 

perubahan yang berkelanjutan tidak dengan 

program singkat. (c) Kunci utama 

peningkatan mutu pendidikan adalah 

komitmen pada perubahan. (d) Menciptakan 

kosistensi tujuan, untuk memperbaiki 

layanan dan siswa, dimaksudkan untuk 

menjadikan sekolah yang kompetitif dan 

berkelas dunia. (e) Memperbaiki mutu dan 

produktifitas serta mengurangi biaya, (f)  

Belajar sepanjang hayat, mutu diawali dan 

diakhiri dengan latihan. (g) Mengeliminasi 

rasa takut, hilangkanlah rasa takut dalam 

bekerja, dengan demikian setiap orang akan 

bekerja secara efektif untuk perbaikan 

sekolah. (h) Menciptakan budaya mutu, 

ciptakanlah budaya mutu yang 

menggambarkan tanggung jawab pada 

orang. (i) Perbaikan proses. (j) 

Mengeliminasi hambatan keberhasilan. 

 

Peningkatan Mutu Pendidikan  

Dalam konteks otonomi pendidikan, 

Sekolah mempunyai keleluasan untuk 

berinovasi dan berimprovisasi sebagai 

bentuk kreativitas yang bisa 

dikembangkannya. Dalam hal ini sekolah 

pada dasarnya mendapat kesempatan untuk 

menentukan sendiri kebijakan-kebijakan 

dalam bidang pendidikan, dengan tujuan 

meningkatkan kualitas dan daya tarik 

sekolah tersebut. 

Berbagai kebijakan yang bisa 

dilakukan oleh sekolah seperti hal-hal 

sebagai berikut:  

1. Menentukan sendiri guru-guru yang akan 

direkrut oleh sekolah. 

2. Menentukan sendiri kriteria dan jumlah 

calon siswa yang akan diterima. 

3. Menentukan sendiri sistem penilaian 

kerja guru dan peserta didik. 

4. Menentukan sendiri kegiatan-kegiatan 

yang akan dilakukan dalam rangka 

pendidikan. 

5. Menentukan sendiri biaya-biaya 

pendidikan yang harus ditanggung oleh 

orang tua siswa. 

Agar sekolah-sekolah yang bernuansa 

Islam tetap bertahan dan mampu merespons 

kebutuhan masyarakat pada setiap zaman, 

maka ia harus memiliki strategi peningkatan 

kualitas dan cara pengukuran yang efektif. 

Strategi tersebut pada dasarnya bertumpu 

pada kemampuan memperbaiki dan 

merumuskan tujuan pendidikannya yang 

jelas. Tujuan tersebut selanjunya 

dirumuskan dalam program pendidikan yang 

aplikabel, metode danpendekatan yang 

partisipatif, guru yang berkualitas 

lingkungan yang kondusi,serta sarana dan 

prasarana yang relevan dengan pencapaian 

tujuan pendidikan. Inti dari strategi tersebut 

bertolak dari pandangan terhadap 

pendidikan sebagai alat untuk membantu 

atau menolong masyarakat agar eksis secara 

fungsional di tengah-Tengah masyarakat 

sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

Sejalan dengan hal tersebut dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 

tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional menegaskan tentang penjaminan 

mutu bahwa “setiap satuan pendidikan pada 

jalur formal dan nonformal wajib 

melakukan penjaminan mutu pendidikan”. 

Transformasi menuju sekolah bermutu 

diawali dengan mengadopsi dedikasi 

bersama terhadap mutu oleh dewan sekolah, 

administrator, staff, siswa, guru dan 

komunitas. Proses diawali dengan 

mengembangkan visi dan misi mutu untuk 

wilayah dan setiap sekolah serta departemen 

dalam wilayah tersebut. Ada langkah yang 

harus disiapkan untuk meraih mutu dalam 

pendidikan, yang dimulai dari proses 

persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan. 

Sebagai hasil akhir mutu terletak pada 

produk (lulusan) dan pelayanan jasa 

pendidikan. 

Untuk memperbaiki mutu pendidikan 

diperlukan keterlibatan semua pihak. Karena 

perbaikan pendidikan bukan tanggung jawab 
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Menteri pendidikan saja, atau Dirjen, 

Rektor, Dekan, dan kepala sekolah saja. 

Semua yang peduli terhadap nasib bangsa di 

masa depan harus merasa terpanggil untuk 

membenahi benang kusut yang ada di dalam 

sistem pendidikan nasional. Semua pihak 

yang terkait dengan kebijakan dan 

opersionalisasi pendidikan bertanggung 

jawab untuk membenahi pendidika kita. 

Para birokrat, teknokrat, dan politikus harus 

memiliki visi yang sama dan kepedulian 

menetapkan kebijakan untuk perbaikan 

pendidikan nasional. Dalam peningkatan 

mutu pendidikan janganlah mengabaikan 

input, proses, dan output. Karena untuk 

mengukur apakah pendidikan itu bermutu 

atau tidak dapat dilihat dari ketiga hal 

tersebut. Menurut Malik Fadjar yang dikutip 

dalam buku Manajemen Pendidikan Islam, 

“diperlukan strategi peningkatan mutu yang 

berorientasi pada keterampilan ( broad 

based education) dan peningkatan mutu 

pendidikan yang berorientasi pada akademik 

( high based education)”. Upaya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan berorientasi 

pada akademik bisa ditempuh melalui cara-

cara berikut: (a) Quality assurance kepada 

semua lembaga pendidikan sehingga dapat 

mempersiapkan peserta didik untuk dapat 

tersaring pada saat dilakukan quality control 

melalui ujian nasional. (b) Menjamin 

kesejahteraan tenaga pendidikan sehingga 

mereka dapat hidup layak dan dapat 

memusatkan perhatiannya pada kegiatan 

mengajar. (c) Mendorong daerah dan 

lembaga untuk dapat memobilisasi berbagai 

sumber dana dalam  rangka meningkatkan 

mutu pelayanan pendidikan. 

 

Konsep Full Day School 

Menurut etimologi kata full day school 

berasal dari bahasa inggris. Full  

mengandung arti penuh, dan  day artinya 

hari. Jika digabung, akan  mengandung arti 

sehari penuh. Sedangkan school  

mempunyai arti sekolah. Full day school 

adalah sebuah sistem pembelajaran yang 

dilakukan dalam  kegiatan belajar mengajar 

yang dilakukan sehari penuh dengan 

memadukan sistem pembelajaran secara 

intensif yaitu dengan memberikan tambahan 

waktu khusus untuk pendalaman selama 

lima hari dan sabtu di isi dengan relaksasi 

atau kreativitas. Dimulainya sekolah sejak 

pagi hari sampai sore hari, sekolah lebih 

leluasa mengatur jam  pelajaran yang mana 

disesuaikan dengan bobot pembelajaran dan 

ditambah dengan model-model 

pendalamannya. Sedangkan waktunya 

digunakan untuk program-program  

pembelajaran yang bernuansa informal, 

tidak kaku, menyenangkan bagi siswa dan 

membutuhkan kreatifitas dan inovasi 

seorang guru. 

Menurut  Paulo Freire adalah banking 

concept education, guru sebagai subyek dan 

murid sebagai obyek belaka. Lebih 

banyaknya waktu yang tersediadi sekolah 

full day school memungkinkan para staf 

guru untuk merancang kurikulum yang 

dikembangkan. Dengan demikian selain 

materi yang wajib diajarkan sesuai peraturan 

dari pemerintah,  terbuka kesempatan untuk 

menambahkan materi lain yang dipandang 

sesuai dengan tujuan pendidikan di lembaga 

tersebut. Kurikulum yang dipergunakan di 

sekolah full day school dirancang  

berdasarkan pengalaman dan masukan dari 

beberapa lembaga lain seperti tempat 

penitipan anak dan  kurikulum TK / SD Al -

Qur’an yang telah  dikembangkan dengan 

tetap mengacu pada kurikulum yang telah 

ditetapkan  oleh Diknas. Full day school 

merupakan program pendidikan yang 

seluruh aktivitas  berada di sekolah (sekolah 

sepanjang hari) dengan ciri  integrated 

activity dan  integrated curriculum.  Dengan 

Pendekatan ini maka seluruh program dan 

aktivitas anak di sekolah mulai dari belajar, 

bermain, makan dan ibadah  dikemas dalam 

suatu system pendidikan. Dengan  sistem ini  

pula diharapkan  mampu memberikan nilai - 

Nilai kehidupan yang islami pada anak didik 

secara utuh dan terintegrasi dalam tujuan 

pendidikan. konsep pendidikan yang 

dijalankan sebenarnya adalah konsep 

effective school, yakni bagaimana 

menciptakan lingkungan yang efektif bagi 

anak didik.  Sebagai  konsekuensinya, anak–
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anak didik diberi waktu lebih banyak di 

lingkungan sekolah. 

 

Tujuan full day school 

Kenakalan remaja semakin hari 

semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari 

berbagai media masa dan koran-koran yang 

di dalamnya tak jarang memuat tentang 

penyimpangan-penyimpangan yang di 

lakukan oleh kaum  pelajar, seperti adanya 

seks bebas, minum minuman keras, 

konsumsi obat-obat terlarang dan 

sebagainya. Hal ini karena tidak adanya 

kontrol dari guru terutama dari orang tua, 

dan hal ini di sebabkan karena banyaknya 

waktu luang sepulang sekolah, dan waktu 

luang itu di gunakan untuk hal-Hal yang 

kurang bermanfaat. Ada Tiga alasan yang 

melandasi lahirnya system pembelajaran full 

day school. 

Pertama Adalah  mengurangi 

pengaruh negatif dari luar pada anak usai 

sekolah. Banyak masalah serius pada anak-

Anak karena terpengaruh dari lingkungan di 

luar sekolah dan rumah. Dan kebanyakan  

lingkungan dari luar tersebut membawa 

pengaruh yang negatif bagi anak-anak. Oleh 

karena itu, maka perlu diimplementasikan 

full day school guna meminimalkan 

pengaruh  negatif pada anak, termasuk 

televisi dan media elektronik lainnya. 

Kedua, dengan  diimplementasikan 

system  pembelajaran full day school, maka 

rentan waktu belajar di sekolah relatif lebih 

lama sehingga memaksa siswa belajar mulai 

pagi  hingga sore hari, sehingga waktu 

belajar di sekolah lebih efektif dan efisien. 

Dengan sistem pembelajaran full day school 

ini, maka anak-Anak tidak hanya diajarkan 

dengan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi 

mereka juga di didik dengan ilmu agama 

sehingga ada keseimbangan antara IPTEK 

dan IMTAQ sebagai bekal hidupnya kelak. 

Ketiga, dengan diterapkannya system 

pembelajaran full day school, maka sangat 

membantu orangtua siswa terutama yang 

sibuk bekerja. Karena dengan system 

pembelajaran full day school ini, maka 

anak-anak harus belajar mulai pagi hingga 

sore hari sehingga orang tua tidak lagi 

direpotkan dengan urusan mengasuh anak, 

mengawasi, dan lain sebagainya. Orangtua 

tidak akan merasa khawatir anaknya terkena 

pengaruh negatif, karena anaknya akan 

seharian berada di sekolah yang artinya 

sebagian besar waktunya dimanfaatkan 

untuk belajar. Namun lebih dari itu ada 

beberapa manfaat yang ada di dalamnya 

antara lain: (a) Untuk mengkondisikan anak 

agar memiliki pembiasaan hidup yang baik. 

(b) Untuk pengayaan atau pendalaman 

konsep-konsep materi pelajaran yang telah 

ditetapkan oleh Diknas. (c) Memasukkan 

materi-materi keislaman kedalam bidang 

studi dan sebagai bidang studi tersendiri 

yang harus dikuasai oleh anak-anak sebagai 

bekal hidup. (d) Untuk pembinaan kejiwaan, 

mental dan moral anak. 

Inilah yang memotivasi para orang tua 

untuk mencari sekolah formal sekaligus 

mampu memberikan kegiatan-kegiatan yang 

positif pada anak  mereka. Yang mana 

dengan mengikuti full day school, orang tua 

dapat mencegah dan menetralisir  

kemungkinan kegiatan-kegiatan anak yang  

menjerumus pada kegiatan-kegiatan yang 

negatif. Dalam rangka memaksimalkan 

waktu luang anak-anak agar lebih berguna, 

maka diterapkannya sistem full day school 

dengan tujuan pembentukan akhlak dan 

akidah dalam menanamkan nilai-nilai yang 

positif, mengembalikan manusia pada 

fitrahnya yaitu sebagai klalifah fil ardhi dan 

sebagai hamba Allah, dan juga memberikan 

dasar yang kuat dalam belajar di segala 

aspek. 

 

Sistem Pembelajaran Full Day School 

Sistem pembelajaran Full day School 

adalah salah satu inovasi baru dalam bidang 

pendidikan. Karena dalam  sistem 

pembelajaran full day school yang lebih 

ditekankan adalah pembentukan akidah dan 

akhlak untuk menanamkan nilai-Nilai yang 

positif. Agar semua dapat terakomodir, 

kurikulum dalam sistem pembelajaran full 

day school didesain untuk menjangkau  

masing-masing bagian dari perkembangan 

peserta didik. Konsep pengembangan dan 

inovasi system pembelajaran full day school 
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adalah untuk mengembangkan kreatifitas 

yang mencakup integrasi dari kondisi tiga 

ranah yaitu kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Sistem pembelajaran full day 

school merupakan pengemasan dalam hal 

metode belajar yang berorientasi pada 

kualitas pendidikan berlangsung selama 

sehari penuh dengan penggunaan format 

game (permainan) yang menyenangkan 

dalam pembelajarannya. Hal ini diterapkan 

dalam sistem pembelajaran ini dengan 

tujuan agar proses kegiatan belajar mengajar 

berlangsung dalam suasana yang 

menyenangkan, karena dilandasi dengan 

permainan yang menarik sehingga motivasi 

belajar siswa akan meningkat, walaupun 

berlangsung selama sehari penuh. 

Permainan dalam pembelajaran adalah salah 

satu aktifitas yang digunakan untuk 

mendorong tercapainya tujuan instruksional. 

Permainan jika dimanfaatkan secara 

bijaksana dapat menghilangkan keseriusan 

yang menghambat, menghilangkan  stres 

dalam lingkungan belajar,  serta 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Oleh 

karena itu penggunaan  permainan dalam 

pembelajaran perlu diperhatikan dengan 

cermat agar tercipta lingkungan belajar yang  

menyenangkan. Terwujudnya kegembiraan 

serta suasana yang menyenangkan dalam  

proses belajar mengajar bukan berarti 

menciptakan suasana gaduh melainkan 

hanya untuk membangkitkan semangat 

belajar siswa, sehingga tingkat 

pemahamannya akan menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. 

Kewajiban seorang guru tidak hanya 

pada penguasaan materi pengetahuan saja, 

akan tetapi  juga pada investasi nilai-nilai 

spiritual moral dan akhlak yang diembannya 

untuk ditransformasikan ke arah 

pembentukan kepribadian anak didiknya. 

Karena itu, eksistensi guru tidak hanya 

mengajarkan tetapi sekaligus 

mempraktekkan ajaran-ajaran dan nilai- 

Nilai pendidikan Islam. Guru merupakan 

unsur dasar dalam pendidikan Islam yang 

sangat berpengaruh dalam proses 

pendidikan. Seorang guru dituntut untuk 

mendidik, membimbing, melatih, dan 

membiasakan anak didiknya berperilaku 

baik dan berakhlak mulia. Tujuan utama 

bimbingan yang diberikan guru adalah 

untuk mengembangkan semua kemampuan 

siswa agar mereka berhasil  

mengembangkan hidupnya pada tingkat atau 

keadaan yang lebih layak dibandingkan 

dengan sebelumnya. Bimbingan berupa 

bantuan untuk menyelesaikan masalahnya 

sehingga dia mandiri dalam menyelesaikan 

masalahnya, bantuan dalam  menyesuaikan 

diri dengan lingkungan sekitar seperti 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

 

PENUTUP 
Konsep yang digunakan  dalam 

pelaksanaan full day school adalah untuk 

pengembangan dan inovasi sistem 

pembelajaran yaitu mengembangkan 

kreatifitas yang mencakup integrasi dari 

kondisi tiga ranah yaitu kognitif, 

psikomotorik dan afektif. Full day school 

dilaksanakan di luar kelas dan juga ada 

permainan tetapi masih tetap mengandung 

unsur belajar, permainan yang di berikan 

dalam  system full day school masih 

mengandung arti pendidikan, yang artinya 

bermain sambi belajar. Sebisa mungkin 

diciptakan suasana yang rekreatif dalam 

pembelajarannya, sehingga siswa tidak akan 

merasa terbebani meski seharian berada di 

dalam sekolah. Menurut Syukur dalam 

penerapan full day school menghubungkan 

antara waktu belajar dan waktu bermain 

anak di sekolah selama lima hari dalam satu 

minggu. 

Menurut Monks, dkk dalam 

penelitiannya bahwa “ permainan dapat 

memajukan aspek motorik, selain aspek 

kreativitas, kecakapan sosial dan kognitif 

serta perkembangan motivasional dan 

emosional.” Sesuai dengan apa yang 

dipaparkan di atas, jadi penerapan full day-

school di sekolah dasar dan sekolah 

menengah pertama lebih baiknya belajar 

sambil bermain, karena dengan metode 

belajar sambil bermain siswa tidak akan 

jenuh berada seharian penuh di sekolah, 

mereka akan menikmati semua  pelajaran 

yang diberikan guru. Menurut teori belajar 
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Natural unfoldmen/self actualization dari 

Maslow menyebutkan: Bahwa belajar itu 

berpusat pada kehendak, kesadaran dan 

aktifitas peserta didik serta minat yang 

cukup darinya. Jadi menurut teori  tersebut 

belajar tidak lepas dari timbulnya  situasi 

dari dalam  diri peserta didik, keinginan dan 

hasrat dari dalam merupakan pokok 

terjadinya apa yang dinamakan belajar yang 

membawa keberhasilan. Masalah minat Dan 

keberhasilan peserta didik merupakan syarat 

mutlak bagi terjadinya proses belajar 

mengajar. Siswa yang menuntut ilmu di 

sekolah yang menerapkan sistem full day 

school di harapkan mempunyai minat yang 

besar untuk belajar lebih giat dan 

meningkatkan prestasinya. Karena itu di 

butuhkan dorongan -Dorongan dari dalam 

diri atau lingkungan siswa agar 

memunculkan keinginan dan hasrat siswa 

untuk belajar. 

Sejalan dengan hal tersebut dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 

tahun 2003 tentang sistem pendidikan  

nasional menegaskan tentang penjaminan 

mutu bahwa “setiap satuan pendidikan pada 

jalur formal dan nonformal wajib 

melakukan penjaminan mutu pendidikan”. 

Transformasi menuju sekolah bermutu 

diawali dengan mengadopsi dedikasi 

bersama terhadap mutu oleh dewan sekolah, 

administrator, staff, siswa, guru dan 

komunitas. Proses diawali dengan 

mengembangkan visi dan misi mutu untuk 

wilayah dan setiap sekolah serta departemen 

dalam wilayah tersebut. Ada langkah yang 

harus disiapkan untuk meraih mutu dalam 

pendidikan, yang dimulai dari proses 

persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan. 

Sebagai  hasil akhir mutu terletak pada 

produk (lulusan) dan pelayanan jasa 

pendidikan. Untuk memperbaiki  mutu 

pendidikan diperlukan keterlibatan semua 

pihak. Karena perbaikan pendidikan bukan 

tanggung jawab Menteri pendidikan  saja, 

atau Dirjen, Rektor, Dekan, dan kepala 

sekolah saja. Semua yang peduli terhadap 

nasib bangsa di masa depan harus merasa 

terpanggil untuk membenahi benang kusut 

yang ada di dalam sistem pendidikan 

nasional.  Full day school adalah sebuah 

hasil pemikiran dari praktisi pendidikan 

dalam  upaya memperbaiki sistem 

pembelajaran yang ada di lembaga 

pendidikan. 
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ABSTRAK: Pemahaman masyarakat tentang pendidikan informal hingga saat ini masih belum  jelas, begitu 

juga tentang full day school. Makalah ini dimaksudkan untuk membahas full day school dalam perspektif 

pendidikan informal. Mengingat pendidikan informal merupakan substansi pendidikan yang sangat krusial, maka 

di dalam makalah ini akan dipersoalkan apakah sebenarnya pendidikan informal, apakah full day school, dan 

komponen-komponen apakah dari pendidikan informal yang mesti berperan sebagai upaya strategis dalam 

penyelenggaraan full day school. Dengan mengelaborasi dan menyandingkan secara proporsional konsep 

pendidikan informal dan full day school diharapkan bisa tergambar dengan lebih jelas bagaimana full day school 

dalam perspektif pendidikan informal. 
 

Kata kunci: full day school, pendidikan informal, percakapan, pengkondisian lingkungan 

 

PENDAHULUAN 

Akhir-akhir ini dunia pendidikan 

nasional dihadapkan pada munculnya 

gagasan tentang full day school dalam kaitan 

dengan kebutuhan akan peningkatan 

pendidikan karakter bagi generasi muda. 

Sebagian masyarakat mendukung gagasan 

tersebut dan sebagian lainnya menolak 

dengan berbagai argumennya masing-

masing. 

Pada prinsipnya full day school adalah 

sekolah atau pendidikan formal. Dalam 

konteks lifelong education (pendidikan 

sepanjang hayat), pendidikan formal 

sebetulnya merupakan substansi pendidikan 

yang bisa mengakomodasi substansi  

pendidikan lainnya, yaitu pendidikan 

nonformal dan pendidikan informal. Jadi 

perpanjangan waktu keberadaan peserta 

didik di sekolah bisa merupakan kesempatan 

bagi mereka untuk memperoleh layanan 

ketiga substansi pendidikan tersebut. Yang 

menjadi persoalan adalah bagaimana ketiga 

substansi pendidikan tersebut bisa saling 

melengkapi dan mendukung agar tujuan full 

day school dapat tercapai lebih optimal. 

Selanjutnya adakah pemikiran baru tentang 

strategi pengimplementasian pendidikan 

informal dalam kaitan ini. 

Yang menjadi masalah sekarang 

adalah hingga kini pemahaman berbagai 

kalangan tentang pendidikan informal masih 

belum begitu jelas. Harus diakui bahwa hal 

ini terutama karena kurangnya perhatian 

para akademisi terhadap substansi 

pendidikan tersebut, meskipun pihak 

birokrat selaku pembuat keputusan tentang 

peratutan perundangan dan kebijakan serta 

pihak pendidik pendidikan luar sekolah 

(PLS) selaku perancang atau desainer dan 

pelaksana pendidikan (pengelola dan 

pendidik) juga punya andil tanggung jawab. 

Pendidikan informal itu sendiri 

sebetulnya bukan hal baru. Jauh sebelum 

sekolah ada, pendidikan informal sudah ada. 

Pendidikan informal adalah bagian dari 

tradisi pendidikan di dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari dan telah ada sejak 

adanya masyarakat itu sendiri. Kajian secara 

intensif terhadap substansi pendidikan 

tersebut memang baru muncul pada abad ke 

21. Dapat didefinisikan secara ringkas 

bahwa pendidikan informal adalah 

pemerolehan unsur-unsur edukatif dalam 

pengalaman hidup sehari-hari. Yang saat ini 

sedang ditelaah para ahli selain cakupan 

pengertiannya juga strategi 

implementasinya. Strategi tersebut 

mengarah ke pertanyaan pokok apakah 

pendidikan informal bisa diintervensi. 

Dewasa ini memang ada dua kubu atau 

sudut pandang mengenai hal tersebut. 

Namun demikian, kedua sudut pandang 

tersebut pada dasarnya bisa diakomodasi 

kearah pengembangan suatu bentuk strategi 

mailto:djauzi_um@yahoo.com


108 | Djauzi Moedzakir: “Full Day School” dalam Perspektif Pendidikan Informal. 
 

implementatif pendidikan informal, 

termasuk untuk optimalisasi full day school. 

 

Full Day School 

Full day school pada dasarnya adalah 

suatu istilah emperik. Secara sederhana full 

day school dapat diartikan sebagai sekolah 

yang diselenggarakan selama sehari penuh 

mulai pagi hingga menjelang sore. 

Pengertian sehari penuh disini umumnya 

diimplementasikan sebagai suatu rentang 

waktu yang dimulai pukul 07.00 hingga 

pukul 16.00 WIB. Terlacak, sekolah 

semacam ini sudah dimulai sejak tahun 

1980-an di Amerika Serikat pada jenjang 

Taman Kanak-kanak kemudian meluas ke 

jenjang sekolah menengah atas (Google, 18 

Oktober 2016). Fenomena ini dilatari oleh 

semakin banyaknya ibu-ibu yang memiliki 

anak usia dini dan di sisi lain harus bekerja 

meninggalkan rumah. Dengan bersekolah di 

full day school, anak-anak bisa lebih banyak 

menghabiskan waktunya di lingkungan 

sekolah dan ibu-ibu bisa bekerja dengan 

lebih tenang. 

Bagi masyarakat awam, terutama yang 

belum pernah mengetahui sama sekali 

sekolah yang diselenggarakan secara full 

day, bisa mengira bahwa murid-murid di 

sekolah tersebut diberi pelajaran sejak pagi 

hingga sore hari. Perkiraan seperti ini tentu 

saja berkonsekuensi lahirnya pandangan-

pandangan yang negatif terhadap full day 

school. Di antaranya adalah sekolah tersebut 

mengabaikan dunia bermain anak, menyita 

kesempatan interaksi anak dengan orang tua, 

menambah beban tugas para guru, 

menambah biaya, dan bagi keluarga miskin 

anak tidak mempunyai waktu lagi untuk 

membantu orang tua. Di Indonesia sendiri 

keberadaan sekolah yang diselenggarakan 

secara full day sebenarnya sudah lebih lama, 

yaitu di pondok pesantren. Di pondok 

pesantren bahkan pembelajarannya 

berlangsung mulai dini hari hingga malam 

hari. 

Di kota-kota besar seperti Jakarta, 

Surabaya, dan Malang banyak sekolah yang 

diselenggarakan secara full day. Umumnya 

yang menyelenggarakan model ini adalah 

sekolah berbasis agama dan sekolah 

internasional. Kurikulum yang digunakan di 

full day school sebetulnya sama persis 

dengan kurikulum yang digunakan di 

sekolah umum. Yang berbeda adanya 

muatan lokal dan aktivitas-aktivitas 

tambahan di luar kurikulum tersebut. 

Aktivitas-aktivitas tersebut dimaksudkan 

terutama untuk pendalaman agama, seperti 

sholat berjamaah, penambahan wawasan 

tentang akhlaq, aqidah, dan tartil Qur’an. 

Selain itu juga aktivitas-aktivitas sosial 

seperti kunjungan ke panti asuhan yatim 

piyatu, pembiasaan disiplin dan 

penyelesaian pekerjaan rumah (PR). Dengan 

demikian, semua tugas yang terkait dengan 

pelajaran di kelas bisa terselesaikan di 

sekolah sehingga anak pulang tanpa 

membawa PR. Pertemuan anak dan orang 

tua sore hingga malam hari di rumah bisa 

dimanfaatkan sepenuhnya untuk aktivitas 

keluarga. Orang tua tidak terbebani lagi 

dengan mengikutkan anak ke lembaga-

lembaga bimbingan belajar atau 

mendatangkan guru les. Lebih dari itu orang 

tua sudah tak mengkhawatirkan lagi 

perolehan anak tentang landasan keagamaan 

yang kuat untuk pembentukan pribadi atau 

karakter berakhlaq mulia, disiplin dan 

bertaqwa. 

Memang ada beberapa faktor positif 

dan negatif pada sekolah yang 

diselenggarakan secara full day. Faktor 

positif tercermin pada alasan full day school 

dibutuhkan, di antaranya adalah: (a) sebagai 

upaya untuk mengantisipasi dampak negatif 

globalisasi terhadap perkembangan anak, (b) 

membentengi kepribadian anak dengan 

bekal agama yang kuat, dan (c) sebagai 

wahana untuk pembentukan kebiasaan yang 

positif bagi anak seperti kedisiplinan, 

tanggung jawab, dan kemandirian. 

Sedangkan faktor negatifnya tampak pada 

beberapa kendala untuk 

penyelenggaraannya, di antaranya adalah 

sosial budaya, sosial ekonomi, kesiapan 

SDM dan sarana prasarana sekolah. 

Hingga disini dapat dikatakan bahwa 

dengan segala kelebihan dan 

kekurangannya, penyelenggaraan full day 
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school memang perlu mempertimbangkan 

beberapa hal. Karenanya sekolah ini akan 

lebih proporsional jika diposisikan sebagai 

salah satu pilihan dalam membangun 

karakter anak di sekolah. Sebuah ikhtiar 

pendidikan yang tampaknya sulit terwujud 

di sekolah yang diselenggarakan seperti 

pada umumnya. 

  

Pendidikan Informal 

Konsep Dasar 

Pendidikan informal di dalam UU 

Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan 

sebagai jalur pendidikan keluarga dan 

lingkungan, berbentuk kegiatan belajar 

secara mandiri, dan diakui sama dengan 

pendidikan formal setelah peserta didik 

lulus ujian sesuai standar pendidikan 

nasional. Dari penjelasan ini yang paling 

banyak ditangkap oleh masyarakat adalah 

bahwa pendidikan informal itu adalah 

pendidikan keluarga. Pemahaman semacam 

ini tidak salah, tetapi jika dibiarkan  

tentunya akan terjadi penyederhanaan 

konsep dan bahkan penyesatan. 

Dari segi istilah, selain pendidikan 

informal juga terdapat istilah pendidikan 

nonformal. Orang awam banyak yang 

mengira bahwa awalan kata “in” pada istilah 

pendidikan informal sama artinya dengan 

awalan “non” pada istilah pendidikan 

nonformal yaitu “tidak”. Dari sini keduanya 

sering dipertukarkan begitu saja untuk 

pemahaman yang sama, yaitu pendidikan 

tidak formal. Tentu saja pemahaman ini juga 

tidak tepat karena hal itu tidak seperti yang 

sesungguhnya dimaksudkan dengan kedua 

istilah tersebut. Sementara itu di sisi lain 

masyarakat, bahkan juga banyak kalangan 

birokrat dan akademisi, cenderung 

memahami pendidikan secara sederhana 

yaitu sama dengan sekolah. Pandangan ini 

juga jelas sebagai pandangan yang 

menafikan keberadaan pendidikan yang 

terselenggara di luar sistem persekolahan 

(PLS). 

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa 

pendidikan informal, pendidikan nonformal 

dan pendidikan formal merupakan 

peristilahan yang dicetuskan oleh Coombs 

(1973), seorang ahli perencanaan 

pendidikan Amerika Serikat, dalam 

upayanya mengembangkan gagasan untuk 

menemukan solusi bagi krisis pendidikan 

dunia yang sedang melanda bangsa-bangsa 

dunia ketiga pada tahun 1960-an. Sekolah 

terlalu sulit untuk dijadikan satu-satunya 

solusi karena hanya memiliki ruang yang 

sangat terbatas untuk layanan pendidikan 

yang dibutuhkan masyarakat. Ketiganya 

merupakan jenis pendidikan yang dibedakan 

menurut settingnya (pola 

penyelenggaraannya), bukan tempat ataupun 

lainnya. Hal ini mengilhami Edgar Faure 

untuk mendeklarasikan pandangannya 

bahwa pendidikan pada dasarnya merupakan 

lifelong education di pertemuan 

internasional yang diselenggarakan oleh 

UNESCO pada tahun 1972. 

Coombs (Sudjana, 1991) 

mendefinisikan pendidikan informal sebagai 

“... proses yang berlangsung sepanjang usia 

sehingga setiap orang memperoleh nilai, 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang 

bersumber dari pengalaman hidup sehari-

hari ...” Dari sini sebetulnya sudah jelas 

bahwa pendidikan informal adalah proses 

pemerolehan unsur-unsur edukatif di dalam 

pengalaman hidup sehari-hari. Tidak 

dipersoalkan oleh Coombs apakah proses 

tersebut harus disengaja atau tidak. 

Sejalan dengan pandangan di atas, 

Axinn (1974) memperjelas pemahaman 

tentang pendidikan formal, pendidikan 

nonformal, dan pendidikan informal dari 

segi perspektif pelaku pendidikan yang 

terbagi menjadi teacher (guru atau pendidik) 

dan learner (murid atau peserta didik) dan 

perspektif kesengajaan yang terbagi menjadi 

intended (sengaja) dan unintended (tak 

sengaja) melalui jendela quadrantnya. Yang 

terkategori kedalam Jendela A adalah 

pendidikan formal dan pendidikan 

nonformal, karena keduanya sama-sama 

intended baik oleh teacher maupun learner. 

Selanjutnya yang terkategori kedalam 

Jendela B adalah pendidikan informal 

karena meskipun learner unintended tapi 

teacher intended, dan selanjutnya yang 

terkategori kedalam Jendela C adalah juga 
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pendidikan informal karena meskipun 

teacher unintended tetapi learner intended 

(jadi kategori B dan C sama karena adanya 

kesengajaan pada salah satu pihak). Terakhir 

yang terkategori kedalam Jendela D adalah 

batic atau insidental karena kedua pihak 

sama-sama unintended. Hal ini sebagaimana 

terlihat pada tabel berikut. 

 
                    “teacher”  
                      Perspective 

 

“Learner”  
Perspective 

Intended Unintended 

Intended A 

Formal (school) 

Non-formal 
(Out-of-school) 

C 

In-formal 

Unintended B 

In-formal 
D 

Batic 
(Incidental) 

 

Masih sejalan dengan pandangan di 

atas, proses yang diketengahkan Coombs di 

atas oleh Nadler (1982) disebut learning, 

sebagaimana definisi yang dinyatakannya 

bahwa: “Learning is the acquisition of new 

skills, attitudes, and knowledge.” 

Selanjutnya dia mengkategorikan learning 

sebagai aktivitas yang incidental (tak 

disengaja) ataupun intentional (disengaja). 

Incidental dengan demikian semakna 

dengan unintended, sedangkan intentional 

semakna dengan intended. Selanjutnya, 

baltic di Jendela D pada quadrant Axinn 

terkategori sebagai incidental pada konsep 

learning yang dikemukakan Nadler tersebut. 

Axinn masih menggunakan istilah 

education, sedangkan Nadler sudah 

menggunakan istilah learning. Dengan 

mengaitkan keduanya kembali ke definisi 

Coombs di atas, maka dapat dikatakan 

bahwa quadrant B, C, dan D sama-sama 

terkategori sebagai pendidikan informal dan 

di sisi yang lain ketiganya juga kategori 

sebagai informal learning. 

Berkenaan dengan education dan 

learning, Jeffs dan Smith (2010) 

menegaskan bahwa pembedaan antara 

keduanya sangat penting. Dinyatakan bahwa 

“Learning involves developing awareness, 

understanding and skills. It is something 

happening all the time nd we may or may 

not be aware of it. Education is a conscious 

attempt to foster learning.” Jelas kiranya 

bahwa pendidikan itu upaya menterjadikan 

belajar, sedangkan belajar adalah upaya 

mengembangkan kesadaran, pemahaman 

dan keterampilan dalam proses yang bisa 

disadari ataupun tidak. Nadler (1982) 

bahkan lebih tegas lagi menyatakan bahwa 

“Teaching is something about what we do to 

others, while Learning is something about 

what we do to ourselves”. Teaching dalam 

hal ini merupakan bagian inti dari 

education. Dengan demikian, di dalam 

setiap aktivitas pendidikan ada dua pihak 

yaitu pendidik dan peserta didik, sedangkan 

di dalam setiap aktivitas belajar hanya ada 

satu pihak yaitu peserta didik. 

Selanjutnya pengertian kesengajaan di 

dalam penyelenggaraan pendidikan 

sebetulnya tidak sama dengan pengertian 

kesengajaan di dalam percakapan sehari-

hari. Kesengajaan dalam upaya pendidikan 

berkonotasi luas, yaitu dipersiapkannya 

segala sesuatu yang menyangkut manajemen 

dari pendidikan tersebut sebagaimana yang 

tercermin pada prinsip POAC atau planning, 

organizing, actuating, dan controlling. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

quadrant A yang memuat pendidikan formal 

dan pendidikan nonformal menunjukkan 

pemahaman bahwa keduanya merupakan 

upaya pendidikan yang terstruktur, 

sedangkan quadrant B, C, dan D yang 

memuat pendidikan informal merupakan 

upaya pendidikan yang kurang atau bahkan 

tak terstruktur. Berikutnya tinggal setting 

pendidikan formal yang dapat dinyatakan 

sebagai pendidikan yang terstruktur, 

berjenjang dan tertutup, sedangkan 

pendidikan nonformal sebagai pendidikan 

yang terstruktur, bisa berjenjang dan 

terbuka. 

Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan formal, pendidikan 

nonformal dan pendidikan informal 

merupakan substansi pendidikan yang 

dibedakan atau berbeda dari segi setting atau 

pola penyelenggaraannya, bukan tempatnya. 

Pendidikan formal atau persekolahan 

merupakan substansi pendidikan yang 

terstruktur, berjenjang dan tertutup. 

System 
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Pendidikan nonformal atau pendidikan yang 

diselenggarakan di luar sistem persekolahan 

adalah substansi pendidikan yang 

terstruktur, bisa berjenjang dan terbuka. 

Pendidikan informal adalah substansi 

pendidikan yang tidak terstruktur, tidak 

berjenjang dan dengan sendirinya terbuka. 

Pendidikan informal sejak semula 

dikonsepsikan sebagai substansi pendidikan 

yang tidak menunjuk atau membatasi tempat 

bahkan juga waktu. Prosesnya terintegrasi di 

dalam setiap pengalaman interaksi manusia, 

sehingga tidak terbatasi oleh siapa 

pelakunya dan kapan terjadinya. Sifatnya 

cair sehingga bisa mengalir atau terjadi di 

dalam setting pendidikan lainnya, yaitu 

pendidikan formal dan pendidikan 

nonformal. Jika dikaitkan dengan konsep Tri 

Pusat Pendidikan dari Ki Hajar Dewantara 

yaitu lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah, dan lingkungan masyarakat, maka 

sebenarnya ketiga lingkungan tersebut 

hanya menunjuk pada soal tempat terjadinya 

pendidikan. Pendidikan formal, pendidikan 

nonformal, dan pendidikan informal sama-

sama bisa terjadi di lingkungan sekolah. 

Substansi pendidikan formal di sekolah 

terletak pada proses pembelajaran di ruang 

kelas (class room) yang dilaksanakan 

berdasarkan kurukulum yang telah 

ditentukan. Pendidikan nonformal di 

lingkungan sekolah umumnya diwujudkan 

dalam bentuk program-program 

kepramukaan, latihan bela diri, organisasi 

kesiswaan, palang merah remaja, dan 

sejenisnya. Sementara pendidikan informal 

berlangsung secara cair di dalam setiap 

interaksi sosial yang dilakukan warga 

sekolah pada seluruh aktivitas sekolah, baik 

di dalam maupun di luar kelas. 

Dari segi kontribusi, ketiga substansi 

pendidikan di atas sebetulnya memiliki 

kontribusi masing-masing secara khas dalam 

upaya mencerdaskan kehidupan bangsa 

sebagaimana diamanatkan UUD 1945. 

Taknosomi Bloom menunjukkan bahwa 

setiap upaya pendidikan mesti bergerak di 

tiga ranah yaitu kognitif, psikomotorik, dan 

afektif. Dalam implementasinya, ketiga 

substansi pendidikan tersebut memberi 

tekanan yang berbeda terhadap ranah 

tersebut dalam operasionalnya. Pendidikan 

formal lebih menekankan ranah kognitif, 

pendidikan nonformal lebih mengarah ke 

psikomotorik, sedangkan pendidikan 

informal lebih tertuju ke afektif. Dengan 

demikian, pendidikan informal  merupakan 

substansi yang diharapkan memuat konten 

sikap dan nilai serta membuahkan 

terbangunnya kepribadian atau karakter 

yang baik dan kuat pada setiap individu 

peserta didiknya. Karakter ini sebagaimana 

termaktub dalam tujuan pendidikan 

nasional, yaitu terbentuknya manusia 

Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan, 

berakhlaq mulia, bertanggung jawab, dan 

mandiri. Dengan beban dan sekaligus 

kepercayaan ini, tidak salah jika pendidikan 

informal dipandang sebagai substansi 

pendidikan yang paling krusial dibanding 

dengan dua substansi pendidikan lainnya. 

Dalam kenyataannya, pendidikan 

informal di Indonesia selama ini merupakan 

substansi yang secara akademik paling 

terabaikan. Tidak banyak literatur yang 

secara khusus membahas dan 

mengembangkan tentang substansi 

pendidikan tersebut dan tidak banyak pula 

akademisi yang melakukan penelitian 

terhadapnya. Dalam kehidupan sehari-hari, 

sebetulnya tidak kurang lessons learned 

yang menunjukkan keberhasilan pendidikan 

informal di lingkungan keluarga, juga 

keberhasilannya di lingkungan pendidikan 

tertentu seperti di pondok pesantren. Dari 

segi peraturan perundangan, substansi 

tersebut juga tidak menjadi prioritas. 

Pendidikan informal masih hanya 

disinggung secara sepintas di dalam 

Undang-undang Sisdiknas dan belum ada 

kebijakan dan peraturan yang memadai 

untuk menindaklanjutinya di tingkat 

operasional. Sekarang memang telah ada 

direktorat khusus yang menangani 

pendidikan keluarga. Akan tetapi arah 

kebijakan dan implelementasinya ternyata 

justru berbasis pada pendidikan formal, 

yaitu dilakukan melalui para guru, petugas 

bimbingan konseling dan pengawas sekolah 

yang diarahkan secara terbatas ke wali 
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murid atau orang tua siswa sekolah tertentu 

yang menjadi sasaran programnya, bukan 

melalui para ahli dan praktisi PLS ke arah 

para orang tua di masyarakat secara lebih 

luas. Oleh karena itu wajar jika pemahaman 

masyarakat dan hampir semua kalangan 

tentang pendidikan informal umumnya 

masih kabur. Oleh karena itu sudah saatnya 

sekarang untuk melakukan perubahan, yaitu 

memberikan perhatian dan prioritas yang 

betul-betul berarti bagi pendidikan informal 

untuk bisa lebih berkontribusi secara nyata 

bagi upaya pencerdasan kehidupan bangsa 

Indonesia mendatang. 

Secara konseptual dewasa ini terdapat 

dua kubu atau sudut pandang berkenaan 

dengan bagaimana pendidikan informal 

sebaiknya dikembangkan di masa 

mendatang (Moedzakir, 2013). Hal ini 

sebetulnya terkait erat dengan soal 

kesengajaan yang telah disinggung 

sebelumnya dan secara lebih konkretnya 

berkenaan dengan layak tidaknya intervensi 

atau pengarahan diberikan terhadap 

pendidikan informal. Ringkasnya kubu 

pertama tidak menghendaki adanya 

intervensi terhadap pendidikan informal, 

sebaliknya kubu kedua memandang 

pendidikan informal perlu diintervensi 

hingga pada batas-batas tertentu. Menurut 

kubu pertama, pendidikan informal harus 

benar-benar berlangsung secara alamiah. 

Intervensi terhadap substansi pendidikan 

tersebut bisa berpotensi mengubah setting 

pendidikan informal menjadi pendidikan 

nonformal. Hal ini bisa dipahami sesuai 

dengan adanya wilayah learning pada 

Jendela quadrant D yang dikategorikan 

sebagai batic oleh Axinn. Sebaliknya kubu 

kedua memandang potensi pendidikan 

informal sangat luar biasa sehingga terlalu 

naif jika tidak dilakukan intervensi 

terhadapnya. Intervensi tersebut bisa 

dilakukan secara langsung atau transmisif 

meskipun tetap berada dalam batas-batas 

tertentu. 

Yang menarik adalah meskipun kubu 

pertama memandang pendidikan informal 

tidak bisa diintervensi, tetapi masih 

mengakui pentingnya pemanfaatan sumber-

sumber belajar yang tersedia di dalam 

kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini 

sebenarnya sama dengan upaya 

pengkondisian lingkungan atau intervensi 

secara tidak langsung. Pemikiran ini 

sebagaimana tercermin pada konsep Public 

Pedagogy (Sadlin, Schultz, dan Burdick, 

2010). Dengan demikian sebanarnya kedua 

kubu itu sama-sama mengakui perlunya 

intervensi, hanya saja kubu pertama lebih 

berpihak ke pendekatan tidak langsung, 

sedangkan kubu kedua lebih condong ke 

pendekatan langsung. 

 

Strategi 

Berkenaan dengan strategi tentang 

bagaimana pendidikan informal sebaiknya 

diimplementasikan, beberapa ahli telah 

mengemukakan gagasan-gagasan yang 

sangat menarik. Di antaranya adalah 

gagasan Jeffs dan Smith (2005 dan 2010) 

tentang “conversation” dan gagasan Sadlin, 

Schultz, dan Burdick (2010) tentang public 

pedagogy. Keduanya mencerminkan dua 

kubu atau pandangan tentang pendidikan 

informal sebagaimana telah disinggung 

sebelumnya. Pandangan pertama 

merekomen-dasikan “conversation” dan 

mengarah ke pendekatan langsung, 

sedangkan pandangan kedua 

merekomendasikan pengkondisian 

“environment” dan mengarah ke pendekatan 

tidak langsung. Lebih dari itu, 

pengakomodasian keduanya tampaknya 

justru merupakan suatu upaya yang cukup 

strategis guna meningkatkan kualitas 

implementasi pendidikan informal. 

Conversation atau percakapan. Semua 

orang mengetahui bahwa percakapan adalah 

bagian inti dari interaksi sosial. Richardson 

dan Wolf (2005) menyatakan bahwa: 

“Conversation involves negotiating an 

exchange. This may be an exchange of 

ideas, feelings, or information.” Namun 

dalam kaitan dengan pendidikan informal, 

Jeffs dan Smith (2005) menegaskan bahwa 

“... conversation lies at the heart of informal 

education”. Bahkan dinyatakannya: “What 

differentiates informal and formal educators 

is the different emphasis each places upon 
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curriculum and conversation...”. 

Ditambahkannya bahwa “Formal education 

entails a plan of action and defined content 

(in schools this is provided by a 

curriculum... Informal education is shaped 

by conversation and is spontaneous.” Jadi 

percakapan adalah jantung dari pendidikan 

informal dan jika pendidikan formal 

memiliki kurikulum, maka pendidikan 

informal mempunyai percakapan. 

Percakapan memang merupakan 

wahana yang sangat efektif bagi setiap 

individu untuk mendapatkan unsur-unsur 

edukatif dalam interaksi sosialnya. 

Percakapan membantu seseorang untuk 

berbicara, membuka kemungkinan 

keterlibatan dua orang atau lebih dalam 

hubungan yang lebih intensif, 

mengembangkan berbagai pengalaman, 

meredakan berbagai perasaan negatif 

termasuk kekhawatiran dan sakit hati, serta 

mengembangkan berbagai kesadaran 

termasuk kesadaran seseorang sebagai 

bagian dari komunitas. Selain itu di dalam 

percakapan bisa terjadi konseling, 

pengarahan, peringatan, pengujian, ataupun 

pengembangan kepribadian atau karakter. 

Melalui percakapan, pendidik dapat 

memahami perasaan dan pikiran peserta 

didik, mengetahui kebutuhan-kebutuhan 

belajarnya, dan mengarahkannya ke 

penugasan tertentu untuk pemberian 

pengalaman-pengalaman belajar yang 

dibutuhkan, baik individual maupun 

kelompok. Melalui percakapan, pendidik 

juga bisa memotivasi dan mengarahkan 

peserta didik untuk melakukan refleksi diri 

secara kritis. Refleksi diri merupakan salah 

satu bagian inti dari pendidikan informal 

dan dapat dilakukan secara efektif melalui 

aktivitas atau pengalaman tertentu. 

Richardson dan Wolf (2005) 

mengingatkan bahwa pendidikan informal 

merupakan urusan pelibatan dan hubungan 

dengan orang lain. Karena itu sebagian 

besar aktivitasnya adalah bertemu dan 

bercakap-cakap dengan orang lain. 

Berikutnya jika pendidik mau melibatkan 

dan berhubungan dengan orang dalam 

rangka pendidikan informal, maka fokus 

perhatiannya pertama-tama harus diarahkan 

ke kehidupan sehari-hari individual dan 

kelompok calon peserta didik. Selanjutnya 

pendidik perlu menempatkan diri sebagai 

orang yang mudah didekati, bersahabat, 

terbuka, memiliki rasa humor, dan 

seterusnya. Jadi untuk bisa berperilaku 

secara informal, seorang pendidik harus bisa 

menciptakan suasana rileks dan merasakan 

suasana kehidupan sehari-hari peserta didik. 

Jeffs dan Smith (2005) mengakui 

bahwa “Conversation is unpredictable”. 

Untuk itu dinyatakannya bahwa “... we have 

to ‘catch the moment’, where we can say or 

do something to deepen people’s thinking or 

put others in touch with their feelings (Jeffs 

dan Smith, 2005). Suatu saat pendidik 

informal bekerja dengan tujuan yang jelas 

dalam arti terkait dengan suatu kegiatan 

yang lebih besar, sedangkan di saat yang 

lain bekerja dengan “go with the flow’ 

(mengikuti arus) dalam arti menambahkan 

sesuatu terhadap percakapan yang sedang 

berlangsung ketika ketemu dengan sesuatu 

yang tepat untuk disambung bagi kebutuhan 

peserta didik. Untuk membuat percakapan 

jauh lebih baik, Catherine Blyth (dalam 

Jeffs dan Smith, 2010) menyarankan lima 

hal, yaitu: (a) berikir sebelum berbicara, (b) 

lebih banyak mendengar dari pada bicara, 

(c) menemukan poin untuk berbicara, (d) 

tidak berasumsi cukup paham dengan apa 

maksu lawan bicara atau bahwa mereka 

telah memahami diri anda, dan (e) ambil 

giliran. 

Konten pendidikan yang dipilih adalah 

informasi, pengetahuan, keterampilan, 

keyakinan diri, kemampuan berorganisasi, 

terutama sistem nilai, tertentu yang menjadi 

kebutuhan belajar peserta didik. Hal ini 

sesuai dengan esensi dari pendidikan itu 

sendiri, yaitu: “... education is not simply 

about setting out to foster learning – it also 

involves a commitment to certanin values” 

(Jeffs dan Smith, 2005). Jadi pendidik 

informal senantiasa dihadapkan pada 

tantangan pengembangan percaya diri dan 

pengeksplorasian atau perluasan penga-

laman diri. 
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Percakapan memang merupakan 

sesuatu yang sebenarnya luar biasa dan 

karenanya merupakan elemen kunci dalam 

implementasi pendidikan informal. 

Percakapan adalah alat atau wadah untuk 

konten pendidikan informal. Percakapan 

yang bermakna adalah percakapan yang 

tepat isi dan tepat arah. Agar efektif, 

pendidik mesti memiliki kemampuan yang 

memadai dan betul-betul terlatih. Karena itu 

pendidik yang ditugaskan untuk 

mengimplementasikan pendidikan informal 

bukan seseorang yang asal tunjuk. 

Environment atau lingkungan. Jeffs 

dan Smith (2010) mengingatkan bahwa: 

“Education is the conscious attempt to foster 

learning”. Dinyatakannya lebih lanjut 

bahwa: “The way to do that is to act on the 

environment rather than  the person. We do 

not – we can not - tap into people’s brains 

and educate them, rather we work on 

relationship and situations”. Dengan 

demikian, lingkungan merupakan substansi 

yang patut dipertimbangkan untuk 

implementasi pendidikan informal. Karena 

itu pengkondisian lingkungan merupakan 

upaya substansial pendidikan informal. 

Lingkungan memang merupakan 

wahana bagi terjadinya proses belajar baik 

intensional maupun insidental, dan sekaligus 

wahana bagi tersedianya berbagai sumber 

belajar bagi peserta didik baik individual 

maupun kelompok. Untuk itu maka 

lingkungan perlu dikondisikan atau 

dioptimalisasi perannya. Dalam rangka 

pengkondisian lingkungan, kewajiban 

pendidik dalam hal ini adalah menjaga agar 

proses atau pengalaman edukatif yang 

terjadi secara alamiah berlangsung 

sebagaimana adanya. Diyakini bahwa 

kehidupan sehari-hari merupakan sumber 

belajar yang tak terhitung kekayaannya dan 

tak akan pernah habis untuk dipelajari 

siapapun (Moedzakir, 2013). 

Pandangan tentang kekuatan 

lingkungan dalam memberikan pengaruh 

terhadap pembentukan kepribadian setiap 

orang sebetulnya bukan hal baru. Teori 

Tabularasa merupakan salah satu teori 

utama yang sudah eksis sejak lama. 

Vembriarto (1970) juga pernah 

mengetengahkan pendapat tentang adanya 

dua pendekatan di dalam PLS, yaitu 

pendekatan mentalistik (pendekatan 

langsung) dan pendekatan kondisioning 

(pendekatan tidak langsung). Konsep Public 

Pedagogy yang dipelopori oleh Sadlin, 

Schultz, dan Burdick (2010) juga 

mendukung pandangan ini. Konsep tersebut 

lahir dari kajian budaya publik. Adult 

education sendiri menurut Woodhams 

(dalam Sadlin, Schultz, dan Burdick (2010) 

juga lahir dari kajian budaya populer. 

Sadlin, Schultz, dan Burdick (2010) 

menyatakan bahwa: 

The study of public pedagogy calls for 

innovative and interdisciplinary approaches 

to research and theorizing, approaches that 

draw from a wide range of cultural 

discourses and that seek to explore forms of 

pedagogy that are radically different than 

those found in schools. 

Hingga disini, sebagaimana telah 

disinggung sebelumnya, pada dasarnya 

setiap aktivitas yang terkait dengan 

kepentingan orang banyak atau masyarakat 

dapat dipandang sebagai aktivitas yang 

substansial. Aktivitas semacam ini 

membutuhkan perencanaan yang matang, 

termasuk pelaksanaan dan evaluasinya. 

Pendidikan informal adalah aktivitas yang 

tergolong substansial tersebut. Oleh karena 

itu, baik pendekatan langsung maupun 

pendekatan tidak langsung harus sama-sama 

dirancang dengan sebaik-baiknya agar 

memperoleh hasil yang optimal. 

 

Pendidikan Informal Dalam Full Day 

School 

Pendidikan informal pada dasarnya 

merupakan substansi pendidikan yang 

sebenarnya paling dibutuhkan oleh full day 

school. Dalam perspektif pendidikan 

informal, full day school tetap pendidikan 

formal, tetapi pendidikan formal yang tidak 

seperti pada umumnya. Pola pendidikan 

informal yang dalam kenyataannya lebih 

menekankan kontennya pada ranah afektif  

justru sangat sejalan dengan tujuan utama 

full day school. Sesuai dengan esensinya, 
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proses pendidikan informal sebenarnya 

selalu terjadi dan merupakan bagian  

integral  dari implementasi pendidikan 

formal juga pendidikan nonformal, baik di 

ruang kelas ketika proses pembelajaran atau 

pelatihan sedang terjadi, maupun di luar 

kelas di tengah interaksi sosial dan kegiatan 

lainnya. Berikut dicoba untuk dielaborasi 

bagaimana proses pendidikan informal 

terjadi di dalam implementasi pendidikan 

formal. 

 

Di dalam Ruang Kelas 

Ketika proses pembelajaran di ruang 

kelas sedang berlangsung, guru melakukan 

interaksi dengan para peserta didik. Di 

dalam interaksi tersebut peserta didik bisa 

memperoleh unsur-unsur edukatif yang 

bersumber dari tindakan-tindakan yang 

dilakukan guru dan fenomena-fenomena lain 

yang terjadi di kelas. Mulai dari ketepatan 

waktu guru masuk kelas, cara guru 

berpakaian, cara guru bertutur kata, cara 

guru memperlakukan peserta didik, bentuk 

tulisan guru di papan tulis, cara guru 

mengatasi perilaku peserta didik yang 

melanggar tata tertib di kelas, hingga 

peroalan-persoalan lainnya yang terkait 

dengan pemaparan materi pelajaran. Selain 

itu peserta didik juga bisa mendapatkan 

unsur-unsur edukatif dari perilaku teman 

lain dalam partisipasinya dengan 

pembelajaran di kelas, dari bahan pelajaran  

yang tertulis di buku pelajaran, dari hal-hal 

yang terasosiasikan oleh materi pelajaran 

yang sedang dijelaskan oleh guru, dari 

lingkungan di luar kelas yang terlihat 

olehnya ketika pelajaran sedang 

berlangsung, dan sebagainya. 

Oleh karena itu tugas guru dalam hal 

ini adalah senantiasa menjaga tampilan, 

perilaku dan pembicaraannya di hadapan 

peserta didik pada saat melaksanakan proses 

pembelajaran. Secara diam-diam setiap guru 

berpeluang untuk dijadikan figur atau sosok 

teladan oleh setiap peserta didik, sehingga 

merupakan kewajiban mutlak bagi setiap 

guru untuk senantiasa menampilkan contoh 

atau teladan yang baik bagi para peserta 

didiknya di kelas. Dengan demikian, guru 

yang tidak dapat memenuhi tuntutan ini 

bukanlah sosok teladan bagi peserta didik. 

Bahkan yang bersangkutan dapat 

dikategorikan tidak kompeten dalam 

tugasnya sebagai guru yang juga sekaligus 

sebagai pendidik pendidikan informal di 

sekolah.  

 

Di luar Ruang Kelas 

Proses pendidikan informal terjadi 

secara sangat leluasa dan intensif di luar 

ruang kelas. Hal tersebut bisa terjadi baik 

melalui percakapan di setiap interaksi sosial 

yang dilakukan peserta didik dan warga 

sekolah yang lain, melalui lingkungan yang 

sengaja dikondisikan sekolah, maupun 

dalam aktivitas untuk pelaksanaan tugas 

tertentu yang diselenggarakan atau 

ditentukan sekolah sebagai tambahan bekal 

pengalaman peserta didik. Oleh karena itu 

minimal ada dua jalur yang dapat 

dikembangkan full day school dalam 

mengimplementasikan pendidikan 

informalnya, yaitu jalur langsung melalui 

percakapan terarah dan jalur tidak langsung 

melalui pengkondisian lingkungan. 

Percakapan Terarah Percakapan terarah 

untuk pendidikan informal di full day school 

pada dasarnya merupakan hal baru. 

Mengingat percakapan terarah ini 

merupakan aktivitas yang berkaitan dengan 

interaksi sosial, kegiatan sekolah, dan 

permasalahan personal peserta didik, maka 

implementasinya membutuhkan penanganan 

yang intensif. Selanjutnya, percakapan 

terarah dalam rangka pendidikan informal 

pada dasarnya merupakan layanan 

individual. Akan tetapi untuk menghemat 

tenaga, layanan bisa juga diberikan kepada 

kelompok. Lebih dari itu, layanan juga bisa 

berbasis kasus. Hal ini didasarkan atas 

pertimbangan bahwa tentunya tidak semua 

anak bermasalah. Namun demikian, secara 

keseluruhan untuk keefektivannya 

dibutuhkan tenaga yang profesional. 

Sekedar perkiraan daya jangkau petugas, 

seorang pendidik informal yang 

berpengalaman paling banyak hanya bisa 

melayani 10-20 orang peserta didik. Dengan 

demikian tenaga yang diperlukan untuk 
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layanan ini di full day school cukup banyak. 

Untuk memenuhinya, secara kuantitas 

permasalahan ketenagaan ini bisa diatasi 

dengan penugasan kepada para guru sebagai 

tugas tambahan yang berkonsekuensi 

penyediaan honor. Namun demikian secara 

kualitatif di tingkat sekolah sekurang-

kurangnya ada satu orang tenaga 

profesional, misalnya sarjana bidang PLS. 

Pengkondisian Lingkungan Dalam 

kehidupan sehari-hari di sekolah anak 

senantiasa bertemu dengan lingkungan fisik 

dan lingkungan non fisik. Lingkungan fisik 

terdiri atas bangunan sekolah, halaman 

sekolah, perlengkapan sekolah, sarana 

belajar mengajar, kondisi sosial budaya 

masyarakat dan alam di sekitar sekolah. 

Selanjutnya lingkungan non fisik terdiri atas 

warga sekolah, peraturan sekolah, dan 

berbagai aktivitas yang diselenggarakan 

sekolah. Semua unsur-unsur lingkungan ini 

pada dasarnya secara langsung ataupun 

tidak langsung ikut berperan dalam 

memberikan pengaruh terhadap anak. Oleh 

karena itu, dari sudut pandang pendidikan 

informal, unsur-unsur tersebut perlu 

dikondisikan agar dukungannya terhadap 

pencapaian tujuan full day school lebih 

optimal. Pertanyaannya adalah unsur-unsur 

lingkungan mana yang perlu dikondisikan, 

kearah mana pengkondisiannya, dan siapa 

yang bertugas atau bertanggungjawab atas 

pengkondisian lingkungan ini. Secara 

keseluruhan, implementasi untuk kedua 

strategi yang telah dipaparkan di atas 

memerlukan penilaian guna mengetahui 

tingkat keberhasilan.   

 

PENUTUP 

Full day school adalah sekolah yang 

menggunakan waktu belajar lebih lama dari 

pada sekolah pada umumnya. Di dalamnya 

sekaligus berlangsung proses pendidikan 

formal, pendidikan nonformal, dan 

pendidikan informal. Secara esensial 

pendidikan informal terdapat secara integral 

di dalam ruang kelas ketika proses 

pembelajaran ataupun pelatihan sedang 

berlangsung dan di luar ruang kelas melalui 

interaksi sosial dan kegiatan lainnya. 

Implementasinya dapat diwujudkan melalui 

sebuah strategi yang menggunakan 2 jalur, 

yaitu jalur langsung dengan percakapan 

terarah dan jalur tidak langsung dengan 

pengkondisian lingkungan. Mengingat 

urgensi dan potensi pendidikan informal 

bagi pembentukan karakter peserta didik, 

maka implementasi yang optimal strategi 

tersebut merupakan kebutuhan full day 

school untuk terwujudnya tujuan utama 

yang diharapkan. 
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DI PENDIDIKAN FORMAL 
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Abstrak: Makalah ini dilatar belakangi sebuah prediksi akan terjadinya carut marutnya penerapan program 

pemerintah (Kemendikbud),  jika setiap ide begitu mudahnya dilepas tanpa ada kajian yang holistik  integratif. 

Lebih-lebih terkait dengan pendidikan, tidak boleh setiap program didasarkan kepada satu pandangan atau 

pemikiran, tanpa disinkronisasikan dengan semua aspek terkait. Full day school atau sekolah sehari penuh, 

merupakan konsep pelaksanaan pendidikan yang dilatar belakangi beberapa hal, antara lain keterbatasan 

kesempatan orangtua dalam mendampingi anak, terutama di rumah, karena kesibukan. Berikutnya, sebagai 

upaya pendalaman program pembelajaran tambahan, seperti pembiasaan, karakter, keagamaan, yang 

membutuhkan waktu lebih. Sementara itu,  semakin disadari, bahwa peningkatan intensitas dan kualitas 

pendampingan orangtua terhadap anaknya, sangat diperlukan. Berbagai permasalahan yang timbul dari  semakin 

menurunnya karakteristik dan identitas bangsa pada peserta didik, menumbuhkan pemikiran, bahwa ada konsep 

pendidikan yang hampir terlupakan, para pelaku dan pemerhati pendidikan, yaitu bahwa orangtua adalah 

pendidik yang pertama dan utama.Dua konsep pendekatan  pendidikan yang jika tidak diperhatikan oleh semua 

pihak, akan menjadi pemantik terjadinya friksi, berupa sikap saling melempar kesalahan dan tanggung jawab, 

antar pihak sekolah dengan orang tua. Begitukah? 
 

Kata Kunci: Pendidikan Formal,  Full day school,  Parenting. 

 

PENDAHULUAN 

Konsep Full Day School (FDS), 

memunculkan sikap pro dan kontra di 

masyarakat. Kondisi ini, dikarenakan 

terbatasnya akses informasi pendidikan. 

Lebih tegasnya adalah masyarakat di 

pedesaan. Sementara itu, bagi masyarakat 

perkotaan, pemerhati, tokoh atau kalangan 

akademisi dunia pendidikan, konsep FDS , 

bukan hal yang baru. Intinya,  karena 

kurangnya informasi tentang FDS-lah, 

penyebab terjadinya situasi tersebut. Oleh 

sebab itu, perlu upaya mereposisi ulang, 

bagaimana konsep FDS dalam kaitannya 

dengan Pendidikan Keluarga (Parenting 

Education), agar masyarakat dapat 

memahami secara jelas. 

Terkait dengan kondisi tersebut, 

pendapat yang pro, akan memaparkan 

konsep FDS , didasarkan pada teori-teori 

pendidikan. Kemudian didukung dengan 

hasil penelitian-penilitian, yang  

membuktikan bahwa FDS, layak jadi 

alternatif pemecahan permasalahan carut-

marutnya pendidikan. FDS dipandang 

mampu menjadi pilihan untuk memperbaiki 

kondisi kualitas pendidikan yang secara 

kasat mata diukur dari terjadinya dekadensi 

moral dan lunturnya karakter pada peserta 

didik. 

Sebaliknya, pendapat yang kontra, 

akan memberikan fakta-fakta, hasil kajian 

dan penelitian, bahwa pelaksanaan FDS 

belum mampu menjadi pilihan utama bagi 

orang tua untuk memberikan pendidikan 

terbaik bagi anaknya. FDS memiliki 

kelemahan-kelemahan, yang berasal dari 

sekolah atau bahkan dari orang tua sendiri. 

Sekolah yang melaksanakan FDS hanya 

bermotiv agar lembaganya dipandang 

sebagai lembaga yang maju dan modern. 

Sedangkan orangtua, memasukkan anaknya 

ke sekolah yang menerapkan FDS, karena 

memang tidak lebih hanya sebagai penitipan 

anak. 

Dua sudut pandang yang sama-sama 

mengambil posisi tidak tepat. Keduanya 

melupakan konsep-konsep pendidikan yang 

sebenarnya sudah sejak dulu di tanamkan 

mailto:marsumkasim@gmail.com
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para tokoh besar pendidikan.  Konsep 

pendidikan yang memperlakukan anak 

sebagai anak manusia, secara manusiawi. 

Anak yang lahir di dunia sudah sempurna 

secara kodrati. Allah memberikan yang 

terbaik bagi umatnya, yaitu dengan 

melengkapi kelemahan dan kelebihannya.  

Tidak ada anak yang memiliki kelebihan 

saja, dan tidak pula ada yang hanya 

dianugerahi kelemahan saja. 

Bagaimana seharusnya? 

Keseimbangan dan keselarasan yang 

menjiwai konsep pendidikan telah 

dipaparkan oleh Bapak Pendidikan 

Nasional, Ki Hajar Dewantara, dengan  

Sistem Amongnya. Sistem Among adalah 

cara pendidikan yang dipakai dalam sistem 

pendidikan Taman Siswa, dengan maksud 

mewajibkan pada guru supaya mengingati 

dan mementingkan kodrat-iradatnya anak-

anak, dengan tidak melupakan segala 

keadaan yang mengelilinginya. Selain itu, 

konsep tempat pembelajaran juga 

disebutkan Ki Hajar Dewantara dengan 

nama Tri Sentra Pendidikan. Ada yang 

menyebutnya konsep Trilogi Pendidikan 

bahwa pendidikan adalah tanggung jawab 

orangtua, sekolah, dan masyarakat. 

Berdasarkan konsep tersebut, dapat 

diuraikan bahwa pendidikan tidak dapat 

dipotong-potong, tidak dapat pilah-pilah, 

menjadi bagian-bagian yang kemudian 

dipertentangkan. Pendidikan adalah 

tanggung jawab orangtua sebagai pendidik 

yang pertama dan utama, pada saat anak di 

lingkungan keluarga. Pendidikan juga 

tanggung jawab Guru, yang merupakan 

faktor utama penentu keberhasilan 

pendidikan anak, di lingkungan sekolah. 

Masyarakat adalah pihak yang bertanggung 

jawab membangun kondisi yang positif bagi 

anak, saat berinteraksi sosial. Ketiga pihak  

akan lebih baik jika memiliki kesamaan 

pemahaman dalam  memberikan ruang 

gerak anak bertumbuh kembang. Tidak ada 

pihak yang lebih penting dari yang lain. 

Saat ini, Kemendikbud, saat ini 

memiliki program yang sebelumnya belum 

diwadahi dalam subbirokrasi, yaitu untuk 

mengoptimalkan peran keluarga, yang saat 

ini dinaungi dalam Direktorat Pembinaan 

Pendidikan Keluarga. Satu diantara 

fungsinya adalah memfaasilitasi penjaminan 

mutu pendidikan keluarga (  Permendikbud 

No. 11 Tahun 2015, Pasal 286). Tujuannya 

adalah meningkatkan peran fungsi keluarga 

dalam pendidikan anaknya. Terlepas dari 

tugas bekerja mencari nafkah, keluarga 

diharapkan memiliki kesadaran, bahwa hal 

itu tidak menggugurkan kewajibannya 

berperan sebagai pendidik  bagi anak-

anaknya.  

Permasalahannya, pemaparan konsep 

yang tidak menyeluruh, menyebabkan 

terlepasnya bola liar ke masyarakat. 

Masyarakat terbelah mengikuti pendapat-

pendapat yang menguntungkan sesuai 

kepentingan, bukan berdasarkan 

pertimbangan yang jernih. Perbedaan 

pandangan dan pendapat terlihat jelas, 

ketika membahas penerapan FDS di 

lingkungan Pendidikan Formal ( Sekolah).  

Sementara itu, setahun belakangan ini, 

Kemendikbud gencar-gencarnya 

meluncurkan program Pendidikan Keluarga 

(Parenting Education). Pemerintah 

berupaya membangun kesadaran kepada 

orangtua  akan pentingnya keterlibatan 

orangtua atas pendidikan anaknya. Sekilas, 

posisi FDS dan Parenting Education, dapat 

memberi persepsi ke masyarakat bahwa 

program pemerintah saling kontradiksi, 

kalaupun tidak boleh dikatakan bertabrakan.  

 

PEMBAHASAN 

Pendidikan identik dengan proses 

perubahan, baik yang terkait peserta didik, 

pendidik, kurikulum, pendekatan, metode, 

strategi dan yang lainnya. Perubahan itu 

akan terus berlanjut seiring dengan tuntutan 

perkembangan kehidupan . Pada dasarnya 

pendidikan adalah upaya mempersiapkan 

peserta didik, agar kelak mampu  hidup 

dalam dalam segala situasi dan kondisi  

yang dihadapinya.  Artinya, pendidikan 

diharapkan dapat menjawab tantangan  

kebutuhan masyarakat, yang tidak hanya 

pada masa saat ini,tetapi jauh pada masa 

yang akan datang. Oleh sebab itu, berbagai 

langkah diterapkan oleh suatu lembaga 
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pendidikan, agar masyarakat merasa puas 

atas pelayanannya. Lembaga berupaya 

memahami harapan dan kebutuhan 

masyarakat. 

 

Full Day School (FDS)  

Konsep penerapan Full Day School 

(FDS), sebagai representasi pemikiran 

bahwa suatu upaya untuk mengoptimalkan 

sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, 

untuk mengembangkan seluruh potensi anak 

agar mencapai kondisi ideal yang 

diharapkan. Sekolah diskenario akan 

menjadi tempat anak belajar, bermain, 

bersosial, dan mengembangkan kepribadian 

anak. FDS muncul sebagai strategi untuk 

memberikan jawaban atas keterbatasan 

orangtua untuk mendampingi anak, karena 

kesibukan dalam bekerja. Orang tua 

berharap, anak terhindar dari pengaruh 

negatif, jika banyak waktu luang sendirian 

di rumah. Orangtua sengaja mempercayakan 

hak dan kewajibannya untuk mendidik, dan 

sebagai pendidik kepada guru. 

Secara lebih rinci alasan 

diselenggarakannya  FDS menurut  

(Achmad Maulidi, 2016. 

http://www.kanalinfo.web.id/2016/08/penge

rtian-full-day-school.html )  adalah: (a) 

Pengaruh globalisasi yang berdampak 

negatif terhadap perkembangan kepribadian 

siswa. (b) FDS adalah solusi terbaik untuk 

mengantisipasi terhadap dampak buruk 

pengaruh globalisasi saat ini. (c) Memberi 

bekal agama yang cukup kepada peserta 

didik agar tidak mudah terpengaruh dengan 

budaya lingkungan. (d) Memberikan 

pembelajaran, pembiasaan yang baik, 

pendidikan dan pelatihan yang cukup serta 

memadai kepada peserta didik.  (e) Untuk 

mencapai dan memenuhi progran jaminan 

mutu sekolah. (f) Mengoptimalkan tugas 

guru di sekolah dalam mengajar, melatih, 

mendidik, membimbing, mengasihi, 

mengasah dan mengasuh siswa. (g) Sekolah 

adalah sentral pembelajaran, pendidikan dan 

pengkaderan siswa. 

Sebagaimana diketahui bahwa jenjang 

pendidikan  di lingkup Kemendikbud  dalam 

bentuk sekolah dibagi menjadi : (a) PAUD 

(Pendidikan Anak Usia Dini) yang terdiri 

atas layanan : PAUD Nonformal TPA 

(Taman Penitipan Anak), KB (Kelompok 

Bermain), dan SPS (Satuan PAUD Sejenis).  

danPAUD Formal yaitu TK (Taman Kanak-

Kanak) ; (b) Pendidikan Dasar yang terdiri 

atas SD (Sekolah Dasar), diperuntukkan 

bagi anak usia 7-12 tahun; (c) SMP 

(Sekolah Menengah Pertama), bagi anak 

usia 13-15 tahun; (d) Pendidikan Menengah 

mencakup  SMA (Sekolah Menengah Atas) 

dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), 

bagi anak usia 15-18 tahun. 

Masing-masing jenjang memiliki 

tugas yang berbeda-beda sesuai dengan 

batasan kompetensi yang diharapkan 

dikuasai peserta didik sebagaimana 

diamanatkan  dalam Peraturan Pememrintah 

No. 32 Tahun 2013, bahwa Kompetensi 

adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, 

dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah 

mempelajari suatu muatan pembelajaran, 

menamatkan suatu program, atau 

menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. 

Berdasarkan itu, penerapn FDS, disesuaikan 

perkembangan psikologis anak. 

Perkembangan psikologis perlu 

diingat pada penyelenggaraan FDS. Usia 

PAUD adalah masa pengenalan diri. Juga 

disebut usia emas, yang sangat menentukan 

perkembangan  baik secara sikap, kognitif 

dan keterampilan. Usia SD adalah masa 

pengenalan potensi diri. Keterikatan anak 

dengan orang tua masih erat. Usia SMP, 

adalah masa untuk memperoleh identitas. 

Juga disebut masa peralihan dari anak ke 

remaja. Ada yang menyebut fase negatif, 

karena di sinilah terjadi pergolakan. Anak 

sudah tidak mau disebut anak-anak, tetapi 

faktanya, masih memiliki ketergantungan 

kepada orang dewasa.  Usia SMA/SMK, 

adalah fase dewasa awal. Anak sudah 

beranjak dewasa, namun masih perlu 

dukungan dari orang dewasa terdekat 

(keluarga). 

Kemudian bagaimana komposisi 

Kompetensi Peserta Didik di setiap 

jenjangnya,  digambarkan berikut ini. 

 

http://www.kanalinfo.web.id/2016/08/pengertian-full-day-school.html
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Sumber: Marzano (1985), Bruner (1960), 

dalam Kemendikbud (2015). 

 

Berdasarkan grafik tersebut, dapat 

dijelaskan bahwa, semakin tinggi usia anak, 

maka tuntutan pengembangan aspek 

pengetahuan dan keterampilan semakin 

lebih besar dari pada aspek sikap. 

Sebaliknya, semakin rendah usia anak, maka 

tuntutan pengembangan aspek sikap 

semakin lebih besar, dari pada  kedua aspek 

yang lain. Komposisi kompetensi ini 

seharusnya menjadi pegangan dalam setiap 

melayani pendidikan anak. Tujuannya, agar 

pendidikan berjalan sesuai taraf 

perkembangan  seluruh aspek anak, baik 

sikap, pengetahuan maupun keterampilan. 

Semakin rendah usia anak, maka kegiatan 

bermain menjadi kebutuhan yang tidak 

boleh diabaikan.  Penerapan konsep FDS 

akan berhasil, jika memperhatikan 

perbedaan –perbedaan tersebut. 

Dalam Pendidikan Anak Usia Dini  

dikenal konsep bermain seraya belajar. 

Masa anak usia dini, adalah masa bermain. 

Demikian pula di SD, masa bermain masih 

menempati posisi penting bagi anak.  Oleh 

sebab itu, bisa dipahami, mengapa dalam 

implementsi Kurikulum 2013,  pendekatan 

Tematik  yang sebelumnya hanya dikenal di 

PAUD dan kelas I dan II SD, sekarang juga 

untuk seluruh tingkat kelas di SD. 

Berdasarkan hal itulah, jangan sampai 

konsep FDS menghilangkan  masa bermain 

mereka. Berikan kesempatan kepada  anak 

untuk belajar berinteraksi dengan sesama, 

orang tua, sanak saudara dan kerabatnya. 

Anak dibiasakan berinteraksi dengan teman-

teman sepermainannya di desanya, 

kampungnya, atau lingkungan di sekitar 

tempat tinggalnya. 

Berikutnya pelaksanaan FDS jangan 

terjerumus kepada tujuan pencapaian satu 

aspek saja, yaitu kognitif. Lembaga yang 

memiliki ego untuk disebut sebagai lembaga 

unggulnan, maka akan fokus seperti 

peraihan nilai UNAS yang tinggi dan 

prestasi-prestasi akademik yang lainnya. 

Sementara kegiatan non akademis seperti 

ekstrakurikuler olahraga, seni, dan 

sebagainya, terabaikan. Padahal  Nilai 

UNAS bukanlah merupakan tujuan 

pendidikan.  Ditegaskan dalam Undang 

Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 bahwa 

tujuan pendidikan nasional adalah 

mengembangkan potensi peserta didik 

menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Parenting Education (PE) 

Pemerintah saat ini, menunjukkan 

komitmen yang tinggi terhadap upaya 

peningkatan peran orangtua terhadap 

pendidikan anaknya.  Hal ini dibuktikan 

dengan dibentuknya Direktorat Pembinaan 

Pendidikan Keluarga (Ditbindikkel), dalam 

Permendikbud No. 11 Tahun 2015, tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. Sepanjang 

pengetahuan penulis, belum pernah 

dilakukan pada pemerintahan sebelumnya.  

Direktorat Pembinaan Pendidikan 

Keluarga memiliki tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pembinaan pendidikan 

keluarga.  Sedangkan fungsinya adalah: 

1. penyiapan perumusan kebijakan di 

bidang pendampingan pembelajaran, 

sumber belajar, dan pendanaan 

pendidikan keluarga; 

2. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang pendampingan pembelajaran, 

sumber belajar, dan pendanaan 

pendidikan keluarga; 

3. peningkatan kualitas pendidikan karakter 

anak dan remaja; 

4. fasilitasi sumber belajar dan pendanaan 

pendidikan keluarga; 



122 | Drs. Marsum: “Full Day School vs Parenting”, Terjadi Jika di Pendidikan Formal. 
 

5. fasilitasi penjaminan mutu pendidikan 

keluarga; 

6. penyusunan norma, standar, prosedur, 

dan kriteria di bidang pendampingan 

pembelajaran, sumber belajar, dan 

pendanaan pendidikan keluarga; 

7. pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi di bidang pendidikan keluarga; 

8. pelaksanaan evaluasi dan laporan di 

bidang pendidikan keluarga; dan 

9. pelaksanaan administrasi Direktorat. 

(Ditbindikkel, 2015: 3) 

Tidak semua kebutuhan pendidikan 

anak dapat dilaksanakan oleh satuan 

pendidikan maupun keluarga, secara 

sepihak. Kerjasama keluarga dengan satuan 

pendidikan untuk saling melengkapi dalam 

pelayanan pendidikan anak, diperlukan. 

Gejala-gelaja yang ada, masih banyak 

keluarga yang mempercayakan sepenuhnya 

seluruh tanggung jawab pendidikan anak 

kepada pihak sekolah. Sesuatu yang sama-

sama tidak benar. Oleh sebab itu, 

Ditbindikkel membuat pola kemitraan  

antara keluarga,  sekolah dan masyarakat 

dalam memajukan pendidikan. 

Adapun tujuan dari kemitraan 

keluarga adalah: 

1. Memberdayakan orang tua untuk 

berpartsipasi aktif dalam program sasaran 

terkait dengan peningkatan akses dan 

mutu pendidikan (Wajar 12 tahun, 

Revolusi Mental, penguatan Manajemen 

Berbasis Sekolah, pemenuhan hak anak). 

2. Meningkatkan kesadaran bagi orang tua 

untuk peduli dan terlibat, sadar 

pendidikan, aktif memberi stimulus, 

terus-menerus belajar, dan mendampingi 

anak. 

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam gerakan kemitraan orang tua. 

4. Membangun mekanisme penyebaran 

model kemitraan orang tua sesuai dengan 

konteks dan kebutuhan lokal melalui 

berbagai kanal, sarana dan prasarana. 

5. Membangun kemitraan dengan pegiat 

parenting bagi orang tua dari kelompok 

yang paling membutuhkan di luar satuan 

pendidikan sasaran. 

6. Penguatan aktor terutama bagi wali kelas, 

guru BP, Kepala Sekolah, PTK 

lainnya, dan orang tua. 

7. Membangun kanal interaktif yang 

memanfaatkan sumber daya publik dan 

dapat diakses secara luas dan mudah 

(Kemendikbud, 2015: 6-7). 

Mengapa pelibatan keluarga penting 

dalam pendidikan? Keterlibatan orang tua di 

sekolah berkolerasi  dengan kemampuan 

aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik 

peserta didik. Selanjutnya, juga berpengaruh 

terhadap kemampuan membaca anak dan 

remaja. Selain itu, mengikutsertakan anak 

dalam diskusi bersama orang tuanya, 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

dan memberikan teladan yang baik. 

Keterlibatan orang tua di sekolah dasar telah 

dirintis sejak tahun 1985-an. Hal ini dimuat 

dalam laporan sistem pembinaan profesional 

dan cara belajar siswa aktif (SPP-CBSA) 

yang merupakan kerja sama pemerintah 

Inggris dengan Indonesia yang 

menunjukkan bahwa: kemitraan dan peran 

aktif orang tua dalam membantu 

pembelajaran di sekolah dapat 

meningkatkan kemajuan dan kesuksesan 

putra-putri mereka (Harlen, et all. dalam 

Kemendikbud,  2015: 1). 

Hal tersebut selaras dengan pendapat 

yang menguraikan bahwa pelibatan keluarga 

dalam pendidikan anak dapat berdampak: 

(a) Meningkatkan kehadiran siswa di 

sekolah; (b) Mengurangi perilaku disruptif 

(mengganggu) anak; (c) Sikap dan perilaku 

anak lebih positif; (d) Meningkatkan 

kebiasaan belajar anak; (e) Meningkakan 

prestasi akademik anak; (f) Meningkatkan 

keinginan anak untuk melanjutkan sekolah; 

(g) Meningkatkan komunikasi antara orang 

tua dan anak; (h) Meningkatkan harapan 

orang tua pada anak; (i) Orang tua merasa 

turut berhasil; (j) Meningkatkan 

kepercayaan diri orang tua; (k) 

Meningkatkan kecenderungan orang tua 

melanjutkan pendidikan; (l) Meningkatkan 

kepuasan orang tua terhadap sekolah; (m) 

Meningkatkan moral guru; (o) Mendukung 

iklim sekolah yang lebih baik; (p) 



Drs. Marsum: “Full Day School vs Parenting”, Terjadi Jika di Pendidikan Formal.  | 123 
 

 
 

Mendukung kemajuan sekolah secara 

keseluruhan (Sukiman, 2016). 

Keluarga adalah pendidik yang 

pertama dan utama. Di keluargalah anak 

untuk pertama kali menerima dasar-dasar 

pertumbuhan dan perkembangan baik secara 

sikap, kognitif maupun keterampilan. 

Namun demikian, banyak orangtua yang 

tidak mampu memerankan tugas dan 

fungsinya, secara optimal. Hal ini dipahami, 

karena tidak semua orang tua memiliki 

pengetahuan dan keterampilan tentang 

pendidikan. Bahkan ada orangtua 

melakukan tugasnya, berdasarkan warisan 

sejarah  secara turun temurun. Beberapa 

permasalahan mengapa demikian ini terjadi, 

disimpulkan oleh  Jailani (2014: 246): 

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman 

para orang tua tentang kedudukan peran 

dan fungsi serta tanggung jawabnya 

dalam hal pendidikan anaknya. 

2. Lemahnya peran sosial budaya 

masyarakat dalam membangun kesadaran 

akan pentingnya pendidikan keluarga. 

3. Kuatnya desakan dan tarikan pergulatan 

ekonomi para orang tua dalam memenuhi 

tuntutan dan kebutuhan keluarga. 

4. Kemajuan arus teknologi informasi yang 

meluas turut pula mempengaruhi cara 

berpikir dan bertindak para orang tua 

 

Full Day School  dan Parenting 

Education. 

Pendekatan, Metode, Teknik, Setrategi 

dan Kurikulum Pendidikan, merupakan 

keharusan untuk dikembangkan dan 

diperbaharui, sesuai dengan tuntutan jaman. 

Tujuannya, agar perserta didik, kelak setelah 

lulus mampu hidup mandiri, tangguh, hidup 

berdiri sejajar dengan bangsa lain. Bahkan, 

lebih dari itu, pendidikan harus mampu 

mempersiapkan peserta didik untuk siap 

bersaing pada satu atau dua generasi 

berikutnya. Pendidikan harus memiliki visi 

yang prediktabel, mampu menjangkau 

gambaran bagaimana bangsa ini jauh ke 

depan. Oleh sebab itu, pendidikan harus di 

garda terdepan dalam mempersiapkan 

generasi penerus bangsa ini. 

Walaupun demikian, satu hal yang 

perlu diingat, bahwa pendidikan yang 

diharapkan adalah yang tetap berpijak di 

bumi. Artinya, pendidikan melahirkan 

generasi yang unggul, namun tetap memiliki 

karakter bangsa. Generasi penerus yang 

mampu menijawai semangat perjuangan 

generasi sebelumnya. Mereka tidak hidup di 

negara lain, tetapi berjalan mengawal negara 

ini menuju dan cita-cita luhur para pendiri 

bangsa ini. Oleh sebab itu jangan sampai 

terlepas, dari akar  budaya negeri, sebagai 

identitas diri. 

Pertanyaannya, bagaimana hal 

tersebut akan menjadi arah kebijakan 

pendidikan yang kokoh, kalau setiap 

program pendidikan lemah dasar 

filosofisnya, sosiologisnya dan teoritisnya?  

Pendidikan sebaiknya memiliki rencana 

besar (grand desain), yang tidak berubah 

walau ada pergantian dipucuk pemimpin 

bangsa ini. Bangsa ini seyogyanya memiliki 

cetak biru (blue print) dari rencana besar 

pendidikan. Selanjutnya, setiap pemangku 

jabatan akan menggunakannya sebagai 

pedoman, pada saat mengambil kebijakan. 

Dengan demikian, arah pendidikan tetap 

berjalan di atas rel yang lurus untuk menuju 

cita-cita para pendiri bangsa sebagaimana 

diamanahkan dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945. 

Bangsa kita adalah bangsa yang besar. 

Banyak tokoh-tokoh pendidikan yang tidak 

hanya diakui tingkat regional, tetapi 

memiliki nama harum di tingkat 

internasional. Pemikiran-pemikirannya 

banyak menjadi rujukan bangsa lain. Ki 

Hajar Dewantoro misalnya. Menurut beliau 

karakter menduduki tempat yang penting 

dalam pendidikan. Puncak karakter dari 

hasil pendidikan adalah tumbuhnya karakter 

kepemimpinan.  Ki Hajar Dewantara 

menterjemahkan karakter kepemimpinan 

dengan Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing 

Madyo Mangun Karso dan tut Wuri 

Handayani (pemimpin ialah seseorang yang 

berada di depan memeberikan suri tauladan, 

di tengah menggerakan semangat serta 

membangun kehendak, dan di belakang 
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ialah memotivasi atau memberi dorongan 

bagi orang yang dipimpinnya). 

Konsep lain yang digagasnya adalah 

Sistem Among, yang memperingatkan guru 

untuk menjauhi “perintah , paksaan 

hukuman” dengan menggantinya menerima 

anak sesuai keadaannya, sebagaimana apa 

yang dianugerahkan Alloh SWT.  

Selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara 

dalam pelaksanaan pendidikannya dapat 

dilakukan di berbagai tempat yang oleh 

diberi nama Tri Sentra Pendidikan, yaitu: 1) 

Alam Keluarga, 2) Alam Keguruan, dan 3) 

Alam Pergerakan Pemuda/Pengabdian 

Masyarakat. Konsep-konsep tersebut dapat 

dijadikan pedoman dalam menghadapi 

permasalahan-permasalahan pendidikan, 

terutama yang berkaitan dengan pembagian 

peran dan fungsi antara sekolah dan orang 

tua (keluarga). 

FDS selama ini banyak 

diselenggarakan lembaga swasta atau 

sekolah internasional. Latar belakang dari 

perlunya program FDS adalah menjawab 

berbagai permasalahan yang dihadapi orang 

tua dan masyarakat, atas ketidak 

mampuannya menghadapi kondisi era 

globalisasi ini.  Selain itu, juga ingin 

memiliki anak yang memiliki kualitas 

kemampuan yang diharapkan siap 

menhadapi semakin beratnya tantangan 

hidup masa yang akan datang. Sedangkan 

dari pihak sekolah adalah sebagai upaya 

ingin memberikan pelayanan maksimal 

kepada anak, secara holistik integratif. 

Sekolah berharap akan memiliki kesempatan 

yang lebih dalam memahami anak dan 

menumbuhkembangkannya secara optimal. 

Hal yang perlu diingat, tidak semua 

lembaga mampu untuk menerapkan FDS. 

Perlua persiapan yang panjang dan matang, 

terutama yang terkait kurikulum, sarana dan 

prasarana, kesiapan pihak-pihak yang 

terlibat pendidik, peserta didik, orangtua, 

dan masyarakat. Tidak kalah pentingnya 

adalah manajemen lembaga yang mencakup 

pembiayaan dan pengelolaan.  Oleh sebab 

itu, sebaiknya FDS diintensifkan kepada 

lembaga yang sudah menyelenggarakannya. 

Langkah awal adalah dilakukan kajian-

kajian mendalam.. Hal ini untuk mengetahui 

permasalahan-permasalahan, kelebihan dan 

kekurangannya, yag kemudian dijadikan 

bahan untuk membuat  keputusan kebijakan. 

Parenting Education (PE) memiliki 

peran penting dalam membangun dasar-

dasar karakter anak. Sejak lahir, bahkan 

dalam kandungan,  anak tak lepas dari peran 

orang tua. Orang tua memiliki pengaruh 

yang besar kepada anak,  karena anak 

terlebih dulu mengenal orang tua sebelum 

bersekolah. Kali pertama anak-anak mulai 

belajar dan membentuk karakter. Dengan 

alasan itu, maka pemerintah berpendapat 

bahwa para orang tua harus dibekali dengan 

Parenting Education.  Oleh sebab itu, 

sebenarnya, peran sekolah adalah membantu 

keluarga agar pelaksanaan pendidikan lebih 

terstruktur, sistematis, efektif,efisien, dan 

hasilnya memenuhi unsur legalitas, sehingga  

memperoleh  pengakuan  dari pihak yang 

berkepentingan. Artinya, keluarga memiliki 

keterbatasan dalam pendidikan anaknya, 

jika terkait dengan pemenuhan legal formal. 

Dengan demikian kondisi yang ideal adalah 

terbangunnya sinergisitas antara keduanya. 

Saat ini, tanpa disadari  semua pihak, 

ada sumber kekuatan yang utama dalam 

membentuk karakter anak, yang terkikis. 

Adalah orangtua, sebagai model identitas 

bagi anak mulai luntur. Keluarga mulai 

kehilangan peranan yang strategis dalam 

memberikan dasar-dasar kepribadian anak. 

Sebaliknya, sekolah yang dibanggakan 

dengan konsep sekolah unggulan karena 

menyelenggarakan FDS, dipaksa 

memerankan tugas yang bukan seharusnya. 

Artinya, sekolah sebagai tempat 

penampungan residu dari kondisi 

masyarakat/orangtua yang tidak mampu 

melaksanakan tugasnya dalam pendidikan 

keluarga (parenting education). Suatu 

kondisi yang memprihatinkan jika dalam 

penyelengaraan FDS seperti itu latar 

belakangnya. Sangat dimungkinkan,  jika 

suatu saat terjadi kesalahan dalam 

penerapan FDS, maka antara Sekolah 

dengan Orangtua, akan saling menyalahkan 

dan melempar tanggung jawab. Semoga 

tidak terjadi di negeri ini. 
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PENUTUP 

Dari paparan di atas dapat 

disimpulkan, bahwa Full Day Scholl (FDS) 

diselenggarakan sebagai bentuk jawaban 

perlunya  sistem pendidikan yang 

diharapkan mampu mencetak peserta didik 

yang berkembang secara optimal yang 

menyangkut 3 aspek yaitu sikap, kognitif 

dan keterampilan. Bagi lembaga sekolah , 

sistem ini memberikan kesempatan yang 

luas untuk mendalami anak secara 

menyeluruh, karena memiliki keleluasaan 

waktu dan kesempatan. Namun demikian, 

ada tuntutan yang wajib dipenuhi oleh 

lembaga antara lain kesiapan : kurikulum, 

sarana dan prasarana, kesiapan pihak-pihak 

yang terlibat pendidik, peserta didik, 

orangtua, dan masyarakat. Tidak kalah 

pentingnya adalah manajemen lembaga 

yang mencakup pembiayaan dan 

pengelolaan. 

Pendidikan Keluarga (Parenting 

Education) adalah upaya pengoptimalan 

keluarga dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya sebagai pendidik yang pertama 

dan utama. Keluarga sangat penting didalam 

pembentukan karakter anak, yang 

merupakan modal dasar untuk memperoleh 

kesuksesan hidup.  Keterlibatan keluarga 

dalam pendidikan anak, berpengaruh 

terhadap keberhasilan pendidikan anak di 

sekolah. Orang tua ditingkatkan 

kompetensinya, keterlibatannya dan 

kesadarannya, dalam pendidikan anak. Oleh 

sebab itu, pemerintah  menekankan 

pentingnya program kemitraan keluarga di 

sekolah. 

Pendidikan adalah tanggung jawab 

tiga pihak yaitu keluarga, sekolah dan 

masyarakat. Dengan konsep Tri Sentra 

Pendidikan, maka suatu kebijakan 

pendidikan tidak boleh memberikan 

penekanan secara sepihak, tanpa 

memperhatikan keterkaitannya dengan 

pihak yang lain. FDS, sebagai suatu sistem 

pendidikan, tidak bisa dilaksanakan secara 

serentak untuk seluruh lembaga sekolah. 

Perlu kajian yang panjang dan mendalam, 

sebelum dijadikan program nasional. Apa 

lagi, saat ini Kemendikbud juga gencar-

gencarnya mensosialisasikan Pendidikan 

Keluarga (Parenting Education). Perlu 

upaya sinkronisasi secara intern dan langkah 

sosialisasi secara ekstern, agar tidak timbul 

persepsi maupun kesan bahwa pendidikan 

bangsa ini  tidak lebih dari pada proses 

tambal sulam. 
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Abstrak: Pendidikan merupakan kebutuhan bagi setiap individu, pendidikan dapat ditempuh secara formal atau 

pun non formal. Hal yang sangat penting adalah proses pendidikan yang menyenangkan. Jika proses pendidikan 

menyenangkan, maka sekolah akan menjadi rumah ke dua bagi individu. Hal ini akan menjadi salah satu solusi  

bagi orang tua yang tidak memiliki kemampuan menemani individu hingga sore hari. Selain itu, individu masih 

dapat melakukan interaksi sosial dalam kondisi yang kondusif dengan pengawasan pihak sekolah.      
 

Kata kunci: belajar kooperatif, sekolah, menyenangkan 

 

PENDAHULUAN 

Saat ini istilah full day school menjadi 

perbincangan yang hangat dikalangan 

pendidikan dan masyarakat umum, terutama 

bagi mereka yang memiliki putra dan putri 

yang masih menempuh pendidikan formal 

yang dimulai dari tingkat sekolah dasar 

sampai sekolah menengah atas. Program full 

day school  menjadi wacana yang diusung 

oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Indonesia yang resmi diangkat pada tanggal 

27 Juli 2016 Prof. Dr. H. Muhadjir Effendy, 

MAP. Konsep pendidikan full day school ini 

tidak serta merta diterapkan begitu saja. 

Berikut potongan pernyataan dari menteri 

pendidikan dan kebubadayaan "…usai 

belajar setengah hari, hendaknya peserta 

didik (siswa) tidak langsung pulang ke 

rumah, tetapi dapat mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler yang menyenangkan dan 

membentuk karakter, kepribadian, serta 

mengemangkan potensi mereka, (dalam 

kompas.com/ Senin, 3 Oktober 2016). 

Dengan kata lain, individu tidak belajar ilmu 

pengetahuan dengan sistim drilling mulai 

pagi sampai sore hari. Melainkan, individu 

akan mendapatkan pendidikan tambahan 

lain yang menyenangkan. 

Sekolah merupakan salah satu tempat 

individu menuntut ilmu baik tentang ilmu 

pengetahuan maupun pembentukan karakter. 

Dimana, sekolah merupakan institusi formal 

yang legal dan diakui oleh pemerintah yang 

berhak memberikan ijazah sebagai bukti 

bahwa individu telah berhasil 

menyelesaikan proses pembelajaran secara 

tuntas. Sekolah sebagai tempat 

berlangsungnya pendidikan memiliki 

komponen pengatur sekaligus pelaksana, 

yang terdiri dari kepala sekolah yang 

bertugas penanggung jawab utama dan 

pengambil keputusan, selain kepala sekolah 

terdapat beberapa komponen pendukung 

seperti guru, staff TU dan staff keamanan 

serta peserta didik. Seluruh komponen 

tersebut merupakan satu kesatuan yang 

sudah terintegrasi. 

Sekolah yang berhasil dalam 

pendidikan tidak hanya didukung oleh 

kepala sekolah, guru, staff TU dan staff 

keamanan. Melainkan juga kualitas peserta 

didik yang siap dengan segala program yang 

digunakan oleh sekolah. Banyak faktor yang 

mempengaruhi berhasilnya pendidikan di 

sekolah, termasuk peranan orang tua dalam 

mendukung putra-putrinya selama 

menempuh pendidikan di sekolah. Mengutip 

dari pernyataan Al-Tabany (2015), 

“…bahwa penyempurnaan atau perbaikan 

pendidikan formal (sekolah/madrasah) 

untuk mengantisipasi kebutuhan dan 

tantangan masa depan perlu terus-menerus 

dilakukan, diseleraskan dengan 

perkembangan kebutuhan dunia usaha/dunia 

industri, perkembangan dunia kerja, serta 

mailto:dwiulfan@gmail.com
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perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni”. Oleh karena itu, perlu adanya 

evaluasi atau pengkajian dalam dunia 

pendidikan demi tercapainya keseimbangan 

penyiapan sumber daya manusia yang 

unggul. 

Mengutip dari slide Prof. Dr. Sunaryo 

Kartadinata, M.Pd (seminar nasional 

Bimbingan dan Konseling 2016 dengan 

tema: Profesi BK, Tantangannya dalam 

Menghadapi Problematika) tertulis tentang 

“budaya kontemporer pendidikan 

menekankan pada INDIVIDUALITAS, 

terpisah dari orang lain”. Sementara disisi 

lain, untuk mencapai suatu keberhasilan 

dalam berkarir diperlukan kerjasama. Oleh 

karena itu, konsep pembelajaran kooperatif 

dapat diciptakan di sekolah. Pembelajaran 

kooperatif akan melatih individu untuk 

saling bekerjasama dan individu akan 

memiliki rasa tanggung jawab untuk 

mencapai kesuksesan tugas yang di berikan 

selama proses pembelajaran. Al-Tabany 

(2015) menyatakan, “pembelajaran 

kooperatif bernaung dalam teori 

konstruktivis. Pembelajaran ini muncul dari 

konsep bahwa siswa akan lebih mudah 

menemukan dan memahami konsep yang 

sulit jika mereka saling berdiskusi dengan 

temanya”. 

Pemahaman suatu konsep dalam 

pembelajaran sangatlah penting untuk 

membantu individu menguasai materi 

pembelajaran. Individu akan merasa senang 

belajar, ketika memahami konsep materi 

yang disampaikan oleh pendidik. individu 

akan merasa belajar itu menyenangkan. 

Melalui penerapan belajar kooperatif 

diharapkan sekolah menjadi tempat yang 

menyenangkan untuk menambah ilmu 

pengetahuan dan membangun karakter 

peserta didik tanpa mengurangi atau pun 

mengambil alih fungsi dari orang tua yang 

mendapatkan amanah untuk merawat serta 

mendidik menjadi insan yang berkarakter.  

 

Full Day School Sebagai Alternatif  

Paradigma baru dunia pendidikan 

tentang penciptaan suasana yang 

menyenangkan selama proses belajar 

mengajar menjadikan alternatif yang bisa 

diarahkan dalam konsep full day school. 

Konsep full day school bukan berarti peserta 

didik hanya duduk di kelas mulai pagi 

hingga sore hari dan guru menjelaskan 

semua materi dengan teknik ekspositori. 

Proses pembelajaran tersebut dengan model 

satu arah serta monoton akan memiliki 

dampak negatif, seperti adanya rasa bosan, 

peserta didik menjadi pasif, guru menjadi 

seorang yang diktator layaknya penguasa 

tunggal yang tak terbantahkan ketika 

menyampaikan materi. Jika konsep full day 

school dirancang dengan sistem belajar 

mengajar yang menyenangkan, tentunya 

akan memberikan dampak yang positif. 

Namun, diperlukan planning yang 

terstruktur dan komitmen pelaksanaan 

program yang tersosialisasikan pada seluruh 

pendidik dan orang tua.   

Setiap negara menginginkan generasi 

premium, generasi yang unggul. Oleh sebab 

itu, wajar saat ini menteri pendidikan yang 

baru juga mengkaji proses pendidikan yang 

berlangsung. Beliau juga mengutarakan 

pemikirannya tentang full day school. Sama 

halnya di negara-negara maju seperti 

Jerman, Finlandia, Amerika yang juga 

mengkaji tentang perkembangan pendidikan 

(Fischer, 2014). Berikut contoh sekolah di 

Jerman tentang kualitas dan efektifitas 

“German all-day schools” yang bertujuan 

bagi orang tua yang bekerja dan peserta 

didik yang kekurangan pengawasan (Fischer 

& Klieme, 2009). Sehingga peserta didik 

lebih aman ketika berada di sekolah. Bahkan 

pemerintah mendukung program all-day 

schools seperti yang tertulis dalam artikel 

Fischer & Klieme, “currenly, federal states 

and governments are investing in two areas: 

increasing the availability of all day 

schooling for children and youths, and 

improving pedagogical work and teaching 

quality at those all-day schools. Negara 

bagian di Jerman dan pemerintahnya sudah 

memiliki konsep yang jelas tentang 

pendidikan yang dijalankan. Namun, bukan 

berarti pendidikan di Indonesia itu buruk 

atau belum jelas. 
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Adanya kejelasan tentang konsep 

pembelajaran di Indonesia, bukan berarti 

terus diam. Belajar dari negara Jerman 

program all-day schools tercetus berdasar 

dari perkembangan demografi dan adanya 

perubahan struktur tenaga kerja, sehingga 

adanya all-day school membantu orang tua 

untuk menyeimbangkan antara pekerjaan 

dan kehidupan keluarganya…(Fischer & 

Klieme, 2009). Demikian pula dengan full 

day school yang bisa menjadi alternatif bagi 

orang tua yang bekerja demi kelangsungan 

perekonomian. Orang tua akan merasa yakin 

dengan program full day school, jika 

membuat putra-putri mereka nyaman ketika 

di sekolah dan mendapat pendidikan yang 

tepat, yaitu pendidikan yang tidak hanya 

berupa materi kognitif, melainkan 

pendidikan yang berkaitan dengan 

perkembangan emosi dan sosial termasuk 

keterampilan yang bisa bermanfaat dalam 

kehidupan bermasyarakat.         

     

Sekolah Terasa Nyaman Dengan 

Pembelajaran Kooperatif 

Sekolah merupakan tempat 

berlangsungya proses pendidikan yang 

memiliki konsep dan tujuan. Winkel (2005) 

menjelaskan makna dari pendidikan ialah 

bentuan yang diberikan oleh orang dewasa 

kepada orang yang belum dewasa, agar dia 

mencapai kedewasaan. Berdasar penjelasan 

dari Winkel dapat diuraikan bahwa 

kedewasaan seseorang tidak hanya dari 

banyaknya pengetahuan secara kognitif, 

melainkan sisi afektif serta psikomotorik 

juga harus berkembang secara berimbang. 

Terkait dengan full day school yang 

mengharapkan peserta didik mampu 

mendapatkan pembelajaran yang tepat serta 

mampu tumbuh dan berkembang dengan 

baik saat di sekolah. Maka diperlukan 

metode khusus yang bisa dikembangkan, 

salah satunya adalah cooperative learning. 

Pola pembelajaran cooperative learning  

diharapkan mampu memberikan warna baru 

dalam proses pembelajaran yang 

menyenangkan dan merubah mind set 

bahwa sekolah merupakan tempat yang 

menyenangkan. Sebab banyak hal yang 

positif yang akan diperoleh melalui proses 

pembelajaran. Dalam pembelajaran 

kooperatif peserta didik diajarkan 

keterampilan khusus agar dapat bekerjasama 

dengan baik di dalam kelompok, seperti 

menjadi pendengar aktif, memberikan 

penjelasan kepada teman kelompok dengan 

baik, dan berdiskusi (Al-Tabany, 2015). 

Melalui pembelajaran berkelompok akan 

membantu siswa yang kurang mampu 

selama proses belajar berlangsung mendapat 

kesempatan untuk belajar secara intensif 

dengan teman di kelompoknya. Peserta 

didik yang kurang mampu juga akan merasa 

terbantu selama penyelesaian tugas, karena 

tugas diselesaikan secara bersama melalui 

proses diskusi. Hal ini terkait dengan salah 

satu konsep Vygotsky zone proximal 

development (ZPD) yang merujuk pada 

rentang tugas-tugas yang terlalu sulit untuk 

dikuasai individu seorang diri namun dapat 

dikuasai melalui bantuan orang dewasa atau 

kawan-kawan sebaya yang lebih terampil 

(Santrock, 2007). Implikasi pengajaran 

dalam dunia pendidikan adalah guru 

menjadi fasilitator dan bertugas memberikan 

bimbingan pada peserta didik. 

Banyak hal bisa dilakukan ketika 

berada di sekolah. Peserta didik mendapat 

ilmu pengetahuan dan juga keterampilan 

lainnya, misalnya ektrakulikuler. Seperti 

halnya di Finlandia, ”the integrated school 

day” with organized extracurricular 

activitiesas a part of school had just been 

introduced in Finland with the goal of 

decreasing the amount of time children 

spend unsupervised (Fischer, 2014). Oleh 

karena itu sekolah hendaknya menjadi 

tempat yang menyenangkan bagi peserta 

didik. Peserta didik yang bersifat heterogen 

dengan keunikan yang seharusnya bisa 

dibimbing selama proses belajar baik materi 

maupun pengembangan terhadap bakat dan 

minat yang dimiliki. 

Pada dasarnya pembelajaran 

kooperatif dapat dilakukan disetiap kegiatan 

pembelajaran di kelas maupun di luar kelas 

termasuk dalam kegiatan ektrakurikuler. 

Menurut Vigotsky konstrutivis sosial yang 

terjadi pada individu akan terbentuk melalui 
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interaksi sosial. Berikut perbedaan antar 

kelompok belajar kooperatif dengan 

kelompok belajar konvensional yang 

bersumber dari Killen, 1996 (dalam Al-

Thabany, 2015) 

 

Tabel 1. Perbedaan Kelompok Belajar 

Kooperatif dengan Kelompok Belajar 

Konvensional   
Kelompok Belajar Kooperatif Kelompok Belajar 

Konvensional 

Adanya saling ketergantungan 

positif, saling membantu, dan 

saling memerikan motivasi 
sehingga ada interaksi promotif 

Guru sering membiarkan 

adanya siswa yang 

mendominasi kelompok 
atau mengantungkan diri 

pada kelompok 

Adanya akuntabilitas individual 
yang mengukur penguasaan 

materi pelajaran tiap anggota 

kelompok, dan kelompok diberi 
umpan balik tentang hasil 

belajar para anggotanya 

sehingga dapat saling 
mengetahui siapa yang 

memerlukan bantuan dan siapa 

yang memberikan bantuan 

Akuntabilitas individual 
sering diabaikan sehingga 

tugas-tugas sering 

diborong oleh salah 
seorang anggota 

kelompok, sedangkan 

anggota kelompok lainnya 
hanya “mendompleng” 

keerhasilan “pemborong” 

Kelompok belajar heterogen, 
baik dalam kemampuan 

akademik, jenis kelamin, ras, 

etnik, dan sebagainya sehingga 
dapat saling mengetahui siapa 

yang memerlukan bantuan dan 

siapa yang memberikan bantuan 

Kelompok belajar 
biasanya homogen 

Pimpinan kelompok dipilih 

secara demokratis atau bergilir 

untuk memberikan pengalaman 
memimpin bagi para anggota 

kelompok 

Pemimpin kelompok 

sering ditentukan oleh 

guru, atau kelompok 
dibiarkan untuk memilih 

pemimpinnya dengan cara 

masing-masing  

Keterampilan sosial yang 

diperlukan dalam kerja gotong 

royong seperti kepemimpinan, 
kemampuan berkomunikasi, 

mempercayai orang lain, dan 

mengelola konflik secara 
langsung diajarkan 

Keterampilan sosial sering 

tidak secara langsung 

diajarkan  

Pada saat belajar kooperatif 

sedang berlangsung guru terus 

melakukan pemantauan melalui 

observasi dan melakukan 

intervensi jika terjadi masalah 

dalam kerja sama antar-anggota 
kelompok 

Pemantauan melalui 

observasi dan intervensi 

sering tidak dilakukan oleh 

guru pada saat belajar 

kelompok sedang 

berlangsung 

Guru memperhatikan secara 

proses kelompok yang terjadi 
dalam kelompok belajar 

Guru sering tidak 

memperhatikan proses 
kelompok yang terjadi 

dalam kelompok belajar 

Penekanan tidak hanya pada 

penyelesaian tugas, tetapi juga 
hubungan interpersonal 

(hubungan antarpribadi yang 
saling menghargai) 

Penekanan sering hanya 

pada penyelesaian tugas 

Berdasar tabel di atas pembelajaran 

kooperatif sangat membantu tercapainya 

ketuntasan belajar baik dari sisi kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Secara kognitif, 

peserta didik diarahkan untuk memahami 

materi. Secara afektif, peserta didik 

diajarkan memiliki kepedulian untuk 

berbagi ilmu dengan teman yang belum 

memahami tentang materi yang sedang 

diajarkan oleh guru. Secara psikomotorik, 

peserta didik mampu menyelesaikan tugas 

yang diberikan oleh guru. Melalui 

pembelajaran kooperatif akan 

menghindarkan peserta didik yang hanya 

memikirkan persaingan untuk kesuksesan 

pribadi.  

   

Pembelajaran Kooperatif sebagai 

Alternatif dalam Proses Belajar 

Ide pembelajaran kooperatif atau 

cooperative learning merupakan suatu 

proses belajar yang dilakukan secara 

berkelompok. Cooperative learning 

mengandung pengertian sebagai suatu sikap 

atau perilaku bersama dalam bekerja atau 

membantu diantara sesama dalam struktur 

kerja kerjasama yang teratur dalam 

kelompok, terdiri atas dua orang atau lebih, 

dimana keerhasilan kerja sangat dipengaruhi 

oleh keterlibatan dari setiap anggota 

kelompok itu sendiri (Hosnan, 2014). 

Terdapat beberapa unsur dalam cooperative 

learning menurut Roger dan David Johson 

(dalam Hosnan, 2014) yang bisa 

dikembangkan dalam dunia pendidikan: 

1. Saling ketergantungan positif. 

Ketergantungan positif dapat 

ditumbuhkan dalam kelompok 

pembelajaran dengan cara menyatukan 

pikiran, bahwa kesuksesan kelompok 

merupakan tanggung jawab bersama. 

Masing-masing anggota mendapat tugas 

yang berbeda untuk menyelesaikan tugas 

yang diberikan oleh guru. 

2. Interaksi tatap muka. Interaksi dalam 

cooperative learning membantu peserta 

didik untuk lebih intensif dalam 

melakukan dialog dan bertukar ide 

dengan peserta didik yang lain. Hal ini, 

akan memunculkan kepedulian dalam 

berbagi informasi, menghargai pendapat 

orang lain, ikut merasakan kesulitan yang 

dialami anggota kelompok selama 

penyelesaian tugas kelompok.  

3. Akuntabilitas individual. Akuntabilitas 

kelompok merupakan penilaian yang 



130 | Dwi Ulfa Nurdahlia: “Full Day School” Pembelajaran Kooperatif dan Sekolah... 
 

diberikan oleh guru yang didasar 

kemampuan rata-rata penguasaan semua 

anggota kelompok secara individu. 

Sehingga pemberian nilai pun tetap adil, 

sesuai dengan kemampuan dari masing-

masing individu. 

4. Keterampilan menjalin hubungan 

antarpribadi. Beberapa aspek yang 

menguntungkan saat terjadinya 

cooperative learning, peserta didik akan 

dilatih beberapa aspek, antara lain: 

tenggang rasa, sikap sopan terhadap 

teman, mengkritik ide dan bukan 

mengkritik orangnnya, berani 

mempertahankan pikiran logis, tidak 

mendominasi orang lain, mandiri. 

Keterampilan-keterampilan inilah yang 

nantinya akan bermanfaat bagi peserta 

didik, ketika berada di lingkungan 

masyarakat yang lebih luas.  

5. Komunikasi antaranggota. Pada saat 

proses pembelajaran kooperatif, peserta 

didik akan mendapatkan pengalaman 

menjadi komunikator yang bijaksana. 

Namun, untuk menjadi komunikator yang 

bijaksana, guru atau pendidik 

memberikan arahan tentang bagaimana 

menjadi pendengar yang baik serta 

bagaimana menghargai pendapat orang 

lain. Berikut salah satu contoh ketika 

tidak sependapat: menarik sekali dengan 

ide yang telah kamu jelaskan, tetapi saya 

juga ingin menyampaikan ide yang lain”. 

Adanya dialog yang bersifat saling 

menghargai akan menjadikan interaksi 

yang komunikatif dan tidak terjadi dialog 

satu arah, dimana hanya satu suara yang 

harus didengarkan.  

6. Evaluasi proses kelompok. Proses 

evaluasi kelompok tidak dilakukan setiap 

saat, melainkan evaluasi bisa dilakukan 

sesuai dengan kesepakatan bersama 

untuk mengetahui perkembangan peserta 

didik selama proses kerja kelompok.  

 

Pembelajaran Kooperatif dalam 

Ekstrakulikuler 

Esktrakulikuler merupakan kegiatan 

pendukung yang mewadahi peserta didik 

untuk mengembangkan bakat dan minat 

yang dimilikinya. Kegiatan ektrakulikuler 

akan membantu peserta didik untuk 

mengembangkan diri serta 

mengaktualisasikan kemampuan yang 

dimiliki.  Kebutuhan akan aktualisasi-diri 

merupakan suatu kebutuhan manusia 

sebagai makhluk (being needs) 

(Supratiknya, 2000). 

Selama di sekolah, peserta didik 

diberikan kesempatan untuk mencapai 

aktualisasi diri dengan menunjukkan bakat 

yang dimilikinya melalui kegiatan 

ektrakulikuler yang ada di sekolah. Berikut 

pyramid yang menunjukkan hierarki 

kebutuhan manusia berdasar Abraham 

Maslow dan dikaitkan dengan dunia 

pendidikan. 

Diagram 1. Pyramid kebutuhan manusia 

1. Kebutuhan Fisiologis: Kebutuhan yang 

paling mendasar untuk kelangsungan 

hidup termasuk sandang, pangan, papan 

sebagai fasilitas bagi peserta didik untuk 

melangsungkan hidup. Sehingga mampu 

mengikuti pendidikan secara normal 

tanpa adanya hambatan yang berarti. 

2. Kebutuhan akan Rasa Aman dan 

Terlindung: Kebutuhan rasa aman dan 

terlindungi harus diperoleh oleh peserta 

didik baik ketika di sekolah. Situasi yang 

aman dan terlindungi akan membuat 

peserta didik merasa senang ketika di 

sekolah. Peserta didik akan merasa 

nyaman ketika belajar mulai pagi untuk 

pengetahuan dan dilanjutkan dengan 

ektrakulikuler yang menjadi refreshing 

setelah mengikuti proses pembelajaran di 

kelas.   

3. Kebutuhan akan Cinta dan Rasa 

Memiliki-Dimiliki: Saat mengikuti 

ekstrakulikuler, peserta didik bertemu 

Kebutuhan 
akan aktualisasi 

diri

Kebutuhan akan 
harga diri

Kebutuhan akan cinta dan rasa 
memiliki dimiliki

Kebutuhan akan rasa aman dan terlindung

Kebutuhan fisiologis
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dengan teman-teman kelas lain degan 

tingkat kelas yang berbeda bahkan variasi 

pertemanannya lebih beragam dengan 

budaya yang berbeda. Keluarga, 

kelompok-kelopok sebaya, dan berbagai 

organisasi atau perkumpulan merupakan 

pranata-pranata yang dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia yang khas 

ini (Supratiknya, 2000). Namun karena 

ada rasa cinta dan rasa saling memiliki 

karena tergabung dalam club 

ekstrakulikuler yang sama, maka akan 

terjalin keterikatan antar anggota club 

dan peserta didik akan merasa 

menemukan teman dan keluarga baru di 

sekolah.  

4. Kebutuhan akan Harga Diri: Setiap orang 

memiliki harga diri (self esteem) 

merupakan kebutuhan untuk 

mendapatkan pengakuan dan 

penghargaan dari sekitarnya. Self esteem 

(harga diri) yang tinggi dapat merujuk 

pada persepsi yang tepat atau benar 

mengenai martabatnya sebagai seorang 

pribadi, termasuk keberhasilan dan 

pencapainya (Santrock, 2007). Peserta 

didik akan memperoleh harga diri, ketika 

peserta didik mampu  memiliki prestasi 

di ekstrakulikuler. Sebab, tidak semua 

peserta didik memiliki kemampuan 

akademik, adakalanya peserta didik 

mampu berprestasi di bidang non-

akademik.   

5. Kebutuhan akan Aktualisasi Diri: 

Menurut Abraham Maslow, aktualisasi 

diri merupakan puncak dari kebutuhan 

manusia untuk menunjukkan segala 

potensi yang dimilikinya. Peserta didik 

memiliki kebebasan yang terarah untuk 

menunjukkan kemampuan non-akademik 

yang menjadi bakat dan minatnya secara 

maksimal. Melalui aktualisasi diri inilah, 

peserta didik akan memiliki keberanian 

yang utuh menjadi pribadi yang utuh dan 

siap menghadapi tantangan yang ada di 

lingkungan masyarakat.  

Berdasar lima aspek yang 

dikembangkan dari hierarki Abraham 

Maslow menunjukkan pembelajaran 

kooperatif sangatlah tampak. Selama 

pengembangan potensi bakat dan minat 

peserta didik akan bermuara di satu tujuan, 

yaitu peserta didik memiliki keunggulan. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

telah dikaji oleh Johnson dan Johnson 

(Hosnan, 2014), antara lain: (a) 

Memudahkan peserta didik melakukan 

penyesuaian social. (b) Mengembangkan 

kegembiraan belajar yang sejati. (c) 

Memungkinkan para siswa saling belajar 

mengenai sikap, keterampilan informasi, 

prilaku sosial, dan pandangan. (d) 

Memungkinkan terbentuk dan 

berkembangnya nilai-nilai sosial dan 

komitmen. (e) Meningkatkan kepekaan dan 

kesetiakawanan social. (f) Menghilangkan 

sifat mementingkan diri sendiri atau egois 

dan egosentris. (g) Menghilangkan siswa 

dari penderitaan akibat kesendirian atau 

keterasingan. (h) Dapat menjadi acuan bagi 

perkembangan kepribadian yang sehat dan 

terintegrasi. (h) Membangun persahabatan 

yang dapat berlanjut hingga dewasa. (j) 

Mencegah terjadinya gangguan kejiwaan. 

(k) Mencegah terjadinya kenakalan di masa 

remaja. (l) Meningkatkan motivasi belajar. 

Paparan Full Day School: 

Pembelajaran Kooperatif Dan Sekolah 

Merupakan Tempat Yang Menyenangkan 

memiliki kekhasan dimana peserta didik 

akan memperoleh pendidikan secara 

maksimal baik secara akademik maupun 

non akademik. Dari sudut pandang orang 

tua yang kurang memiliki kemampuan 

dalam membimbing putra dan putrinya, 

maka program full day school merupakan 

alternatif yang patut untuk dimanfaatkan. 

Sementara dari sudut pandang peserta didik 

adalah hak-hak untuk mengembangkan 

bakat dan minat yang dimilikinya terpenuhi 

secara maksimal, sebab ketika disekolah 

sebenarnya peserta didik tidak hanya belajar 

secara akdemisi melainkan mereka juga 

bermain. Sementara dari sudut pandang 

sekolah termasuk kepala sekolah, guru, 

karyawan telah benar-benar melaksanakan 

kewajibanya untuk melaksanakan amanah 

dari UURI No 20 th 2003 tentang sisdiknas 

dalam bab I pasal 1, menyatakan pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk 
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mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara ktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spriritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara (Aqib, 2010). 

 

PENUTUP 
Secara keseluruhan full day school 

merupakan salah satu solusi dalam dunia 

pendidikan yang memiliki sisi positif. 

Program full day school yang 

diintergrasikan dengan program 

ekstrakulikuler akan memberikan manfaat 

bagi perkembangan peserta didik. Selain itu, 

dalam program ekstrakulikuler juga terdapat 

nilai-nilai yang muncul dalam pembelajaran 

kooperatif yang notabene cooperative 

learning biasa digunakan dalam proses 

pembelajaran akademik di kelas. 

Sebelum menetapkan pengembangan 

full day school harus memperhatikan 

beberapa faktor, antara lain: (a) Tersedianya 

tes bakat minat guna mengetahui bakat dan 

minat yang dimiliki oleh peserta didik ketika 

mendaftar sekolah di jenjang yang lebih 

tinggi. (b) Sarana dan prasarana yang 

tersedia dalam lingkungan pendidikan di 

sekolah. (c) Memperhatikan demografi yang 

meliputi dinamika kependudukan, seperti 

jumlah penduduk, struktur kependudukan 

seperti pengkajian program full day school 

di German yang dilakukan oleh IMF 

(International Monetary Fund) (Krebs dan 

Scheffel, 2016). (d) Kesiapan dari pengajar 

dalam menyampaian materi dan 

membimbing siswa. (e) Memperhatikan 

kesejahteraan seluruh tenaga pendidik yang 

turut mensukseskan terlaksananya program 

full day school. 
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FULLDAY SCHOOL DALAM UPAYANYA MENINGKATKAN PERAN 

GURU DALAM MERESOLUSI KONFLIK 

  CYBERBULLYING PADA SISWA SMA 

 

Faizal Kurniawan, S.Pd, M.Si 

 
Abstrak: Media sosial tentu menjadi sahabat yang massive bagi siswa SMA pada masa sekarang, Kehidupan 

siswa setiap harinya seolah-olah terbagi menjadi dua dimana siswa harus berinteraksi dengan orang-orang di 

dunia nyata dan dengan teman-teman di dunia maya yang bahkan tak pernah dia temui sebelumnnya. Bagi 

individu tentunya media sosial berfungsi sebagai connector antar individu dalam menjalani aktivitas interaksi 

mereka. Kecendrungan yang menyebabkan kecanduan tersebut akan meningkatkan intensitas interaksi di dunia 

maya. Intensitas interaksi yang mengindikasikan akan ringkihnya interaksi tersebut yang melebur menjadi suatu 

konflik di media sosial. Setiap konflik antar individu akan melahirkan satu pihak yang menang, dan satu pihak 

yang kalah. Pihak yang kalah tentu akan menerima konsekuensi kedua dari impact konflik yang dialami 

sebelumnya yaitu bullying atau penghinaan dari pihak ketiga yang mengetahui konfliknya dengan orang terkait. 

Bullying atau perilaku penghinaan oleh pihak ketiga atau pihak terkait yang diberikan kepada pihak yang kalah 

terhadap suatu bentuk kesalahan yang telah dia lakukan di media sosial inilah yang dimaksud dengan 

cyberbullying. Konflik cyberbullying yang dialami siswa SMA di media sosial yang menjadi santapan publik 

tersebut tentu akan berakibat negatif bagi siswa tersebut. Baru-baru ini Mentri Pendidikan dan Kebudayaan, 

Muhadjir Effendi mengutarakan konsep Fullday School bagi setiap siswa, meskipun banyak menimbulkan 

perdebatan serius, namun bila ditelaah lebih jauh, konsep Fullday School ini akan banyak menimbulkan manfaat 

bagi siswa. Dengan bertambahnya waktu di sekolah pada rentan waktu hari Senin sampai Jum’at tentu akan 

membuat siswa berinteraksi di media sosial akan semakin berkurang. Pengontrolan penggunaan gadget di 

sekolah pada siswa akan menjadi jembatan pemisah antara siswa dengan media sosial. Pemisah inilah yang 

menjadi resolusi konflik cyberbullying yang dialami siswa. Fullday school sendiri selain berfungsi sebagai 

pengontrol penggunaan gadget pada siswa dalam usahanya berinteraksi di media sosial, juga berfungsi sebagai 

salah satu media rekreasi bagi siswa SMA yang terkena impact dari cyberbullying. Dengan padatnya kegiatan di 

sekolah, siswa yang mempunyai konflik cyberbullying di media sosial tentu sejenak melupakan permasalahan 

yang dialaminya dengan mengikuti seluruh kegiatan di secarikolah. Bagi siswa tentunya akan memilih 

komunitas pertemanan dengan lebih selektif karena pada kenyataannya jika mereka berhadapan dengan konflik 

cyberbullying aktivitas sekolah mereka yang panjang akan terganggu. 

 

Kata Kunci : Fullday school, Konflik, Cyberbullyi

 

PENDAHULUAN 

Usia masa-masa SMA tergolong usia 

remaja awal dan usia transisi antara masa 

kanak-kanak ke masa dewasa. Masa-masa 

ini merupakan masa transformasi bagi 

individu yang dikenal sebagai pribadi yang 

masih anak-anak menuju ke individu yang 

sudah tergolong dewasa. Pada usia ini 

rentan konflik pada pencarian identitas 

dalam individu. Hal ini dikarenakan ada 

perbedaan masing-masing individu pada 

proses tumbuh kembangnya untuk 

membentuk pribadi yang dewasa. Ada yang 

menganggap bahwa masa SMA adalah masa 

dewasa, namun ada juga yang menggap 

bahwa usia SMA masih tergolong usia 

remaja. 

Berkaitan dengan konsep “usia 

mengenal jati diri”, tentu hal terdekat bagi 

individu pada era digital ini adalah media 

sosial. Seseorang menginginkan publik baik 

itu di dunia maya ataupun di dunia nyata 

mengenal siapa dirinya, apa yang sedang dia 

lakukan dan hal-hal apa saja yang menjadi 

dunianya.  Media sosial mempunyai impact 

yang kuat dalam usahanya membentuk pola 

interaksi di dunia maya. Seseorang bisa saja 

langsung menjadi terkenal atas usahanya 

yang dilakukan di dunia nyata di upload ke 

dunia maya melalui perantara media sosial. 

Sebagai penghubung antara dunia 

nyata dan dunia maya, media sosial yang 

berfungsi sebagi konektor tentu sangat 

dibutuhkan bagi individu yang mencari 

identitas tersebut. Pengguna media sosial 

yang terhubung dengan internet tersebut 

terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 
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2012, pengguna media sosial yang 

menggunakan internet di Indonesia 

mencapai 63 juta orang atau sekitar 24,23% 

dari total penduduk di Indonesia ini, tahun 

2013 angka tersebut meningkat 30% 

menjadi 82 juta pengguna, kemudian pada 

tahun 2014 angka tersebut naik menjadi 107 

juta pengguna dan 139 atau naik sekitar 

50% dari total populasi pada tahun 2015. 

(kompas.com, diakses pada 29 September 

2016). Kenaikan ini akan terus bertambah 

seiring dengan perkembangan jaman. 

Pernyataan diatas diperkuat oleh hasil 

penelitian dari situs searching Yahoo.com 

yang menyatakan bahwa pengguna internet 

dan media sosial di Indonesia kebanyakan 

dari usia muda. Hasil penelitian situs Yahoo 

menyebutkan bahwa sebanyak 64% adalah 

anak muda, dari 2000 responden yang 

mengikuti survei. Sementara pada urutan 

kedua ditempati oleh pengguna 20-24 tahun 

dengan 42% dan yang terakhir ditempati 

usia 45-50 tahun Sumber : kompas.com 

(penelitian oleh yahoo dan TNS). 

Banyak contoh media sosial yang 

berfungsi sebagai konektor antar individu 

yang melakukan segala aktivitasnya di dunia 

maya. Sebagai contoh media sosial 

Facebook. Facebook adalah media sosial 

yang sebenarnya sudah lama terkenal, akan 

tetapi popularitas pengguna facebook masih 

sangat terjaga sampai saat ini. Media sosial 

facebook menyediakan fasilitas dan fitur-

fitur yang lengkap sebagai salah satu media 

sosial yang perannya mengorbitkan 

seseorang atau sekedar sebagai media 

koneksi antara satu orang dengan orang 

yang lain. Selain menyediakan menyediakan 

fasilitas dan fitur-fitur yang lengkap, media 

sosial facebook mudah dipahami bagi 

pengguna yang tidak pernah mengenal 

media sosial sekalipun, apabila 

dibandingkan dengan yang media sosial 

yang lain, fitur-fitur facebook lebih mudah 

dipahami dibandingkan media sosial yang 

lain. Fitur di facebook terkesan all in one 

atau semua tersedia dalam satu kemudahan 

membuat facebook masih diminati sebagai 

media sosial yang berfungsi menciptakan 

dua dunia dan dua interaksi. Facebook 

menyediakan layanan media sosial bagi 

individu, komunitas. juga menyediakan 

fasilitas untuk dapat berjualan online, 

fanspage dan lain sebagainya. 

Sebagai media sosial yang paling 

banyak digunakan dan paling sering terdapat 

berbagai macam interaksi dan semakin 

banyak interaksi, kemungkinan terjadi 

konflik tentunya akan semakin besar. Salah 

satu diantaranya adalah Bullying. Bullying 

dalam Bahasa Indonesia adalah kegiatan 

mengintimidasi atau mengganggu, baik itu 

orang yang lemah secara individu maupun 

secara kelompok. Menurut Kim (2006) 

dalam Adila (2009:57) bullying dapat 

diartikan sebagai kekerasan secara verbal, 

psikologis dan fisik. 

Bagi sebagian besar masyarakat 

awam, mengenal konsep bullying itu 

dilakukan secara langsung atau saat 

melakukan interaksi langsung dengan 

korban. Baik itu secara kontak fisik maupun 

verbal. Namun pada era digital seperti apa 

yang telah dikemukakan diatas, tentunya 

konsep bullying ini tidak hanya ada di dunia 

nyata saja, akan tetapi ada juga yang 

dilakukan di dunia maya atau dunia cyber. 

Bullying yang terjadi didunia maya inilah 

yang kita angkat dalam pembahasan ini 

dengan konsep cyberbullying. Konsep 

cyberbullying pada dasarnya sama dengan 

konsep bullying pada umumnya yaitu 

mengganggu yang lemah. Cyberbullying 

banyak terjadi di media sosial yang 

mempunyai banyak proses interaksi. Satu 

orang di media sosial menjadi korban dan 

yang lain berperan sebagai mobbing atau 

kelompok pembully. Cyberbullying terjadi 

dimana seseorang diejek, dihina, dan 

diintimidasi, atau dipermalukan oleh orang 

lain melalui media internet. Cyberbullying 

dianggap sah ketika korban atau salah satu 

pihak dari keduanya menginjak usia remaja, 

karena pada usia dewasa sudah tidak bisa 

dikatakan Cyberbullying lagi, tetapi sudah 

masuk dalam kategori cybercrime, 

cyberstalking, atau sering juga disebut cyber 

harrassement (Potret Online.com, 12 

agustus 2013). Namun, apabila anak 

tersebut belum mencapai 18 tahun, maka hal 
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ini termasuk perkara anak-nakal. Menurut 

undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang 

peradilan anak menyebutkan bahwa, orang 

dengan perkara anak nakal adalah pada usia 

delapan tahun tetapi masih belum mencapai 

18 tahun atau belum pernah menikah. 

Konflik yang sering terjadi pada kasus 

cyberbullying di media sosial (terutama 

facebook) cenderung mengarah pada 

perilaku mengolok-olok korban, 

memojokkan korban, sampai pada 

mengintimidasi korban. Sebagai contoh, 

sebuah kasus di media sosial seorang korban 

mengupload fotonya di jejaring media 

sosial. Setelah proses mengupload tersebut, 

teman-teman yang sejalur dengan media 

sosial yang sama dengannya mengolok-olok 

korban dengan berbagai alasan, mungkin 

dikarenakan pakaian yang tidak pantas, pose 

berfoto yang tidak pantas, sampai kepada 

wajah yang menurut pelaku jelek atau buruk 

rupa. Pada awalnya kasus tersebut dianggap 

sebagai bahan bercanda atau guyonan, akan 

tetapi bila korban tidak terima, tentu hal ini 

akan menyebabkan situasi depresif pada 

korban bullying tersebut. Apalagi, konsep 

media sosial itu dapat dilihat oleh siapa saja 

bahkan oleh orang yang tidak pernah dia 

kenal sekalipun di media sosial. 

Proses bullying yang terus-menerus 

menimpa korban, tentu berdampak pada 

psikis korban dan konflik batin, tak heran 

jika konflik cyberbullying tersebut akan 

merambat kepada permasalahan lainnya 

dalam aktivitas sehari-hari seperti aktivitas 

sekolah, hidup bertetangga, dan lain 

sebagainya. 

Beberapa solusi telah berusaha 

diterapkan untuk mengurangi dampak 

cyberbullying, salah satunya dengan 

mengurangi intensitas bagi individu 

menggunakan handphone sebagai media 

perantara individu dengan media sosial. 

Dengan memperbanyak aktivitas individu di 

dunia nyata, tentu kesempatan untuk 

menggunakan handphone akan semakin 

sedikit. Salah satunya bisa saja dengan 

memperbanyak waktu di sekolah dan 

diselingi kegiatan baik itu akademik 

maupun non akademik yang 

diselenggarakan oleh pihak sekolah. 

Dalam pembahasan ini konsep 

Fulllday school adalah bentuk dari waktu di 

sekolah yang banyak pada hari efektif yaitu 

Senin sampai Jumat. Pada saat pembelajaran 

di sekolah tentu siswa akan jarang 

menggunakan handphone. Intensitas waktu 

yang sedikit bagi individu untuk berinteraksi 

dengan rekan-rekannya di media sosial 

inilah yang akan mengurangi frekuensi 

kemungkinan untuk terkena atau menjadi 

pelaku dari cyberbullying itu sendiri. Selain 

itu peran guru-guru sekolah dalam 

membentuk karakter peserta didik baik yang 

belum terkena impact dari konflik 

cyberbullying, maupun yang sudah akan 

menjadi lebih optimal. Guru kelas akan 

memberikan pendidikan karakter di luar jam 

mata pelajaran wajib sebagai bentuk 

optimalisasi peran guru dalam upayanya 

membentuk kepribadian siswa. 

Pembahasan ini diharapkan 

kedepannya menjadi sebuah bahan 

pertimbangan bagi konsep Fullday School 

untuk memasukkan sebuah solusi bagi 

konflik cyberbullying dan memasukkan 

pendidikan karakter dalam upaya meresolusi 

konflik cyberbullying agar generasi muda 

kita dapat menggunakan internet baik itu 

media sosial atau yang lain secara sehat. 

 

PEMBAHASAN 

Cyberbullying Sebagai Salah Satu Bentuk 

Konflik 

Sudah banyak terjadi kasus cyber 

bullying yang mengakibatkan korbannya 

mengalami stress, depresi, bahkan ada yang 

nekat melakukan bunuh diri. Seperti kasus 

di St. Louis, AS pada tahun 2006 lalu, 

seorang gadis berusia 13 tahun bernama 

Megan Meier memilih mengakhiri hidupnya 

dengan menggantung diri di kamarnya 

akibat kekerasan dan pelecehan verbal yang 

dialaminya melalui akun pribadinya di 

MySpace (Equilibrium, 2012). Di Indonesia 

sendiri, kasus serupa juga pernah terjadi, 

yakni di SMU Negeri 4 Tanjungpinang, 

Kepulauan Riau seorang kawan guru pernah 

menemukan sekelompok siswa yang 
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membuat grup dengan nama “Grup Anti Mr. 

X (nama seorang guru)” di situs jejaring 

sosial Facebook. Di dalam grup ini para 

siswa ini ramai-ramai mencaci guru yang 

kurang mereka sukai. Ada pula kejadian 

ketika pengumuman kelulusan di sebuah 

SMA, seorang kepala sekolah menjadi 

sasaran ejekan dan caci maki para muridnya. 

Pasalnya bapak kepala sekolah ini diam saja 

tak berdaya dan membiarkan anak-anak 

kelas III yang lulus mencoreti halaman 

sekolah dengan pylox. Kontan, sikap 

pengecut si kepala sekolah ini menjadi 

bahan tertawaan para murid di situs jejaring 

sosial facebook dan Twitter (Bemoe, 2011). 

Bila ditinjau dari teori konflik yang 

dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf, 

tindakan cyber bullying merupakan tindakan 

yang terjadi karena adanya keinginan dari 

pelaku bullying untuk mendapatkan 

legitimasi dari orang disekitarnya karena 

telah berhasil menaklukkan individu yang 

menjadi korban dari tindakan intimidasi 

yang dilakukan dengan kekuatan yang 

dimilikinya. Kekuatan yang dimaksud bisa 

saja kelebihan mereka atau si pelaku 

dibanding korban dari peran yang dimiliki 

dalam suatu lingkungan, sisi kepemilikan 

materi, keberadaan peer group yang 

memberikan dukungan, atau pencapaian 

prestasi yang dianggap lebih baik dalam 

suatu bidang oleh sang pelaku bullying. 

Sehingga tindakan tersebut juga 

mengindikasikan adanya sikap seseorang 

atau suatu kelompok dari bagian komunitas 

yang ingin menunjukkan bahwa dia atau 

merekalah yang memegang kekuasaan dan 

siapapun yang dianggap tidak memiliki apa 

yang mereka jadikan kekuatan tadi harus 

diperjelas posisinya sebagai seseorang atau 

kelompok yang bisa dengan bebas 

diperlakukan semena-mena. 

Dahrendorf juga menjelaskan bahwa 

kekuasaan atau otoritas bukanlah sesuatu 

yang bersifat tetap, karena ia melekat pada 

posisi dan bukan pada pribadi (Raho, 2007). 

Sehingga siapapun berpotensi menjadi 

pelaku bullying. Bahkan bisa saja korban 

bully di suatu lingkungan menjadi pelaku 

bullying di lingkungan yang lain,  karena 

adanya relasi-relasi sosial yang terbentuk di 

masyarakat atau lingkungan lain yang 

melibatkan identitas dan posisi dalam 

sebuah struktur sosial. Seperti dalam kasus 

bullying terhadap guru yang dilakukan oleh 

siswanya. Bila di lingkungan sekolah guru 

adalah sosok yang memiliki kekuasaan dan 

otoritas atas siswanya, maka di dunia cyber 

atau atau dunia digital yang diwakili oleh 

jejaring sosial, kelompok siswanyalah yang 

berkuasa dan memiliki otoritas penuh. 

Kesadaran para siswa akan kekuasaan dan 

otoritas yang mereka miliki di jejaring sosial 

tadi membuat mereka merasa bebas 

mengekspresikan semua ketidaksukaan 

terhadap guru tersebut, tanpa rasa bersalah 

dan rasa takut akan mendapat sanksi karena 

telah melakukan tindakan yang melawan 

kekuasaan bila mereka ungkapkan secara 

langsung. 

Jadi dapat dikatakan bahwa cyber 

bullying merupakan hasil dari 

ketidakberimbangan kekuasaan di suatu 

kelompok masyarakat atau lingkungan. 

Kekuasaan dalam kasus ini berupa 

kemampuan seseorang atau sekelompok 

individu dalam mempengaruhi pihak lain 

untuk mengikuti apa yang diinginkan dan 

diperintahkannya. Pihak yang memberikan 

pengaruh terbesar adalah pemilik kekuasaan 

tertinggi, sehingga kondisi ini dapat 

digambarkan dengan hukum rimba, siapa 

yang paling kuat ialah yang akan menjadi 

raja. 

Konflik cyber bullying tergolong 

konflik tipe positif atau tergolong tidak 

membahayakan stabilitas negara, politik 

karena hanya sebatas konlik antar beberapa 

golongan yang mempunyai kepentingan 

yang sama (Budiarjo, 1989). Tipe positif 

adalah tipe konflik yang dapat diselesaikan 

atau dapat diresolusi melalui mediasi dari 

pihak ketiga, dalam konteks cyberbullying 

peran yang berfungsi sebagai mediasi atau 

sebagai resolutor adalah guru sekolah pada 

sejumlah rangkaian kegiatan Full day  

school.  

 

Peta Konflik Cyberbullying dan 

Resolusinya pada Konsep Fullday School 
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Konflik cyberbullying memberikan 

dampak serius jika kedepannya tidak segera 

diselesaikan. Pada pembahasan kali ini, 

penulis mencoba memetakan konflik 

cyberbullying  yang diharpkan dapat 

memberikan solusi yang nantinya diterapkan 

pada konsep Fullldayschool yang 

mempunyai waktu lebih dalam upayanya 

mengoptimalkan peran guru dalam 

menyelesaikan. 

Setiap kasus cyberbullying 

mempunyai perbedaan dalam pemicunya 

begitu pula dengan dampaknya ke dunia 

nyata setelah kasus cyberbullying. 

Tergantung dari tema cyberbullying sampai 

kepada jumlah korban maupun mobbing 

terlibat di dalamnya. 

Tabel 1.1 Perilaku cyberbullying dan 

Tingkat konflik yang dilakukan di media 

sosial  

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa 

adanya proses intimidasi, atau penghinaan, 

atau kekerasan verbal yang melibatkan, atau 

mencakup lebih dari tiga individu tergolong 

kearah konflik yang tinggi. Hal ini 

dikarenakan individu terlibat yang melihat 

proses cyberbullying  merasa terhina dan 

ikut ke dalam proses tersebut, sehingga 

masalah yang semula kecil akan merambat 

menjadi besar karena orang lain ikut terlibat. 

Pada konsep Fullday School resolusi 

konflik dapat dilakukan di luar jam 

pelajaran utama, misalkan pelajaran utama 

berlangsung pada pukul 07.00 sampai pukul 

12.00. Pendidikan karakter atau bimbingan 

konseling bagi seorang siswa yang terlibat 

dapat dilakukan pada pukul 13,00 – 15.00. 

Penyelesaian konflik cyberbullying 

menuntut peran serta guru secara optimal 

dalam pelaksanaannya. 

Memberikan resolusi konflik dalam 

konsep fullday school tentu akan sangat 

optimal karena guru memiliki banyak waktu 

untuk mendengarkan keluh kesah dari 

peserta didik. Guru juga dapat dekat dengan 

siswa dikarenakan ikut berpartisipasi 

menyelesaikan permasalahan siswa. Berikut 

adalah bagan skema proses menyelesaikan 

kasus cyberbullying melalui konsep 

fulldayschool. Dalam konteks konflik 

cyberbullying dengan tingkat konflik yang 

sedang dapat diresolusi dengan memberikan 

pengertian melalui pendidikan karakter 

kepada siswa tentang menggunakan media 

sosial yang sehat, bukan sebagai ajang 

mengolok-olok, mengintimidasi. Sedangkan 

untuk kasus yang tinggi perlu diadakan 

pendampingan khusus dari guru dan orang 

tua untuk menyelesaikan kasusnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bagan 1.2 Skema merencanakan resolusi konflik 

melalui konsep Fullday School 

 

No Kasus Cyber Bullying Tingkat 

Konflik 

1 Menghina Foto yang diunggah Sedang 

2 Menghina Aktivitas yang 

dipublikasikan melalui media 

social 

Sedang 

3 Menghina Teman Sebaya Sedang 

4 Menghina Keluarga Tinggi 

5 Menghina Orang Tua Tinggi 

6 Menghina Klub Olahraga 

favorit 

Tinggi 

7 Mengintimidasi korban yang 

terkena cyberbullying 

Tinggi 

8 Ikut menghina korban dalam 

Kejadian cyberbullying 

Tinggi 

Merencanakan 
Kegiatan Ekstra 

Pada FDS 

Melaksanakan 

Guru mengikuti aktivitas 
media sosial peserta didik  

Memberikan Pendidikan 
Karakter tentang penggunaan 

media sosial yang sehat  

Menemukan 
konflik 

Memberikan konseling bagi 
siswa yang terkena konflik 

Bekerja sama dengan orang 
tua menyelesaikan konflik 

Memediasi 
dengan pihak 

eksternal 

Guru mencari 
informasi dalam 

dunia maya dengan 
ikut berinteraksi 
dengan siswa di 

dunia maya 

Apabila 
menemukan kasus, 

selesaikan dalam 
pendidikan karakter 
diluar jam pelajaran 

dan bekerja sama 
dengan ortu 

Guru Masuk 
Ke Dalam 

dunia maya 
siswa 
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Dari bagan tersebut dapat kita lihat 

bahwa konsep fullday school memberikan 

ruang bagi guru untuk menyelesaikan 

permasalahan cyberbullying yang dialami 

oleh peserta didik, dengan adanya tambahan 

waktu ini diharapkan guru benar-benar 

serius menyikapi permasalahan 

cyberbullying yang dialami oleh siswa. Jika 

pada konsep sekolah dengan waktu seprti 

biasa mungkin waktu yang digunakan untuk 

program penyelesaian konflik bagi siswa 

sedikit kurang. 

Memasukkan materi cyberbullying 

pada konsep fulldayschool adalah pada 

kegiatan ekstra atau diluar jam pelajaran 

utama. Tujuannya adalah mengoptimalkan 

proses transformasi resolusi konflik 

terhadap kasus konflik cyberbullying. 

Berikut adalah rancangan perkiraan alokasi 

waktu memasukkan memasukkan 

pendampingan guru dalam  resolusi konflik 

cyberbullying. 

No Jam Kegiatan 

1 07.00-09.00 MP Utama 

2 09.00-09.30 Istirahat 

3 09.30-12.00 MP Utama 

4 12.00-13.00 Istirahat 

5 13.00-15.00 Pendampingan 

Tabel 1.3 Rancangan alokasi waktu 

penempatan materi pendampingan 

Dengan penerapan penyelesaian 

konflik dalam konsep fulldayschool juga 

berfungsi sebagai mediasi antara guru 

dengan orang tua dalam upayanya 

meresolusi permasalahan cyberbullying itu 

sendiri. Selain dari yang telah disebutkan 

diatas bahwa dengan guru memberikan 

pembatasan penggunaan handphone pada 

saat disekolah tentu akan mengurangi 

intensitas siswa berinteraksi di media sosial. 

Siswa yang mengikuti seluruh kegiatan yang 

disajikan oleh guru disekolah tentunya akan 

teralihkan oleh aktivitas yang diadakan 

sekolah. Bagi seorang siswa yang sudah 

menjadi korban, konsep fulldayschool ini 

menjadi semacam obat bagi dirinya untuk 

melupakan permasalahan yang telah 

dialaminya di dunia maya. 

Garis bawah pada pembahasan ini 

adalah jumlah waktu lebih yang tersedia 

pada konsep fulldayschool salah satu 

pemanfaatannya adalah dengan 

mengoptimalkan peran guru pada waktu 

lebih yang tersedia, untuk meresolusi 

konflik cyberbullying yang menimpa pada 

salah satu siswa. Flourensia (2014) pernah 

melakukan penelitian tentang remaja yang 

pernah mendapatkan tindakan cyberbullying 

dengan hasil 40% korban tidak mengetahui 

siapakah pelaku atau mobbing sedangkan 

60% mengetahui bahwa pelakunya adalah 

teman sendiri dan kakak kelas sendiri. 

Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan Flourensia dapat kita tarik benang 

merah, bahwa salah satu bentuk 

penyelesaian dari kasus cyberbullying 

adalah dari pihak internal sekolah. Pihak 

sekolah memberikan sebuah pendidikan 

tentang undang – undang pada media sosial 

yang tercantum pada UU no 11 tahun 2008 

tentang informasi dan transaksi elektronik. 

Pasal yang dikenai dalam tindakan 

cyberbullying adalah pasal 27 ayat 1, 3, dan 

4, pasal 28 ayat 2 dan pasal 29. Dalam pasal 

tersebut, hal yang diatur adalah : Pasal 27 

ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang dengan 

sengaja tanpa hak mendistribusikan, 

dan/atau mentransaksikan, dan/atau 

dokumen elektronik yang memiliki muatan 

melanggar kesusilaan. kemudian ayat 3 yang 

berbunyi “Setiap orang dengan sengaja, 

tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

dokumen elektronik yang memiliki muatan 

penghinaan dan atau pencemaran nama baik. 

Apabila siswa diberikan pengertian terhadap 

undang-undang tersebut, diharapkan siswa 

mempunyai rasa lebih berhati-hati terhadap 

perilaku cyberbullying karena aktivitas 

mereka tersebut sebenarnya dilandasi oleh 

hukum. 

Sebuah pertanyaan besar dalam 

pembahasan ini adalah “bagaimana jika 

sekolah tidak lagi mengawasi, seperti pada 

waktu kegiatan fulldayschool? bagaimana 

melakukan pengawasan terhadap anak-anak 

yang menggunakan media sosial pada hari 

dimana tidak ada sekolah yaitu sabtu dan 

minggu?”. Disinilah peran kedua orang tua 

diperlukan, dengan adanya komunikasi yang 

baik antara guru sekolah dengan orang tua 
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terhadap pentingnya menggunakan media 

sosial secara sehat inilah yang mendukung 

penanggulangan atau resolusi konflik 

cyberbullying pada siswa. Guru memberikan 

pengertian pada orang tua tentang perlunya 

pendampingan terhadap siswa yang terlibat 

konflik cyberbullying. Dengan adanya 

pendampingan baik itu guru dan orang tua 

fulldayschool tersebut dapat lebih optimal 

dalam pemanfaatan waktu lebihnya. 
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Abstrak: Setiap orang tua menginginkan yang terbaik bagi anaknya, dengan menyekolahkan anak disekolah 

yang berkualitas. Orang tua dan sekolah mempunyai tanggung jawab bersama dalam mendidik anak. Dalam 

system full day school anak akan lebih banyak menghabiskan waktu disekolah, dengan demikian waktu anak di 

rumah dengan orang tua akan sangat kurang. Pengawasan orang tua terhadap perkembangan anak menjadi 

kurang maksimal. Disisi lain dengan memasukan anak-anak ke full day school, anak tidak akan berkeliaran 

diluar rumah dan terpengaruh dengan lingkungan yang buruk selama orang tua tidak berada di rumah. Hal ini 

memudahkan orang tua yang kesehariannya sibuk dengan pekerjaan. Sehingga full day school menjadi alternatif 

selama orang tua bekerja. Tujuan penulisan artikel ini adalah memaparkan secara jelas eksistensi peran orang tua 

dalam realisasi  full day school. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penulisan 

nonpenelitian. Metode ini dipusatkan dengan mengkaji beberapa literatur dari sumber yang diakui dan relevan 

dengan bidang yang di tulis. Berdasarkan hasil kajian melalui beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa 

tanggung jawab pendidikan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua. Walaupun ada beberapa hal 

dalam mendidik anak dapat dipikulkan oleh para pendidik selain orang tua, tetapi hal tersebut menjadi 

pelimpahan dari sebagaian tanggung jawab orang tua sebagai pendidik dalam keluarga. 

 

Kata Kunci : eksistensi ; peran orang tua ; full day school 

 

PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi sebagaimana 

sekarang ini pembaharuan demi 

pembaharuan diupayakan untuk 

meningkatkan mutuh pendidikan dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan menjadi salah satu faktor untuk 

mengukur kemajuan suatu negara. Sekolah 

sebagai lembaga pendidikan juga melakukan 

pembaharuan-pembaharuan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan siswanya, 

seperti perubahan sekolah regular menjadi 

full day school. 

Full day school merupakan cara untuk 

menyiasati minimnya kontrol orang tua 

terhadap anak di luar jam sekolah, sehingga 

jam belajar di sekolah menjadi lebih 

panjang. Hal ini menggambarkan peran 

orang tua sebagai pendidik di rumah tidak 

maksimal oleh karena itu orang tua 

mempercayakan anak pada pihak sekolah. 

Bagi sebagian orang mungkin full day 

school sangat bermanfaat, terutama bagi 

orang tua yang hari-harinya sibuk dengan 

pekerjaan. Orang tua yang sibuk dengan 

pekerjaan akan memilih full day school 

karena orang tua tidak akan merasa khawatir 

saat bekerja karena anak akan berada 

seharian di sekolah dan menghabiskan 

waktunya untuk belajar dan orang tua tidak 

akan takut anak terpengaruh dengan 

lingkungan yang buruk. 

Namun disisi lain keberhasilan dalam 

full day school bermanfaat pada anak yang 

kuat dan mampu merespon keberagaman 

kegiatan di sekolah dengan aktifitas full day 

di sekolah dan rela kehilangan waktu 

bermain dan melakukan aktifitas yang tidak 

terikat dengan aturan-aturan formal yang 

seringkali menbosankan bagi anak. Anak 

akan banyak kehilangan waktu dirumah dan 

belajar dari orang tuanya tentang hidup 

bersama dalam keluarga. Orang tua tidak 

memiliki waktu untuk bercengkrama dengan 

anak karena anak butuh istirahat setelah 

aktifitas seharian. Padahal seharusnya 

sekolah terbaik dan pendidik terbaik adalah 

keluarga dan orang tua. Untuk itu orang tua 

harus lebih jelih dalam melihat 
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perkembangan anak. Orang tua sendiri perlu 

memperkaya pengetahuan tentang mendidik 

anak karena orang tua merupakan role 

model bagi anak, karena anak akan meniru 

apa yang di lakukan orang tua dan nilai-nilai 

yang ditanamkan pada anak saat ini akan 

diteruskan hingga anak tersebut menjadi 

orang tua. 

 

METODE 

Artikel dan karya tulis ini tergolong 

artikel jenis nonpenelitian yang isinya 

ditulis secara terorganisasi. Menurut 

pedoman penulisan karya ilmiah Universitas 

Negeri Malang menjelaskan bahwa “artikel 

nonpenelitian mengacu pada semua jenis 

artikel yang imiah yang bukan merupakan 

laporan hasil penelitian. Artikel yang 

termasuk pada golongan ini berupa artikel 

yang menelaah konsep, teori, atau 

prinsisp,..” (PPKI, 2010:75). Metode 

penggalian isis pada artikl ini telaah 

beberapa literature yang sesuai seperti jurnal 

penelitian dan buku. 

 

PEMBAHASAN 

Peran Orang Tua dalam Pendidikan 

Anak  

Keluarga merupakan tempat utama 

bagi anak dalam menjalani proses tumbuh 

kembang. Pendidikan dalam keluarga juga 

disebut sebagai lembaga pendidikan 

informal. Dijelaskan dalam pasal 27 bahwa 

kegiatan pendidikan informal yang 

dilakukan oleh keluarga dan lingkungan 

berbentuk kegiatan belajar secara 

mandiri.pendidik dalam pendidikan informal 

ada dibawah tanggungjawab orang tua. 

Orang tua merupakan pendidik utama dan 

pertama bagi anak mereka karena dari 

merekalah anak mula-mula menerima 

pendidikan. Dengan demikian bentuk 

pertama dari pendidikan terdapat dalam 

keluarga. 

Orang tua harus menjalankan tugas 

dan perannya sebagai pendidik yang 

pertama dan utama dengan maksimal 

sehingga dapat menjadikan anak lebih baik 

dalam menjalani kehidupannya. 

Pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah 

masalah yang menyangkut perlindungan 

kesejahteraan anak dalam upaya 

meningkatkan kualitas anak pada 

pertumbuhannya, dan mencegah 

penelantaran serta perlakuan yang tidak adil 

untuk mewujudkan anak sebagai manusia 

seutuhnya, tangguh, cerdas, dan berbudi 

luhur. Tempat bernaung bagi anak adalah 

orang tua karena orang tua merupakan 

pendidik pertama dan utama bagi anak-anak 

mereka. Pendidikan keluarga memberikan 

pengetahuan dan keterampilan dasar, agama, 

nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial dan 

pandangan hidup yang diperlukan anak. Jika 

orang tua memiliki pengetahuan yang 

memadai untuk mendidik anak-anaknya 

tentu akan terbentuk anak yang beriman dan 

bertakwa, berakhlak baik, mandiri dan 

tanggung jawab. Namun jika sebaliknya, 

maka orang tua sebagai pendidik akan gagal 

dalam membentuk anak menjadi manusia 

yang berhasil. Anak akan tumbuh menjadi 

manusia yang tidak berakhlak, 

mengandalkan segala kebutuhan hidupnya 

pada orang tua, serta kurang 

bertanggungjawab terhadap diri sendiri 

maupun terhadap lingkungannya. Orang tua 

sebagai pendidik memiliki tugas : 

1. Tugas memelihara. Orang tua sebagai 

pendidik hendaknya memeihara anaknya 

dengan baik sejak dari dalam kandungan. 

Dengan memberikan makan dan pakai 

serta tempat tingal dilingkungan yang 

baik bagi petumbuhan dan perkembangan 

anak. 

2. Tugas membina. Membina berarti 

sebagai pendidik bertugas membentuk 

karanter anak (character building). 

Membina berarti juga menempah juwa 

anak agar selalu condong pada perilaku 

baik dan menjauhi perilaku tercela. 

Membina atau membentuk anak menjadi 

manusia yang manusiawi harus dijalani 

dengan sabar dan penuh kasih saying. 

Dengan kesadaran tersebut orang tua 

dapat membina anak menjadi anak yang 

berbudi luhur. 

3. Tugas membimbing. Tugas pendidik 

lainnya adalah membimbing anak. 

Membimbing berarti memimpin atau 
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menuntun. Peran orang tua sebagai 

pembimbing mau tidak mau selalu 

dibutuhan. Anak dibimbing untuk selalu 

berada dijalan yang sesuai dengan agama 

dan kepercayaan keluarga, jika anak 

melakukan kesalahan orang tua harus 

membimbingnya kembali ke jalan yang 

benar. Walaupun orang tua sibuk mencari 

nafka tapi harus mampu membagi waktu 

untuk membimbing anaknya. 

4. Tugas melatih. Orang tua hendaknya 

memiliki waktu tambahan selain tugas 

mendidik, membina dan membimbing, 

yaitu waktu untuk melatih anak-anak. 

Melatih tentu memiliki pengertian 

mengarahkan anak-anak agar mampu 

mengerjakan apa yang sudah 

dipelajarinya secara terampil.  

Selain berperan sebagai pendidik, 

orang tua juga bertanggung jawab untuk 

memberikan kasih sayang pada anak. Oleh 

karena itu orang tua tidak hanya 

memberikan materi untuk mencukupkan 

kebutuhannya saja tetapi orang tua harus 

memberikan kasih sayang berupa perhatian, 

kebersamaan, nasihat dan sentuhan hangat 

dari orang tua. Dengan kasih sayang anak 

akan merasa nyaman dengan orang tua 

sehingga anak bebas dan leluasa 

memberikan pendapat dan menceritakan apa 

yang anak alami dan rasakan. Hal ini 

memudahkan orang tua untuk memenuhi 

kebutuhan anak serta menyesuaikan diri 

dengan kemauan anak dan tidak semata-

mata hanya mementingkan kemauan atau 

harapan orang tua saja tetapi juga anak. 

Untuk mengetahui harapan anak orang tua 

harus menjalani relasi yang baik dengan 

anak. 

Kualitas relasi orang tua dan anak 

menurut Lestari Sri dalam bukunya 

Psikologi Keluarga (2012), dapat diketahui 

dari beberapa hal yakni ; pertama, 

kredibilitas orang tua. Anak yang 

memandang orang tuanya sebagai figure 

yang kridibel, dalam arti anak percaya pada 

orang tua karena ada keselarasan antara apa 

yang dikatakan dengan tindakannya dan 

memberikan teladan pada anak dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga membuat 

anak mendengarkan nasihat yang 

disampaikan orangtua, bahkan 

melakukannya. Dengan demikian anak 

memiliki dorongan dalam diri untuk 

menerapkan nasihat dari orang tuanya.  

Kedua, keterbukaan dalam 

berkomunikasi. Suasana komunikasi yang 

terbuka antara orang tua dan anak juga 

mendukung keberhasilan proses sosialisasi. 

Keterbukaan tersebut dapat diwujudkan 

dengan membangun komunikasi timbal 

balik dalam keluarga. Melalui komunikasi 

orang tua dapat menyampaikan harapan-

harapannya kepada anak dan mengevaluasi 

perilaku anak yang sesuai atau yang tidak 

sesuai dengan harapan orang tua. Sebaliknya 

anak dapat menyampaikan harapan-harapan 

yang ingin dicapainya dimasa depan kepada 

orang tua. 

Ketiga, berorientasi pada kebutuhan 

pribadi anak daripada kebutuhan orang tua. 

Dari gambaran potret keluarga, dapat 

dipelajari bahwa orang tua yang berorientasi 

pada pemenuhan kebutuhan dirinya, 

cenderung memaksakan kehendaknya 

kepada anak tanpa mempertimbangkan 

harapan-harapan yang ingin dicapai anak 

dan tidak memberikan kesempatan bagi 

anak untuk mengambil keputusan. Tanpa di 

sadari sikap orang tua yang memaksakan 

kehendak pada anak berarti juga mengambil 

hak anak tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan potensinya. Hal ini dapat 

menyebabkan anak menentang orang tua 

sehingga timbul konflik antara anak dan 

orang tua. Karena itu orang tua hendaknya 

memberikan kesempatan untuk anak 

mengambil keputusan sendiri, sehingga 

dikemudian hari anak dapat mennemukan 

jati diri. 

Keempat, kepercayaan pada anak. 

Memberikan kasempatan pada anak untuk 

mengambil keputusan sendiri merupakan 

salah satu wujud kepercayaan orang tua 

pada anak. Dengan mempercayai anak 

secara tilangsung juga menghargai dan 

mengakui keberadaannya. Kepercayaan 

orang tua pada anak akan mendorong anak 

untuk membuktikan dirinya bisa dipercaya 

hingga lebih berhati-hati dalam bertindak. 
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Selain itu, anak yang merasa dipercaya juga 

terdorong untuk mempercayai orang tuanya. 

Dengan relasi yang baik antara orang tua 

dan anak maka keluarga akan menjadi 

keluarga yang harmonis. Orang tua dapat 

melakukan perannya dengan memperhatikan 

keinginan dan kebutuhan anak. 

 

Full Day School 

Konsep full day school 

Full day school berasal dari bahasa 

Inggris, full artinya penuh, day artinya hari 

dan school artinya sekolah. Jadi full day 

school adalah kegiatan seharian penuh 

disekolah atau proses belajar mengajar yang 

berlangsung di sekolah dari pagi hari sampai 

dengan sore hari. Dengan demikian sekolah 

akan mengadakan jadwal pelajaran dengan 

leluasa dengan mengutamakan pendalaman 

pengetahuan siswa dan pengalaman belajar. 

Basuki (2008) berpendapat bahwa sekolah 

yang sebagian waktunya digunakan untuk 

program-program pembelajaran yang 

suasana informal, tidak kaku, 

menyenangkan bagi siswa dan 

membutuhkan kreatifitas dan inovasi dari 

guru. Hal ini berarti siswa tidak selalu harus 

belajar dikelas tapi luar kelas seperti 

laboratorium atau perpustakaan juga bisa 

agar siswa tidak merasa jenuh. 

Guru juga harus menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan, memberikan 

stimulus kepada siswa sehingga ada diskusi 

saat proses pembelajaran antara siswa. 

Karena itu guru selaku fasilitator harus 

selalu memperbaharui pengetahuan dan 

ketrampilan mengajarnya. Full day school di 

terapkan di Indonesia karena pengaruh 

globalisasi yang berdampak negatif terhadap 

perkembangan kepribadian siswa. Full day 

school di anggap menjadi solusi terbaik 

untuk mengantisipasi terhadap dampak 

buruk pengaruh globalisasi saat ini. 

Pelaksanaan Full Day School 

Basuki (2008) dan Buharuddin (2008) 

menyatakan pendapat yang sama mengenai 

pelaksanaan full day school, yaitu full day 

school merupakan program pendidikan yang 

seluruh aktifitas berada di sekolah (sekolah 

sepanjang hari) dengan ciri integrated 

activity dan intergrated curriculum artinya 

seluruh program dan aktivitas anak 

disekolah mulai dari belajar, bermain, 

makan seambai dengan beribadah dikemas 

dalam suatu system pendidikan. Hal ini 

yang membedakan system full day school 

dengan system persekolahan lainnya. 

Dengan full day school siswa diharapkan 

dapat selalu belajar dalam proses 

pembelajaran yang berkualitas dengan 

mengembangkan 3 ranah yaitu kognitif, 

psikomotorik dan afektif. Full day school 

bertujuan mengembangkan mutuh 

pendidikan dan yang paling utama adalah 

sebagai upaya pembentukan akidah dan 

akhlak siswa dan menambag nilai-nilai 

positif. 

Keunggulan Dan Kelemahan Full Day 

School 

Dalam program full day school siswa 

dapat memperoleh keuntungan secara 

akademik. Sistem full day school 

mempunyai sisi keunggulan antara lain: (a) 

Sistem full day school lebih memungkinkan 

terwujudnya pendidikan utuh. Benyamin S. 

Blom   menyatakan bahwa sasaran 

(obyectivitas)  pendidikan meliputi  tiga  

bidang  yakni  kognitif,  afektif  dan   

psikomotorik.  Dengan system full day 

school bukan hanya kognitif siswa tetapi 

afektif dan psikomotorik siswa juga dapat 

lebih dikembangkan. (b) Sistem full day 

school dapat membantu orang tua yang 

bekerja. Salama orang tua bekerja dan 

meninggalkan rumah anak dalam 

pengawasan guru di sekolah, sehingga 

kemungkinana anak memperoleh pengaruh 

buruh diluar rumah kan berkurang. Namun 

demikian, sistem pembelajaran model full 

day school ini tidak terlepas dari kelemahan 

atau kekurangan antara lain: (a) Sistem full 

day school seringkali menimbulkan rasa 

bosan pada siswa. System pembelajaran 

yang full day membutuhkan kesiapan baik 

fisik, mental, maupun intelektual yang 

bagus pada siswa. Jadwal pembelajaran 

yang padat dapat menyebabkan kejenuhan 

pada siswa.  Tetapi bagi siswa yang siap hal 
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tersebut tidak menjadi masalah. Oleh sebab 

itu jadwal kegiatan dalam system full day 

school harus dirancang dengan baik dan 

menyenangkan pada anak sehingga tidak 

membosankan dan menimbulkan stress pada 

anak. (b) Sistem  full  day  school  

memerlukan  perhatian  dan  kesungguhan 

manajemen  bagi  pengelola,  agar proses 

pembelajaran pada sekolah yang 

menerapkan system full day school 

berlangsung optimal. Harus ada perhatian 

lebih dan pemikiran-pemikiran yang inovatif 

dari guru maupun pengelola. Tanpa hal 

demikian, full day school tidak akan 

mencapai hasil optimal bahkan boleh jadi 

hanya sekedar rutinitas yang tanpa makna. 

Eksistensi Peran Orang Tua Dalam 

Realisasi Full Day School 

Full day school merupakan system 

persekolahan dengan aktifitas pembelajaran 

dari pagi sampai dengan sore. Adanya 

kebijakan tentang full day school 

disebabkan karena sebagaimana yang kita 

ketahui di perbagai media massa yang 

seringkali memuat pemberitahuan tentang 

berbagai penyimpangan yang banyak 

dilakukan remaja sekarang ini, bukan saja di 

media masa tapi juga dalam lingkungan 

sekitar kita banyak anak-anak yang 

melakukan penyimpangan. Moral penerus 

bangsa semakin hari semakin rusak. Hal ini 

yang memotivasi orang tua untuk mencari 

sekolah formal bagi anak yang sekaligus 

mampu memberikan kegiatan-kegiatan 

positif (informal) pada anak. 

Dengan mengikuti full day school, 

orang tua dapat mencegah dan menetralisir 

kemungkinan anak melakukan kegiatan 

yang negatif karena pengaruh dari 

lingkungan yang kurang baik. Dengan 

demikian secara tidak langsung orang tua 

yang memberikan tanggung jawab kepada 

full day school tidak cukup percaya diri 

tentang perannya sebagai pendidik 

dikeluarga. Orang tua memiliki peran yang 

besar bagi perkembangan anak. William J. 

Goode (1995) mengemukakan bahwa 

keberhasilan atau prestasi yang dicapai 

siswa dalam pendidikannya sesungguhnya 

tidak hanya memperhatikan mutu dari 

institusi pendidikan saja, tetapi juga 

memperhatikan keberhasilan keluarga dalam 

memberikan anak-anak mereka persiapan 

yang baik untuk pendidikan yang dijalani. 

Orang tua harus membimbing anak dan 

menanamkan nilai-nilai kehidupan yang 

baik bagi anak dan tidak melepaskan 

tanggung jawabnya sebagai pendidik kepada 

pendidik formal (guru). 

Dengan mengikuti full day school 

anak akan menghabiskan waktu di sekolah 

untuk belajar dan mengikuti berbagai 

kegiatan yang di rancang oleh sekolah. 

Sendangkan anak juga membutuhkan waktu 

untuk bermain dan juga berinteraksi dengan 

lingkungan sosial diluar sekolah. Selain itu 

pengawasan orang tua terhadap 

perkembangan anak menjadi kurang 

maksimal. Hal ini memudahkan para orang 

tua yang kesehariannya sibuk dengan 

pekerjaan. Sehingga full day school menjadi 

alternatif selama orang tua bekerja. Mencari 

nafka memang penting tapi tanggung jawab 

untuk mendidik anak tidak boleh 

disepelehkan orang tua. Pendidik di lembaga 

pendidikan bukanlah orang yang secara 

penuh dapat memikul tanggung jawab 

pendidikan anak, karena anak yang dididik 

di sekolah tidak hanya satu, belasan, 

puluhan, bahkan mungkin ratusan anak yang 

harus diperhatikan oleh pendidik disekolah. 

Berbeda dengan orang tua yang hanya fokus 

pada pendidikan anak sendiri. 

Anak yang mengikuti full day school 

setelah beraktifitas seharian di sekolah akan 

kelelahan dan tidak memiliki waktu untuk 

keluarga. Orang tua akan sulit membangun 

relasi yang berkualitas dengan anak. 

Sehingga anak menjasi tertutup kepada 

orang tua dan tidak percaya kepada orang 

tua. Hal ini harus di hindari oleh orang tua. 

Karena bagaimanapun orang tua tetap akan 

memegang peran penting dalam 

pertumbuhan anak. Orang tua tidak boleh 

mementingkan kepentingan sendiri tetap 

harus mengutamakan harapan dan keinginan 

anak, supaya anak merasa di hargai dan 

dipercaya. Dengan demikian walaupun ada 

beberapa hal dalam mendidik anak dapat 
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dipikulkan oleh para pendidik selain orang 

tua, tetapi hal tersebut menjadi pelimpahan 

dari sebagaian tanggung jawab orang tua 

sebagai pendidik dalam keluarga. 

  

PENUTUP 

Dengan system full day school anak 

akan lebih banyak menghabiskan waktu 

disekolah, dengan demikian waktu anak 

dirumah dengan orang tua akan sangat 

berkurang. Pengawasan orang tua terhadap 

perkembangan anak menjadi kurang 

maksimal. Disisi lain dengan memasukan 

anak-anak ke full day school, anak tidak 

akan berkeliaran diluar rumah dan 

terpengaruh dengan lingkungan yang buruk 

selama orang tua tidak berada dirumah. Hal 

ini memudahkan orang tua yang 

kesehariannya sibuk dengan pekerjaan. 

Sehingga full day school menjadi alternatif 

selama orang tua bekerja. 

Tanggung jawab pendidikan anak 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang 

tua. Walaupun ada beberapa hal dalam 

mendidik anak dapat dipikulkan oleh para 

pendidik selain orang tua, tetapi hal tersebut 

menjadi pelimpahan dari sebagaian 

tanggung jawab orang tua sebagai pendidik 

dalam keluarga. Pendidik di lembaga 

pendidikan bukanlah orang yang secara 

penuh dapat memikul tanggung jawab 

pendidikan anak, karena anak yang dididik 

di sekolah tidak hanya satu, belasan, 

puluhan, bahkan mungkin ratusan anak yang 

harus diperhatikan oleh pendidik disekolah. 

Berbeda dengan orang tua yang hanya fokus 

pada pendidikan anak sendiri. Dengan 

demikian walaupun ada beberapa hal dalam 

mendidik anak dapat dipikulkan oleh para 

pendidik selain orang tua, tetapi hal tersebut 

menjadi pelimpahan dari sebagaian 

tanggung jawab orang tua sebagai pendidik 

dalam keluarga. 
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Abstrak: Tulisan ini akan memfokuskan kajian pada sistem pembelajaran full day school yang selama ini 

disinyalir sebagai sistem yang efektif  karena pembelajaran berlangsung secara aktif, kreatif, dan transformatif 

selama sehari penuh. full day school merupakan sebuah alternatif pendidikan yang diberikan kepada keluarga 

lingkungan perkotaan yang disinyalir kurang memiliki waktu luang untuk mendidik anak mereka. Dengan full 

day school akan banyak membantu memberikan ruang kepada anak untuk mengeksplor dirinya dan menjauhkan 

dari hal-hal negatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa gagasan atau artikel ini 

tergolong jenis karya ilmiah nonpenelitian dan isinya tertulis secara terorganisir, artikel nonpenelitian mengacu 

kepada berbagai jenis artikel yang ilmiah dan bukan hasil dari penelitian, artikel yang termasuk dalam jenis ini 

adalah artikel yang menelaah prinsip-prinsip, konsep, maupun teori. Isi atau pembahasan dari artikel ini adalah 

berdasarkan pada penggalian data melalui literatur seperti jurnal penelitian dan buku. Kesimpulan dari penulisan 

artikel ini adalah full day school akan sangat membantu keluarga lingkungan perkotaan dan mengurangi 

tingginya kenakalan remaja. 

  

Kata Kunci : full day school, Pola pembelajaran, Keluarga Perkotaan 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan yang paling utama dalam 

kehidupan manusia adalah dimulai dari 

keluarga, keluarga adalah tempat 

pertamakalinya seseorang mulai mengenal 

lingkungannya dan mulai belajar memaknai 

kehidupan dan semua yang berhubungan 

antara baik buruknya seorang anak ketika 

menjadi dewasa kelak adalah berawal dari 

keluarga. Pada umumnya di indonesia peran 

orang tua dalam mendidik anak berdasarkan 

pada pengalamannya bersama orang tua 

terdahulu atau berdasarkan pada 

keluarganya yang lain, dengan kata lain 

keluarga tersebut secara autodidak dalam 

mendidik anaknya. Tentu baik buruknya 

anak tidak hanya bergantung pada 

pendidikan keluarga saja namun kepada 

kearifan serta penanaman nilai keagamaan. 

Pada era globalisasi seperti saat ini 

memang telah menjadikan banyak 

perubahan terhadap pola pendidikan anak 

dalam keluarga. Sebagaimana kita tahu 

bahwa anak tidak hanya mengenal 

lingkungan keluarga saja melaikan juga 

akan mengenal lingkungan masyarakat dan 

lingkungan sekolah. Sekolah merupakan 

tempat dimana anak mulai beerinteraksi 

dengan dunia luas seperti mengenal 

berbagai ilmu pengetahuan yang saat ini 

berkembang menjadi era teknologi. 

Keluarga yang mulanya adalah tempat 

dimana anak selalu beelajar, bermain, dan 

berinteraksi sekarang ini mulai berubah 

dengan adanya full day school. Pendidikan 

yang mengacu pada konsep pembelajaran 

sehari penuh ini menjadi alternatif tersendiri 

bagi anak untuk lebih mengenal lingungan 

serta pengetahuan yang semakin 

berkembang. Namun disisi lain konsep full 

day school ini menjadikan suatu nilai 

tambah tersendiri bagi keluarga lingkungan 

perkotaan mengingat sebagian besar dari 

masyarakat kota adalah sebagai pekerja 

kantor maupun perusahaan, oleh karena itu 

sebagian waktu anak akan berkurang dalam 

berkomunikasi dengan orang tuanya. 

Dengan kata lain full day school ini akan 

sangat membantu bagi keluarga lingkungan 

perkotaan dalam mengatasi pendidikan anak 

tersebut. 

mailto:nazarullail8@gmail.com
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Disisi lain pendididikan yang berbasis 

pada penggunaan waktu yang lebih panjang 

dari biasanya ini dapat mengatasi 

bertambahnya kenakalan remaja yang 

diakibatkan oleh kurangnya pengawasan 

orang tua terhadap anak. Beberapa kasus 

yang sering terjadi adalah menurunnya nilai 

anak dikarenakan terlalu rendahnya 

peengawasan orang tua yang mengakibatkan 

anak terlalu bebas dalam bergaul dengan 

lingkungan yang kurang tepat serta 

menurunnya moralitas anak. Tentu 

permasalahan tersebut akan sedikit teratasi 

jika penerapan full day school mulai 

berjalan di sekolah-sekolah lingkungan 

perkotaan mengingat sebagian besar 

keluarga pada lingkungan tersebut 

menghabiskan waktu di tempat kerja dan 

relatif kurang dalam memberikan 

pendidikan dan pengawasan pada anak. 

Berdasarkan pemaparan diatas, 

penulis ingin memberikan gagasannya 

berupa penerapan full day school bagi 

lingkungan keluarga perkotaan sebagai 

bentuk pendidikan tambahan kepada anak 

bagi keuarga yang sibuk bekerja. banyak hal 

yang bisa dilakukan anak dalam pendidikan 

full day school tersebut seperti berolah raga, 

bermain musik, atau mengasah bakat-bakat 

lain yang dimiliki anak. Memang full day 

school tidak akan sesuai bila diterapkan 

pada berbagai lingkungan serta kondisi yang 

berbeda-beda, namun setidaknya akan 

mengurangi jumlah kenakalan remaja yang 

diakibatkan oleh lemahnya pengawaan 

orang tua terhadap anak. 

 

 

PEMBAHASAN 

Konsep Pendidikan Keluarga 

Menurut Brubacher, J dalam 

Helmawati (2014: 23) menyebutkan bahwa 

pendidikan adalah proses pengembangan 

potensi, kemampuan, dan kapasitas manusia 

yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan, 

kemudian disempurnakan dengan 

kebiasaan-kebiasaan yang baik, didukung 

dengan alat (media) yang disusun 

sedemikian rupa sehingga pendidikan dapat 

digunakan untuk menolong orang lain atau 

dirinya sendiri dalam mencapaitujuan-tujuan 

yang telah ditetapkan, sementara itu definisi 

keluarga menurut Murdock, G dalam lestari, 

S (2012: 3) bahwa keluarga merupakan 

kelompok sosial yang memiliki karakteristik 

tinggal bersama, terdapat kerjasama 

ekonomi, dan terjadi proses reproduksi. 

Maka pengertian pendidikan keluarga 

adalah pendidikan yang berlangsung dalam 

keluarga yang dilaksanakan oleh orang tua 

sebagai tugas dan tanggung jawabnya dalam 

mendidik anak dalam keluarga. Keluarga 

merupakan lingkungan pertama bagi anak,di 

dalam keluarga anak pertama-tama akan 

mendapatkan berbagai pengaruh (nilai), oleh 

karena itu keluarga merupakan lembaga 

pendidikan tertua yang bersifat informal dan 

kodrati. 

Interaksi antara orang tua dan anak 

merupakan proses awal dari pendidikan, 

dalam dunia PLS hal tersebut merupakan 

jenis pendidikan informal dimana proses 

pembelajaran yang berlangsung adalah 

sepanjang usia sehingga setiap orang 

memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan yang bersumber dari 

pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh 

lingkungan termasuk didalamnya adalah 

pengaruh pendidikan keluarga, hubungan 

dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan 

permainan, pasar, perpustakaan, dan media 

masa, Sudjana (1991: 20). Berdasarkan 

konsep pendidikan informal maka bentuk 

pendidikan keluarga adalah sebuah bentuk 

interaksi antara orang tua dan anak secara 

informal, yang dimaksud dengan interaksi 

asalah suatu rangkaian peristiwa ketika 

seorang individu menunjukkan suatu 

perilaku kepada individu lain dan merespon 

dengan positif maupun negatif, menurut 

hinde dalam Lestari, s (2012: 10) relasi 

orang tua dan anak mengandung beberapa 

prinsip pokok yaitu: 

1. Interaksi. Orang tua dan anak 

berinteraksi pada suatu waktu yang 

menciptakan suatu hubungan, berbagai 

interaksi tersebut membentuk kenangan 

pada interaksi di masa lalu dan antisipasi 

terhadap interaksi di keemudian hari. 
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2. Kontribusi Mutual. Orang tua dan anak 

sama-sama memiliki sambungan dan 

peran dalam interaksi, demikian juga 

terhadap relasi keduaya. 

3. Keunikan. Setiap relasi orang tua dan 

anak bersifat unik yang melibatkan dua 

pihak, dan karenanya tidak dapat 

ditirukan dengan orang tua atau dengan 

anak yang lain. 

4. Pengharapan masa lalu. Interaksi orang 

tua yang terjadi membentuk suatu 

cetakan pada pengharapan keduanya, 

berdasarkan pengalaman, orang tua akan 

memahami bagaimana anaknya akan 

bertindak pada suatu situasi, demikian 

pula sebaliknya anak kepada orang tua. 

5. Antisipasi masa depan. Karena relasi 

orang tua dan anak bersifat kekal, 

masing-masing membangun pengharapan 

yang dikembangkan dalam hubungan 

keduanya. 

Berdasarkan dari bentuk interaksi di 

atas maka komunikasi antara orang tua dan 

anak sangan penting untuk membangun 

kerjasama dalam segala hal seperti belajar, 

berbicara dengan orang lain, serta memiliki 

kepribadian luhur. Berbagai pola belajar 

dalam keluarga yang bersifat autodidak 

maupun orang tua yang memiliki struktur 

pengasuhan terhadap anak secara jelas akan 

mempengaruhi perkembangan anak 

kedepannya. Sebagian besar orang tua 

memberikan wawasan kepada anak tentang 

kehidupan sehari-hari dan berkomunikasi 

dengan orang lain. Menurut Willian J. 

Goode dalam helmawati (2014: 

49)menyebutkan bahwa keberhasilan atau 

prestasi yang di capai siswa dalam 

pendidikannya sesungguhnya tidak hanya 

memperhatikan mutu dari institusi 

pendidikan saja, tetapi juga memperhatikan 

keberhasilan keluarga dalam memberikan 

anak-anak mereka persiapan yang baik 

untuk peendidikan yang dijalani. 

Agar anak tumbuh dan berkembang 

menjadi manusia yang manusiawi, mau 

tidak mau orang tua harrus menjalankan 

tugasnya sebagai pendidik yang pertama dan 

utama, dalam menjalankan tugas sebagai 

orang tua harus mampu merawat dan 

mendidik anak dengan baik dan benar, 

berikutini adalah peran dan tugas sebagai 

orang tua, dalam Helmawati (2014: 102): 

1. Tugas memelihara.Orang tua sebagai 

pendidik hendaknya memelihara anaknya 

dengan baik semenjak dari kandungan 

dengan memberikan makanan yang 

bergizi dan halal akan membentuk 

jasmani yang sehat dan kuat. Anak juga 

ddiberikan pakaian dan tempat tinggal di 

lingkungan yang baik bagi pertumbuhan 

dan perkembangannya. 

2. Tugas Membimbing. Membimbing disini 

berarti memimpin atau menuntun, 

bimbingan dalam pendidikan lebih 

banyak diarahkan pada pelaksanaan 

amalan baik anak, anak hendaknya 

dibimbing untuk selalu berada di jaan 

yang benar. 

3. Tugas Mendidik. Orang tua sebagai 

pendidik dalam keluarga berkewajiban 

memelihara anak secara fisik (jasmani), 

rohani, maupun akal pikirannya. 

4. Tugas Membina. Membina berarti 

sebagai pendidik bertugas membentuk 

karakter anak (character building), 

pertama yaitu pembinaan akidah, kedua 

pembinaan ibadah, dan ketiga pembinaan 

akhlak agar anak meemiliki sifat dan 

perilaku mulia. 

5. Tugas Melatih. Orang tua hendaknya 

meemiliki waktu tambahan selain tugas 

dalam mendidik, membina, dan 

membimbing yaitu waktu untuk melatih 

anak-anak mereka. Melatih dalam artian 

mengarahkan anak-anak agar mampu 

mengerjakan apa yang sudah 

dipelajarinya secara terampil. 

 

Karakteristik Keluarga Lingkungan 

Perkotaan 

Lingkungan masyarakat terutama 

keluarga perkotaan merupakan sebuah 

lingkup atau sekumpulan individu yang 

berada pada kondisi sosial dan 

perekonomian yang lebih maju, biasanya 

ditumbuhi oleh golongan-golongan olang 

borjuis dan hedonis dimana sebagian besar 

waktu dari kehidupan mereka sehari-hari 

dihabiskan hanya untuk bekerja dan 
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bersenang-senang. Berbeda sekali dengan 

lingkungan masyarakat pedesaan yang saat 

ini masih menerapkan gotong royong dan 

bahu membahu dalam kehidupan sehari-

harinya. Menurut Saugi, A (2009) 

Masyarakat perkotaan sering disebut urban 

community. Pengertian masyarakat kota 

lebih ditekankan pada sifat kehidupannya 

serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda 

dengan masyarakat pedesaan. Ada beberap 

ciri yang menonjol pada masyarakat kota 

yaitu : 

1. Kehidupan keagamaan berkurang bila 

dibandingkan dengan kehidupan 

keagamaan di desa. 

2. Orang kota pada umumnya dapat 

mengurus dirinya sendiri tanpa harus 

bergantung pada orang lain. Yang 

penting disini adalah manusia perorangan 

atau individu. Di kota – kota kehidupan 

keluarga sering sukar untuk disatukan , 

sebab perbedaan kepentingan paham 

politik, perbedaan agama dan sebagainya. 

3. Jalan pikiran rasional yang pada 

umumnya dianut masyarakat perkotaan , 

menyebabkan bahwa interaksi – interaksi 

yang terjadi lebih didasarkan pada factor 

kepentingan daripada factor pribadi. 

4. Pembagian kerja di antra warga-warga 

kota juga lebih tegas dan mempunyai 

batas-batas yang nyata. 

5. Kemungkinan-kemungkinan untuk 

mendapatkan pekerjaan juga lebih 

banyak diperoleh warga kota dari pada 

warga desa. 

6. Interaksi yang terjai lebih banyak terjadi 

berdasarkan pada factor kepentingan 

daripaa factor pribadi. 

7. Pembagian waktu yang lebih teliti dan 

sangat penting, untuk dapat mengejar 

kebutuhan individu. 

8. Perubahan-perubahan sosial tampak 

dengan nyata di kota-kota, sebab kota 

biasanya terbuka dalam menerima 

pengaruh dari luar.  

 

Konsep Full Day School 

Pengertian full day school 

Full day school adalah sekolah yang 

dirancang sedemikian rupa layaknya sekolah 

formal, juga didesain mampu memberikan 

harapan pasti terhadap masyarakat. 

Misalnya, nilai plus yang belum diberikan 

saat pelajaran formal berlangsung, antara 

lain latihan belajar kelompok, latihan 

berjamah shalat wajib dan sunah dhuha, 

latihan membaca doa bersama dan lain 

sebagainya, dalam widyowati L (2014:48). 

Hal yang mampu memikat para siswa 

adalah sekolah full day school ini sarat 

dengan permainan, yang bertujuan agar 

proses belajar mengajar penuh dengan 

kegembiraan, permainan-permainan yang 

menarik bagi siswa untuk belajar, betah di 

sekolah, dan mendapatkan nilai plus yang 

berbasis keislaman. Dengan demikian, 

sekolah dapat menciptakan keakraban antara 

guru dengan siswa, juga para orang tua. 

Situasi dan kondisi yang sangat 

menyenangkan ini akan melahirkan generasi 

yang cerdas intelektual, cerdas emosional 

dan cerdas spiritual. 

1. Tujuan pembelajaran full day school. 

Banyak alasan mengapa full day school 

menjadi pilihan. Pertama, meningkatnya 

jumlah orang tua tunggal dan banyaknya 

aktifitas orangua (parent-career) yang 

kurang memberikan perhatian pada 

anaknya, terutama yang berhubungan 

dengan aktifitas anak setelah pulang dari 

sekolah. Kedua, perubahan sosial budaya 

yang terjadi di masyarakat dari 

masyarakat agraris menuju ke 

masyarakat industri. Perubahan tersebut 

jelas berpengaruh pada pola pikir dan 

cara pandang masyarakat. Ketiga, 

perubahan sosial budaya mempengaruhi 

pola pikir dan cara pandang masyarakat. 

Salah satu ciri masyarakat industri adalah 

mengukur keberhasilan dengan materi. 

Keempat, kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi begitu cepat sehingga jika 

tidak dicermati, maka kita akan menjadi 

korban, terutama korban teknologi 

komunikasi. Untuk memaksimalkan 

waktu luang anak-anak agar lebih 

berguna, maka diterapkan sistem full day 

school dengan tujuan: membentuk akhlak 

dan akidah dalam menanamkan nilai-

nilai yang positif; mengembalikan 
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manusia pada fitrahnya sebagai khalifah 

fil ard dan sebagai hamba Allah; serta 

memberikan dasar yang kuat dalam 

belajar di segala aspek, Widyowati L 

(2014: 49). 

2. Sistem pembelajaran full day school. 

Sistem pembelajaran Full day School 

adalah salah satu inovasi baru dalam  

bidang pendidikan.  Karena  dalam 

sistem  pembelajaran fullday school yang 

lebih ditekankan adalah pembentukan 

akidah dan akhlak untuk menanamkan 

nilai-nilai yang positif agar semua dapat 

terakomodir, kurikulum dalam sistem 

pembelajaran full day school didesain 

untuk menjangkau masing-masing bagian 

dari perkembangan peserta didik. 

System full day school pada dasarnya 

menggunakan system integrated curriculum 

dan integrated activity yang merupakan 

bentuk pembelajaran yang diharapkan 

dapatmembentuk seorang anak (siswa) yang 

berintelektual tinggi yang dapat memadukan 

aspekketrampilan dan pengetahuan dengan 

sikap yang baik dan islami. Dengan adanya 

garis-garisbesar program dalam system full 

day school, sekolah yang melaksanakan 

program ini diharapakan dapat mencapai 

target tujuan yang ingin dicapai oleh 

lembagapendidikan yang melaksanakan 

system full day school. Full day school 

merupakan salah satu program pembelajaran 

dengan menekankan siswa agar lebih lama 

berada di sekolah bukan hanya sekedar 

karena adanya tambahan pelajaran atau 

sekedar kegiatan ekstrakulikuler. Namun, 

dengan adanya program ini lebih 

menekankan dalam pembentukan karakter 

peserta didik dengan pemberian-pemberian 

atau penanaman nilai-nilai moral serta 

religiusitas terhadap peserta didik, dalam 

Islami, A (2016). 

 

Full Day School Sebagai Pola 

Pembelajaran Pada Keluarga Perkotaan 

Secara umum, sekolah full day 

didirikan untuk mengakomodir berbagai 

permasalahan yang ada di masyarakat, yang 

menginginkan anak mereka mendapatkan 

pendidikan terbaik baik dari aspek akademik 

dan non akademik serta memberikan 

perlindungan bagi anak dari pergaulan 

bebas. Dengan demikian maka full day 

school akan sangat membantu memberikan 

pengawasan secara tidak langsung kepada 

anak demi mengurangi tingginya kenakalan 

remaja. Secara rinci sekolah full day 

didirikan karena adanya tuntutan 

diantaranya: Pertama, minimnya waktu 

orang tua di rumah karena tingginya 

tuntutan kerja, mayoritas masyarakat 

lingkungan perkotaan adalah pekerja kantor 

dan oleh karena itu waktu yang akan 

diberikan untuk berinteraksi atau 

memberikan pendidikan dan 

pengawasancenderung akan berikrang. Oleh 

sebab itu full day school akan sedikit 

membantu Orang tua dengan cara  

memberikan kesibukan pada anaknya 

sepulang sekolah dengan jaminan keamanan 

dan manfaat yang banyak. Lain halnya jika 

orang tua kurang memperhatihan masalah 

anak, maka yang terjadi adalah anak akan 

mencari perhatian, kesibukan lain atau 

kegiatan negatif tanpa kendali bahkan bisa 

jadi anak akan terjebak dalam lingkungan 

pergaulan sosial yang buruk. Kedua, 

perlunya pengawasan terhadap segala 

kebutuhan dan keselamatan anak, terutama 

bagi anak di usia dini selama orang tua 

bekerja. Ketiga, perlunya formalisasi jam-

jam tambahan keagamaan karena dengan 

minimnya waktu orang tua di rumah maka 

secara otomatis pengawasan terhadap hal 

tersebut juga minim. Keempat, perlunya 

peningkatan kualitas pendidikan sebagai 

solusi berbagai permasalahan bangsa saat 

ini. 

Menurut Arsyadana (2010) dalam 

Astuti, M (2013) sekolah full day banyak 

bermunculan dikarenakan pertama, kurang 

baiknya lingkungan masyarakat. Hal ini 

menuntut orang tua harus selalu megawasi 

anak-anaknya karena dikahawatirkan anak 

akan ikut dalam pergaulan atau lingkungan 

sosial yang kurang baik. Kedua, kurang 

adanya waktu yang disediakan orang tua 

untuk menemani anaknya di karenakan 

adanya tuntutan pekerjaan, sosial atau 

apapun yang menyibukkan orang tua. 



 Fikri Nazarullail: Sistem Pendidikan “Full Day School” sebagai Pola Pembelajaran...| 151 
 

Ketiga, kecen-derungan anak apabila di 

rumah, hanya bermain dan malas untuk 

belajar. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dilihat 

dari segi positif memang sangat banyak 

sekali kelebihan yang di tawarkan oleh full 

day school diantaranya adalah memberikan 

ruang kepada anak mengeksplor 

pengetahuan, skill, serta keteramilannya 

untuk lebih berkembang. Tidak hanya 

dilihat dari sisi tersebut juga perkembangan 

anak kearah perilaku dan karakter yang 

lebih positif adalah salah satu hasil yang 

ddicapai oleh anak ketika dia mampu 

memanfaatkan ruang beelajar secara efektif. 

Dengan kata lain memang full day school 

akan lebih cocok untuk diterapkan dalam 

lingkungan perkotaan mengingat intensitas 

bekerja orang tua leebih panjang daripada 

interaksi dengan anaknya, diharapkan 

dengan adanya full day school ini dapat 

membantu orang tua dalam memberikan 

pengawasan kepada anakya serta 

mengoptimalkan keemampuan anak dalam 

memanfaatkan waktu lebih di sekolah. 

 

PENUTUP 
Full day school merupakan salah satu 

alternatif dalam meemecahkan masalah 

keluarga lingkungan perkotaan yang 

cenderung sibuk dan kurang memiliki waktu 

luang dalam memberikan pendidikan kepada 

anak. Dengan kata lain full day school akan 

efektif diterapkan dalam lingkungan 

perkotaan jika ada sinergi antara pihak 

sekilah dan orang tua dalam memberikan 

pengawasan kepada anak. Oleh sebab itu 

full day school akan sangat efektif di 

terapkan di lingkungan perkotaan dengan 

karakteristik masyarakat pekerja kantoran 

yang sibuk mengingat kurangnya waktu 

berinteraksi antara orang tua dan anak. 

Diharapkan dari penulisan ini akan muncul 

jenis penelitian baru dengan konsep full day 

school agar dapat memperkaya referensi 

atau rujukan dalam penulisan karya ilmiah. 
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Abstrak: Penyelenggaraan kegiatan pendidikan tidak hanya dilakukan dalam pendidikan formal, namun juga 

nonformal dan informal sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang pendidikan nasional UU No. 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini sebagai bukti bahwa ada tingkatan daya yang dimiliki oleh 

masyarakat Indonesia dalam keanekaragamannya. Sebagaimana yang telah dikonsepkan pemerintah Indonesia 

dengan adanya full day school yang di Indonesia sendiri telah digagas pada tahun 1990an dengan konsep sekolah 

unggulan. Full day school  yang diharapkan mampu membangun ikatan erat antara keluarga dan dapat dijadikan 

solusi dari pengaruh kejahatan cyber karena sebagian besar waktu anak digunakan untuk berinteraksi dengan 

media sosial. Budaya yang melekat dalam masyarakat, menjadi dimensi lain keberhasilan program ini terutama 

pada masyarakat desa yang secara langsung bergantung pada ekonomi kelurga. Ikatan erat antara anak dan orang 

tua justru terbangun melalui peran anak membantu keluarganya, selain itu perkembangan anak menjadi terpantau 

bagi orang tua. Berbagai perilaku yang muncul ketika full day school menjadi hal yang berlaku secara 

menyeluruh di Indonesia dibentuk bukan hanya anak belajar sehari penuh di sekolah dengan berbagai sisipan 

muatan lokal atau ekstrakulikuler, tetapi ketika dimensi full day school masuk dalam kehidupan dan lingkungan 

masyarakat yang arif dan bijak akan budaya daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. 
 

Kata Kunci: full day school, dimensi budaya, karakter masyarakat desa, perkembangan anak, peran keluarga. 

 

PENDAHULUAN 

Kolaborasi pendidikan dengan 

kehidupan masyarakat menjadi hal yang 

sangat penting. Permasalahan sosial 

pendidikan yang kemudian diatur dengan 

adanya regulasi kebijakan dalam dunia 

pendidikan seringkali menjadi polemik 

pemikiran baik itu ahli, pengamat 

pendidikan, peneliti, dosen, guru dan 

masyarakat tak terkecuali siswa itu sendiri. 

Proses kehidupan yang semakin 

berkembang pesat diiringi dengan makin 

banyaknya penemuan dalam bidang IPTEK 

disatu sisi membawa dampak positif dan di 

sisi lain membawa dampak negatif. Dalam 

penelitian (Nikmah, 2013) menganalisis 

dampak penggunaan teknologi handphone 

terhadap prestasi siswa ternyata lebih dari 

50% siswa tidak mampu memanfaatkan 

handponenya untuk belajar. Kebanyakan 

dari siswa menggunakan teknologi (HP) 

untuk membuka media sosial, dan tidak 

sedikit siswa yang menggunakannya untuk 

membuka situs-situs pornografi. Melihat 

fungsi sekolah bagi masyarakat 

sebagaimana yang dikemukakan Nasution 

(dalam Maksum, 2016) bahwa sekolah 

memiliki fungsi mempersiapkan seseorang 

untuk mendapat pekerjaan, memberikan 

keterampilan dasar, membuka kesempatan 

memperbaiki nasib, menyediakan tenaga 

pembangunan, sekolah mengajarkan peran 

sosial, sekolah sebagai transmisi 

kebudayaan, dan menciptakan integrasi 

sosial. 

Bermula dari fungsi pendidikan di atas 

kemudian muncullah di Indonesia konsep 

sekolah unggulan yang mengharuskan 

peserta didik berada di sekolah sehari penuh 

(full day school), yang sebenarnya telah ada 

sejak tahun 1990an. Arif (2011) 

mengemukakan bahwa lembaga pendidikan 

unggul merupakan suatu peringatan atau 

bahkan suatu koreksi total terhadap 

penyelenggaraan pendidikan nasional yang 

masih belum mampu memuaskan banyak 

kalangan. Salah satu ciri dari sekolah unggul 

adalah memiliki sistem pembelajaran baik 

dan waktu lebih panjang. Jika demikian 

berarti guru yang mengajar pun harus 

berkualitas, pertanyaannya bagaimana 

mailto:heni.ismiati16102014@gmail.com
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dengan kondisi guru di Indonesia saat ini, 

mampukah guru melengkapi kemampuan 

mendidiknya dengan pengetahuan dimensi 

budaya yang sebenarnya sangat penting 

untuk dimiliki masyarakat Indonesia. 

Konsep sekolah sehari penuh (full day 

school) diasumsikan membutuhkan biaya 

yang sangat mahal hanya siswa dan siswi 

tertentu yang mampu memenuhi kuota 

sekolah unggulan dengan serangkaian tes 

akademik dari sekolah. Hal ini pun sejak 

dahulu telah dijelaskan oleh marx dan 

Durkheim bahwa sebenarnya institusi 

pendidikan telah berada dalam jaringan 

kekuasaan (kapitalis) terutama sejak 

masyarakat memasuki era industry 

(Martono, 2014). Pendidikan pada akhirnya 

menjadi subjek kekuasaan baru dalam 

masyarakat modern. 

Pedesaan dengan karakteristik yang 

dimilikinya, sangat jarang sekali anak-anak 

desa yang masuk ke sekolah unggulan yang 

menerapkan full day school ini. Kemampuan 

ekonomi yang relatif rendah biasanya 

mendorong masyarakat desa untuk 

menyekolahkan anaknya disekolah yang 

dekat dengan tempat tinggal. Disamping 

biaya untuk pergi kesekolah dapat 

diminimalisir bahkan tanpa biaya mereka 

juga beranggapan sekolah di desa sangat 

murah, bahkan biasanya anak-anak didesa 

lebih memilih bersekolah di lembaga 

nonformal seperti pesantren yang bisa 

menerima mereka dengan gratis. Disamping 

tidak mengeluarkan biaya mereka juga dapat 

mendalami kemampuan agama dengan 

harapan sebagai bekal kehidupan dunia dan 

akhirat. 

Dimensi budaya menjadi peluang 

sekaligus tantangan. Peran keluarga dalam 

mengarahkan kemana anaknya dalam 

belajar masih mendominasi keputusan anak 

dalam berpendidikan. Dalam penelitian 

Lestari ,dkk (2015) mengemukakan bahwa 

pola asuh orang tua sangat berperan dalam 

mempengaruhi gaya belajar siswa. Siswa 

yang memperoleh pola asuh dengan baik 

rata-rata mereka juga mendapatkan prestasi 

yang baik. Hal ini bukan hanya menjadikan 

siswa berprestasi namun kedekatan antara 

orang tua dan anak juga terbangun selain itu 

perkembangan anak baik psikologi maupun 

fisik dapat di mengerti oleh orang tua. Oleh 

sebab itu diperlukan dimensi full day school 

yang menyatu dengan karakter dan budaya 

masyarakat Indonesia. Pendidikan tidak 

hanya dilakukan disekolah namun juga di 

lingkungan keluarga dan masyarakat. 

 

PEMBAHASAN  

Dimensi Full Day School di Indonesia 

Beragam penelitian tentang full day 

school telah di lakukan di Indonesia. 

Sekolah seharian penuh (full day school) 

yang dikonsepkan di Indonesia seperti yang 

di kemukakan Azizah (2014) dalam 

skripsinya yaitu sekolah sepanjang hari atau 

proses belajar mengajar yang dimulai pukul 

06.45-15.00 dengan waktu istirahat setiap 

dua jam sekali dengan sebagian waktunya 

digunakan untuk program pelajaran yang 

suasananya informal dan menyenangkan 

bagi siswa dan sekolah dapat mengatur 

jadwal pelajaran dengan bebas sesuai 

dengan bobot mata pelajaran.  Ini artinya 

siswa dapat belajar lebih lama di sekolah 

dan guru dapat memberikan muatan 

pelajaran lebih lama. Namun hal ini hanya 

diberikan pada mata pelajaran yang menjadi 

bagian dalam ujian nasional dengan harapan 

siswa dapat nilai maksimal ketika mengikuti 

ujian nasional. Dimensi full day school juga 

masih terlihat seputar bagaimana siswa 

mendapat nilai akademik yang bagus dan 

target sekolah adalah mempersiapkan siswa 

untuk menembus universitas terbaik, baik 

nasional maupun internasional. 

Konsep full day school ini menurut 

Kuswandi (2012) sangat dekat dengan 

sekolah terpadu. Prinsip sekolah islam 

terpadu yang menerapkan sekolah sehari 

dengan sebagian waktunya dialokasikan 

untuk kegiatan ekstrakulikuler memberi 

nilai lebih kepada siswa. sekolah ini 

menjawab tantangan moral siswa yang 

semakin terdegradasi oleh arus globalisasi. 

Dalam sekolah islam terpadu nilai agama 

seperti pengetahuan tentang baca tulis al-

quran lebih ditekankan, bahkan siswa siswi 

dibimbing untuk menghafal al-quran. 
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Sekolah dengan konsep ini memberikan 

ruang kepada orang tua untuk berkarir, 

orang tua mengantar anaknya ke sekolah 

ketika mereka hendak pergi bekerja dan 

menjemput anaknya ketika pulang kerja 

namun jarang sekali anak seorang buruh tani 

yang bersekolah disekolah seperti ini. 

Gagasan full day school yang 

ditawarkan di Indonesia ketika hendak di 

aktualisasikan ke sekolah seluruh Indonesia 

seharusnya mampu menjawab tantangan 

bagaimana dengan biaya. Apakah biaya 

yang akan diterapkan akan sama dengan 

memasukkan anak pada sekolah unggulan 

dan sekolah islam terpadu atau akan tetap 

menjadi tanggungan sepenuhnya dengan 

menggunakan dana pendidikan nasional 

dengan mengacu pada undang-undang yang 

menyatakan bahwa wajib belajar masyarakat 

Indonesia adalah 9 tahun bahkan restra 

Kemendikbud 2015-2019 angka wajib 

belajar (wajar) 12 tahun ditetapkan sebagai 

salah satu agenda prioritas pembangunan 

pendidikan. Asumsi dasar peneliti dalam 

artikel ini adalah full day school dengan 

mengembangkan prinsip seharian penuh di 

sekolah baik untuk dilakukan namun harus 

berkolaborasi dengan karakter  budaya 

masyarakat Indonesia.  

 

Belajar Dengan Karakter Masyarakat 
Bukan hal kecil yang harus ditangani 

oleh sekolah dalam keadaan ini. Hanya 

sedikit sekolah yang mulai menunjukkan 

penguasaan mereka yang khas mengenai 

teknik disiplin tertentu untuk mengelola 

individu. Sekolah kemudian muncul sebagai 

sarana berkompetisi (Deacon, 2006). 

Banyak guru di Indonesia yang belum 

mampu mengembangkan dan menangkap 

tantangan globalisasi diera millennia ini. 

Tantangan ketika full day school  diterapkan 

secara serentak dan menyeluruh adalah apa 

yang akan dilakukan oleh guru di sekolah. 

Hal ini yang menjadi pertanyaan mengingat 

kondisi kualitas guru di Indonesia yang 

belum merata di Papua misalnya beberapa 

sekolah hanya memiliki satu orang guru 

yang mengajar dari kelas I sampai dengan 

kelas VI. Permasalahan yang lain adalah 

kondisi guru yang belum mampu 

menggunakan IPTEK, ketika guru lulusan 

tahun 80an mengajar berdasarkan bahan ajar 

ketika ia kuliah dan digunakan sampai saat 

ini menjadi hal yang kemudian 

mengantarkan siswa pada pemahaman yang 

tidak relevan karena pesatnya 

perkembangan pengetahuan. 

Perubahan kurikulum pendidikan yang 

sangat cepat mengahambat siswa dan guru 

untuk lebih fokus dalam proses belajar 

mengajar misalnya beralihnya kurikulum 

KTSP ke kurikulum 2013 dan K13 yang 

disempurnakan. Belum sempat guru 

memahami satu kurikulum ternyata sudah 

mengalami pergantian belum juga sampai 

kepada daerah 3T (tertinggal,  terdepan dan  

terluar) kurikulum sudah berubah hal ini 

yang perlu dikoreksi dan menciptakan 

kebingungan bukan hanya dari guru namun 

juga dari siswa. Seharusnya yang harus 

ditingkatkan kualitasnya adalah guru, ia 

harus lebih aktif membaca perubahan arus 

globalisasi dengan kurikulum yang sudah 

ada tentu akan lebih optimal pengajarannya. 

Pemerataan pendidikan wajib dilakukan 

dengan adanya regulasi dalam bidang 

pendidikan. Mengingat kondisi geografis 

Indonesia tentu tidak dapat dilakukan secara 

instan oleh sebab itu harus melihat kondisi 

dan karakter masyarakat Indonesia. 

Di Indonesia menurut survey 

Bapennas (www.bapennas.go.id) diperoleh 

data bahwa jumlan daerah tertinggal di 

Indonesia pada tahun 2015 berjumlah 165 

kabupaten dari 412 kabupaten pada 34 

provinsi, secara langsung maupun tidak 

langsung tentu akan mempengaruhi kualitas 

pendidikan pada daerah tersebut. Dunia 

pendidikan dalam hal ini tidak sendiri ada 

ahli antropologi dan sosiologi yang 

menunjang kebutuhan dalam melihat 

bagaimana karakter dan budaya masyarakat 

Indonesia sebagai bahan kajian menentukan 

kurikulum yang tepat. Menurut Ember dan 

Ember (2006) suatu segi antropologi yang 

menonjol adalah pendekatan secara 

menyeluruh tentang manusia, lingkungan 

hidup, pola pemukiman, sistem politik dan 

ekonomi, keluarga, dan sebagainya. Belajar 

http://www.bapennas.go.id/
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dengan karakter masyarakat Indonesia tidak 

harus penyamarataan keahlian sebagaimana 

tujuan pendidikan adalah salah satunya 

untuk menciptakan keahlian siswa untuk 

bekerja. Namun bagaimana pendidikan 

mendorong penciptaan pekerja dan lapangan 

pekerjaan sesuai dengan karakter 

masyarakat. Dengan diberlakukannya full 

day school misalnya anak seorang petani di 

bekali pengetahuan tentang pertanian, anak 

pedagang dikenalkan dengan bagaimana 

memanajemen dagangan orang tuanya. 

Bukan mendiskriminasi namun dengan 

keterampilan seperti ini mereka akan 

melihat dan lebih mengahargai profesi orang 

tuanya. Jika semua anak ditawarkan untuk 

bekerja pada ranah publik misalnya 

pemerintahan siapa yang akan mengisi dan 

meningkatkan sektor-sektor agraris. Oleh 

karena itu muncullah suap atau KKN karena 

lapangan kerja ranah publik yang sedikit 

sedangkan persaingan sangat banyak. Itu 

juga yang menyebabkan petani-petani kita 

miskin, dan lambat laun tidak ada orang 

yang mau menjadi petani. Sebab profesi 

sebagai petani dianggap profesi yang tidak 

layak untuk di kembangkan. Berikut 

keterkaitan pendidikan dengan bidang kajian 

lain yang perlu mendapat perhatian: 

 
 

   

Ketahanan Keluarga Dan Perkembangan 

Anak 
Selama ini masyarakat miskinlah yang 

selalu menjadi korban dari adanya 

perubahan regulasi kebijakan. Maka 

dibutuhkan ketahanan keluarga untuk 

menghadapi polemik yang setiap saat selalu 

bergulir mengikuti arus globalisasi. Sunarti 

dalam semiloka bkkbn (2011) menyatakan 

bahwa ketahanan keluarga adalah 

kemampuan keluarga dalam membangun 

lingkungan fisik, sosial, ekonomi.  

Sedangkan tujuan pembentukan keluarga 

secara umum adalah untuk mencapai 

kesejahteraan dan ketahanan keluarga 

seperti yang dikemukakan Hughes & 

Hughes (dalam Puspitawati, 2013):  

1. Menyusun keturunan yang baik dan 

utuh dengan cara memaafkan yang 

sangat diperlukan dalam membangun 

keluarga dan mengembangkan 

keturunan; Berpikir positif, fokus 

pada sesuatu yang bersifat baik; dan 

menjalankan system kekeluargaan 

berdasarkan keturunan garis ayah. 

2. Meningkatkan sikap positif dengan 

keyakinan bahwa anak adalah suatu 

hadiah dari Tuhan dengan 

menjadikan fungsi parenting sebagai 

pengaruh besar bagi anak.  

3. Menyesuaikan sikap antar suami istri 

dalam hal personalitas, strategi 

resolusi, cara berterima kasih, 

spiritual. 

4. Meningkatkan afeksi keluarga yang 

meliputi cinta, saling menyukai dan 

bahagia apabila bersama. Adapun 

landasan dari afeksi keluarga adalah 

kecintaan pada Tuhan untuk saling 

menyayangi suami istri. 

5. Cara meningkatkan afeksi keluarga 

adalah dengan membiasakan makan 

bersama, meningkatkan kualitas dan 

kuantitas komunikasi (bertanya, 

mendengarkan, perhatian dan 

berpikiran positif), liburan bersama, 

merencanakan hari-hari istimewa 

bersama, dan pemeliharaan keunikan 

keluarga serta memelihara tradisi. 

6. Mengembangkan spiritual keluarga 

dengan cara meningkatkan kegiatan 

rohani untuk pembinaan jiwa, 

berdoa, dan meningkatkan rasa 

bersyukur. 

7. Meningkatkan kehidupan keluarga 

sehari-hari dengan cara menerapkan 

Pendidikan

Antropologi

Ekonomi

agama sosiologi

bidang 
kajian lain
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disiplin yang layak, mendidik anak-

anak untuk berperilaku baik, dan 

meningkatkan kualitas hidup 

berkelanjutan yang baik.  

Keluarga memiliki peranana yang 

sangat penting dalam perkembangan anak. 

Dampak full day school bagi keluarga akan 

mengurangi ruang interaksi antara orang tua 

dan anak. Kebiasaan masyarakat pada hari 

liburnya adalah mengajarkan anak akan 

pentingnya mengurus keluarga seperti 

memasak dan membersihkan rumah. 

Pemberian ruang ini tentu akan lebih efektif  

jika ada sisa separuh hari anak berada 

dirumah bersama keluarga. Pemikiran 

masyarakat Indonesia saat ini ditekan untuk 

anak-anaknya berpendidikan tinggi namun 

lupa akan back to nature (kembali kepada 

alam) maksudnya disini adalah kembali 

kepada lingkungannya pendidikan 

seharusnya membantu menyusun kebutuhan 

masyarakat agar mampu memanfaatkan 

peluang daerahnya. Sedangkan yang terjadi 

saat ini adalah pendidikan membantu 

masyarakat untuk hijrah dari daerahnya ke 

perkotaan. Bagaimana kemudian dimensi  

full day school menyusun perkembangan 

anak (peserta didik). Menurut Ibda (2015) 

perkembangan kognitif anak dapat  

diketahui salah satunya dengan 

menggunakan teori kognitif Piaget. Piaget 

meneliti dan menulis subjek perkembangan 

kognitif ini dari tahun 1927 sampai 1980 

yaitu: 

1. Tahap sensori-motor: 0-1,5 tahu. 

Sepanjang tahap ini hingga berusia dua 

tahun bayi belajar tentang diri mereka 

sendiri dan dunia mereka melalui indera 

mereka yang sedang berkembang dan 

melalui aktivitas motorik. Keadaan ini 

merupakan dasar bagi perkembangan 

kognitif selanjutnya, aktifitas sensori 

motor terbentuk melalui proses 

penyesuaian struktur fisik sebagai hasil 

dari interaksi dengan lingkungan.Pada 

tahap ini sangat baik apabila orang tualah 

yang membentuk anaknya sesuai 

keinginan orang tua. Penanaman nilai 

dari orang tua secara langsung menjadi 

dasar perkembangan anak. 

2. Tahap pra-operasional: 1,5-6 tahun. Pada 

tingkat ini anak telah menunjukkan 

aktifitas kognitif dalam menghadapi 

berbagai hal dari luar dirinya. Ditandai 

dengan ciri-ciri: (a) Transductive 

reasoning, yaitu cara berfikir yang bukan 

induktif dan deduktif tetapi tidak logis. 

(b) Ketidak jelasan hubungan sebab-

akibat, yaitu anak mengenal sebab akibat 

secara tidak logis. (c) Animisme, yaitu 

menganggap bahwa semua benda itu 

hidup seperti dirinya. (d) Artificialism, 

yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu 

dilingkungan itu mempunyai jiwa seperti 

manusia. (e) Perceptually bound, yaitu 

anak menilai sesuatu sesuai dengan apa 

yang dilihat dan didengar. (f) Mental 

experiment, yaitu anak mencoba 

melakukan sesuatu untuk menemukan 

jawaban dari persoalan yang 

dihadapinya. (g) Centration, yaitu anak 

memusatkan perhatiannya terhadap 

sesuatu cirri yang paling menarik dan 

mengabaikan ciri yang lainnya. 

3. Tahap operasional konkrit: 6-12 tahun. 

Pada tahap ini anak sudah cukup matang 

untuk menggunakan pemikian logika 

atau operasional, tetapi hanya untuk 

objek fisik yang asat ini. 

4. Tahap operasional fomal: 12 tahun 

keatas. Pada fase ini timbul periode 

opeasi baru. Pada tahap ini anak dapat 

menggunakan operasi konkritnya untuk 

berpikir hal yang lebih kompleks. 

Tingkatan perkembangan intelektual 

manusia mempengaruhi kedewasaan, 

pengalaman fisik, pengalaman logika, 

transmisi sosial dan pengaturan sendiri. 

Teori Piaget jelas sangat relevan dalam 

proses perkembangan kognitif anak, karena 

dengan menggunakan teori ini, manusia 

dapat mengetahui adanya tahap-tahap 

perkembangan tertentu pada kemampuan 

berpikir anak di levelnya. Dengan demikian 

bila dikaitkan dengan pembelajaran kita bisa 

memberikan perlakuan yang tepat bagi anak, 

misalnya dalam memilih cara penyampaian 

materi bagi siswa sesuai dengan tahap 

perkembangan kemampuan berpikir yang 

dimiliki oleh anak Ibda (2015). 
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Sedangkan perkembangan moral 

seorang anak banyak dipengaruhi oleh 

lingkungan dimana ia hidup. Lingkungan ini 

dapat berarti orang tuanya, saudara-saudara, 

teman-teman, guru-guru dan sebagainya 

(Adiwardhana,2008). Ketika full day school 

menjadi pilihan harus ada back up yang baik 

dari orang tua. Anak-anak yang berada 

dalam full day school interaksinya terbatas 

kepada teman-teman satu sekolahnya, 

ilustrasinya sebagai berikut: 

 
Dari gambar di atas bahwa anak 

belajar kognitif lebih banyak di sekolah 

namun interaksi dengan lingkungan makin 

sempit. Oleh sebab itu diasumsikan bahwa 

anak yang kekurangan berinteraksi dengan 

lingkungan akan mudah melakukan 

kesalahan terhadap orang lain karena ia akan 

paham teori namun kekurangan praktik 

kehidupan. Secara teori mungkin anak 

diajarkan yang baik-baik namun karena 

proses pencarian jati diri ketika 

dimasyarakat ketika anak bertemu dengan 

lingkungan yang keras ia akan kebingungan 

dan mengikuti lingkungan tersebut. 

Pendidikan bukanlah ladang uji coba namun 

yang perlu mendapat pengawalan ketat 

adalah guru dan regulasi sekolah. harapan 

orang tua adalah member pendidikan terbaik 

bagi anaknya namun kasus kekerasan, 

pelecehan seksual, bullying, ternyata banyak 

juga terjadi dilingkungan sekolah. 

Ketika waktu anak sebagian harinya 

digunakan dilingkungan masyarakat maka 

pengetahuan dan sikap anak akan 

mengalami orientasi berpikir. Ketika 

didalam sekolah ia diajarkan pengetahuan, 

konsep-konsep yang baik kemudian ia 

mempraktikkannya di lingkungan 

masyarakat maka anak akan lebih peka 

terhadap situasi dan kondisi, berikut 

ilustrasinya: 

 
 

Integrasi Full Day School dalam 

Kehidupan Masyarakat 

Yang menarik dari konsep full day 

school adalah bagaimana integrasinya 

kedalam kehidupan masyarakat. Seperti 

dilaporkan oleh BPS melalui Susenas tahun 

2012 (www.BPS.go.id), disebutkan angka 

APS (Angka Partisipasi Sekolah) di 

Indonesia untuk anak usia 7-12 (97,95%), 

Usia 13-15 (89,66%), usia 16-18 (61,06%) 

dan usia 19-24 (15,84%). APK (Angka 

Partisipasi Kasar ) sesuai laporan yang sama 

untuk Indonesia dilaporkan untuk usia 

pendidikan SD/MI/Paket A adalah 104,30%, 

SMP/Mts/Paket B adalah 89,38% dan 

SM/SMK/MA/Paket C usia 19-24 adalah 

68,22%. Sedangkan APM sesuai tahun 

laporan yang sama untuk Indonesia 

dilaporkan untuk usia pendidikan 

SD/MI/Paket A adalah 92,49%, 

SMP/Mts/Paket B adalah 70,84% dan 

SM/SMK/MA/Paket C usia 19-24 adalah 

51,46%. Untuk usia pendidikan 16-18 tahun, 

semua propinsi sudah mencapai angka di 

atas 50%. APS terendah adalah di Provinsi 

Papua yaitu 50,66% (APM 30,05%), 

menyusul Kalimantan Tengah yaitu 54,06% 

(APM 42,39%). 

Jika angka partisipasi di atas 

dipengaruhi oleh biaya pendidikan, karena 

beragam persaingan sekolah baik dari negeri 

ataupun swasta membutuhkan biaya. Maka 

konsep full day school akan sangat berefek 

ketika sekolah mampu mengeluarkan dana 

anak dan rekayasa 
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secara gratis untuk makan siang siswa 

dengan menu yang lebih bergizi dari pada 

yang ada dirumah. Motivasi seperti ini 

kemungkinan mendorong orang tua dan 

anak akan lebih punya harapan untuk lebih 

nyaman berada di sekolah. Kebijakan lebih 

baik adalah bagaimana ketika ada otonomi 

dalam bidang pendidikan sekolah-sekolah 

dengan kualitas yang baik seperti sekolah 

bertaraf internsional maupun bertafar 

nasional mengikuti pedoman pembangunan 

partisipatif dengan memberikan konsepan 

dengan kuota sebagi berikut: 

 
Sekolah yang menerapkan 

kebijakannya seperti halnya di atas tentu 

akan lebih membantu pengentasan 

kemiskinan di Indonesa, karena menerapkan 

kuota untuk peserta didiknya dan sebaiknya 

sekolah juga lebih responsif gender. Hal ini 

pun sesuai dengan laporan BPS pada 

sunsenas yang menyatakan bahwa angka 

buta huruf perempuan lebih tinggi dari pada 

laki-laki.  

 

PENUTUP 

Konsep sekolah sehari penuh (full day 

school) diasumsikan membutuhkan biaya 

yang sangat mahal hanya siswa dan siswi 

tertentu yang mampu memenuhi kuota 

sekolah unggulan dengan serangkaian tes 

akademik dari sekolah. Hal ini pun sejak 

dahulu telah dijelaskan oleh marx dan 

Durkheim bahwa sebenarnya institusi 

pendidikan telah berada dalam jaringan 

kekuasaan (kapitalis) terutama sejak 

masyarakat memasuki era industry 

(Martono, 2014). Keunggulan dari program 

full day school adalah sebagai berikut: (a) 

Memberi ruang yang cukup untuk orang tua 

bekerja, sehingga orang tua tidak khawatir 

karena anaknya berada di sekolah. (b) 

Mengurangi dampak penggunaan media 

sosial karena disekolah diberikan disiplin 

larangan menggunakannya ketika jam 

sekolah. (c) Anak-anak mendapatkan cukup 

gizi karena dipenuhi dari sekolah. (d) 

Pengetahuan siswa meningkat, karena lama 

belajar diperpanjang. (e) Bagi sekolah yang 

kreatif akan membantu siswa menemukan 

kreatifitasnya. 

Kelemahan full day school adalah 

sebagai berikut: (a) Kemungkinan biaya 

yang akan dikeluarkan masyarakat untuk 

menyekolahkan anaknya akan bertambah 

sehingga daya beli masyarakat menurun. (b) 

Masyarakat Indonesia akan menjadi 

masyarakat yang semakin mengejar 

materialis. (c) Peran orang tua semakin 

sedikit karena diambil alih oleh guru di 

sekolah yang berarti anak akan dibentuk 

sesuai keinginan guru sedangkan guru 

dalam sekolah beranekaragam karakter dan 

kemampuan. (d) Kesulitan bagi guru daerah 

terpencil membagi ruang dan waktu karena 

satu sekolah bisa saja hanya satu guru. (e) 

Pengeluaran negara bertambah sedangkan 

kualitas guru tetap. (f) Degradasi karakter 

dan peran karena masyarakat semakin 

terdidik ia akan semakin menginginkan 

bekerja keranah publik jika sekolah tidak 

peka dalam memberikan pembekalan hidup 

kepada siswa. 
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Abstrak: Pendidikan mempunyai tanggung jawab besar menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Para siswa SD sekarang dihadapkan pada permasalahan akibat tekanan dan tantangan lingkungan yang makin 

kompleks. Sementara itu makin banyak kaum ibu yang bekerja di luar rumah, merasa lebih nyaman apabila 

anaknya berada di sekolah bersama teman-temannya yang terdidik dan mendapat pengawasan dari guru 

sekolahnya. Sekolah dapat menjadi ujung tombak dalam mengeliminasi distorsi-distorsi yang merasuk dan 

meracuni sikap, perilaku, adat, kebiasaan yang tidak dikehendaki dalam diri siswa. Dampak negatif dari tontonan 

televisi yang tidak mendidik, benturan nilai sosial-budaya, peredaran narkoba melalui jajanan dan kepemilikan 

handphone yang kurang terkontrol, adanya plays station serta game online, mengharuskan siswa SD memiliki 

pribadi dan karakter yang kuat agar mampu menghadapi permasalahan tersebut. Hal ini melatar belakangi 

munculnya sistem full day school. Penerapan sistem full day school perlu memperhatikan budaya, ekonomi, 

sarana dan prasarana pendidikan, kesiapan sekolah, manajemen sekolah dan kesiapan guru serta tenaga 

kependidikan. Guru perlu menggunakan berbagai pendekatan dan strategi agar pembelajaran berlangsung aktif, 

interaktif, dan menyenangkan, serta membuat siswa betah berlama-lama di sekolah. Pendekatan konstruktivisme 

dalam pembelajaran di SD dapat peningkatan kualitas proses pembelajaran dimaksud dan membuat aktivitas 

serta hasil belajar lebih bermakna. 

Kata kunci: pendidikan di Sekolah Dasar, kesiapan sekolah dan guru, sistem full day school, konstruktivisme 

 

PENDAHULUAN 

Hakikat pendidikan adalah sebagai 

suatu proses menumbuhkembangkan 

eksistensi peserta didik yang memasyarakat, 

membudaya, dalam tata kehidupan yang 

berdimensi lokal, nasional, dan global 

(Tilaar,1999:28). Pandangan pendidikan 

yang bersifat holistik dan integratif tersebut 

memandang peserta didik sebagai makhluk 

yang dikaruniai berbagai potensi oleh sang 

Pencipta. Potensi peserta didik hanya dapat 

dikembangkan jika mengintegrasikan diri ke 

dalam kehidupan masyarakat dan 

mewujudkan tata kehidupan dan nilai-nilai 

kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh 

masyarakat tersebut. Hal ini mengisyaratkan 

bahwa mendidik berarti bertindak secara 

bertujuan untuk mempengaruhi 

perkembangan peserta didik sebagai pribadi 

dalam kesatuan sistem sosio-budaya, 

dimana dia hidup. Pengaruh yang diberikan 

pendidik agar tujuan tercapai, tidak hanya 

menyangkut masalah teknis tetapi juga 

merupakan pilihan moral. Pendidik harus 

memilih apa yang “terbaik” bagi kehidupan 

peserta didik kini dan masa depan. Ini 

berarti fokus dan tujuan pendidikan bukan 

hanya aspek masa kini melainkan juga 

menyangkut tujuan hidup manusia dan 

perkembangannya di masa depan baik 

sebagai pribadi, sebagai warga masyarakat, 

sebagai warga negara, bahkan sebagai warga 

dunia serta sebagai makhluk Tuhan Yang 

Maha Esa. Dengan demikian dimanapun 

pendidikan berlangsung akan selalu 

berhadapan dengan individu manusia yang 

tengah berkembang (Taufik, Prianto, dan 

Mikarsa, 2015). 

UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Bab 

1 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, menyatakan: “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, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif dan mandiri, menjadi warga 

negara yang demokratis dan bertanggung 
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jawab.” Dari rumusan ini dapat kita ketahui 

bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi 

mencerdaskan tetapi juga membangun 

peradaban. Pendidikan berarti membangun 

peradaban manusia, dan kemajuan sesuatu 

peradaban dapat dilihat dari kualitas 

pendidikan yang terdapat di peradaban 

tersebut. 

Berbagai permasalahan pendidikan di 

negara kita cukup kompleks dan belum 

ditangani secara baik. Untuk itu dibutuhkan 

usaha keras dan sungguh-sungguh yang 

dilaksanakan secara simultan oleh semua 

pihak  dalam rangka memanusiakan 

manusia melalui berbagai strategi, 

kreatifitas maupun inovasi dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan yang 

diharapkan. Berdasarkan UU Sisdiknas 

tersebut, juga tergambar bahwa salah satu 

ciri manusia yang berkualitas ialah mereka 

yang tangguh iman dan taqwanya serta 

memiliki akhlak mulia. Melihat dan 

mencermati berbagai permasalahan yang 

mengemuka, seperti perlakuan buruk kepada 

orang tua, kepada guru oleh siswa dan orang 

tua siswa, perilaku siswa yang merokok 

bahkan dilakukan sambil mengangkat 

kakinya di atas meja di samping gurunya, 

kasus video siswa yang berkelahi dan 

tawuran, bahkan video yang menjurus 

perilaku seks bebas, serta kejahatan seksual 

yang dilakukan anak yang masih bersekolah, 

menunjukkan ketidakberhasilan pendidikan 

di sekolah dalam hal pembentukan watak 

orang beriman dan berakhlak mulia 

sebagaimana yang diharapkan. 

Sekolah melakukan berbagai upaya 

untuk mendidik siswa agar memiliki watak 

dan karakter sebagaimana yang diharapkan 

dalam rumusan tujuan pendidikan nasional, 

diantaranya dengan menerapkan sistem atau 

kurikulum yang dirasa cocok untuk 

mencapai tujuan tersebut. Selain 

mengajarkan mata pelajaran sesuai 

kurikulum, sekolah melaksanakan berbagai 

kegiatan ekstrakurikuler untuk 

mengembangkan potensi siswa menyangkut 

minat dan bakat yang mampu menopang 

pembentukan watak dan karakter siswa. 

Pendidikan watak dan karakter anak 

merupakan tanggung jawab utama keluarga, 

di samping itu, sekolah dan masyarakat turut 

berperan sebagai pusat pendidikan untuk 

pembentukan pribadi anak. Sekolah sebagai 

lembaga pendidikan diharapkan dapat 

mengembangkan semua potensi dan bakat 

kemampuan yang dimiliki siswa secara 

maksimal, agar siswa memiliki 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk 

menghadapi dan menaklukkan tantangan 

serta masalah dalam kehidupannya. 

Sejalan dengan perkembangan 

masyarakat akibat kemajuan teknologi dan 

perubahan sosial termasuk keluarga, dimana 

para ibu yang memiliki tanggungjawab 

mengasuh dan mendidik anaknya saat ini 

banyak yang bekerja di luar rumah, peran 

dan tanggung jawab sekolah dalam 

pembentukan karakter anak menjadi lebih 

besar dari sebelumnya, karena waktu 

kebersamaan anak dengan orangtuanya 

makin berkurang. Kondisi demikian 

menyebabkan kehadiran sekolah dengan 

sistem full day school disambut baik, 

terutama pada pendidikan sekolah dasar. Di 

era digital saat ini, anak-anak menerima 

informasi yang berlimpah dari berbagai 

sumber baik cetak maupun non cetak 

seperti; radio, majalah, koran, VCD, televisi, 

dan internet. Informasi tersebut telah 

membentuk pemahaman awal terhadap 

berbagai konsep dan peristiwa di dunia ini 

sehingga membuat siswa menjadi kritis 

dalam menerima masukan, arahan atau 

pelajaran baru dari guru dan orang tua. 

Dengan demikian orangtua dan guru harus 

selektif dan memberikan pendampingan 

pada saat anak menerima informasi dari 

sekelilingnya, seperti saat menonton televisi, 

VCD, dan menggunakan internet. 

Kesibukan orang tua mengakibatkan 

ketiadaan waktu memberikan 

pendampingan, sehingga berakibat 

masuknya informasi yang kurang baik 

bahkan bisa merusak karena acara televisi 

untuk anak masih sangat kurang. Berkaitan 

dengan hal ini, Sumantri (2012) 

mengemukakan anak usia sekolah dasar 

sudah memiliki kemampuan mengingat 

informasi dan keterampilan memproses 
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informasi tersebut. Dengan demikian, 

adanya pembiaran “secara liar” terhadap 

informasi yang masuk ke diri anak akan 

menyebabkan pengaruh buruk yang tidak 

terkendali. Untuk itu anak usia sekolah 

dasar perlu diberi informasi positif melalui 

tontonan dan sumber belajar yang 

berkembang saat ini. Hal ini akan teratasi 

apabila anak berada di lingkungan yang 

terkontrol dan terawasi, yaitu tetap berada di 

sekolah yang menerapkan sistem full day 

school. 

Memperhatikan hal tersebut di atas, 

kehadiran sekolah dengan sistem full day 

school dipengaruhi oleh beberapa faktor di 

antaranya : (1) Kurangnya waktu yang 

disediakan orang tua untuk menemani 

anaknya karena tuntutan pekerjaan, sosial, 

dan lainnya yang menyibukkan orang tua, 

(2) Kurang baiknya lingkungan masyarakat 

yang menuntut orang tua harus selalu 

mengawasi anak anaknya karena 

dikhawatirkan akan ikut dalam pergaulan 

yang kurang baik, (3) Kecenderungan anak 

apabila di rumah, hanya bermain dan malas 

untuk belajar. 

Sekolah dengan sistem full day school 

proses pembelajarannya tidak hanya bersifat 

formal, tetapi juga banyak suasana yang 

bersifat informal, tidak kaku, dan 

menyenangkan bagi siswa. Untuk itu 

dibutuhkan sarana dan prasarana yang 

mendukung agar kegiatan pembelajaran 

berlangsung baik dan menyenangkan, tidak 

hanya di ruang kelas, tetapi dapat 

berlangsung di perpustakaan, di ruang seni, 

ruang olahraga, di mushallah, di halaman 

dan lingkungan sekolah. Di samping itu 

dibutuhkan guru yang kreativif dan inovatif 

yang mampu mengkondisikan suasana 

belajar yang menarik dan tidak 

membosankan, untuk itu guru perlu 

mengenal dan melaksanakan berbagai 

pendekatan dan strategi pembelajaran. Salah 

satu pendekatan yang dapat melibatkan anak 

untuk memperoleh pengalaman dan 

menempatkan anak sebagai pusat 

pembelajaran adalah pendekatan 

konstruktivisme. 

 

PEMBAHASAN  

Sekolah dengan sistem  full day school 

saat ini menjadi sorotan banyak pihak, 

walau sebenarnya bukanlah hal baru dalam 

dunia pendidikan. Istilah full day school 

berasal dari kata day school (bahasa Inggris) 

yang artinya hari sekolah. Pengertian hari 

sekolah adalah hari yang digunakan sebuah 

institusi untuk memberikan pendidikan 

kepada anak-anak (atau usia sekolah). 

Dengan menambahkan istilah full pada day 

school maka pendidikan dijalankan sehari 

penuh mulai dari pagi hari hingga menjelang 

sore. Full day school berawal pada awal 

sekitar tahun 1980-an di Amerika Serikat 

pada jenjang sekolah Taman Kanak-kanak 

kemudian meluas pada jenjang yang lebih 

tinggi sampai dengan sekolah menengah 

atas. Di Indonesia munculnya sistem 

pendidikan full day school diawali dengan 

menjamurnya istilah sekolah unggulan 

sekitar tahun 1990-an, yang banyak 

dipelopori oleh sekolah-sekolah swasta 

termasuk sekolah-sekolah yang berlabel 

Islam. Dengan demikian model pendidikan 

full day school sebenarnya bukan hal baru, 

sebagaimana dikemukakan Sismanto (2007) 

pada artikelnya “Awal munculnya sekolah 

unggulan” yang menyatakan, full day school 

merupakan model sekolah umum  yang 

memadukan sistem pengajaran Islam secara 

intensif yaitu dengan memberi tambahan 

waktu khusus untuk pendalaman keagamaan 

siswa. Penambahan waktu tersebut 

dialokasikan setelah shalat dhuhur sampai 

ashar, sehingga model full day school 

biasanya masuk pukul 07.00 hingga pukul 

16.00. Dengan demikian sekolah dengan 

sistem full day school memiliki kurikulum 

yang sama dengan sekolah umum lainnya, 

hanya ada tambahan kurikulum sekolah 

(lokal) yang dengan tambahan tersebut 

siswa diharapkan lebih baik pencapaian 

materi belajarnya baik dari segi materi 

akademik maupun non akademik. Adanya 

penambahan materi ajar dalam full day 

school, karena selama ini sekolah 

konvensional dipandang memiliki 

kelemahan, yaitu sistem yang digunakan 

lebih menekankan aspek intelektual 
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sementara dari segi afektif dan psikomotor 

masih kurang. Hal ini disebabkan karena 

terbatasnya jumlah waktu yang diberikan 

oleh sekolah dan interaksinya serba 

mekanisme formal. 

Kurikulum yang diterapkan dalam 

model full day school adalah integrated 

curriculum yaitu perpaduan kurikulum 

pendidikan nasional dengan kurikulum 

Departemen Agama, dengan adanya 

perpaduan kurikulum tersebut maka proses 

belajar membutuhkan waktu yang lama. 

Kurikulum integratif ini digunakan dalam 

rangka untuk mengembangkan integrasi 

antara kebutuhan kehidupan jasmani dengan 

rohani yang mana mengintegrasikan antara 

iman, ilmu dan amal (Khobir, 2010). 

Kurikulum  full day school dirancang untuk 

menjangkau masing-masing bagian dari 

perkembangan anak. Konsep pengembangan 

dan inovasi sistem pembelajarannya adalah 

dengan mengembangkan kreativitas yang 

mencakup integritas dan kondisi kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Dalam full day 

school semua program dan kegiatan siswa di 

sekolah, baik belajar, bermain, beribadah 

dikemas dalam nuansa akademik. Dengan 

demikian penyelenggaraan pendidikan 

hakikatnya diselenggarakan bukan semata-

mata membekali peserta didik dengan 

berbagai ilmu pengetahuan agar menjadi 

cerdas, tetapi juga harus memberikan bekal 

agar siswa dapat menjalani hidupnya dengan 

baik dengan iman, taqwa dan akhlak mulia, 

sebagaimana dirumuskan dalam UU 

Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. 

Penerapan model full day school 

dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti 

budaya, ekonomi, sarana dan prasarana 

pendidikan, kesiapan sekolah, manajemen 

sekolah dan kesiapan guru serta tenaga 

kependidikan. Untuk daerah perkotaan 

penerapan full day school sejalan dengan 

perkembangan beralihnya ibu bekerja di luar 

rumah dapat diterima dengan baik, tetapi 

untuk daerah pinggiran dan pedesaan masih 

sulit dilaksanakan, terutama karena ada anak 

yang membantu orangtuanya untuk 

mendukung ekonomi keluarga, dengan 

menggembala ternak, menunggu warung, 

membantu di ladang dan sawah. Dari segi 

ekonomi, membutuhkan dana tambahan 

terutama untuk makan siang. Di samping 

itu, sekolah full day biasanya cukup mahal 

sebanding dengan fasilitas yang diterima 

anak. Sedangkan bagi guru menjadi 

penghalang mencari tambahan penghasilan, 

terutama guru honorer yang biasanya 

mempunyai usaha sambilan setelah selesai 

mengajar. 

Kondisi pembelajaran perlu dibangun 

dalam suasana yang nyaman dan 

menyenangkan, untuk itu dibutuhkan sarana 

dan prasarana pendukung seperti ruang 

belajar yang nyaman dan mobile, 

perpustakaan, ruang seni, ruang olahraga, 

dan laboratorium. Di samping itu perlu 

adanya mushalah, taman, dan halaman yang 

cukup luas untuk beraktifitas dan bermain di 

luar kelas. Apalagi bagi anak usia SD 

hendaknya kegiatan pembelajaran dikemas 

melalui kegiatan sambil bermain. Dengan 

demikian dibutuhkan ruang gerak yang luas 

baik di kelas maupun di luar kelas, dan 

sekolah harus dapat memastikan jika sarana 

prasarana dan infrastrukturnya memadai 

sehingga siswa merasa nyaman berlama-

lama di sekolah. 

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan 

full day school di tingkat pendidikan dasar, 

program kegiatan harus dilaksanakan 

dengan memperhatikan kondisi dan 

perkembangan anak usia SD, untuk itu guru 

harus mengetahui benar sifat-sifat dan 

karakteristik anak usia SD (berkisar 6 

sampai 12 tahun). Menurut Sumantri (2012) 

dalam perencanaan pembelajaran di SD 

perlu memperhatikan karakteristik anak usia 

SD, yaitu senang bermain, selalu bergerak, 

bermain atau bekerja dalam kelompok, dan 

senantiasa ingin melaksanakan dan/atau 

merasakan sendiri. Sekolah dan guru harus 

tahu betul perkembangan yang terjadi pada 

anak usia SD baik perkembangan fisik, 

mental, rohani, dan intelektualnya, karena 

itu merupakan modal utama dalam 

pembinaan anak. Berbagai jenis kegiatan 

dan aktivitas dapat dilahirkan oleh sekolah 

dan guru sesuai visi dan misi serta tujuan 

tiap sekolah, apakah menyangkut aspek 
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keagamaan, pengembangan bakat, minat, 

dan keterampilan, serta pembangunan watak 

dan karakter siswa. Jenis dan ragam 

kegiatan tiap sekolah bisa berbeda, tetapi 

harus berlandaskan perkembangan anak 

sesuai usianya baik fisik, mental, rohani, 

dan intelektualnya. Dengan demikian 

kegiatan sekolah sepanjang hari dapat 

meningkatkan potensi kecerdasan dan 

kemampuan anak sesuai kebutuhan dan 

harapan orang tua dan masyarakat. Di 

Samping itu perlu diperhatikan 

perkembangan yang sedang berlangsung di 

era globalisasi dan era digital saat ini, 

dimana pendidikan dituntut dapat 

membentuk karakter yang kuat yang mampu 

bersaing dan tangguh menghadapi 

perubahan sesuai zamannya. 

Saat ini kita berada di era global dan 

memasuki pendidikan abad 21, dimana 

terjadi perubahan besar yang begitu cepat di 

berbagai aspek kehidupan. Untuk 

menghadapi permasalahan tersebut, 

pendidikan harus  menyesuaikan diri dengan 

berbagai tuntutan dan dinamika perubahan 

yang sedang dan akan terus berlangsung. 

Siswa perlu dibekali dengan sejumlah 

keterampilan agar mampu menghadapi 

perubahan dan berbagai jenis tantangan di 

abad ini. Hosnan (2004) menyatakan guru 

sebagai sosok terdepan (frontliner) di dalam 

proses pendidikan, dituntut mampu 

memberikan pengetahuan, sikap, perilaku, 

dan keterampilan melalui strategi dan pola 

pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan 

dan perkembangan di abad 21. Sejalan 

dengan tuntutan dan perkembangan di era 

global, guru harus profesional dan mampu 

mengkondisikan pembelajaran yang kreatif 

dan menyenangkan. Guru dituntut 

profesionalismenya agar dapat memberi 

pengalaman belajar untuk pembentukan 

karakter dan  kepentingan masa depan siswa 

agar mampu menghadapi permasalahan dan 

tantangan sesuai zamannya. 

Dalam dunia modern sekarang ini, 

untuk dapat bersaing dalam masyarakat 

global, penguasaan keterampilan 3Rs yaitu 

keterampilan membaca (Reading), menulis 

(wRiting), dan aritmatika (aRithmetic) 

tidaklah cukup. Peserta didik dan lulusan 

harus mampu menjadi seorang komunikator, 

kreator, pemikir kritis, dan kolaborator. 

Dengan kata lain, peserta didik dan lulusan 

harus mampu berkomunikasi 

(communication), memiliki creativitas 

(creativity), berpikir kritis (critical 

thinking), dan berkolaborasi (collaboration). 

Keempat keterampilan ini disebut dengan 

model 4Cs. Keterampilan ini juga oleh NEA 

disebut sebagai keterampilan abad 21. 

Menghadapi perkembangan dan 

permasalahan tersebut, guru pendidikan 

dasar harus mengetahui berbagai pendekatan 

pembelajaran yang cocok untuk diterapkan 

pada siswanya. Bagi guru di pendidikan 

dasar, tentu pendekatan dan strategi yang 

digunakan harus sesuai dengan karakteristik 

anak usia SD. Penulis mencoba 

mengemukakan pembelajaran di SD 

berdasarkan pendekatan yang tengah 

berkembang saat ini, yaitu pendekatan 

konstruktivisme.  

Para penganut konstruktivisme 

berpendapat bahwa pengetahuan itu 

dikonstruksi oleh kita yang sedang belajar. 

Pengetahuan bukanlah kumpulan fakta dari 

suatu kenyataan yang sedang dipelajari, 

tetapi merupakan konstruksi kognitif 

seseorang terhadap objek, pengalaman, 

maupun lingkungannya. Menurut Suparno 

(1997), pengetahuan bukanlah sesuatu yang 

sudah ada di sana dan orang tinggal 

mengambilnya, tetapi merupakan suatu 

bentukan terus-menerus dari seseorang yang 

setiap kali mengadakan reorganisasi  karena 

munculnya pemahaman yang baru. Dengan 

demikian, berdasarkan pandangan 

konstruktivisme tersebut, pengetahuan pada 

dasarnya dibangun oleh anak melalui 

interaksi dengan lingkungan. Menurut Von 

Glaserfeld dalam Taufik, Mikarsa, dan 

Prianto (2015) pengetahuan bukanlah suatu 

barang yang dapat dipindahkan dari pikiran 

seseorang yang mempunyai pengetahuan 

(guru) ke pemikiran orang yang belum 

punya pengetahuan (anak). Selanjutnya Von 

Glaserfeld tokoh filsafat konstruktivisme di 

AS tersebut mengemukakan, bila guru 

bermaksud untuk mentransfer konsep, ide, 
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dan pengetahuan kepada anak, pemindahan 

tersebut harus dapat diinterpretasikan dan 

dikonstruksikan oleh anak sendiri melalui 

pengalaman mereka. Dengan demikian anak 

dapat mengetahui sesuatu dengan inderanya, 

dengan berinteraksi terhadap objek dan 

lingkungannya melalui proses melihat, 

mendengar, menjamah, membau, dan 

merasakan. Pengetahuan bukanlah sesuatu 

yang sudah terbentuk, tetapi merupakan 

suatu proses menjadi. Dalam proses belajar 

anak harus berbuat di lingkungannya, 

mengkreasi atau memanipulasi objek. 

Dengan kata lain, anak harus difasilitasi 

oleh guru untuk berbuat atau membangun 

sesuatu daripada sekedar melakukan atau 

meniru yang dibangun orang lain. Guru 

melaksanakan berbagai aktivitas yang 

berpusat pada siswa, siswa dilibatkan dalam 

berbagai kegiatan agar kaya akan 

pengalaman yang dengannya guru 

memberikan peluang kepada anak untuk 

mengkreasi dan membangun 

pengetahuannya.  

Semiawan (1999) merumuskan 

sejumlah pemikiran yang memungkinkan 

aktivitas belajar anak SD lebih bermakna 

dengan menerapkan prinsip 

konstruktivisme. Pemikiran ini terutama 

berkenaan dengan upaya peningkatan 

kualitas proses pembelajaran. Jika para guru 

cenderung menggunakan cara pembelajaran 

yang terarah dengan berpusat pada guru 

(teacher centered approach), tentu 

pendekatan itu tidak relevan dengan prinsip-

prinsip pandangan konstruktivistik. Cara 

mengajar demikian, tidak memberikan 

peluang kepada anak untuk mengkreasi dan 

membangun pengetahuan. Sebaliknya, 

pandangan konstruktivisme menghendaki 

para guru untuk menerapkan pendekatan 

mengajar yang berpusat pada anak (child-

centered approach). Secara lebih terperinci, 

cara pembelajaran anak yang diharapkan 

dideskripsikan sebagai berikut: Pertama, 

orientasi mengajar tidak hanya pada segi 

pencapaian prestasi akademik. Kegiatan 

mengajar tidak sekedar diarahkan untuk 

membuat anak menguasai sejumlah konsep 

pengetahuan dan/atau keterampilan lebih 

sempit lagi, seperti terampil dalam 

menyelesaikan soal-soal dalam tes, 

melainkan juga diarahkan untuk 

mengembangkan sikap dan minat belajar 

serta potensi dasar anak. Dalam 

mengajarkan IPA, misalnya guru tidak 

hanya menekankan pengembangan konsep 

IPA pada anak, tetapi juga pengembangan 

wawasan tentang proses IPA, keterampilan 

inquiry, dan sikap positif terhadap IPA.  

Kedua, untuk membuat pelajaran 

bermakna bagi anak, topik-topik yang 

dipilih dan dipelajri didasarkan pada 

pengalaman-pengalaman anak yang relevan. 

Masalah-masalah yang dibahas harus 

bersifat menantang dan aktual. Hal tersebut 

diperlukan untuk mengembangkan sikap 

postif dan apresiasi anak terhadap pelajaran. 

Dengan cara demikian, pelajaran tidak 

dipersepsi anak sebagai tugas dari atau 

sesuatu yang dipaksakan oleh guru, 

melainkan sebagai bagian dari atau sebagai 

alat yang dibutuhkan dalam kehidupan anak. 

Ketiga, metode mengajar yang 

digunakan harus membuat anak terlibat 

dalam suatu aktivitas langsung dan bersifat 

bermain yang menyenangkan atau a 

pleasurable hands-on and playful activity 

dan bukannya sekedar membuat anak 

mengikuti pelajaran yang alami dan 

bermakna. Mereka mengalami aktivitas 

belajar sebagai aktivitas sehari-hari dan 

bukan sebagai kegiatan yang dipaksakan 

dari luar. 

Keempat, dalam proses belajar, 

kesempatan anak untuk bermain dan 

bekerjasama dengan orang lain juga perlu 

diprioritaskan. Hal demikian, akan 

berdampak positif bukan sekedar pada 

perkembangan sosial anak, melainkan juga 

pada perkembangan berpikirnya. 

Kelima, bahan-bahan pelajaran yang 

digunakan hendaknya bahan-bahan yang 

konkret dan, kalau mungkin bahkan bahan 

yang sebenarnya. Ini penting untuk 

membuat proses belajar yang diikuti anak 

sesuai dengan perkembangan. Temuan 

Piaget menjelaskan bahwa tahap 

perkembangan berpikir anak usia SD masih 

terbatas pada tahap operasi konkret. 
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Keenam, dalam menilai hasil belajar 

anak, para guru tidak hanya menekankan 

aspek kognitif dengan menggunakan tes 

tulis (paper-pencil test), tetapi harus pula 

mencakup semua domain perilaku anak 

yang relevan dengan melibatkan sejumlah 

alat penilaian. Tentunya, baik proses 

maupun hasil belajar anak juga 

dipertimbangkan dalam penilaian itu. 

Ketujuh, ide di atas akhirnya 

mengimplikasikan perlunya para guru 

menampilkan peran utama sebagai guru 

dalam proses pembelajaran anak, dan 

bukannya sebagai transmitor pengetahuan 

kepada anak. 

Untuk melaksanakan prinsip 

pembelajaran konstruktisme di SD, guru 

perlu memiliki kemauan yang kuat untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran di 

kelas dengan mengubah sikap dan strategi 

dalam mengajar. Kreativitas para guru 

dalam menyediakan dan mengembangkan 

aktivitas dan lingkungan pembelajaran yang 

kondusif juga merupakan hal yang esensial 

bagi guru untuk dapat merealisasikan 

prinsip-prinsip dari pendekatan 

konstruktivistik ini dalam praktek. Guru 

dalam hal ini harus memiliki ide kreatif dan 

inovatif dalam menciptakan suasana belajar 

yang kondusif, yang aman, nyaman, dan 

menyenangkan.  

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan 

yang telah dikemukakan tentang prinsip 

pendekatan konstruktivisme dalam 

pembelajaran, dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan, dan menghadapi era 

globalisasi dan pendidikan abad 21, 

kesiapan sekolah dan guru dalam 

pelaksanaan sistem full day school di SD 

dapat dilaksanakan. Guru dapat menyusun 

program kurikulum dan melahirkan beragam 

kegiatan ekstra kurikuler yang dapat 

memperkuat pembentukan karakter siswa 

hal yang ingin dicapai dengan perpanjangan 

waktu belajar dalam sistem full day school. 

 

PENUTUP 

Penerapan sistem full day school pada 

saat ini merupakan suatu kebutuhan 

terutama di daerah perkotaan, dimana kaum 

ibu banyak sebagai pekerja seharian di luar 

rumah sehingga kurang memiliki waktu 

bersama untuk mendampingi anak. 

Perubahan yang tengah berlangsung di era 

globalisasi dan memasuki abad 21 

mengharuskan pendidikan harus merubah 

paradigmanya dari pembelajaran berpusat 

kepada guru menjadi berpusat pada siswa, 

dari penekatan kepada hasil ke pendekatan 

proses. Pendekatan konstruktivisme dapat 

menjadi landasan dalam pelaksanaan 

pembelajaran dalam sistem full day school, 

karena dengan menerapkan prinsip-prinsip 

konstruktivisme, memungkinkan aktivitas 

belajar anak SD lebih bermakna. 

Guru harus mengembangkan 

profesionalismenya dengan menambah 

pengetahuan dan wawasannya tentang 

berbagai pendekatan dan strategi 

pembelajaran sehingga materi bahan ajar 

sebagaimanapun sulitnya menjadi mudah, 

menarik, tidak membosankan, dan 

menyenangkan untuk dipelajari sehingga 

membuat siswa betah berlama-lama di 

sekolah dengan sistem full day school. 

Pelaksanaan sistem full day school 

perlu memperhatikan kemampuan sekolah 

menyediakan sarana dan prasarana sesuai 

tuntutan kurikulum, agar kegiatan 

ekstrakurikuler yang disediakan sekolah, 

dapat berlangsung dengan menyenangkan. 

Sekolah harus dapat menyediakan dan 

menawarkan berbagai kegiatan yang dapat 

dipilih siswa agar potensi diri siswa 

berkembang dengan optimal, baik bakat, 

minat, dan keterampilannya dalam rangka 

membentuk karakter anak yang kuat, 

sebagai bekal menghadapi perubahan dan 

tantangan di era global dan menyongsong 

pendidikan abad 21. Berbagai kegiatan 

belajar di SD dilaksanakan berdasarkan 

perkembangan dan karakteristik anak usia 

SD, dan aktivitas belajar anak SD lebih 

bermakna dengan menerapkan prinsip 

konstruktivisme. 
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Abstrak: Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan pendidikan yang paling penting dalam upaya meletakan 

dasar-dasar pendidikan  bagi anak usia dini untuk pendidikan lebih lanjut. Pemberian stimulasi sangat penting 

mengingat 80% pertumbuhan otak berkembang pada anak sejak usia dini. Perkembangan Anak Usia Dini 

meliputi beberapa aspek diantaranya aspek pertumbuhan fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, serta 

aspek perkembangan nilai agama dan moral. Salah satu potensi diri yang dimiliki oleh individu adalah 

tumbuhnya kreativitas. Kreativitas perlu digali dan dikembangkan agar menjadi bermakna dan bermanfaat. 

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana konsep PAUD fullday school berbasis 

bermain kreatif sebagai wahana pengembangan kreativitas anak usia dini. Bermain merupakan bentuk kegiatan 

yang memberi kepuasaan pada diri anak yang bersifat non serius, lentur dan bahan mainan terkandung  dalam 

kegiatan dan secara imajinatif ditransformasi sepadan dengan dunia orang dewasa. Melalui kegiatan bermain, 

anak akan dapat memuaskan tuntutan dan kebutuhan perkembangannya yaitu perkembangan fisik motorik, 

kognitif, bahasa, sosial emosional, nilai agama dan moral, serta seni. 

 

Kata Kunci : PAUD Full day School, Bermain Kreatif, Kreativitas Anak Usia Dini 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) 

merupakan pendidikan yang paling penting 

dalam upaya meletakan dasar-dasar 

pendidikan  bagi anak usia dini untuk 

pendidikan lebih lanjut. Pemberian stimulasi 

sangat penting mengingat 80% pertumbuhan 

otak berkembang pada anak sejak usia dini. 

Elastisitas perkembangan otak anak usia 

dini lebih besar pada usia lahir hingga 

sebelum 8 tahun kehidupannya, 20% sisanya 

ditentukan selama sisa kehidupannya setelah 

masa kanak-kanak. Dan tentu saja bentuk 

stimulasi yang diberikan harusnya dengan 

cara yang tepat sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak usia dini. 

Perkembangan Anak Usia Dini 

meliputi beberapa aspek diantaranya aspek 

pertumbuhan fisik dan perkembangan 

motorik, aspek perkembangan kognitif, 

aspek perkembangan sosio emosional, aspek 

perkembangan bahasa, serta aspek 

perkembangan nilai agama dan moral. 

Pengembangan seluruh aspek-aspek tersebut 

secara menyeluruh dan berkesinambungan 

menjadi suatu hal yang sangat berarti dalam 

memberikan stimulasi untuk 

mengembangkan aspek-aspek tersebut. 

Salah satu tujuan pendidikan adalah 

mengembangkan potensi diri anak sebagai 

bekal kelangsungan hidupnya di masa akan 

datang. Salah satu potensi diri yang dimiliki 

oleh individu adalah tumbuhnya kreativitas. 

Kreativitas perlu digali dan dikembangkan 

agar menjadi bermakna dan bermanfaat. 

Kreativitas yang masih berupa potensi pada 

individu ini harus dikembangkan secara 

sistematis dan terencana sehingga potensi 

tersebut dapat tampil secara optimal, tepat 

guna dan berdaya guna, pada setiap indvidu 

bahkan bagi kehidupan manusia. Maka 

kreativitas sebagai anugerah perlu 

dikembangkan, dipelajari, dijabarkan dalam 

program pendidikan secara terintegrasi. 

Untuk meraih kreativitas yang 

kompleks, maka diperlukan metode dan 

media yang tepat. Salah satu metode dan 

media yang tepat untuk mengembangkan 

kreativitas anak yaitu melalui bermain. 

Pengembangan kreativitas melalui bermain 

merupakan salah satu alternatif yang sangat 

mailto:shofyatun_rahman@yahoo.com
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baik, mengingat usia kanak-kanak 

merupakan masa bermain sehingga hal-hal 

yang diajarkan kepada anak lebih mudah 

untuk dipahami dan diwujudkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk 

mendeskripsikan bagaimana konsep PAUD 

fullday school berbasis bermain kreatif 

sebagai wahana pengembangan kreativitas 

anak usia dini. Bermain merupakan bentuk 

kegiatan yang memberi kepuasaan pada diri 

anak yang bersifat non serius, lentur dan 

bahan mainan terkandung  dalam kegiatan 

dan secara imajinatif ditransformasi sepadan 

dengan dunia orang dewasa. Melalui 

kegiatan bermain, anak akan dapat 

memuaskan tuntutan dan kebutuhan 

perkembangannya yaitu perkembangan fisik 

motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, 

nilai agama dan moral, serta seni. 

Pengembangan potensi kecerdasan 

anak melalui metode bermain, tentu harus 

didukung oleh pola atau bentuk permainan 

yang mengarah pada pemgembangan 

kecerdasan, dalam artian pemainan tersebut 

harus menimbulkan rasa ingin tahu anak 

sehingga anak tertarik untuk memecahkan 

permasalahan-permasalahan yang anak 

hadapi dalam suatu permainan. Oleh karena 

itu diperlukan bimbingan dari orang tua dan 

guru agar anak bisa lebih aktif dalam 

mengembangkan potensi kecerdasannya. 

Semakin banyak bimbingan yang diterima 

anak dalam bermain semakin besar variasi 

dalam kegiatan bermain dan semakin besar  

kegembiraan serta pengetahuan yang  anak 

diperoleh. 

 

 

 

 

PEMBAHASAN 

Kreativitas Anak Usia Dini 

James J. Gallagher dalam 

Rachmawati1 menyatakan bahwa kreativitas 

merupakan suatu proses mental yang 

dilakukan individu berupa gagasan ataupun 

                                                           
1 Yeni Rachmawati & Euis Kurniati, Strategi 

Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Taman 

Kanak-kanak, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.13 

produk baru, atau mengombinasikan antara 

keduanya yang pada akhirnya akan melekat 

pada dirinya. Kemudian, Clarkl Monstakis 

dalam Munandar 2 mengatakan bahwa 

kreativitas merupakan pengalaman dalam 

mengekspresikan dan mengaktualisasikan 

identitas individu dalam bentuk terpadu 

antara hubungan diri sendiri, alam, dan 

orang lain. 

Pendapat lain tentang kreativitas 

dikemukakan oleh Semiawan (1997) yang 

mengatakan bahwa kreativitas merupakan 

kemampuan untuk memberikan gagasan 

baru dan menerapkannya dalam pemecahan 

masalah. Lebih lanjut, Mayesky dalam 

Santoso3 memaparkan bahwa kreativitas 

adalah cara berpikir dan bertindak atau 

membuat sesuatu yang asli dari dirinya dan 

mempunyai nilai bagi diri sendiri atau orang 

lain. Sedangkan Wycof memberi batasan 

kreativitas adalah sesuatu yang dilihat oleh 

orang lain di sekitar kita, tetapi membuat 

keterkaitan yang tidak terpikir oleh orang 

lain. 

Rhodes dalam Susanto4 dalam 

bukunya menuliskan bahwa pada umumnya, 

kreativitas dirumuskan dalam istilah pribadi 

(person), proses (process), pendorong 

(press), dan produk (product). Sedangkan 

Gulford dalam Susanto menekankan 

dimensi person yaitu kreativitas mengacu 

pada kemampuan yang merupakan 

ciri/karakteristik dari orang-orang kreatif. 

Jadi secara person, kreativitas merupakan 

ungkapan unik dari seluruh pribadi sebagi 

hasil interaksi individu, perasaan, sikap, dan 

perilakuknya. 

Jackson dan Messick mengutarakan 

bahwa berpikir kreatif meliputi elemen-

elemen yang berubah, baru, layak, singkat, 

                                                           
2 Utami S.C. Munandar, Pengembangan Kreativitas 

Anak Berbakat, (Jakarta: Rineka Cipta kerjasama 

dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

1995), 
3 Santoso, Soegeng, Konsep Pendidikan Anak Usia 

Dini meurut Pendirinya, (Jakarta, 2011), Makalah 

XXVIIHlm. 1 
4 Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini, 

(Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 112 
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dan bermakna.5 Renzulli dan kawan-kawan 

mengatakan: Creativity is the ability to set 

aside establishes conventions and 

procedures yang berarti bahwa orang yang 

kreatif itu biasanya sering menemukan hal 

baru, yang tidak terpikirkan oleh orang lain; 

dapat memecahkan masalah dengan 

kemungkinan berbagai cara (divergen) tidak 

hanya satu cara. Sedangkan menurut Jazulli 

dalam Pekerti 6, pada dasarnya perilaku seni 

yang kreatif merupakan kegiatan mencipta 

baru, memberi interpretasi (tafsiran) pada 

bentuk seni lama dan mengadakan 

pembaharuan dan penemuan baru sesuai 

dengan tuntutan zaman. 

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa kreativitas 

adalah kemampuan seseorang dalam 

menciptakan suatu produk abstrak 

(ide/gagasan/informasi) dan produk konkret 

(karya seni, alat, metode, strategi) yang 

memiliki nilai kebermanfaatan positif untuk 

diri sendiri dan orang lain. 

Bermain Kreatif 

Bermain adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan anak dengan atau tanpa 

mempergunakan alat dan memberikan 

informasi, kesenangan maupun 

mengembangkan imajinasi pada anak.7 

Bermain diartikan sebagai kegiatan yang 

dilakukan demi kesenangan dan tanpa 

mempertimbangkan hasil akhir. Kegiatan 

tersebut dilakukan secara suka rela, tanpa 

paksaan atau tekanan dari pihak luar.8 

Bermain merupakan pengalaman 

belajar merupakan pengalaman belajar yang 

sangat berguna bagi anak, misalnya anak 

dapat belajar berteman, menambah 

perbendaharaan kata, menyalurkan emosi.9 

Bermain bermanfaat untuk mengembangkan  

berbagai aspek perkembangan anak, yaitu 

                                                           
5 Widia Pekerti. Pendidikan Seni Musik-Tari/Drama, 

(Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 

2005), hal. 1.7. 
6 Ibid. hal. 1.8. 
7 Sudono, Alat Permainan dan Sumber Belajar, (, 

1995), hlm, 1 
8 Hurlock, log cit, 
9 Tedjasaputra, Mayke S. Bermain, Mainan, dan 

Permainan, (Jakarta: Grasindo, 2001), hal. 38. 

aspek fisik, motorik, sosial, emosi, 

kepribadian, kognisi, dan bahasa. 

 

Panduan Orangtua dalam Memilih 

Mainan yang Sesuai dengan Usia Anak 

Terdapat beberapa mainan dasar yang 

sebagian besar disukai anak pada umur yang 

sama. Namun tidak menutup kemungkinan 

anak akan menyenangi mainan lain yang 

sebenarnya untuk kelompok umur lain.10  

 
Usia Karakteristik Contoh Mainan yang 

Sesuai 

6 

bula

n 

-Anak menyukai mainan 

dengan warna yang tajam. 

-menyukai mainan yang 
bisa digenggam atau 

digigit. 

Mainan yang 

digantung di boks, 

balon. 
Bola, kerincingan 

dengan aneka bentuk 

dan ukuran. 

6 – 8 

bula

n 

-Anak menyukai mainan 

yang lembut, namun tidak 

terlalu lembut. 
-Mainan yang aman 

dibawa bergerak dan dapat 

disangkutkan di tempat 
tidur atau kereta bayi. 

-mainan yang bisa diikuti. 

-mainan yang bisa 
didorong atau ditarik. 

Meremas kertas, 

mainan untuk mandi 

Bola, kerincingan, 
Mobil-mobilan kayu. 

 

 

18 

bula

n – 3 
tahu

n 

-Anak menyukai boneka 

kain, mainan yang bisa 

digabung-gabungkan. 
-menyukai mainan di luar 

rumah, air. 

Puzzle,mobil-

mobilan, sepeda roda 

tiga, lego, kuda-
kudaan,boneka,telepo

n-teleponan. 

4-5 
tahu

n 

-Anak menyukai alat 
memanjat, berayun, dan 

perosotan. 

- mainan yang berkaitan 
dengan sains (magnet, kaca 

pembesar, dan senter). 

-Menyukai mobil-mobilan 
kecil dan garasinya; 

binatang-binatangan 

dengan kebun-
kebunan;mainan yang bisa 

dibentuk.  

Lego besar, 
menggambar, main 

musik, platisin. 

5-8 
tahu

n 

-Anak menyukai mainan 
alat bangun, mainan yang 

menggunakan 

lem,boneka,permainan 
menggunakan dadu, 

mainan bentuk koleksi. 

boneka tangan; 
sekuter;ular 

tangga;layangan;kolek

si perangko,batu, 
keong laut. 

8 

tahu
n 

keata

s; 

-Anak menyukai hobi dan 

pekerjaan tangan. 
-memelihara binatang. 

Menjahit, catur, 

merajut, sulap, 
monopoli. 

 

Selain itu buku cerita juga sudah dapat 

diberikan pada anak-anak, dengan bentuk, 

model dan bahan yang disesuaikan dengan 

                                                           
10 Edi Warsidi, Memacu Kreativitas dengan 

Permainan, (Bandung, CV. Karsa Mandiri, 2006), 

hal.101-107. 
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umur anak. Adapun beberapa contoh produk 

kreativitas bermain yaitu sebagai berikut. 

1. Boneka dan benda dari batu 

Alat dan bahan  yang digunakan: 

a. Guru  bersama anak-anak 

mengumpulkan batu-batuan dengan 

berbagai ukuran yang kemudian 

dibersihkan untuk selanjutnya 

dikeringkan. 

b. Untuk melengkapi proses pembutan 

boneka dan benda lainnya  juga 

menyedikan bahan-bahan berupa 

kancing, cat poster, bulu ayam, atau 

kertas tisu serta kain perca. 

c. Anak dapat menambahkan apapun 

yang sesuai dengan kebutuhannya. 

Kegiatan : 

a. Anak-anak diminta untuk memilih 

ukuran batu untuk badan, kepala 

tangan, dan kaki boneka yang akan 

dibuatnya, dan merekatkan batu-

batuan teersebut dengan lem. 

b. Selain membuat boneka batu anak 

dapat melakukan kreasi untuk 

membuat benda lain yang diinginkan. 

c. Kagiatan selanjutnya anak dapat 

menghias boneka batu dan benda 

tersebut sesuai dengan imjinasinya 

dengan bahan yang telah tersedia 

seperti cat, kacang hijau rumput 

ranting pohon dan sebagainya. 

2. Sikut menari  

Kegiatan: 

a. Guru menyiapkan sebuah kotak 

/kardus yang besar untuk dimasuki 

seorang anak. 

b. Selanjutnya guru dapat membantu 

anak untu membuat dua lubang besar 

disamping kiri dan kanan dus/kotak 

tersebut. 

c. Sebagai langkah awal guru dapat 

meminta seorang anak untuk masuk 

kedalam kotak/dus yang telah 

dipersiapkan dan katakan padanya 

agar memasukkan kedua sikunya 

kedalam lubang, lalu putarlah musik  

atau ajaklah anak-anak lain untuk 

bernyanyi,sementara sementara anak 

yang ada dalam kotak menggerakkan 

kedua sikutnya sesuai dengan alunan 

lagu. 

d. Anak-anak akan menyukai permainan 

ini dan menganggapnya lucu 

membayangkan sikut menari 

mengikuti irama musik. 

e. Ulangi permainan dengan anggota 

tubuh lain seperti kaki, tangan, kepala  

dan lain sebagainya. 

f. Tidak lupa guru selalu memberikan 

peluang kepada anak-anak untuk 

mengemukakan ide-ide baru sebagai 

permainan akan bertambah seru dan 

kreatif. 

3. Aneka gelembung sabun 

Alat dan bahan yang diperlukan: Guru 

dan anak dapat menyiapkan boks plastik 

bekas sabun colek dan detergen kawat, 

benang rajut, pewarna. 

Kegiatan: 

a. Guru menjelaskan kepada anak apa 

yang akan dipraktikkan dalam 

permainan gelembung sabun 

b. Guru mempergakan cara membuat 

gelembung air yaitu dengan cara 

mencampur bahan yang telah 

disediakan sebelumnya (air dan sabun) 

sehingga dapat membentuk 

gelembung sabun. 

c. Guru memberikan kesempatan pada 

anak-anak untuk mencampurkan 

bahan yang telah tersedia sehingga 

merek dapat membuat gelembung air  

dari hasil percobaan mereka. 

d. Anak-anak dapat membentuk kawat 

menjadi beragam misalnya lingkaran 

kecil lingkaran besar segitiga bulat 

lonjong dan lain-lain sehingga 

menghasilkan bentuk gelembung yang 

beragam pula 

   

Pentingnya Bermain Bagi Anak Usia Dini  

Permainan menyediakan anak dengan 

kegiatan nonverbal, simbolik, dan penuh arti 

melalui apa yang dia bisa ekspresikan atau 

dipelajari. Sehingga mereka memiliki 

kesempatan untuk mengalami 

perkembangan emosi, intelektual, fisikal, 

dan sosial. Secara intelektual anak dapat 

diajari untuk mendengarkan, yang pada 
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akhirnya dia akan mulai menghubungkan 

kata dan konsep-konsep meningkatkan 

pemahamannya terhadap dunia sekitarnya. 

Melalui kegiatan bermain juga anak dapat 

belajar untuk melakukan tugas-tugas mental 

dengan fasilitas yang lebih besar, akurat, 

dan konsisten. Kemampuan konseptualnya 

akan membangun pengamatan, memori, 

logika, deduksi, dan hubungan lainnya. 

Secara fisik, kegiatan bermain 

memberikan anak kesempatan untuk 

mempelajari dan menguasai kemampuan 

dan pola gerak secara fundamental dan 

mengembangkan serta meningkatkan 

kekuatannya, ketahanan karidovascular, 

ketahanan otot, fleksibility, keterampilan dan 

kesehatan fisik secara umum. Maka manfaat 

bermain bagi anak-anak antara lain :  

1. Bermain memicu kreativitas : Bermain 

memicu anak menemukan ide-ide serta 

menggunakan daya khayalnya. Hasil 

penelitian mendukung dugaan bahwa 

bermain dan kreativitas saling berkaitan  

karena keduanya mengandalkan 

kemampuan anak menggunakan simbol-

simbol. Kreativitas dapat dipandang 

sebagai suatu suatu aspek dari 

pemecahan masalah yang mempunyai 

akar dalam bermain. Saat anak 

menggunakan daya khayalnya dalam 

bermain, dengan atau tanpa alat, mereka 

lebih kreatif.  

2. Bermain bermanfaat mencerdaskan otak : 

Bermain merupakan media yang sangat 

penting bagi proses berfikir anak. 

Bermain membentu perkembangan 

kognitif anak. Bermain memberi 

kontribusi pada perkembangan 

intelektual atau kecerdasan berfikir 

dengan membukakan jalan menuju 

berbagai pengalaman yang memperkaya 

cara berfikir anak.  

3. Bermain bermanfaat menanggulangi 

konflik : Pada anak TK tingkah laku yang 

sering muncul ke permukaan adalah 

tingkah laku menolak, bersaing, agresif, 

bertengkar, meniru, kerja sama, egois, 

simpatik, marah, ngambek, dan 

berkeinginan untuk diterima oleh 

lingkungan sosial mereka. Semua tingkah 

laku itu diperlukan permunculanya justru 

untuk mengarahkan anak-anak yang 

sosial dan egoistis menjadi mahluk-

mahluk sosial. TK memberi peluang bagi 

anak melalui bermaindalam kelompok 

besar/kecil untuk mengatasi konflik yang 

terjadi. 

4. Bermain bermanfaat untuk melatih 

empati : Empati adalah pengenalan 

perasaan, pikiran dan sikap orang lain 

(pengenalan jiwa orang lain). Empati 

adalah keadaan mental yang membuat 

seseorang mengidentifikasi atau merasa 

dirinya dalam keadaan perasaan atau 

pikiran dan sikap yang sama dengan 

orang lain. Empati merupakan faktor 

yang berperan dalam perkembangan 

sosial anak karena dengan empati anak 

dapat merasakan penderitaan orang lain. 

Dengan mengembangkan empati anak 

akan pandai menempatkan dirinya dan 

perasaannya pada diri dan perasaan orang 

lain dan akan mengembangkan tenggang 

rasa.  

 

 

 

Strategi Pengembangan Kreativitas Anak 

Usia Dini Melalui Bermain 

Anak dan dunia permainan memang 

tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Anak 

memiliki potensi besar untuk menjadi 

generasi yang berkreatif selanjutnya. Ada 

tujuh strategi dalam mengembangkan 

kreativitas anak usia dini dengan 

penggolongan bermain seperti berikut ini:11 

1. Pengembangan Kreativitas Melalui 

Bermain Cipta Produk (Hasta Karya). 

Tidak hanya kreativitas saja yang 

terfasilitasi dengan baik, tetapi juga 

kemampuan kognitif anak. Dalam 

pembuatannya anak menggunakan 

berbagai bahan yang berbeda setiap anak  

bebas mengekspresikan kreativitasnya, 

sehingga akan memperoleh hasil yang 

berbeda antara satu anak dengan yang 

                                                           
11 Yeni, Rahmawati Dan Euis Kurniati, Strategi 

Perkembangan Kreativitas Pada Anak Usia Taman 

Kanak-Kanak. Kencana, Media Grup. Jakarta 2010. 

H.52. 
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lainnya. Hasil karya anak yang dibuat 

melalui aktivitas membuat, menyusun 

dan mengkonstruksi ini akan 

memberikan kesempatan bagi anak untuk 

menciptkan benda-benda buatan mereka 

sendiri yang belum pernah mereka temui 

atau mereka membuat modifikasi benda 

yang telah ada sebelumnya. 

2. Pengembangan Kreativitas Melalui 

Bermain Imajinasi. Masa kanak-kanak 

sebagian besar yang dilakukan adalah 

berimajinasi. “Ungkapnya seperti 

seandainya aku menjadi astronot” atau 

aku bisa terbang dan tinggal diawan” ini 

merupakan contoh imajinasi bagi anak. 

Ilustrasi  lain pada anak perempuan kerap 

kali melalukan sosiodrama  dengan 

berpura-pura memasak, menyetrika, 

mencuci dan lain sebagainya. Janice 

Beaty (1994) dalam Rahmawati 

(2010:53) imajinasi merupakan 

kemampuan untuk merespon atau 

melakukan fantasi yang mereka buat. 

Kebanyakan anak berusia dibawah tujuh 

tahun anak banyak melakukan hal 

tersebut. Dalam kamus besar Bahasa 

Indonesia (1991) imajinasi adalah daya 

pikir untuk membayangkan (di angan-

angan) atau menciptakan gambar-gambar 

(lukisan karangan dan sebagainya) 

kejadian berdasarkan kenyataan atau 

pengalaman seseorang. Dalam sumber 

yang sama bisa diartikan dengan 

khayalan. Dengan imajinasi anak dapat 

mengembangkan daya pikir dan daya 

ciptanya tanpa dibatasi kenyataan dan 

realitas sehari-hari. Ia bebas berpikir 

sesuai dengan pengalaman dan khayalnya 

imajinasi akan membantu kemampuan 

berpikir fluency, fleksible dan original 

pada anak. 

3. Pengembangan Kreativitas Melalui 

Bermain Eksplorasi. Eksplorasi atau 

penjelajahan individu terhadap sesuatu. 

Eksplorasi dapat memberikan 

kesempatan bagi anak untuk melihat, 

memahami, merasakan dan pada 

akhirnya membuat sesuatu yang menarik 

perhatian mereka.contoh mengamati 

dunia sekitar secara langsung diantaranya 

hutan, bukit, pasir laut, kolam dan 

lingkungan lainnya. 

4. Pengembangan Kreativitas Melalui 

Bermain Eksperimen. Kegiatan 

eksperimen dapat dilakukan di taman 

kanak-kanak melalui eksperimen anak 

akan terlatih mengembangkan kreativitas, 

kemampuan berpikir logis, senang 

mengamati meningkatkan rasa ingin tahu 

dan kekaguman pada alam, ilmu 

pengetahuan dan tuhan. Hal ini penting 

karena rasa takjub dan kekaguman akan 

rahasia-rahasia alam inilah anak akan 

tetap menyukai aktivitas belajar sampai 

tua. Melalui eksperimen pula anak dapat 

menemukan ide baru atau karya baru 

yang belum pernah mereka temui 

sebelumnya. Eksperimen (percobaan) 

yang dimaksud dalam hal ini bukanlah 

suatu proses yang rumit yang harus 

dikuasai anak sebagai suatu cara untuk 

memahami konsep tentang sesuatu hal 

atau penguasaan anak terhadap konsep 

dasar eksperimen melainkan bagaimana 

mereka dapat mengetahui cara atau 

proses terjadinya sesuatu dan mengapa 

sesuatu dapat terjadi serta bagaimana 

mereka dapat menemukan solusinya 

terhadap permasalahan yang ada dan 

pada  akhirnya mereka dapat membuat 

sesuatu yang bermanfaat dari kegiatan 

tersebut. 

5. Pengembangan Kreativitas Melalui 

Bermain Proyek. Metode proyek ini 

merupakan metode pembelajaran yang  

dilakukan anak untuk melakukan 

pendalaman tentang suatau topik 

pembelajaran yang diminati satu atau 

beberapa anak (Katz, 1991). Sementara 

Moeslichatoen (1995) menyatakan bahwa 

metode proyek merupakan salah satu 

pemberian pengalaman belajar dengan 

menghadapkan anak pada persoalan 

sehari-hari yang harus dikerjakan secara 

berkelompok. 

 

Cara Dan Kebiasaan Belajar Anak Usia 

Dini (Aud) 

Pada umumnya AUD memandang 

segala sesuatu sebagai satu kesatuan yang 
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utuh (khaffah) sehingga pembelajarannya 

masih sangat bergantung pada objek konkrit, 

lingkungan dan pengalaman yang 

dialaminya. Cara dan  kebiasaan belajar 

AUD dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

(a) Belajar memerankan perasaan dan hati 

nurani; (b) Belajar bermain; (c) Belajar 

melalui komunikasi, interaksi dan 

sosialisasi; (d) Belajar dari lingkungan; (e) 

Belajar memenuhi hasrat dan kebutuhan. 

Sehubungan dengan kebiasaan AUD maka 

proses pembelajaran yang akan dilakukan 

haruslah memenuhi prinsip- prinsip sebagai 

berikut: (a) Mulai dari yang konkret dan 

sederhana sesuai dengan perkembangannya. 

(b) Berangkat dari hal-hal yang dimiliki 

anak. Pembelajarannya  haruslah memberi 

kesempatan anak untuk memperoleh 

pengalaman dan pengetahuan anak tetapi 

tetap menghubungkan dengan hal yang 

sudah dikenal oleh anak. (c) Pengenalan dan 

pengakuan atas peran anak yang akan 

memunculkan inisiatif dan keterlibatan aktif 

anak dalam belajar. (d) Menantang anak 

untuk mengembangkan pemahaman sesuai 

dengan yang dialaminya. (e) Belajar melalui 

bermain dan permainan untuk memberikan 

kesempatan anak untuk bereksplorasi, 

berimprovisasi, berkreasi, mengekpresikan 

perasaan dan belajar secara menyenangkan. 

(f) Alam sebagai sumber belajar yang tak 

terbatas untuk berekplorasi dan berinteraksi 

dalam membangun pengetahuan dan 

pemahaman. (g) Pengetahuan melalui 

sensori yaitu : meraba, mencium, 

mendengar, melihat dan merasakan segala 

sesuatu dari lingkungannya. (h) Belajar 

membekali anak untuk memiliki 

keterampilan hidup sehingga anak memiliki 

kemandirian dan rasa tanggung jawab 

terhadap dirinya. (i) Fokus pada proses 

belajar , proses berpikir, dan sosialisasi 

bukan pada hasil belajar anak. 

Prosedur Pembelajaran Yang Berpusat 

Pada Anak 
Pembelajaran yang berpusat pada anak 

harus direncanakan dan diupayakan dengan 

matang. Upaya yang dilakukan adalah 

dengan merencanakan dan menyediakan 

bahan/peralatan yang dapat mendukung 

perkembangan dan belajar anak secara 

komprehensif. Untuk itu perlu disediakan 

area-area yang memungkinkan berbagai 

kegiatan sesuai pilihannya. Area- area 

tersebut meliputi: (a) Area Pasir dan Air; (b) 

Area Balok; (c) Area Rumah dan Bermain 

Drama; (d) Area Seni; (e) Area Manipulatif; 

(f) Area Membaca dan menulis; (g) Area 

pertukangan atau kerja Kayu; (h) Area 

musik dan gerak; (i) Area computer; (h) 

Area bermain di luar ruangan. 

Pelaksanaan pembelajaran yang 

berpusat pada anak meliputi: tahap 

perencanaan, tahap bekerja dan tahap 

melaporkan kembali. Contoh Penerapan 

Pembelajaran yang Berpusat pada Anak. 

Plan Do Review, merupakan salah satu 

pendekatan pembelajaran yang berpusat 

pada anak. Dalam pendekatan ini anak 

diberi kesempatan untuk melakukan sesuai 

dengan minat dan keinginannya, mulai dari 

membuat perencanaan, (Plan), mengerjakan 

(Do), dan melaporkan kembali (Review). 

Prosedur pelaksanaan pembelajaran sebagai 

berikut: (a) Tahap merencanakan (Planning 

Time). (b) Pada tahap ini anak diberi 

kesempatan untuk membuat rencana dari 

kegiatan yang akan mereka lakukan 

selanjutnya. (c) Tahap Bekerja (Work Time). 

(d) Tahap ini adalah tahap dimana anak 

bermain dan memecahkan masalah. Anak 

mentransformasikan rencana ke dalam 

tindakan. (e) Tahap Review (Recall). (f) 

Tahap ini merupakan tahap memperlihatkan 

apa yang telah dilakukan anak pada tahap 

bekerja. 

Strategi Belajar Sambil Bermain Pada 

Paud Fullday School 
Bermain merupakan suatu kegiatan 

yang melekat pada dunia anak. Bermain 

adalah kodrat anak. Bermain dapat 

dipandang sebagai suatu kegiatan yang 

bersifat voluntir, spontan, terfokus pada 

proses, memberi ganjaran secara intrinsik, 

meyenangkan dan fleksibel. Kriteria dalam 

kegiatan bermain adalah memotivasi 

intrinsik, memiliki pengaruh positif, bukan 

dikerjakan sambil lalu. Cara bermain lebih 
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diutamakan daripada tujuannya, serta 

bermain memiliki kelenturan. Fungsi 

bermain bagai anak TK adalah: Menirukan 

apa yang dilakukan oleh orang dewasa. 

Untuk melakukan berbagai peran yang ada 

di dalam kehidupan nyata. Untuk melakukan 

berbagai peran yang ada di dalam kehidupan 

nyata. Untuk mencerminkan hubungan 

dalam keluarga dan pengalaman hidup yang 

nyata. Untuk menyalurkan perasaan yang 

kuat seperti memukul-mukul kaleng. Untuk 

melepaskan dorongan-dorongan yang tidak 

dapat diterima seperti berperan sebagai 

pencuri. Untuk kilas balik peran-peran yang 

biasa dilakukan seperti gosok gigi. Untuk 

kilas balik peran-peran yang biasa dilakukan 

seperti gosok gigi, serta untuk memecahkan 

masalah dan mencoba berbagai penyelesaian 

masalah. Ditinjau dari dimensi 

perkembangan sosial, bermain digolongkan 

sebagai berikut: bermain soliter, bermain 

secara paralel, bermain asosiatif, dan 

bermain secara kooperatif. 

Rancangan kegiatan bermain meliputi 

penentuan tujuan dan tema kegiatan 

bermain; macam kegiatan bermain; tempat 

dan ruang bermain; bahan dan peralatan 

bermain; dan urutan langkah bermain. 

Tujuan kegiatan bermain bagi anak usia TK 

adalah untuk meningkatkan pengembangan 

seluruh aspek perkembangan anak usia TK, 

baik perkembangan motorik, kognitif, 

bahasa, kreativitas, emosi atau sosial. 

Kegiatan bermain akan memberikan hasil 

yang optimal apabila kegiatan itu dirancang 

dengan saksama dan tidak secara kebetulan. 

Menentukan jenis kegiatan bermain yang 

akan dipilih sangat tergantung kepada tujuan 

dan tema yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Penentuan jenis kegiatan bermain diikuti 

dengan jumlah peserta kegiatan bermain. 

Selanjutnya ditentukan tempat dan ruang 

bermain yang akan digunakan, apakah di 

dalam atau di luar ruangan kelas, hal itu 

sepenuhnya tergantung pada jenis 

permainan yang dipilih. Sebelum melakukan 

kegiatan bermain, bermacam bahan dan 

peralatan yang sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai perlu dipersiapkan terlebih 

dahulu secara lengkap. Langkah berikutnya 

adalah menentukan urutan langkah bermain 

yang disertai dengan penetapan kegiatan 

yang harus dilaksanakan oleh setiap peserta 

permainan. 

Contoh Penerapan Pembelajaran 

melalui Bermain Pelaksanaan kegiatan 

bermain terdiri dari tiga kegiatan yaitu: (a) 

Kegiatan prabermain (b) Kegiatan bermain 

(c) Kegiatan penutup (d) Pada kegiatan 

prabermain, terdapat dua macam kegiatan 

persiapan, yaitu: Kegiatan penyiapan siswa 

dalam melaksanakan kegiatan bermain. (a) 

Kegiatan penyiapan bahan dan peralatan 

yang siap untuk dipergunakan dalam 

kegiatan bermain. (b) Tahap bermain terdiri 

dari rangkaian kegiatan yang berurutan dari 

awal sampai dengan akhir kegiatan bermain. 

Banyaknya kegiatan pada tahap bermain 

sangat tergantung pada jenis permainan 

yang dipilih, serta jumlah anak yang 

mengikuti permainan. (c) Kegiatan penutup 

merupakan kegiatan akhir dari seluruh 

langkah kegiatan bermain. Pada kegiatan 

ini, guru memberikan penekanan pada 

aspek-aspek yang sepatutnya dikembangkan 

dan dimiliki oleh anak seperti, menunggu 

giliran, kemampuan bekerja sama, 

kemampuan memecahkan masalah dan 

sebagainya. (d) Evaluasi atau penilaian perlu 

dilaksanakan agar guru mendapatkan umpan 

balik tentang keberhasilan kegiatan bermain. 

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui 

ketercapaian tujuan kegiatan bermain yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

PENUTUP 

 Bermain adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan anak dengan atau tanpa 

mempergunakan alat dan memberikan 

informasi, kesenangan maupun 

mengembangkan imajinasi pada anak. 

Belajar melalui bermain memberikan 

kesempatan anak untuk bereksplorasi, 

berimprovisasi, berkreasi, mengekpresikan 

perasaan dan belajar secara menyenangkan. 

Tujuan kegiatan bermain bagi anak usia TK 

adalah untuk meningkatkan pengembangan 

seluruh aspek perkembangan anak usia TK, 

baik perkembangan fisik motorik, kognitif, 

bahasa, kreativitas, sosial emosional, nilai 
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agama dan moral serta seni. Kegiatan 

bermain akan memberikan hasil yang 

optimal apabila kegiatan itu dirancang 

dengan saksama dan tidak secara kebetulan. 

Strategi belajar sambil bermain pada PAUD 

fullday school dilakukan melalui area atau 

sentra-sentra pembelajaran. Adapun 

pembagian kegiatannya yaitu mulai dari 

kegiatan prabermain, kegiatan bermain, dan 

kegiatan penutup. Oleh sebab itu, 

disarankan Untuk pemerintah, agar lebih 

memperhatikan layanan PAUD dan rencana 

program PAUD full day school, sehingga 

segala kebutuhan anak terpenuhi. Untuk 

guru PAUD, agar lebih kreatif dalam 

memberikan layanan-layanan untuk 

kebutuhan anak usia dini. Untuk orang tua 

agar lebih menyadari akan pentingnya 

pendidikan anak usia dini. 
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Abstrak: Tujuan penelitian ini menggali bentuk pendidikan holistik yang diterapkan dalam belajar yoga. 

Indentifikasi belajar yoga, ingin menemukan identitas, makna, dan tujuan hidup melalui koneksi kepada 

masyarakat, alam, dan nilai kemanusiaan seperti kasih sayang dan perdamaian. Pembelajaran yoga tidak dapat 

dijalankan hanya beberapa waktu, namun harus secara continuous dan konsisten. Kajian dibedah melalui teori 

antropologi pengalaman sebagai pendekatan instrinsik pada individu. Metode penelitian mempergunakan 

penelitian kualitatif dengan teknik wawancara kepada informan. Hasil belajar yoga menunjukkan aspek 

menyeluruh pada body, mind and soul, yang pemahaman dan dedikasinya terdeskripsi sebagai belajar terus-

menerus. 

 

Key word: yoga, pendidikan holistik, continuous learning.  

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan holistik bertujuan 

membantu dalam membangun potensi 

individu dalam suasana pembelajaran yang 

lebih menyenangkan, demokratis dan 

humanis melalui experience dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya. Melalui 

pendidikan holistik, siswa diharapkan dapat 

menjadi dirinya sendiri, dengan arti dapat 

memperoleh kebebasan dari segi psikologis, 

material, ataupun biologis. Dapat 

mengambil keputusan yang baik dan tepat, 

dapat menyesuaikan cara belajar yang 

sesuai, memperoleh kecakapan kehidupan 

sosial, serta mengembangkan pendidikan 

karakter dan emosionalnya. 

Kelahiran pendidikan holistik dimulai 

atas adanya krisis ekologi, budaya, dan 

tantangan moral abad 21 ini, yang ditujukan 

pada generasi penerus agar dapat hidup 

dengan bijaksana dan bertanggungjawab 

dalam suatu komunitas. Pendidikan holistik 

mulai berkembang pada tahun 1960-1970 

sebagai akibat dari merebaknya krisis 

ekologis, dampak nuklir, polusi kimia dan 

radiasi, kehancuran keluarga, hilangnya 

masyarakat tradisional, hancurnya nilai-nilai 

tradisional serta lembaganya. 

Beberapa tokoh yang dapat dianggap 

sebagai perintis pendidikan holistik, 

diantaranya : Jean Rousseau, Ralp Waldo 

Emerson, Henry Thoreau, Broson Alcott, 

Johann Pestalozzi, Frien Rich Froebel, dan 

Francisco Ferrer. Selain itu terdapat pula 

tokoh yang lain dianggap sebagai 

pendukung pendidikan holistik, yaitu : 

RidolfSteinner, Maria Montessori, Francis 

Farker, John Dewey, John Caldwell Holt, 

George Dennison, Kieran Egan, Howard 

Gardner, JidduKhrisnamurti, Carl jung, 

Abraham Maslow, Carl Rogers, Paul 

Goodman, Ivan Illich dan Paulo Freire, 

Wikimedia, (2016:1). 

Latar belakang pendidikan holistik 

terjadi dikarenakan: pertama dampak era 

globalisasi yang terjadi telah melahirkan 

proses integrasi ekonomi, fragmentasi 

politik, high technology, interdependensi, 

dan new colonization in culture; kedua 

dikarenakan efek dari budaya masyarakat 

global yang cenderung ingin serba cepat, 

instan, rasional, efisien, pragmatis, 

hedonistik, materialistik, maka telah terjadi 

tingkat persaingan kebutuhan hidup; ketiga 

akibat dari kesulitan akan mendapatkan 

berbagai kebutuhan hidup serta adanya 

budaya yang kurang sehat yakni budaya 

hipokrit yang menghalalkan segala cara 

keempat akibat dari suasana kehidupan yang 

semakin; kelima munculnya gejala perasaan 

hidup yang kurang bermakna, sebagai akibat 

dari pandangan hidup yang menekankan 

aspek materialistik; keenam pelaksanaan 

mailto:suyanta.kaler@gmail.com
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pendidikan yang cenderung mengutamakan 

aspek kognitif dan meningkatkan aspek 

afektif dan psikomotorik; ketujuh konsep 

pendidikan yang ada sekarang kurang 

melibatkan berbagai pendekatan yang 

bersifat holistik, terutama pendekatan 

agama, HAM, hukum, spiritual, politik, dan 

filsafat. 

Menarik yang diuraikan pada poin 

kelima munculnya gejala perasaan kurang 

bermakna dalam kehidupan. Di Bali 

signifikasi orang-orang belajar yoga terlihat 

sangat tinggi. Terutama untuk menggali 

pembelajaran atas kehilangan “makna 

hidup” ini. terutama belajar yoga. Yoga 

didefinisikan sebagai ilmu; sebagai usaha 

disiplin praktis, metodis, dan sistematis 

yang memiliki tujuan mulia dalam 

membantu manusia untuk menyadari sifat 

terdalam karakter mereka. Tujuan mencari 

untuk mengalami potensi terdalam ini bukan 

bagian dari proses keagamaan, tetapi ilmu 

pengalaman belajar mandiri. Agama 

berusaha untuk menentukan apa yang harus 

kita percaya, sementara ilmu praktis seperti 

yoga meditasi didasarkan pada pengalaman 

konkret guru-guru dan yogin yang 

sebelumnya telah menggunakan teknik ini 

untuk mengalami sendiri pembelajran 

terdalam. Yoga tidak bertentangan atau 

mengganggu agama apapun, dan dapat 

dipraktekkan oleh semua orang, apakah 

mereka menganggap diri mereka sebagai 

agnostik atau anggota dari iman tertentu. 

Berikut uraian yoga dianggap sebagai 

pelajaran intropeksi diri. 
Yoga defines itself as a science--

that is, as a practical, methodical, 

and systematic discipline or set of 

techniques that have the lofty goal 

of helping human beings to become 

aware of their deepest nature. The 

goal of seeking to experience this 

deepest potential is not part of a 

religious process, but an 

experiential science of self-study. 

Religions seek to define what we 

should believe, while a practical 

science such as meditation is based 

on the concrete experience of those 

teachers and yogis who have 

previously used these techniques to 

experience the deepest Self. Yoga 

does not contradict or interfere 

with any religion, and may be 

practiced by everyone, whether 

they regard themselves as agnostics 

or members of a particular faith. 

(Bhole, 2016:2). 

Ada pun yang dikembangkan dalam 

pembelajaran bersifat pendidikan holistik. 

Terutama motivasi belajar untuk 

meningkatkan pelajaran body, mind, and 

spirits. Manfaat belajar yoga cukup 

menakjubkan. Dari kekuatan fisik, 

mentalitas, dan perasaan seluruh energi 

positif. Manfaat fisik dapat meliputi: postur 

yang lebih baik, pencernaan, masalah 

kesehatan, dan berat badan. Pada manfaat 

mentalitas dan emosional dapat mencakup: 

berkurangnya stres, lebih fokus/konsentrasi, 

bahkan memori yang lebih baik. Pada aspek 

spiritual, yoga dapat menawarkan: 

hubungan yang lebih dalam terhadap 

kebahagiaan, peningkatan optimisme. 

Berikut manfaat belajar yoga. 
“The benefits of yoga are pretty 

amazing” says Dr. Katie. “From 

physical strength to mental clarity 

to an overall feeling of positive 

energy”. Physical benefits can 

include: better posture, less 

digestive and other health issues, 

weight loss. Mental and emotional 

benefits can include: better stress 

management, more focus better 

memory, greater control of 

emotions. Spiritually, yoga can 

offer: deeper connection to 

purpose, more joy, increased 

optimism, Chiro, (2016:1). 

Ada pun aktivitas belajar yoga, sesuai 

dengan strategi pembelajaran holistik. Hal – 

hal yang harus diperhatikan dalam strategi 

dari pembelajaran holistik diantaranya: (1) 

menggunakan pendekatan pembelajaran 

secara transformative; (2) Prosedur 

pembelajaran yang fleksibel; (3) pemecahan 

masalah melalui lintar disiplin ilmu; (4) 

pembelajaran yang bermakna; (5) 

pembelajaran melibatkan komunitas dimana 

individu itu berada. Dan dalam aktivitas 

yoga pembelajaran terjadi sebagai sebuah 

pendidikan sepanjang hayat (lifelong 
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learning). Menurut Djauzi (2013:35) belajar 

sepanjang hayat merupakan suatu proses 

pembelajaran yang terjadi di sepanjang 

hayat setiap orang, sehingga mencakup 

pendidikan formal (sekolah), pendidikan 

non-formal (pelatihan dan kursus-kursus, 

dan lainnya), maupun pendidikan informal 

(di rumah, tempat kerja, ataupun pergaulan 

di masyarakat luas). 

Sinergi pendidikan holistik melalui 

belajar yoga terjadi juga pada continous 

learning. Yaitu belajar terus menerus. 

Belajar terus menerus merupakan 

kemampuan untuk menerapkan strategi yang 

mendukung pembelajaran dan kemampuan 

untuk beradaptasi dengan perubahan. Di sini 

digunakan pembelajaran keterampilan 

ketika sedang belajar sebagai bagian dari 

pekerjaan biasa dan ketika kita mengakses 

pelatihan di tempat sehari-hari. Dengan 

aktivitas yoga, sebagai pembelajaran 

holistik diketengahi untuk membentuk 

manusia yang berkarakter, dan mandiri. 

Mengidentifikasi pendidikan holistik 

melalui pembelajaran yoga sangatlah 

dibutuhkan. Untuk menjawab tantangan 

jaman global, era millenium, dan 

kecenderungan manusia kehilangan “makna 

hidup”. Mengakomodasi pendidikan 

nonformal yang bermafaat bagi peradaban 

umat manusia secara integritas, holistik, dan 

mandiri. Pembelajaran sepanjang hayat 

dalam belajar yoga bertujuan memurnikan 

eksistensi kemanusiaan lahir ke dunia ini. 

Akan terus-menerus belajar merangkai 

pengetahuan. Sepanjang waktu dan secara 

continous  learning. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Konsep Yoga  

Metode pembelajaran yoga yang 

dilaksanakan di India, dikenal dengan 

delapan prinsip yang disebut dengan 

Astangga Yoga. “Diantaranya Yama 

(pengendalian), Nyama (peraturan 

peraturan), Asana (sikap tubuh), Pranayama 

(latihan pernafasan), Prathyahara (menarik 

semua indriya kedalam), Dharana (telah 

memutuskan untuk memusatkan diri dengan 

Tuhan), Dhyana (mulai meditasi dan 

merenungkan diri serta nama 

Tuhan), dan Samadhi (telah mendekatkan 

diri, menyatu atau kesendirian yang 

sempurna atau merialisasikan diri), 

(Suamba, 2003:364). Secara otentik 

pengetahuan ini dijabarkan pada Yoga Sutra 

Patanjali. Mencerminkan tahapan-tahapan 

pembelajaran hidup pada manusia 

seutuhnya. 

Jiwa manusia dibawa kepada 

kesadaran akan hubungan yang dekat 

dengan sumber realitas (Hyang Kuasa). 

Seperti setitik air yang bersatu dengan air di 

samudra. Yoga dinyatakan bahwa “yoga 

adalah ketenangan hati, ketentraman, 

keahlian dalam bertingkah laku”. 
There are very many compound 

words containing yoga in Sanskrit. 

Yoga can take on meanings such as 

“connection”, “contact”, "union", 

"method", "application", "addition" 

and "performance". In simpler 

words, Yoga also means 

"combined". For example, 

guṇáyoga means "contact with a 

cord"; chakráyoga has a medical 

sense of "applying a splint or 

similar instrument by means of 

pulleys (in case of dislocation of 

the thigh)"; chandráyoga has the 

astronomical sense of "conjunction 

of the moon with a constellation"; 

puṃyoga is a grammatical term 

expressing "connection or relation 

with a man", etc. Thus, bhaktiyoga 

means "devoted attachment" in the 

monotheistic Bhakti movement. The 

term kriyāyoga has a grammatical 

sense, meaning "connection with a 

verb". But the same compound is 

also given a technical meaning in 

the Yoga Sutras. Designating the 

"practical" aspects of the 

philosophy, i.e. the "union with the 

supreme" due to performance of 

duties in everyday life, (Bhole, 

2016:2). 

Aktifitas yoga dimanfaat dalam 

kehidupan sehari-hari. Untuk menggali diri 

terutama fisik mental dan roh. Mencapai 

pencerahan diri, mengurangi emosi-emosi 

negatif pada diri manusia. Secara jelas pada 

penelitian ini dapat diterangkan yoga 
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merupakan proses dan teknik untuk 

mengendalikan dan mengatur tubuh, pikiran 

serta hati, secara obyektif melalui disiplin 

spiritual, serta proses penyatuan antara 

kesadaran unit (diri) dan kesadaran kosmik 

(Tuhan). Yoga mencakup seluruh aplikasi 

yang inklusif dan universal yang mengantar 

kepada pencarian makna, integritas, dan 

stabilitas seluruh body, mind, and soul. 

  

Pendidikan Holistik 

Pendidikan holistik didefinisikan 

sebagai filsafat pendidikan yang 

berdasarkan pada premis bahwa setiap orang 

dapat menemukan identitas, makna, dan 

tujuan hidup melalui koneksi kepada 

masyarakat, dengan alam, dan nilai-nilai 

kemanusiaan seperti kasih sayang dan 

kedamaian diri. Pendidikan holistik 

bertujuan untuk menggali ke dalam diri. 

Pendidikan holistik hormat terhadap nilai-

nilai intrinsik dan penuh gairah belajar. Ini 

adalah definisi yang diberikan oleh Ron 

Miller, pendiri jurnal Holistic Education. 

Istilah pendidikan holistik dipergunakan 

untuk merujuk pada jenis yang lebih 

demokratis dan pendidikan humanis 

pendidikan. 

Robin Ann Martin (2003) lebih lanjut 

menjelaskan “pada tingkat yang paling 

umum, apa yang membedakan pendidikan 

holistik dari bentuk-bentuk pendidikan lain 

adalah tujuannya, perhatiannya pada 

Experiential Learning, dan meaning yang 

menempatkan pada hubungan dan primer 

nilai-nilai kemanusiaan dalam lingkungan 

belajar”. 

Kaitan pendidikan holistik adalah 

holisme. Holisme adalah gagasan bahwa 

semua sifat-sifat sistem yang diberikan 

dalam setiap bidang studi tidak dapat 

ditentukan atau dijelaskan oleh jumlah 

bagian-bagian komponennya. Sebaliknya, 

sistem secara keseluruhan menentukan 

bagaimana bagian-bagiannya berperilaku. 

Sebuah cara berpikir holistik adalah 

mencoba untuk mencakup dan 

mengintegrasikan beberapa lapisan makna 

dan pengalaman manusia untuk 

menjauhkannya dari definisi yang sempit. 

Sedangkan dalam mempertimbangkan 

kurikulum pendidikan holistik, seseorang 

harus menjawab pertanyaan tentang 

pembelajaran apa diperlukan peserta didik. 

Karena pendidikan holistik berusaha untuk 

mendidik orang secara keseluruhan, ada 

beberapa faktor kunci yang sangat penting 

untuk jenis pendidikan. Pertama, peserta 

didik perlu belajar tentang diri mereka 

sendiri. Ini melibatkan pembelajaran diri 

dan harga diri. Kedua, peserta didik perlu 

belajar tentang hubungan. Dalam belajar 

tentang hubungan mereka dengan orang 

lain, ada fokus pada “melek sosial” (belajar 

untuk melihat pengaruh sosial) dan “melek 

emosional” (hubungan diri dengan orang 

lain). Ketiga, peseta didik perlu belajar 

tentang ketahanan. Ini memerlukan 

mengatasi kesulitan, menghadapi tantangan 

dan belajar bagaimana untuk memastikan 

keberhasilan jangka panjang. Keempat, 

anak-anak perlu belajar tentang estetika. Hal 

ini mendorong siswa untuk melihat 

keindahan (apa yang ada di sekitar mereka 

dan belajar untuk memiliki kekaguman 

dalam kehidupan). 

Kurikulum pendidikan holistik 

dintegritasikan untuk membuat peserta didik 

belajar sesuai dengan gambaran yang 

sesungguhnya. Karena kurikulum 

terintegrasi mengajarkan keterkaitan segala 

sesuatu dalam gambaran menyeluruh. 

Sembilan pilar karakter yang dikembangkan 

di dalam penyelenggaraan pendidikan 

holistik. Diantaranya: (1) Cinta Tuhan dan 

segenap ciptaan-Nya; (2) Kemandirian dan 

tanggung jawab; (3) Kejujuran/amanah, 

diplomasi; (4) Hormat dan santun; (5) Suka 

tolong menolong dan gotong royong/ 

kerjasama; (6) Percaya diri dan pekerja 

keras; (7) Kepemimpinan dan keadilan; (8) 

Baik dan rendah hati; (9) Karakter toleransi, 

kedamaian, dan kesatuan. 

Penciptaan proses pendidikan holistik 

harus dapat menstimulus pertumbuhan 

kreativitas pribadi, dan keingintahuan 

dengan cara berhubungan dengan dunia 

sekitar. Dengan demikian peserta didik 

dapat menjadi pribadi yang penuh rasa ingin 

tahu yang dapat belajar apapun yang mereka 
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butuh ketahui dalam setiap konteks 

pelajaran. Model pendidikan holistik ini 

memiliki ciri-ciri: (1).Spiritualitas 

merupakan jantung dari setiap proses dan 

praktek pembelajaran; (2) Pembelajaran 

diarahkan agar peserta didik menyadari akan 

keunikan dirinya dengan segala potensinya. 

Mereka harus diajak untuk berhubungan 

dengan dirinya yang paling dalarn (inner 

self, sehingga memahami eksistensi, 

otoritas, tapi sekaligus bergantung 

sepenuhnya kepada pencipta Nya); (3) 

Pembelajaran tidak hanya mengembangkan 

cara berpikir analitis atau linier tapi juga 

intuitif; (4) Pembelajaran berkewajiban 

menumbuh kembangkan potensi kecerdasan 

ganda (multiple intelligences); 

Menyadarkan anak akan keterkaitannya 

dengan komunitas sekitarnya; (5) Mengajak 

peserta didik menyadari hubungannya 

dengan bumi dan ciptaan Tuhan selain 

manusia, seperti hewan, tumbuhan, dan 

benda  (air, udara, tanah) sehingga mereka 

memiliki kesadaran ekologis. (6) 

Kurikulumnya memperhatikan hubungan 

antara berbagai pokok bahasan dalam 

tingkatan transdisipliner, sehingga hal itu 

akan lebih memberi makna kepada siswa; 

(7) Menghantarkan peserta didik untuk 

menyeimbangkan antara belajar individual 

dengan kelompok (kooperatif, kolaboratif, 

antara isi dengan proses, antara pengetahuan 

dengan imajinasi, antara rasional dengan 

intuisi, antara kuantitatif dengan kualitatif. 

(8) Pembelajaran yang tumbuh, 

menemukan, dan memperluas cakrawala; 

(9) Pembelajaran yang merupakan  sebuah 

proses kreatif dan artistik, (Musfah 

2012:44). 

Sedangkan teori antropoplogi 

pengalaman untuk membedah kajian 

pengalaman informan. Bruner menyebutkan 

bahwa hubungan antara realitas, 

pengalaman, dan ekspresinya bersifat 

dialogis dan dialektis. Ketika pengalaman 

sesorang diekspresikan, artinya dituangkan 

dalam bentuk atau tingkahlaku ter-indra 

(terdengar, terlihat, tercecap, terasa, 

terbaui), maka hasil interpretasi subyektif 

atas realitas tadi terlahir atau hadir dalam 

realita. Sementara itu, ekspresi terstruktur 

oleh pengalaman (kita hanya dapat 

mengekspresikan yang teralami), sedangkan 

pengalaman juga tersktruktur oleh ekspresi. 

Dari sini kita dapat beralih pada persoalan 

media ekspresi. Sebagai sebuah aktivitas 

pengejawantahan, pewujudan, materialisasi, 

penubuhan (embodiment), ekspresi 

senantiasa membutuhkan media. Secara 

teoretik dapat dikatakan segala sesuatu yang 

indrawi berpeluang untuk dijadikan media 

ekspresi. Namun dalam praktiknya, peluang 

tersebut sedikit banyak terbatasi. Salah satu 

pembatasnya adalah pengalaman itu sendiri. 

 

Continous Learning  

Pada pemahaman yang sempit, belajar 

dipandang sebagai bagian atau dampak dari 

pengajaran. Seseorang belajar karena 

adanya tuntutan dari pengajaran yang 

diikutinya. Contohnya pada malam hari 

peserta didik akan belajar untuk menghadapi 

ujiannya atau ulangannya esok hari. Dalam 

hal ini peserta didik akan hanya 

menghafalkan pelajarannya. Kegiatan 

belajar merupakan bagian dari kehidupan 

sehari-hari semua orang, termasuk orang 

dewasa. Setiap saat, secara sadar ataupun 

tidak, seseorang akan belajar dari 

lingkungan sosial ataupun keluarga dan 

masyarakat. Anak-anak belajar menirukan 

orang tuanya. Belajar mandi menyapu di 

halaman, dan lain sebagainya. Selanjutnya 

orang dewasa belajar tata cara menjaga 

kesehatan, belajar mengatasi masalah 

kehidupan. Hal ini berlangsung terus 

menerus di sepanjang hayat dan tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan semua orang. 

Sudjana (2001: 217) menjelaskan 

bahwa pendidikan sepanjang hayat harus 

didasarkan atas prinsip-prinsip pendidikan 

di bawah ini: (a) Pendidikan hanya akan 

berakhir apabila manusia telah meninggal 

dunia; (b) Pendidikan sepanjang hayat 

merupakan motivasi yang kuat bagi peserta 

didik untuk merencanakan dan melakukan 

kegiatan belajar secara terorganisi dan 

sistimatis; (c) Kegiatan belajar bertujuan 

untuk memperoleh, memperbaharui, dan 

meningkatkan pengetahuan, sikap dan 
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ketrampilan yang telah dimiliki; (d) 

Pendidikan memiliki tujuan-tujuan 

berangkai dalam memenuhi kebutuhan 

belajar dan dalam mengembangkan 

kepuasan diri setiap manusia yang 

melakukan kegiatan belajar; (e) Perolehan 

pendidikan merupakan prasyarat bagi 

perkembangan kehidupan manusia, baik 

untuk meningkatkan kemampuannya, agar 

manusia selalu melakukan kegiatan belajar 

guna memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Tahapan belajar manusia pada 

dasarnya terdiri dari dua bagian. Bagian 

yang pertama ialah proses belajar yang tidak 

dapat dilihat oleh panca indera, karena 

proses belajar terjadi dalam pikiran 

seseorang yang sedang melakukan kegiatan 

belajar. Proses ini sering disebut dengan 

proses internalistik. Bagian yang kedua 

disebut proses belajar ekstern, proses ini 

dapat menunjukkan apakah dalam diri 

seseorang telah terjadi proses belajar yang 

ditandai dengan adanya perubahan ke arah 

yang lebih baik. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian kualitatif membutuhkan 

multi teknik dan multi sumber data dalam 

pengambilan datanya di lapangan. Peneliti 

diharapkan dapat mengumpulkan data yang 

bersifat menyeluruh (holistik). Demikian 

dalam penelitian kualitatif begitu banyaknya 

sumber data yang akan diperoleh, sehingga 

peneliti harus dapat memilahnya sesuai 

kebutuhan fokus penelitian. Kebutuhan 

penelitian tidak hanya dalam substansi 

namun juga harus terlihat pada konteksnya. 

Begitu banyaknya data dan informasi di 

lapangan, mungkin saja terjadi kekeliruan, 

maka peneliti harus melakukan audit trail. 

Artinya peneliti siap untuk melacak kembali 

ke lapangan apabila hasil temuan terjadi 

bias. Sehingga peneliti siap untuk dapat 

mengungkapkan kebenaran lapangan. 

Berbeda dengan penelitian kuantitatif 

yang menyajikan data berupa angka-angka, 

penelitian kualitatif hendaknya 

menyampaikan informasi melalui gambaran 

dan berupa kata-kata. Gambaran 

disampaikan dituntut dari segi objek 

kualitasnya, bukanlah kuantitasnya. 

Gambaran dapat berupa; persepsi, kesan, 

alasan, penilaian, pandangan, cita-cita, 

gagasan, perasaan, kronologis suatu 

peristiwa. Data gambaran seperti ini 

mayoritas ada dalam benak partisipan. 

Peneliti harus dapat mengobservasi data-

data yang ada pada benak partisipan 

tersebut. Informasi yang disampaikan 

partisipan dapat berupa kata-kata, baik lisan, 

maupun tulisan, kemudian harus diamati dan 

dikumpulkan peneliti melalui wawancara, 

observasi, dokumen gambar, bahkan dengan 

rekaman suara. 

Langkah selanjutnya adalah 

melakukan pengamatan terhadap subjek 

penelitian. Langkah ini, merupakan langkah 

di mana peneliti mengamati pembicaraan 

subjek penelitian secara seksama. Sebagai 

observasi partisipasi yang sebenarnya, 

peneliti harus melakukan dengan sekuat 

kemampuannya bergaul dan dianggap 

“orang dalam” oleh subjek penelitian. 

Namun kuncinya juga mesti  diingat bahwa 

peneliti tidak ikut larut dalam pembicaran, 

hanya sebagai pengamat, mengamati dan 

mencatat segalanya dalam informasi itu. 

Dalam pergaulan sehari-hari dengan 

subjek, peneliti tidak hanya cukup 

mengikuti gaya hidup sehari-harinya, namun 

harus mengamati pembicaran antar subjek 

itu. Pada penelitian ini misalnya para 

wisatawan yang tengah melakukan 

pembicaraan dengan instrukturnya, maka 

peneliti mencatat dengan seksama dan teliti 

pembicaraan mereka. Begitupun di saat 

melakukan pembicaraan antar sesama 

pelajar yoga, peneliti nantinya mencatat dan 

mendukumentasikan segala yang berkaitan 

pembicaraan subjek penelitian. 

Pada teknisnya, pencatatan dan 

pengamatan dilakukan dengan selang seling 

ataupun bersamaan, dengan observasi 

partisipasi. Hasil kegiatan observasi ini 

berupa catatan atau rekaman, mengarah 

pada pembicaraan subjek penelitian. 

Tentunya akan membutuhkan waktu yang 

cukup lama menandai pemahaman secara 

jelas. Selain hal pertama sebagai “orang 

dalam” yang telah dipercaya, maka kegiatan 
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pembicaraan, atau kegiatan lainnya dapat 

dimengerti dicatat dengan teliti. Observer 

dapat datang secara berkala sesuai dengan 

situasi, jadwal, kondisi subjek penelitian. 

Jenis individu, kondisi lapangan harus 

dipelajari terlebih dahulu oleh peneliti. 

Maka, peneliti dapat bersiap di lapangan 

dengan jadwal, pakaian yang tepat, dan 

bawaan yang secara etis pula. 

 

PEMBAHASAN 

Pendidikan Holistik 

Refleksi 1 (Holistik-Keseimbangan)  

Belajar yoga menghasilkan efek yang 

menyeluruh terhadap kehidupan. Penjelasan 

subyek menguraikan mungkin dalam segala 

hal, karena benar-benar baik tidak terpisah 

dari kehidupan spiritual, dan juga tidak 

begitu banyak yang terpisah dalam 

kehidupan sehari-hari. Dengan keluarga, 

pekerjaan, jadi ya semuanya itu secara 

bersama-sama. Dan jika subyek merasakan 

tidak seimbang dibagiannya, benar-benar 

yoga asana membantu untuk menjadi lagi 

ke pusat atau dalam diri. Untuk membantu, 

jika subyek menjalankan pekerjaan, dalam 

kehidupan sehari-hari. Ketika subyek 

sampai di sini (di tempat yoga), dengan tikar 

yang halus, subyek sendiri berekpresi “wow 

Haleluya!”. Sekarang datang sendiri 

mempersembahkan sesuatu, dan ruang yang 

benar-benar berbeda dengan subyek sangat 

menyukainya, dan bahkan cinta sejati. Jika 

subyek bisa belajar mengajar yoga setiap 

hari, ini yang terbaik baginya. Karena 

dengan yoga akan membantu subyek untuk 

menyeimbangkan kehidupan bisnis, 

kehidupan keluarga , dan kehidupan 

spiritual. Itu adalah hal yang holistik! Yang 

akan membuat subyek lebih seimbang. 

Berikut deskripsi subyek.  
“probably in every way, because 

really yoga not separate from my 

spiritual life, but not so much 

separate in daily life. With my 

family, my work, so yes, it all 

together. And if I feeling unbalance 

in the area I find really yoga asana, 

be help me to centre again, to help 

me, also if I come to the streets I 

am running here from work, in 

daily life. When I get here, finely 

mats, wow alleluia!  

Now it’s about me, now coming in 

myself offering something, and that 

really different space to me and I 

like, love actually. If I could teach 

every day that would best thing for 

me, because that would help me to 

balance in my business life, my 

family life, and my spirituals. 

That’s holistic thing! That would 

make me more balance” 

Refleksi pertama belajar holistik 

melalui yoga diterangkannya yoga dapat 

menyeimbangkan seluruh aspek kehidupan. 

Keseimbangan dimaksudkan, seimbang 

dalam kehidupan bisnis, sosial 

kekeluargaan, spiritualitas. Semuanya 

pembelajaran terangkum secara simultan 

dalam horisontal life. Hubungan 

keseimbangan antara semua mahkluk di 

dunia ini.  

 

Refleksi 2 (Holistik-Integritas) 

Subyek menyampaikan kebenaran 

tentang pembelajaran holistik yang 

dijalankan pada aktivitas yoga. Hubungan 

ini benar-benar ada! Ya. Tapi dirasakan 

subyek banyak orang yang mereka stres 

tidak terhubung kepada tubuh, jadi subyek 

pikirkan tubuh tidaklah terpisah. Apapun 

yang ada didalam pikiran akan terwujud 

setelah beberapa waktu dalam tubuh, dan 

bahkan penyakit berasal dari itu. Jadi 

pikiran memang tidak terpisah! Subyek 

benar-benar percaya itu, subyek pikir jika 

orang memiliki penyakit dalam tubuhnya 

berarti pasti orang itu memiliki sesuatu tidak 

benar dalam berpikir. Diketahui dalam 

berpikir, dan bahkan emosi, ini akan 

tersambungkan. Ya. Hal ini datang ke sistem 

organ! Inilah kebenarannya! Semua organ 

dapat sakit karena orang-orang tidak bisa 

memproses emosi, mereka tidak bisa 

memaafkan, mereka tidak bisa menerima. 

Mereka tidak dapat mengalir, seperti peran 

daripada pukulan emosi, mereka mulai 

keluar dari dalam tubuh (Self-Centre)! Yang 

dapat membuat sebuah lingkaran. Subyek 

benar-benar berpikir, orang-orang yang 

berjalan seperti itu hampir tidak 
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mengintegrasikan emosional, fisik, mental. 

Yang sebenarnya semuanya ini harus 

bersama-sama dalam integritas.  
“But think a lot of people stress 

they not connect to the body, so I 

think the body not separate. 

Whatever the going in the mind 

some will manifest after in the 

body, illness come from that. So 

really think they not separate! I 

really believe that, I think if you 

have sickness in the body that you 

have definitely something not right 

in the thinking, you know in the 

thinking, and the emotions, you just 

work to do. Yes. It is come to the 

organ system! Absolutely! All 

organ can sick because they can’t 

process with the emotion, they 

can’t forgive, they cannot accept. 

They can’t flow, like role to the 

punches, they start come out in the 

body! That can make circle. I really 

think, hardly integrating in that 

way, emotionally, physically, 

mentally, everything together”  

Deskripsi yang dijabarkan, orang tidak 

memikirkan efek holistik dari belajar yoga 

ini. karena hubungan pikiran dan tubuh 

sangat berintegrasi atau tidak terpisah. 

Integritas ini terjadi pada pembelajaran 

yoga. Realitasnya pada integritas fisik, 

mentalitas, dan spiritualitas. Kebenaran 

semuanya ini berimplikasi pada 

pembelajaran holistik-integritas. 

 

Refleksi 3 (Holistik-Filosofis) 

Subyek menerangkan latihan yoga 

yang dilakukan secara menyeluruh dan 

semua hal. Ini yang menjadikan 

penyebabnya semua sadhana dilakukan 

secara bersama-sama sekarang dan dalam 

praktek spiritual atau berlatih di salah satu 

jalan. Sebelumnya banyak realitas belajar 

sadhana dan kemudian subyek mencoba 

untuk menekan keduanya, namun sekarang 

tidak satu tanpa yang lain! Artinya jika 

subyek melakukan diet spiritual (sadhana), 

subyek harus belajar tentang gerakan yoga 

dan aliran energi sistem anatomi tubuh. 

Dicontohkan seperti belajar pembuatan obat 

herbal, subyek berlatih untuk membuat obat 

herbal tanpa berlatih Ayur Veda, dalam 

Hindu! Hal ini tidak akan terjadi! Dan 

begitupun dalam pembuatan obat herbal 

Cina. Harus belajar pengetahuan di 

dalamnya. Ini merupakan filosofi, kemudian 

dilakukan bersama-sama. Jadi, hal ini yang 

dipentingkan dalam sistem kepercayaan. 

Yang dipentingkan adalah hubungan! 

Tubuh, fisik, dan jiwa. Jika tidak dipelajari 

secara holistik maka tidak bisa berlatih 

maksimal. Subyek juga mendeskripsikan 

apakah pernah melihat orang-orang yang 

bermeditasi (Yogi) dengan perut besar? 

Berikut uraian subyek. 
Practise at the all. So, that why 

together I do sadhana now and 

spiritual practise at one practising 

or path! Before real lots of sadhana 

and then I try to hold that both, and 

now not one without the other! Like 

Chinese herbal medicine, you 

practise to make herbal Chinese 

medicine without not or you 

practising Ayur Veda, without 

being of Hindu! It is doesn’t work! 

Yes, it is a philosophy, together 

then. So, that important to spiritual 

believe system! So that is the 

relationship! The physical body, 

and the souls. Otherwise it not full 

practise, you look the people do 

meditate with the big tammy?”  

Dari pengalaman dan ekspresi ini, 

sistem kepercayaan dan filsafat yang 

dipelajari berjalan beriringan. Dipelajari 

secara bersamaan. Belajar aktivitas yoga 

yang dilakukan harus mengetahui pelajaran 

filsafat yang berkembang pada 

pengetahuannya.   

 

Refleksi 4 (Holistik-Koneksitas) 

Subyek menguraikan belajar yoga 

berdampak pada seluruh kehidupan. Semua 

pembelajaran yoga yang benar merupakan 

hal yang bersifat holistik, praktik, 

pengajaran, filsafat, sehingga holistik atau 

kombinasi tertentu dari kehidupan. Yoga 

adalah belajar tentang kehidupan. Seperti 

misalnya yang dilakukan diantaranya: diet, 

pencerahan diri, gaya hidup, baik secara 

fisik, mental, emosional, proses, dan 

hubungan spiritual. Kebutuhan belajar 
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mengajar yoga yang baik adalah kebutuhan 

yang sebenarnya terus menerus dilakukan.  
“Ghost all the learning true yoga is 

holistic, the practise, the teaching, 

the philosophy, so holistic or 

composite of certain of life. Yoga 

learning is about life. Diet, 

enlightenment, lifestyle, physically, 

mental, emotional, process, 

spiritual connection. The need of 

yoga teaching is need more actual 

will do”  

Refleksi dari pembelajaran holistik ini 

semua terangkai dalam hubungan. 

Koneksitas terjabarkan dari gaya kehidupan, 

sisi emosional, pencerahan diri, spiritualitas. 

Semua pembelajaran yoga berhubungan 

dengan aktualitas ini.  

 

Refleksi 5 (Holistik-Sistemik) 

Uraian subyek lainnya juga 

mendeskripsikan pembelajaran yoga 

dilakukan secara holistik. Keterangannya 

semua orang yang memiliki tubuh, memiliki 

bagian spiritual manusia, dan 

menghubungkannya ke segala sesuatu 

dengan tubuh fisik, tidak ada yang terpisah. 

Karena semua yang dipergunakan oleh 

manusia, diperlukan dalam seluruh jaringan 

tubuh. Umpan balik tubuh ke dalam 

sistematik itu. Yaitu sistem emosional yang 

dimiliki, dan sistem mentalitas, hati, 

semuanya untuk itu. Dan dalam realitas 

melakukan pembelajaran yoga terdapat 

sistem informasi begitu baru yang diterima 

melalui aliran energi holistik ini. Berikut 

deskripsi dan pemahaman subyek mengenai 

aspek menyeluruh belajar yoga.  
“You have your body, your 

spiritual state, and everything 

connect with the physical body, 

nothing is separate! Because you 

use all, you use in your body. Your 

body feedback in to that system. 

Your emotional system, and your 

mental system, the hearts, a big to 

that, so new information’s system 

also”  

Deskripsi pendidikan holistik melalui 

yoga diimplementasi sistemik dari dan ke 

(feedback) dalam seluruh sistem organ 

tubuh, sistem saraf dan emosional, sistem 

mentalitas. Menyeluruh pada sistemik kerja 

hati dan mendapatkan informasi baru atau 

firasat  (intuitions). Hasil belajar yoga 

terangkai pada kaidah pendidikan holistik-

sistemik.   

 

Refleksi 6 (Holistik-Kejiwaan) 

Subyek menerangkan pembelajaran 

dapat dilaksanakan secara holistik. Subyek 

belajar memulai dari spirit dan filsafat yoga. 

Subyek pikirkan semua orang berbeda! Ya, 

subyek pikir untuk semua orang, seperti 

halnya dia. Subyek tidak tahu apa yang 

orang dapatkan di masa lalu. Subyek sering 

memulai pelajaran yoga tidak mengenai 

tubuh. Tetapi orang sering belajar yoga 

datang dari gym, mulai menurunkan berat 

badan, untuk mendapatkan lebih kuat, dan 

fleksibel, itulah yang dilakukan banyak 

orang. Tapi bagi subyek adalah sebaliknya, 

subyek mulai dengan guru filosofis. Subyek 

memastikan belajar yoga mulai dari 

kejiwaan, tentang kepastian pengalaman 

roh. Dan dikarenakan subyek bergabung 

belajar yoga di usia muda dan memiliki 

nafsu belajar dan rasa takut,  jadi subyek 

memilik sangat banyak pertanyaan filsafat 

yoga. Guru yoga pertama subyek adalah 

guru filsafat, subyek memiliki semua 

pertanyaan ini. Dan guru yoganya 

memberikan inspirasi dan banyak 

perspektif. Subyek mulai belajar dengan dia 

untuk beberapa tahun. Subyek benar-benar 

mulai dengan pertanyaan filsafat yoga! 

Setelah dengan guru pertamanya subyek 

harus ke India, untuk mengeksplorasi lebih.  

Dan selalu dengan cara bertanya tentang 

filosofi yoga. Jiwa mengilhami subyek dan 

walaupun tubuh dianggap sekunder pada 

waktu itu, namun manusia tidak bisa hidup 

tanpa tubuh. Jadi ini benar-benar holistik, 

walaupun subyek memulainya tentang 

kejiwaan (Jnana Yoga: The Yoga 

Knowledge).  
“I think everybody is different! Yes, 

I think for everybody, like just. I 

don’t know what the people get in 

the past, I often if not the body, but 

often people come from the gym, 

they start lose the weight, to get 

stronger, and get flexible, I think 
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but that do a lots of people. But for 

me is opposite, I was start with my 

philosophy teacher. Definitely I 

start from the souls, definitely that 

spirits experience, and because I 

am join quieted last in young age 

and lust and fear and I had some 

many questions. My first yoga 

teachers was a philosophy 

teachers, I had all of this question 

and ha...ha....   

And he provided and inspiring 

many perspective. I start with him 

for a years. I actually start with the 

asking question. After with him I 

have to India, to explore more and 

yes I am always the way and the 

philosophy of yoga. Soul inspired 

me and the body that I love it, I 

love in my body, that always 

secondary really for me. 

Deskripsi ini pembelajaran bisa 

dimulai dengan aspek kejiwaaan. 

Menerangkan pembelajaran dapat 

dilaksanakan secara holistik. Subyek belajar 

memulai dari spirit dan filsafat yoga. Bukan 

hanya dari dalam tubuh yang sehat terdapat 

jiwa yang sehat. Namun sebaliknya 

penataan kejiwaan lebih penting dari tubuh. 

Walaupun diketahui sebagai mahkhluk 

hidup tidak terlepas dari tubuh dan 

kejiwaan. 

 

Refleksi 7 (Holistik-Praktis) 

Subyek menerangkan jika tidak 

praktis maka ada sesuatu yang hilang dalam 

dirinya. Semuanya termulai secara 

bersamaan, dan juga belajar secara 

menyeluruh. Untuk praktek yang berbeda 

dapat membuka hati subyek lebih dan lebih 

dalam. Jadi semuanya mulai datang 

bersama-sama. Jadi sekarang subyek tidak 

bisa memotong dari setiap aspek itu. Subyek 

tidak bisa memutus diri belajar yoga, dan 

kemudian jika saya memutuskan sesuatu 

seperti itu subyek akan merasa kehilangan. 

Dari sembahyang misalnya subyek tidak 

laksanakan atau berhenti berdoa subyek 

pasti kehilangan “sesuatu” dalam yoga. 

Pembelajaran yoga, itu semua bersama-

sama! Semuanya. Berikut ungkapnya. 

“To practise different open my 

heart more and more. So 

everything start to come together. 

So now I can’t cut of any aspect of 

it. I cannot cut yoga, and then if I 

cut something like I lose something. 

From the sembahyang. And if stop 

praying I will lost something in 

yoga. You know, it is all together! 

Everything together!”  

Praktis dalam belajar yoga harus terus 

menerus dilakukan. Jika belajar dalam satu 

hal tidak dilakukan maka kehilangan “nilai” 

pelajaran yang lain akan menjadi berimbas. 

Pendidikan secara holistik ini benar-benar 

harus secara praktis, dan konsistensi pada 

setiap kesempatan.  

 

Waktu Pembelajaran Yoga 

Subyek memikirkan tentang rentang 

waktu  untuk horoskop dan konsultasi yang 

dilakukan oleh guru. Pada awalnya, cara 

bekerja sangat baik, tidak ada masalah, kita 

tidak mengatakan! Setiap orang bisa 

menerima pembelajaran. Mereka 

mendapatkan sentuhan untuk belajar di 

awal! Mereka mendapatkan sentuhan 

makna-makna kehidupan, subyek mengenali 

diri mereka sendiri. Jadi pemahaman belajar 

yoga di awal sangat penting bagi orang 

Barat.  

Tapi subyek sekarang harus 

mengatakan saat ini konsultasi sangat cepat, 

semua orang tidak mendapatkan porsi waktu 

yang sama untuk konsultasi mereka. 

Maksud subyek adalah waktu yang sangat 

cepat sekarang bagi sebagian orang. Bukan 

untuk subyek. Karena waktunya sangat 

cepat kita tidak bisa mengerti! Sangat 

mengherankan. Subyek ingin mengatakan 

satu orang konsultasi gnana yoga minimum 

dilakukan satu jam. Itu sebabnya subyek 

meminta dua hari! Subyek tahu jika dia 

harus datang kembali, untuk membuat 

dirinya dan orang lain puas. Saat ini dalam 

belajar yoga  (jnana yoga) tidak banyak 

mengambil waktu. Waktu belajar yoga ini 

penting! Penting jika menjaganya dengan 

tepat. Subyek berpikir mengikuti cara orang 

Timur. Seperti yang orang Bali lakukan. 

Subyek mengikuti budaya dan filosofi ini, 
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ya itu sangat baik, tetapi subyek 

memerlukan waktu yang panjang untuk 

pemahaman budaya dan filsafat orang Bali. 

Berikut deskripsi subyek.  
I think about the horoscope, in the 

beginning, the way you works very 

goods, no problem, we nothing to 

say! Every people could accept the 

learning. They are touch! They got 

touch the meaning of the thing, I 

recognize them  

But I have to say this time the 

consultation is very quick, 

everybody not the same time now. I 

mean is the time is very quick now 

for some people. Not for me. Very 

quick we didn’t understand! 

Surprise. I guest minimum one hour 

for that! That why I ask two days! I 

have to know if I coming back, 

make a people satisfied.  

We don’t take time! This is 

important! If keep the right time. 

Because some people who make the 

therapy, we can do the 

consultations, the same time. But 

they have to wait long time and 

after the consultations. In the 

beginning yes. But we could do it 

together. We begin consultations is 

very important! We needs to lets 

know them when the classes start. 

Because the stars is very important. 

I think is the good id, no it is the 

goods way. Your way, like you do. 

Perhaps is like you. We follow this 

culture and this philosophy, yes it 

good think, but we needs to do with 

the time! 

Subyek menerangkan dalam 

menggunakan waktu dengan tepat saat 

konsultasi awal. Konsultasi dan horoskop 

berupa esensi di awal. Jangan dilakukan 

tergesa-gesa mengakibatkan kurangnya 

pemahaman individu dalam belajar. 

Orientasi belajar spiritual memerlukan 

waktu khusus, yang bermanfaat terhadap 

dibukanya ruang pemahaman kata hati dan 

perasaan. 

Subyek memberikan pandangan 

bahwa sebenarnya berlatih yoga yang baik 

mesti dilakukan setiap hari. Dan ketika 

peserta didik yang pemula, sebaiknya 

berlatihnya yoga itu yang terbaik adalah 3 

(tiga) kali dalam seminggu, sehingga peserta 

yoga punya kontinuitas, ketika hanya 

dilakukan sekali sebulan, maka tubuh 

dibawa kembali. Semua upaya yang dibuat, 

dalam satu jam atau dua jam, pelajaran 

dapat menghilang bagaikan debu. Jadi 

pelajaran yang dilakukan hanya sewaktu-

waktu tidak benar-benar memberikan efek. 

Subyek mendeskripsikan di sini, pada kelas-

kelas yoga lebih seperti kursus. Dan jika 

peserta yoga malas tidak benar-benar 

memiliki harapan untuk lebih baik. 

Jadi belajar yoga menurut subyek, 

harus berlatih terus-menerus. Dan tetap 

tinggal dengan pembelajaran normal. Jika 

peserta latihan serius, melakukan 

pembelajran yoga setidaknya 20 menit 

setiap hari! Akan bisa dirasakan dalam 

tubuh, dan apa jenis yoga asana yang perlu 

dilakukan! Mungkin hari ini dilakukan yin 

yoga  atau hari yang lain dilakukan yang 

yoga. Dan subyek menerangkan mungkin 

peserta didik lebih banyak latihan prana 

atau lebih energik, maka memilih 

melakukan itu. Seperti yang harus dilatih 20 

menit setiap hari! Jika tidak, peserta tidak 

memiliki manfaat apapun. Dan jika 

dilakukan hanya sekali sebulan peserta tidak 

mendapatkan manfaatnya. Berikut uraian 

subyek. 
“Actually practice yoga good for 

every day. And when you start, it 

best 3 time a weeks, so you got 

continuity, when you just doing 

once a month, then the body 

brought back, all the effort you 

made, in one hour or two hours, 

just gone again. So you don’t really 

effect on that. Here more like a 

course classes, and you don’t really 

have expect at all with that! 

So you have to practise constantly. 

And stay with the normally. So if 

you serious practise, you should do 

yoga at least 20 minute every day! 

And you can feel to your body, 

what kind of asana you need to do! 

Maybe of yin yoga day or yang 

yoga day. And maybe you want 

more prana practise or more 

energetic, then you do that. Like 
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you should practise 20 minute 

every day! Otherwise you don’t 

have any benefit. And once a month 

nothing. Yes, you need really got it 

doesn’t’t really effect in once a 

month”. 

Keberlanjutan proses belajar sangat 

diperlukan dalam belajar yoga ini. subyek 

menerangkan seperti belajar pada kursus-

kursus bahasa misalnya harus dilakukan 

dengan rutinitas dan mobilitas tinggi. Jika 

tidak, peserta akan kehilangan pelajarannya. 

Pelajaran yang baik bagi pemula adalah 3 

(tiga) kali dalam seminggu. Sebaiknya tidak 

dilakukan hanya sebulan sekali, tidak 

mendapatkan manfaat yang maksimal. Maka 

dari itu pelajaran harus continous learning 

sebagai upaya peningkatan mutu dan 

kualitas peserta didik. 

Deskripsi kebutuhan belajar yoga 

yang diterangkan subyek dan pemecahan 

masalah yang ditetapkan dengan 

menggunakan negosiasi dengan gurunya. 

Tapi harus benar waktunya yang diperlukan, 

karena belajar yoga sangat sukar mengerti, 

diperlukan waktu dan pengalaman yang 

sangat pas. Subyek juga menambahkan 

terkadang egonya tidak memerlukan yoga 

meditasi. Ada yang salah sama egonya. 

Karena egonyalah yang tidak mau 

melakukan yoga meditasi. Jadi ini tipis 

sekali (subtil) dalam belajar yoga. Dan ini 

merupakan kunci belajar. Waktu belajar 

juga sangat mempengaruhi. 

Subyek lainnya juga menerangkan hal 

yang sama. Seperti yang terjadi pada kelas-

kelas Tina Nance juga, banyak pelajaran 

yang aktif, dan ada juga banyak belajar cara 

penyembuhan diri melalui gerakan-gerakan, 

yang mendalam untuk organ. Juga gaya 

aktif ini dari belajar vinyasa yoga bertujuan 

untuk penyembuhan seluruh tubuh! Tujuan 

belajar yoga memang ini yang sebenarnya. 

Tapi hal itu hanya terjadi jika dipelajari dan 

ditelaah untuk jangka panjang (lifelong 

learning). Tidak bisa dipelajari hanya dalam 

satu satu waktu! Seperti membalik telapak 

tangan! Satu waktu belajar memang baik, 

memang itu akan membantu. Jika peserta 

yoga tahu bantuan dari pembelajaran yoga, 

maka dia akan kecanduan belajar sepanjang 

waktu. Subyek menerangkan ini perjalanan 

panjang dari proses pendidikan! Sebagai 

pembelajar sejati peserta harus konsisten! 

Berikut deskripsi yang disampaikan subyek.  
“and at Tina Nance classes also, 

many a lots of active, and lots of 

healing, yes deep to the organs. 

Also the active style even vinyasa 

yoga aim that healing the body! 

This actual purpose! But it only 

work for the long term. Cannot one 

time! One time is good, it will help! 

You know its help! Long journey! 

Should be consistency!”  

Konsistensi sangat diperlukan dalam 

belajar yoga. Untuk mengetahui pelajaran 

organ dalam tubuh dibutuhkan waktu belajar 

lama (lifelong learning). Kosisten 

dimaksudkan untuk mengetahui detail dalam 

tubuh sendiri, apa kelemahannya dan energi 

apa yang berlebihan dalam tubuh. Maka 

dibutuhkan waktu lama dalam mengetahui 

setiap sisi di  dalam tubuh sendiri (inself 

study). 

Keterangan yang disampaikan subyek 

tentang waktu belajar. Subyek memiliki 

banyak guru yang berbeda-beda. 

Kebenarannya bahwa belajar yoga telah 

selama dua puluh tahun. Pada guru-gurunya 

subyek menanyakan pada sesuatu 

kedalaman diri, dan, seperti kelangsungan 

kehidupan subyek. Dalam belajar yoga 

banyak suatu hal yang baru timbul dari 

perjalanan hidup. Bahwa subyek memohon 

aspek yang bisa diajarkan oleh guru-

gurunya. Guru-gurunya yang sempurna 

datang di waktu yang sangat tepat! Hal itu 

sangat menakjubkan bagi subyek. Subyek 

menerangkan disaat ingin belajar meridien 

datang guru China yang membantunya 

mempelajari obat-obatan China. Dan ketika 

belajar tentang nadi, guru India datang tepat 

di hadapan subyek. Bagaimanapun juga ini 

dianggap sebagai keajaiban yang terjadi. 

Apapun pertanyaan pelajaran diri yang 

datang, jawaban sudah ada di depan mata! 

Sangat mudah terlihat. Semuanya datang, 

dan jawabannya datang di sekitar t. Yang 

perlu diambil dan disadari, hanyalah kunci 

belajar yang sudah ada di depan! Tepat, dan 

bagaimana magis itu! Subyek menduga ini 
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bukan hanya tiba-tiba, ada aspek yang lain 

yaitu karma yoga dan juga anugrah dari 

alam semesta. 
A lots of different teachers! Really 

of will see of twenty years. I ask 

something deeps and, like I am 

unfolding, as a new aspect of the 

journey arise, that I beg your 

aspect. The perfect teacher come in 

the perfect time! it was amazing, 

how though I work, that’s a magic 

of mind! Whatever the coming up of 

the answer coming out already 

there!  

Easy to looks! Everything coming 

up, and the answer coming around! 

You need take aware, and where is 

the key that just in the fronts! 

Exactly, and how magical is that? I 

guessed this is not just suddenly, 

and your karma also, and from 

universe!”  

Pembelajaran yoga yang dilakukan 

puluhan tahun, terkadang tidak bisa ditelaah 

secara logika. Realitas pengalaman subyek 

menerangkan bahwa dalam kurun waktu 

sekian lama belajar yoga, terjadi aspek yang 

menakjubkan diantaranya; ketika 

mendapatkan pertanyaan baru, tepat di 

depan mata sudah terdapat jawaban tersedia 

mengatasi masalah kehidupan. Ini 

terdeskripsi karena suatu pelajaran positif 

yang dilakukan secara terus-menerus dan 

berulang-ulang akan berdampak pada 

kebaikan peserta didik. Belajar yoga mesti 

dilakukan sebagai sebuah continous 

learning.  

 

PENUTUP 

Refleksi pertama belajar holistik 

melalui yoga diterangkannya yoga dapat 

menyeimbangkan seluruh aspek kehidupan. 

Holistik-Keseimbangan dimaksudkan, 

seimbang dalam kehidupan bisnis, sosial 

kekeluargaan, spiritualitas.Temuan kedua 

terdapat realitas belajar yoga terletak pada 

integritas fisik, mentalitas, dan spiritualitas. 

Kebenaran ini berimplikasi pada 

pembelajaran holistik-integritas.Temuan 

refleksi ketiga holistik-filosofis aktivitas 

yoga yang dilakukan harus mengetahui 

pelajaran filsafat dan sistem kepercayaan 

yang berkembang, serta berjalan beriringan.  

Refleksi keempat holistik-koneksitas dari 

pembelajaran holistik ini terjabarkan dari 

gaya kehidupan, sisi emosional, pencerahan 

diri, spiritualitas. Hasil belajar yoga holistik 

kelima terangkai pada kaidah pendidikan 

holistik-sistemik Yaitu menyeluruh pada 

sistemik kerja hati dan mendapatkan 

informasi baru atau firasat  (intuitions). 

Holistik-Kejiwaan pada deskripsi keenam 

diketahui sebagai mahkhluk hidup tidak 

terlepas dari tubuh dan kejiwaan. Refleksi 

ketujuh dari holistik-praktis adalah praktis 

dalam belajar yoga harus terus menerus 

dilakukan. Jika belajar dalam satu hal tidak 

dilakukan maka kehilangan “nilai” pelajaran 

yang lain. 

Deskripsi pertama dalam continous 

learning pada orientasi belajar yoga dan 

spiritual memerlukan waktu khusus, yang 

bermanfaat terhadap dibukanya ruang 

pemahaman kata hati dan perasaan. 

Keberlanjutan proses belajar dalam 

deskripsi kedua upaya pelajaran yoga harus 

continous learning sebagai upaya 

peningkatan mutu dan kualitas peserta didik 

bukan hanya sekali atau dua kali, namun 

berkali-kali. Deskripsi ketiga menyajikan 

konsistensi sangat diperlukan dalam belajar 

yoga. Untuk mengetahui pembelajaran 

organ dalam tubuh dibutuhkan waktu belajar 

lama (lifelong learning). Kosisten 

dimaksudkan untuk mengetahui detail dalam 

tubuh sendiri, apa kelemahannya dan energi 

apa yang berlebihan dalam tubuh (in-self 

study). Realitas keempat dari pengalaman 

subyek menerangkan bahwa dalam kurun 

waktu sekian lama belajar yoga, tersedia 

jawaban atas masalah kehidupan (problem 

solving). 
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Abstrak: Derasnya arus informasi di era informasi digital mengubah perilaku masyarakat di hampir seluruh lini 

kehidupan. ‘Serbuan’ informasi dari luar akan dapat memengaruhi budaya, nilai-nilai, norma dan tradisi yang 

berlaku di masyarakat. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan orangtua dalam pola pengasuhan kepada anak-

anaknya dan frekuensi waktu pertemuan dalam keluarga  karena kesibukan orangtua bekerja. Minimnya waktu 

bersama keluarga  akan berdampak pada tumbuh-kembangnya kemampuan anak. Durasi waktu di sekolah yang 

pendek (sekitar 4–5 jam) ditambah dengan padatnya muatan materi ajar yang harus disampaikan menjadikan 

sekolah tak punya waktu yang cukup membuat siswanya mencapai hasil belajar yang optimal. Jangankan 

membekali siswa dengan keterampilan ini dan itu sebagai pelengkap kemampuan utamanya. Untuk sekedar 

mencapai target minimal tersampaikannya materi ajar saja sekolah sering kekurangan waktu. Selebihnya, 

biasanya sekolah mendorong siswa untuk belajar mandiri di rumah dengan membebani pekerjaan rumah (PR) 

yang harus dikerjakan siswa. Namun tidak meratanya kondisi keluarga siswa, maka proses belajar mandiri tadi 

juga tak banyak membantu sekolah mencapai hasil belajar yang diharapkan. Kondisi yang berlangsung selama 

bertahun-tahun tersebut akan sangat memengaruhi kualitas pendidikan secara nasional. Sekolah-sekolah di 

perkotaan akan semakin tertinggal di tengah arus deras informasi yang mengendalikan perilaku siswa/anak. 

Ketidakpedulian orangtua terhadap pendidikan anak di sekolah juga menyumbang beban pada sekolah. 

Sementara itu di daerah pedesaan ataupun terpencil, arus informasi yang deras tidak terlalu berdampak. Maka 

diperlukan jalan keluar bagi permasalahan tersebut dengan memadukan sistim pendidikan formal, non formal 

dan infromal dalam satu kesatuan manajemen pendidikan di satuan pendidikan. Dari sini siswa akan terlindungi 

dari derasnya arus informasi dan sekolah akan lebih leluasa membekali dengan berbagai keterampilan sesuai 

kebutuhan. 

 

Kata Kunci: full day school, pendidikan nonformal, formal, informal 

 

PENDAHULUAN 

Menurut UU No.20 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, 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. Definisi inilah yang kemudian 

menjadi dasar dari diselenggarakannya 

pendidikan nasional yang didefinisikan 

sebagai: pendidikan yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang berakar pada nilai-nilai agama, 

kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap 

terhadap tuntutan perubahan zaman. (UU 

No. 2/2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional). Menurut Jalaludin (2003) 

mendefinsikan bahwa pendidikan pada 

dasarnya adalah usaha sadar yang diarahkan 

untuk mematangkan potensi fitrah manusia, 

agar setelah tercapai kematangan itu ia 

mampu memerankan diri sesuai dengan 

amanah yang disandangnya serta mampu 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

kepada Sang Pencipta. Selain itu, Sonhadji 

(2015) menyatakan bahwa pendidikan 

adalah proses transmisi kebudayaan dari 

satu generasi ke generasi berikutnya, 

menekankan pada aspek mental dan 

rasionalitas, untuk persiapan kehidupan di 

masa depan, agar tercapai martabat yang 

mulia. 

Pendidikan juga merupakan sebuah 

karunia pengetahuan yang tidak dapat dicuri  

dan dapat membantu setiap anak pada usia 

yang sangat muda, belajar untuk 

mengembangkan dan menggunakan 

kekuatan mental, moral dan fisik mereka, 

yang mereka peroleh dari berbagai jenis 

ataupun jenjang pendidikan. Sehingga bisa 

mailto:ikhsangunadi@gmail.com
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dikatakan bahwa melalui pendidikan akan 

membawa pengetahuan kepada anak untuk 

dapat mencapai puncak impiannya. Maka 

dari itu, pendidikan sangat penting bagi 

setiap orang, yang keberadaan tak bisa 

dipungkiri lagi. Tingkat pendidikan 

membantu orang mendapatkan rasa hormat 

dan pengakuan. Ini adalah bagian tak 

terpisahkan dari kehidupan manusia, baik 

secara pribadi maupun sosial. Menurut, Jalal 

dan Supriyadi (2001), harus diakui bahwa 

tingkat “pendidikan” seseorang dapat 

menjadi ukuran tingkat kemampuan 

berpikirnya. Tanda petik dicantumkan untuk 

menandai bahwa pendidikan dalam konteks 

ini tidak harus diperoleh dari sistem 

pendidikan formal yang biasanya 

diselenggarakan oleh suatu pemerintahan, 

melainkan bisa oleh lembaga-lembaga 

nonformal bahkan keluarga atau secara 

otodidak. 

Pendidikan juga sering disebut sebagai 

proses belajar dan memperoleh pengetahuan 

di sekolah, dalam bentuk pendidikan formal. 

Namun, proses pendidikan tidak hanya 

dimulai ketika pertama kali bersekolah. 

Proses pendidikan telah dimulai pertama 

kali di rumah, atau dari sumber/tempat lain 

melalui kursus guna melengkapi 

keterampilan tambahan. Seseorang tidak 

hanya memperoleh pengetahuan hanya dari 

guru, tapi juga dapat belajar dan menerima 

pengetahuan dari orangtua, anggota 

keluarga dan bahkan pihak/orang lain.  

Peserta didik dan orangtua adalah pemangku 

kepentingan (atau konsumen) yang 

mempunyai ekspektasi yang harus 

dipuaskan (atau paling tidak dikelola) dan 

guru adalah pekerja yang harus dihargai dan 

dikembangkan secara profesional (Lie, 

2014). 

Secara ideal, anak atau siswa 

semestinya mendapatkan ‘sentuhan’ proses 

pembelajaran dari ketiga jenis pendidikan di 

atas (formal, non formal dan informal), 

sehingga anak/siswa bisa belajar sepanjang 

waktu dalam bimbingan dan pengasuhan 

yang benar. Namun dengan pola 

persekolahan seperti hari ini, dimana kondisi 

masing-masing keluarga (orangtua) tidak 

bisa melakukan pengasuhan di rumah secara 

tepat dan dengan porsi yang relatif sama 

dengan anak/siswa lainnya. Selain kondisi 

orangtua tersebut, juga paradigma orangtua 

dalam memosisikan sekolah bukan sebagai 

mitra dalam menyukseskan pendidikan 

anak. Sekolah yang terbatas waktunya, 4-5 

jam sehari, tidak memungkinkan sekolah 

mampu menuntaskan beban materi 

pelajaran, dan menggali semua potensi 

terpendam yang dimiliki siswa. 

Hal lain dan juga menjadi tantangan 

bagi guru dan orangtua saat ini adalah 

berkembangnya dunia teknologi informasi 

(TI) yang ditandai dengan hadirnya serbuan 

informasi melalui dunia maya (virtual) yang 

dengan mudah di-akses dari telpon seluler 

(ponsel) pintar/smartphone kapan-pun dan 

dimana-pun. Kecanggihan teknologi yang  

dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk 

memperdagangkan informasi tanpa 

menghiraukan aspek moral, susila dan nilai-

nilai agama. Penyebaran gambar dan 

tayangan berbau pornografi di dunia maya 

berakibat pada rusaknya sikap dan perilaku 

masyarakat, termasuk siswa sekolah yang 

terpapar adiksi pornografi. Harian online 

Suara Pembaruan edisi Kamis, 14 

Nopember 2013 pernah mengabarkan 

sebuah fakta hasil survei KPAI di 12 kota 

besar di Indonesia terhadap 4500 remaja, 

dimana 62,7% responden menyatakan 

pernah berhubungan badan, 21% di 

antaranya telah melakukan aborsi. Masih 

dari sumber yang sama, 97% responden 

pernah menonton dan mengakses 

pornografi. Fakta ini yang sangat 

memprihatinkan, karena bisa jadi hingga 

hari ini angka tersebut tidak makin 

berkurang. Kita bisa saksikan pada kasus-

kasus yang menyangkut kejahatan asusila 

pada anak yang marak di beritakan media 

dan pembicaraan di ruang publik. 

Kebebasan informasi dan kecanggihan 

teknologi era saat ini memang menjadi 

tantangan bagi para guru dan orangtua 

dalam melindungi anak-anaknya dari 

pengaruh negatif internet dan interaksi dunia 

maya yang dapat melemahkan fokusnya 

sebagai seorang pelajar. Demikian pula 
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melindungi dari pergaulan yang cenderung 

permisif karena pegeseran nilai moral yang 

ada di masyarakat, terutama di masyarakat 

perkotaan. 

Telah menjadi ciri dari masyarakat 

perkotaan yang lebih dinamis dalam pola 

kesehariannya, dibandingkan dengan 

masyarakat pedesaan. Di perkotaan, yang 

sebagian besar merupakan masyarakat 

industri, dimana orangtua memiliki aktivitas 

di luar rumah lebih sering/banyak 

ketimbang di rumah. Para ibu rumah tangga 

(meski tidak bekerja di luar) tidak sedikit 

yang memiliki kegiatan di dalam 

komunitasnya. Sementara masyarakat 

pedesaan yang lebih cenderung agraris, 

tidak terlalu punya banyak atktivitas di luar 

rumah yang menyita.  

Usulan Mendikbud Prof. Muhajir 

Effendy tentang wacana penyelenggaran 

Full day School patut dipertimbangkan 

sebagai salah satu solusi terhadap kondisi 

seperti diuraikan di atas. Hal ini mungkin 

juga didasarkan atas asumsi bahwa 

peningkatan etika dan moral dapat dicapai 

melalui pendidikan. (Sonhadji, 2014). 

Proses pemanjangan waktu belajar siswa di 

sekolah akan memberi keleluasaan bagi 

sekolah untuk melakukan proses interaksi 

pembelajaran lebih lama dan 

memungkinkan bagi sekolah memperdalam 

ataupun memperluas materi ajar kepada 

siswa. Lalu, yang menjadi pertanyaan besar 

sekarang adalah: “apakah sekolah cukup 

mampu melayani siswa dengan melengkapi 

kemampuan siswa melebih sekolah reguler 

pada umumnya, atau dengan kata lain, 

apakah sekolah mampu melayani kebutuhan 

belajar siswa dengan berbagai keterampilan 

yang aktual?”, dan masih banyak pertanyaan 

lain yang menantang untuk dijawab sekolah 

di dalam melaksanakan wacana tersebut. 

Adapun makalah ini memiliki tujuan, 

yaitu: (a) memberi pemahaman tentang 

permasalahan sekolah berkenaan dengan 

wacana Mendikbud tentang 

penyelenggaraan Full day School; (b) 

menjelaskan masalah kondisi keluarga dan 

paradigma orangtua yang masih melekat 

tentang tanggung jawab pendidikan anak; 

dan (c) memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap| kemungkinan dilakukannya 

konsep Full day School dengan mewadahi 

peran pendidikan formal, non-formal dan 

informal kepada sekolah. 

Sedangkan masalah yang akan dibahas 

dapat dirumuskan sebagai berikut; (a) 

Apakah tantangan dan hambatan yang bakal 

dihadapi sekolah sehubungan dengan 

wacana penerapan Full day School?, (b) 

Bagaimana kondisi dan paradigma orangtua 

siswa terhadap sekolah?, (c) Bagaimana 

sumbangan pemikiran yang  dapat diberikan 

sehubungan dengan wacana Full day 

School?. 

 

PEMBAHASAN 

Analisa Masalahan Pendidikan Full Day 

School 

Apabila ditelusuri dan dikaji lebih 

jauh, sejumlah persoalan yang muncul 

merupakan dampak dari sejumlah kebijakan 

sebelumnya yang merupakan andil tidak 

hanya Pemerintah pusat, tapi juga kebijakan 

regional/lokal berkenaan dengan 

pengelolaan bidang pendidikan setiap 

daerah. Belum lagi masalah lain yang 

sekarang menjadi patologi di masyarakat 

yang sangat memengaruhi proses 

pendidikan akhlak dan moral generasi muda 

ke depan. 

Berikut ini adalah rangkaian uraian 

sejumlah masalah yang akan dapat menjadi 

batu ganjalan sekolah dan tantangan 

penerapan kebijakan Full day School di 

semua sekolah. Tantangan dan hambatan 

bagi sekolah saat ini sangat banyak, tapi 

beberapa yang bisa dibahas dalam makalah 

ini dan bisa dikaitkan dengan pola 

persekolahan saat ini dan yang akan datang, 

yaitu: (a) soal kepedulian orangtua pada 

dunia pendidikan, (b) perkembangan 

teknologi informasi, dan (c) ketersediaan 

guru. Selanjutnya masing-masing diuraikan 

dan dibahas sebagai berikut. 

 

Kepedulian Orangtua pada Dunia 

Pendidikan 

Para pakar meyakini bahwa keluarga 

adalah lingkungan pertama dimana jiwa dan 
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raga akan mengalami pertumbuhan dan 

kesempurnaan. Keluarga adalah satu-

satunya sistem sosial yang diterima  di 

semua masyarakat, baik yang agamis 

maupun yang nonagamis (Elmubarok, 

2008). Dikatakannya pula, seperti halnya 

sekolah, keluarga memiliki arti penting bagi 

perkembangan nilai kehidupan pada anak. 

Namun dengan segala kekhasannya keluarga 

memiliki corak pendidikan yangberbeda dari 

sekolah. 

Dalam memandang sekolah, tidak 

sedikit orangtua beranggapan, sekolah 

sebagai tempat untuk ‘penitipan’ anaknya 

daripada sendirian di rumah. Orangtua 

memindahkan tanggung jawab pendidikan 

anak kepada sekolah, sehingga orangtua 

tidak mau tahu apapun tentang anaknya. 

Orangtua tidak bisa menerima jika anaknya 

dinilai buruk atau menjadi anak yang 

bermasalah. Orangtua cenderung 

menyalahkan guru atau sekolah ketika 

anaknya dinilai nakal, atau mendapat nilai 

rendah. 

Di dalam paradigma orangtua seperti 

ini, sekolah dan guru hanya akan menjadi 

‘keranjang sampah’. Mereka menjadikan 

sekolah sebagai tempat anak mereka 

menjadi baik tanpa ikut terlibat aktif di 

dalam ikut mendorong anaknya untuk 

berprestasi. Orangtua menganggap dengan 

menunaikan kewajiban keuangannya kepada 

sekolah dianggap sudah selesai tugas 

mereka. Orangtua juga cenderung menuntut 

yang berlebih kepada sekolah terhadap 

kondisi anaknya. 

Tingkat kepedulian ini akan menjadi 

kendala terbesar bagi sekolah ketika sekolah 

membutuhkan dukungan dari 

orangtua/rumah. Karena itu jika persoalan 

ini merata dihadapi oleh sekolah dan terjadi 

pada kondisi sebagian besar orangtua siswa, 

maka sekolah sebaiknya menjadikan pola 

sekolah biasa menjadi Full day School. Jika 

sekolah tetap menggunakan pola reguler 

dimana siswa masuk pukul 07.00 dan 

pulang pukul 12.00/13.00 

 

 

 

Perkembangan Teknologi Informasi 

Sejak ditemukannya komputer pada 

awal abad ke-20 mendorong kehidupan 

semakin cepat dan merevolusi gaya hidup 

manusia. Perkembangan komputer yang 

lebih banyak digunakan oleh industri beralih 

ke komputer pribadi (personal computer), 

bahkan lebih dari itu. Sejarah peradaban 

manusia melewati tiga era: era agraris, era 

industri, dan era informasi, yang oleh 

Toffler (1980) masing-masing dinamakan 

Gelombang Pertama (First Wave), 

Gelombang Kedua (Second Wave), dan 

Gelombang Ketiga (Third Wave). Pola 

teknologi informasi dan transformasi 

pendidikan merupakan gejala yang 

menonjol pada era Gelombang Ketiga. 

Menurut Sonhadji (2014), dalam 

perjalanannya, ketiga gelombang tersebut 

memiliki karakteristik yang berbeda. 

Apabila masyarakat agraris berorientasi 

pada masa lalu, dan masyarakat industri 

berorientasi pada masa sekarang, 

masyarakat informasi berorientasi pada 

masa depan. Berikut ini adalah tabel 

rangkuman perbedaan tiga gelombang di 

atas. 

 
Aspek Era Agraris Era 

Industri 

Era 

Informasi 

Waktu Beribu-ribu 

tahun 

100-200 

tahun 

2-3 dasa 

warsa 

Orientasi Masa lalu Masa 

sekarang 

Masa 

depan 

Pola 

permainan 

Manusia 

menghadapi 

alam 

Manusia 

mengahad

api mesin 

Komunika

si manusia 

dengan 

manusia 

lain secara 

interaktif 

Sumber 

daya 

strategik 

Tenaga 

manusia dan 

hewan 

Modal Informasi 

dan 

pengetahu

an 

Pola 

ekonomi/pr

oduksi 

“Padat 

karya” 

“Padat 

modal” 

“Padat 

otak” 

 

Abad 21 adalah era globalisasi dimana 

istilah ini sering digunakan untuk 

menggambarkan penyebaran dan keterkaitan 

produksi, komunikasi dan teknologi di 

seluruh dunia. Antoni Giddens, seorang ahli 

Soliologi moderen, menjelaskan globalisasi 

sebagai intensifikasi relasi sosial di seluruh 
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dunia yang menghubungkan lokalitas yang 

berjauhan sehingga kejadian-kejadian 

lokaldibentuk oleh peristiwa-peristiwa yang 

terjadi di belahan dunia yang lain (Lie, 

2014). Perkembangan teknologi informasi 

yang terus berkembang hingga hari ini 

memengaruhi gaya hidup setiap orang. 

Integrasi alat komunikasi, teknologi 

komputer dan teknik gambar (capturing) ke 

dalam satu perangkat bernama telpon pintar 

(smartphone) ditambah lagi adanya 

perangkat aplikasi untuk semua kebutuhan, 

membuat kehidupan umat manusia semakin 

dimanjakan. Suatu peristiwa di belahan 

bumi lain dengan cepat bisa diketahui oleh 

yang tinggal di belahan bumi lainnya. Untuk 

berhubungan dengan orang lain bahkan 

orang yang belum dikenal sekalipun 

menjadi lebih mudah dan cepat. Dunia 

sudah tak berbatas, berubah menjadi desa 

kecil, persis seperti yang diperkirakan oleh 

Naitbitt (1984) tentang datangnya sepuluh 

kecenderungan besar-besaran: (1) 

masyarakat industri menjadi masyarakat 

informasi, (2) teknologi tenaga menjadi 

teknologi tinggi (high tech)/sentuhan tinggi 

(high touch), (3) ekonomi nasional menjadi 

ekonomi global, (4) jangka pendek menjadi 

jangka panjang, (5) pola sentralisasi menjadi 

desentralisasi, (6) bantuan institusi menjadi 

bantuan sendiri, (7) demokrasi perwakilan 

menjadi demokrasi yang lebih partisipatif, 

(8) struktur hirarki menjadi jaringan 

(network), (9) konsentrasi industri bergerak 

dari utara ke selatan, dan (10) pilihan 

tunggal mengarah pada pilihan ganda. 

Perubahan gaya hidup juga merupakan 

tantangan bagi sekolah untuk dapat tetap di 

jalurnya dalam mencerdaskan generasi 

muda di tengah arus informasi yang begitu 

dahsyat membanjiri kehidupan siswa 

sepanjang waktu. Sebagaimana banyak 

dimuat di media cetak dan elektronik 

bahkan media sosial atau media online, 

kasus asusila terjadi atau kasus yang 

melibatkan pelajar maupun guru, dan 

menghebohkan maka akan cepat menyebar 

dan menjadi pembicaraan di dunia maya. 

Belum lagi begitu maraknya tayangan 

pornografi di dunia maya yang setiap saat 

bisa mengancam anak/siswa secara fisik, 

maupun mental. Inilah realita yang harus 

dihadapi oleh sekolah. Kecanggihan 

teknologi bukan cuma fasilitas yang 

memudahkan tapi juga sekaligus ‘hantu’ 

yang siap memangsa apapun yang dilakukan 

sekolah sebagai penyeru kebaikan dan 

lembaga pembentuk moral. 

 

Ketersediaan Guru  

Sementara itu masalah lain yang 

berkenaan dengan penerapan pendidikan 

Full day School adalah soal ketersediaan 

guru. Yang dimaksud ketersediaan guru di 

sini bukan hanya terkait pada jumlah, tapi 

juga pada kualifikasi kebutuhan yang 

mampu menangani dengan berbagai 

pendekatan. Hal ini penting mengingat 

pendidikan Full day School tidak hanya 

sebagai wadah pendidikan formal, tapi juga 

harus menjadi wahana pendidikan formal 

sekaligus informal. Mengapa?. 

Dengan menyelenggarakan 

pendidikan pola Full day School maka 

sudah tentu waktu belajar di sekolah 

(pendidikan formal) lebih panjang. Sehingga 

waktu untuk mendapat pengasuhan di rumah 

(pendidikan informal) dan kesempatan 

mendapat keterampilan lain (dari pendidikan 

non-formal) semakin sedikit/sempit. Maka 

sudah semestinya apabila sekolah juga 

menyediakan layanan dan pendekatan yang 

memungkinkan siswa memperoleh semua 

model pendidikan dalam rentang waktu 

tertentu di sekolah. 

Konsekuensi dari itu semua, sekolah 

harus tersedia guru dan tenaga kependidikan 

yang memadai dan memiliki kapabilitas 

untuk menjalankan layanan komplit kepada 

siswa. Sekolah akan didesain sedemikian 

rupa sehingga setiap hari siswa 

mendapatkan aktivitas pembelajaran yang 

bersifat formal dari kurikulum resmi, lalu 

mendapat tambahan keterampilan untuk 

melengkapi kemampuan motoriknya seperti: 

memasak, menjahit, menyulam, merakit alat 

elektronik, robotik, dan sebagainya. Sekolah 

melalui para guru dan tenaga kependidikan 

yang terlibat di sekolah juga harus 

menggunakan pendekatan selayaknya 
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sebagai orangtua bagi siswa. Dengan 

demikian sekolah harus menyediakan 

sejumlah guru yang mampu menjalankan 

peran sebagai guru, instruktur sekaligus 

orangtua pada waktu bersamaan. 

Untuk menyiapkan guru dan tenaga 

kependidikan seperti yang disinggung di 

atas tentu bukan hal yang mudah, mengingat 

ketersediaan guru saat ini, terlebih yang ada 

di daerah pelosok ataupun pinggiran. Maka 

ini akan menjadi hambatan bagi 

terlaksananya program pendidikan Full day 

School secara merata di seluruh wilayah 

Indonesia. 

Namun ketersediaan guru, khususnya 

untuk keterampilan dari pendidikan non-

formal, apabila menggunakan pihak luar 

sekolah (pihak ketiga) maka bisa dengan 

cepat disediakan tanpa harus menyiapkan 

sendiri melaui pelatihan khusus.   

 

Solusi Masalah 

Dengan mempertimbangkan sejumlah 

permasalahan di atas, termasuk masalah-

masalah lainnya, maka perlu dicarikan 

solusinya. Adapun beberapa solusi yang 

dapat disampaikan adalah sebagai berikut. 

(a) Penjadwalan aktivitas siswa selama di 

sekolah. Sekolah membuat jadwal kegiatan 

pembelajaran selama sepekan penuh. 

 

Waktu Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at 

07.00 – 

07.30 

Upacar

a 
BTQ BTQ BTQ BTQ *) 

07.30 – 

12.00 

Pelajar
an 

Regule

r 

Pelajar
an 

Regule

r 

Pelajar
an 

Regule

r 

Pelajar

an 
Reguler 

Pelajar

an 
Reguler 

12.00 – 

13.00 
Ishoma Ishoma Ishoma Ishoma 

Ishoma 
**) 

13.00 – 

14.00 

Pendal
aman 

Mapel 

Pendal
aman 

Mapel 

Pendal
aman 

Mapel 

Pendala
man 

Mapel 

Pendala
man 

Mapel 

14.00 – 

15.00 

Ketera

mpilan 

Ketera

mpilan 

Ekstra 

kurikul
er 

Ketera

mpilan 

Ekstra 

kurikul
er 

15.00 – 

15.30 

Sholat 

Asyar 

Sholat 

Asyar 

Sholat 

Asyar 

Sholat 

Asyar 

Sholat 

Asyar 

15.30 – 

..... 
Pulang Pulang Pulang Pulang Pulang 

Keterangan: 
*) Siswa non-muslim belajar kitab suci masing-

masing 
**) Siswa non-muslim mengikuti forum sendiri 

bersama pemuka/guru agama masing-masing 

Pelatihan guru untuk peningkatan 

kemampuan dalam hal keterampilan motorik 

maupun pendalaman pemahaman aspek 

perkembangan psikologis anak. Contoh 

beberapa pelatihan yang dapat 

diselenggarakan, antara lain: 

 

No 
Pelatihan untuk dukungan 

Pendidikan Non Formal 

Pelatihan untuk 

dukungan Pendidikan 
Informal 

1 
Keterampilan elektronika 

dasar 

Pemahaman tentang 

kecerdasan  

2 Keterampilan Robotik 
Mengasah minat dan 

bakat 

3 
Kerajinan tangan: 
menjahit, menyulam, 

membatik, dsb 

Memahami 

perkembangan anak 

4 Keterampilan Tata boga 
Seni berkomunikasi 
positif 

5 
Keterampilan berpidato 

dan menulis cerita 

Recognizing dan 

Punishing 

   

Isi pelatihan dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kondisi agar lebih tepat guna 

dan manfaat. Apabila sekolah menggunakan 

pelatih/instruktur dari pihak luar sekolah, 

maka kegiatan pelatihan khusus seperti di 

atas untuk guru tidak perlu dilakukan lagi. 

1. Forum Parenting yang lebih rutin dan 

terstruktur. Orangtua juga perlu dibekali 

pengetahuan tentang perkembangan anak 

dan pengasuhannya. Dengan adanya 

program ini maka diharapkan ketika di 

rumah atau bersama anak, orangtua dapat 

memperlakukan anaknya dengan baik. 

Beberapa tema yang bisa diangkat pada 

forum ini, anatara lain: (a) Memahami 

kecerdasan anak; (b) Menjadi Orangtua 

efektif bagi kesuksesan siswa; (c) 

Memberi Pujian pada Anak; (d) 

Menghadapi Anak Stres; (e) Menemani 

Cara Belajar Anak; dan sebagainya. 

2. Membuka komunikasi di grup media 

sosial terbatas antara guru dan orangtua 

siswa. Sekolah perlu membuka 

komunikasi kepada orangtua siswa 

dengan memanfaatkan jaringan media 

sosial terbatas untuk membahas 

persoalan dan wadah pemberitahuan 

tentang perkembangan kegiatan sekolah. 

3. Memanfaatkan teknologi informasi 

dalam pembelajaran dan penggunaan 

media sosial untuk intensifikasi 
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komunikasi guru dan siswa. Sekolah juga 

perlu mendorong semua guru untuk 

menggunakan teknologi informasi 

sebagai media pembelajaran, sehingga 

akan mempermudah siswa mencapai 

pengetahuan dan kemampuan yang harus 

dicapai. 

4. Intensifikasi Evaluasi dan Rekomendasi. 

Sekolah juga harusaktif melakukan 

evaluasi dan memberikan rekomendasi 

terhadap setiap program kegiatan sekolah 

agar lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. 

Orangtua harus diberi kesempatan untuk 

memberikan saran dan masukan untuk 

menyempurnakan kegiatan sekolah. 

5. Perlu disusun langkah-langkah penerapan 

Full day School bagi sekolah 

biasa/reguler, sebagai berikut: (a) 

Komunikasikan kepada orangtua tentang 

perubahan waktu belajar menjadi lebih 

lama. Konsekuensinya ada penambahan 

biaya untuk makan siang bersama di 

sekolah, termasuk juga kendaraan antar-

jemput bagi orangtua yang 

menginginkannya; (b) Menyusun 

kurikulum/silabus dan jadwal aktivitas 

pembelajaran selama sepekan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan; (c) 

Membekali guru dengan pemahaman 

yang komprehensif terhadap perannya 

dalam Full day School; (d) Menyiapkan 

fasilitas tambahan seperti kantin siswa 

dan peralatan makan, ruang keterampilan 

(workshop), dan lain-lain yang berkaitan 

dengan layanan siswa selama di sekolah. 

 

PENUTUP 

Perlu ditegaskan kembali di sini 

bahwa pendidikan adalah sesuatu yang 

universal dan berlangsung terus tak terputus 

dari generasi ke generasi di mana pun di 

dunia ini. Upaya memanusiakan manusia 

melalui pendidikan itu diselenggarakan 

sesuai dengan pandangan hidup dan dalam 

latar sosial-kebudayaan setiap masyarakat 

tertentu (Tirtarahardja, 2005). Sementara 

Soyomukti (2015), mengartikan bahwa 

pendidikan adalah proses untuk memberikan 

manusia berbagai macam situasi yang 

bertujuan memberdayakan diri. 

Karena itu kebijakan Pemerintah 

dengan memperkenalkan berbagai konsep 

pendidikan yang dibutuhkan, antara lain 

kebijakan pendidikan yang mengarah pada 

peningkatan kualitas manusia Indonesia di 

masa depan, membawa penentuan 

kebutuhan belajar dasar (Sonhadji, 2014). 

Termasuk di antaranya adalah bergulirnya 

wacana kebijakan Full day School 

merupakan salah satu upaya terobosan guna 

keluar dari problem yang membelit 

masyarakat untuk terbebas dari tuntutan 

kehidupan yang tak lagi sama, dan 

senantiasa tumbuh-berkembang. 

Dari uraian pembahasan di atas, maka 

dapat disimpulkan dan diberi saran serta 

rekomendasi, yaitu: (a) Sangat 

dimungkinkan untuk melakukan kolaborasi 

antara pendidikan formal, non formal dan 

informal di sekolah yang menerapkan 

pendidikan Full day School; (b) Perlu 

pematangan atas segala piranti yang 

dibutuhkan sebelum kebijakan pendidikan 

Full day School dilaksanakan; (c) Sekolah 

perlu menata dan mempersiapkan semua 

perangkat teknis yang dibutuhkan sebelum 

menerapkan Full day School; (d) Sekolah 

yang akan menyelenggarakan Full day 

School harus siap untuk memadukan 

pendidikan formal, non-formal dan informal 

dalam satu kesatuan waktu dan tempat. 

Sedangkan saran yang ingin disampaikan 

yaitu: (a) Memperluas kajian permasalahan 

pada aspek-aspek yang lebih khusus; (b) 

Pemerintah sebaiknya melakukan uji coba 

pada sekolah-sekolah yang berada di 

wilayah perkotaan lebih dahulu. Demikian 

naskah ini disusun untuk menjadi sumbang 

saran guna melengkapi wacana pendidikan 

Full day School sebelum pelaksanaan. 

Semoga bermanfaat. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengungkapkan pemahaman atau persepsi tentang implementasi Full Day 

School dalam pembelajaran Tahfidzul Qur’an pada pondok pesanten Yanbu’ul Qur’an Kudus tentang: (1) 

implementasi konsep dan model pembelajaran; (2) strategi pembelajaran, yang berkaitan dengan pemikiran, 

perencanaan dan pengelolaan; (3) evalusi pembelajaran; dan (4) faktor pendukung serta penghambat dalam 

proses pembelajaran Tahfidzul Quran, yang dilaksanakan oleh pondok pesantren Yanbu’ul Qur’an Kudus. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan 

metode observasi partisipan, wawancara bebas terpimpin dan dokumentasi, untuk mendapatkan data dan 

informasi akurat dengan pengetahuan yang mendalam tentang pelaksanaan Full Day School dalam pembelajaran 

para santri penghafal Al-qur’an yang dilaksanakan pada pondok pesantren Yanbu’ul Qur’an Kudus dikelola 

menjadi tiga bagian: (1) dewasa; khusus menghafal tidak sekolah; (2) remaja; anak usia sekolah Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA), setelah sekolah belajar menghafal; (3) anak-anak; usia 

prasekolah atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Raudhotul Anfal (RA). Hasil penelitian ini 

mengungkapkan pelaksanaan pembelajaran Tahfidzul Qur’an berkaitan tentang: (1) implementasi 

pembelajarannya yang dilakukan dari setelah subuh, setelah asyar dan setelah maghrib, sehingga diwajibkan 

santri harus menetap di pondok; (2) strategi pembelajaran berkaitan (a) pemikiran konsep pembelajaran yang 

memprioritaskan pada makhorijul huruf, dengan model pembelajaran adalah sima’i dengan ditambah kajian 

kitab dalam pembelajarannya. (b) perencanaan pembelajaran dengan pendekatan kemampuan pada santri, 

metode pembelajaran setoran hafalan, teknik pembelajaran individual, dan taktik pembelajaran secara 

pendampingan. (c) pengelolaan pembelajaran dengan materi secara bertahap sesuai dengan level kitab jilid 1-7. 

Untuk hafalan santri melakukan setoran hafalan kepada ustadznya sesuai jadwal atau alokasi waktu dan tempat 

yang telah ditetapkan setiap hari baik dilakukan di pondok ataupun di rumah Ustadznya. (3) evalusi 

pembelajaran yang dilakukan pada awal menjadi santri, proses hafalan dengan setoran tiap individu, dan pada 

akhir pembelajaran setelah hafal 30 jus; (4) faktor pendukungnya adalah suasana yang nyaman dan banyak 

temannya, dan selalu saling mengingatkan sehingga termotivasi dalam proses pembelajaran, serta faktor 

penghambat dalam proses pembelajaran adalah adaptasi santri diawal proses pembelajaran karena dari pagi 

sampai dengan malam, hampir tidak ada waktu selain untuk belajar. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Full Day School, Tahfidzul Qur’an  

 

PENDAHULUAN 

Gagasan sekolah yang dilakukan 

sepanjang hari (full day school) sebenarnya 

bukan gagasan atau pemikiran yang baru 

dalam dunia pendidikan. Kalau melihat 

pondok pesantren mungkin tidak hanya 

dilakukan sepanjang hari, akan tetapi 

sepanjang minggu, mungkin juga sepanjang 

bulan bahkan tahun, karena santrinya  

mungkin pulang tiap bulan atau setahun 

sekali. Sekolah sepanjang hari atau yang 

dikenal full day school yang digagas 

kembali oleh Mendikbud Muhadjir Effendy 

yang akan memberlakukan kebijakan full 

day school pada jenjang sekolah dasar  (SD) 

dan sekolah menengah pertama (SMP) yang 

bertujuannya adalah membangun karakter 

peserta didik sesuai dengan visi Nawacita 

yang diprogramkan oleh Presiden Republik 

Indonesia Joko Widodo. 

Gagasan full day school ini tentunya 

ada yang pro dan kontra, karena kalau 

diberlakukan kepada semua sekolah setara 

Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) tidak akan berjalan dengan 

mailto:ishofwan@mail.unnes.ac.id


200 | Imam Shofwan: Implementasi “Full Day School” dalam Pembelajaran Tahfidzul Qur’an pada... 
 

efektif dan juga efisien. Dikarenakan 

wialayah negara Indonesia secara geografis 

tidak bisa diberlakukan sama. Mungkin akan 

baik bila diberlakukan di wilayah perkotaan, 

akan tetapi tidak baik apabila dilakukan di 

pedesaan. 

Full day school sebenarnya adalah 

gagasan konsep pendidikan yang mencontoh 

pondok pesantren atau bisa dikatakan 

perpaduan antara pondok pesantren dengan 

sekolah modern agar siswa akan lebih 

mudah dikelola dalam membangun karakter. 

Membangun karakter bangsa memanglah 

tidak mudah apabila tidak dimulai dengan 

pendidikan sejak dini yang dimulai dari 

pendidikan informal dalam keluarga, di 

pendidikan formal di sekolah dan 

pendidikan nonformal di pondok pesantren 

dan lain sebagainya. Tidak bisa kita 

pungkiri sekarang ini bangsa Indonesia 

sudah mulai kehilangan karakter. 

Banyaknya tindak kriminalitas yang terjadi 

baik itu dilakukan di lingkungan masyarakat 

juga dilakukan di lingkungan sekolah 

sehingga bisa dikatakan pendidikan di 

Indonesia ini memprihatinkan. 

Padahal pendidikan merupakan unsur 

yang paling strategis bagi pembangunan 

suatu bangsa. Peran adanya pendidikan akan 

berpengaruh kepada sumberdaya manusia 

secara kualitas dan kuantitas, sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat dalam suatu 

negara dan pada akhirnya dapat mengangkat 

derajat dan martabat bangsa itu sendiri. 

Suatu bangsa atau negara dapat dikatakan 

semakin maju dan juga berkembang 

diantaranya, apabila dalam pembangunan di 

bidang pendidikan diberikan perhatian 

secara maksimal dengan upaya penyediaan 

fasilitas, sarana dan prasarana untuk 

memenuhi pendidikan masyarakatnya. 

Pendidikan adalah suatu keharusan 

untuk mencerdaskan kehidupan suatu 

bangsa dan negara. Untuk itu yang 

dipersiapkan adalah lembaga-lembaga 

pendidikan yang dapat melayani kebutuhan 

pendidikan warga masyarakatnya mulai dari 

pendidikan pra sekolah sampai pendidikan 

sekolah tinggi. Seyogyanya secara baik 

dilaksanakan baik oleh jalur pendidikan 

formal, nonformal dan informal sesuai 

dengan UUSPN No. 20 tahun 2013 pasal 13 

yang berbunyi jalur pendidikan terdiri atas 

pendidikan formal, nonformal, dan informal 

yang dapat saling melengkapi dan 

memperkaya. 

Adapun tujuan pendidikan menurut 

Delors, yang kemudian dikenal dengan 

empat pilar pendidikan versi UNESCO 

(1996) yang harus mendapatkan perhatian, 

yaitu: (1) learning to know, untuk 

mengetahui; (2) learning to do, belajar untuk 

dapat berbuat; (3) learning to be, belajar 

untuk menjadi dirinya; dan (4) learning to 

live together, belajar untuk hidup bersama 

dengan orang lain. 

Berkaitan dengan pengertian 

pendidikan sesuai yang termaktub dalam 

UUSPN No. 20 Tahun 2003 adalah 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. 

Begitu juga dengan tujuan pendidikan 

nasional yaitu pendidikan nasional berfungsi 

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 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Sesuai dengan pengertian dan tujuan 

pendidikan nasional di atas bahwa, 

pendidikan yang baik adalah pendidikan 

yang tidak menghilangkah roh religus di 

dalamnya. Indonesia untuk menjadi negara 

yang maju sebaiknya juga tidak 

mengesampingkan sifat religius 

pendidikannya, sebaiknya selain pendidikan 

formal yang diperhatikan, juga 
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memperhatikan pendidikan yang ada di 

pondok pesantren. Karena di pondok 

pesantren pendidikan karakter dapat 

dilaksanakan dengan baik, untuk itu 

pemerintah juga perlu mencontohnya 

apabila menginginkan generasi penerus 

bangsa mempunyai karakter yang baik. 

Pondok pesantren Yanbu’ul Qur’an 

Kudus merupakan salah satu pondok 

pesantren terbaik di Indonesia dalam 

mendidik santi dalam menghafal Al-qur’an. 

Selain menghafal Alquran santinya juga 

banyak yang bersekolah di sekolah formal, 

sehingga peneliti tertarik akan melakukan 

penelitian di pondok pesantren Yanbu’ul 

Qur’an Kudus sebagai tempat untuk 

melakukan penelitian tentang Implementasi 

Full Day School dalam Pembelajaran 

Tahfidzul Qur’an. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif dengan 

teknik pengumpulan data menggunakan 

metode observasi partisipan, wawancara 

bebas terpimpin dan dokumentasi. Menurut 

Nana Syaodih Sukmadinata (2012: 60) 

definisi penelitian kualitatif adalah “suatu 

penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap 

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang 

secara individual maupun kelompok”. 

Untuk mendapatkan data dan informasi 

akurat dengan pengetahuan yang mendalam 

tentang (1) implementasi pembelajaran yang 

dilakukan dari pagi sampai malam; (2) 

strategi pembelajaran, yang berkaitan 

dengan pemikiran konsep pembelajaran 

yang dilaksanakan, perencanaan 

pembelajaran yang dilakukan dan 

pengelolaan pembelajaran yang dilakukan 

berkaitan dengan unsur-unsurnya; (3) 

evalusi pembelajaran yang diterapkan dari 

awal sampai dengan akhir pembelajaran; 

dan (4) faktor pendukung serta penghambat 

dalam proses pembelajaran Tahfidzul 

Quran, yang dilaksanakan oleh pondok 

pesantren Yanbu’ul Qur’an Kudus. 

Selanjutnya untuk proses analisis data 

dengan tahapan (1) pengumpulan data, (2) 

reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) 

pengambilan kesimpulan dan verifikasi.  

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, kegiatan pembelajaran 

dalam menghafal ini sudah dipraktekkan 

sejak awal berdirinya pondok pesantren 

pada tahun 1973 sejak dipimpin oleh K.H. 

M. Pada tanggal 1 Oktober 1994 KH. M. 

Arwani berpulang ke rahmatullah. 

Selanjutnya, pengelolaan pesantren 

dilakukan oleh putra-putra beliau, KH. M. 

Ulin Nuha Arwani dan KH. M. Ulil Albab 

Arwani sampai sekarang ini. Saat ini 

terdapat kurang lebih 200 orang santri putra 

yang belajar di pesantren ini. Mereka datang 

dari berbagai kota dan dengan latar 

pendidikan yang berbeda-beda. 

Pelaksanaan program pendidikan 

dalam pembelajaran para santri penghafal 

Al-qur’an pada pondok pesantren Yanbu’ul 

Qur’an Kudus dikelola menjadi tiga bagian: 

(1) santri dewasa; khusus menghafal tidak 

sekolah; (2) santri remaja; anak usia sekolah 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah 

Aliyah (MA), setelah sekolah belajar 

menghafal; (3) santri anak-anak; usia 

prasekolah atau Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) dan Raudhotul Anfal (RA). 

Adapun untuk menjadi santri remaja 

dewasa, pendidikan minimal calon santri 

adalah lulusan SLTP/MTs atau yang 

sederajat. Mereka juga harus mengikuti tes 

masuk terlebih dahulu berupa tes lisan, 

tulisan dan praktek membaca Al Qur’an. 

Pendaftaran setiap tahunnya dibuka pada 

bulan Syawal (tanggal 11-25) dan kegiatan 

belajar mengajar bagi santri baru dimulai 

pada awal bulan Dzulqo’dah.  Selain itu 

juga membuka kesempatan bagi santri-santri 

dari pesantren lain untuk belajar Al Qur’an. 

Setiap bulan Ramadhan, PTYQ menerima 

santri puasanan dan mengadakan kelas 

makhroj bagi mereka selama tujuh belas hari 

yaitu tanggal 1 hingga 17 Ramadhan. 

Berbicara berkaitan dengan 

pembelajaran menurut Dimyati dan 

Mudjiono (Syaiful Sagala, 2011: 62) 
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pembelajaran adalah kegiatan guru secara 

terprogram dalam desain instruksional, 

untuk membuat belajar secara aktif, yang 

menekankan pada penyediaan sumber 

belajar. Berkaitan dengan pembelajaran 

yang dilakukan oleh Pondok Pesantren 

Yanbu’ul Quran dalam menghafal Alquran 

dilakukan dengan memanfaatkan waktu 

luang dimulai sejak subuh hingga menjelang 

malam atau dari bangun tidur sampai 

dengan akan tidur lagi. Selanjutnya jam 

wajib madrasah pagi. Kegiatan ini dimulai 

dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 11.00 

WIB. Diampu oleh ustadz yang telah 

ditunjuk dan dilaksanakan di kelas sesuai 

dengan tingkatannya masing-masing. 

Penentuan jenjang kelas didasarkan pada 

jumlah juz yang telah disetorkan kepada 

KH. M. Ulil Albab Arwani dan juga KH. M 

Ulin Nuha. 

Pelaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan oleh pondok pesantren Yanbu’ul 

Quran ini bisa dikatakan dikatakan Full Day 

School karena pembelajaran dilakukan 

sehari penuh, dari pagi sampai siang ada 

yang belajar di pendidikan formal, dan siang 

sampe malam belajar di pendidikan 

nonformal dan informal. Praktik 

pembelajaran seperti inilah yang menjadikan 

peserta didik atau siswa ataupun disebut 

santri apabila di lingkungan pondok yang 

akan menjadikan atau membangun karakter 

peserta didik sesuai dengan visi Nawacita 

yang diprogramkan oleh Presiden Republik 

Indonesia Joko Widodo. Karena tidak 

dipungkiri sekarang ini karakter peserta 

didik sudah mulai rusak akibat pergaulan 

yang tidak sebagaimana mestinya dilakukan. 

Kegiatan sepulang sekolah seharusnya 

langsung pulang, akan tetapi sebaliknya, 

bermain dulu dengan temannya atau 

melakukan hal-hal yang tidak seharusnya 

dilakukan. Adanya permasalahan inilah, 

menteri pendidikan Muhajirin Efendi 

menggagas kembali pendidikan yang baik 

adalah pendidikan ala pondok pesantren 

atau semi pondok pesantren yang dikenal 

dengan sebutan Full Day School. 

Baik dan buruknya seseorang itu 

faktor yang paling dominan penyebabnya 

adaah lingkungan. M. Dalyono (2007: 129) 

juga menegaskan bahwa lingkungan itu 

sebenarnya mencakup segala material dan 

stimulus di dalam dan di luar individu, baik 

yang bersifat fisiologis, psikologis maupun 

sosio-kultural. Pada masyarakat Indonesia 

sekarang ini faktor lingkungan utama adalah 

sosio-kultural yang tidak baik, karena 

adanya akulturasi budaya dari asing yang 

tidak bisa dikendalikan, sehingga lunturnya 

budaya ketimuran yang menyebabkan 

karakter masyarakat Indonesia semakin 

pudar yang paling banyak dialami oleh 

generasi penerus bangsa pada bangku 

sekolah. 

Pembahasan penelitian ini 

mengungkapkan pelaksanaan pendidikan 

pada pondok pesantren Yanbu’ul Quran 

Kudus menggunakan perpaduan pendidikan 

formal, nonformal dan informal yang 

implementasi praktik pembelajaran 

Tahfidzul Qur’an dilakukan dari bangun 

tidur setelah subuh, setelah asyar dan setelah 

maghrib, adalah waktu yang dijadwalkan 

untuk menghafal ataupun setoran hafalan 

Alquran, sehingga diwajibkan santri harus 

menetap di pondok. Pendidikan formal 

(sekolah) dilakukan pada waktu pagi sampai 

dengan siang dan pendidikan nonformal dan 

informal dilakukan pada waktu siang sampai 

dengan sore, bahkan sampai malam dalam 

mengkaji kita-kitab, hafalan dan juga belajar 

seperti hidup mandiri. 

Adapun berkaitan dengan model 

pembelajaran menurut Menurut Udin S. 

Winataputra (1995: 78) adalah sebagai 

kerangka konseptual yang menggambarkan 

prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar bagi 

para siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dan berfungsi sebagai 

pedoman bagi para perancang pembelajaran 

dan para pengajar dalam merencanakan dan 

melaksanakan aktivitas belajar mengajar. 

Berkaitan dengan strategi pembelajaran 

yang dilakukan oleh pondok pesantren 

Yanbu’ul Quran Kudus berkaitan dengan 

pemikiran konsep pembelajarannya adalah 

mempriorotaskan pada pelafalan huruf atau 

pada makhorijul huruf, dengan model 
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pembelajaran adalah sima’i dengan 

ditambah kajian kitab dalam 

pembelajarannya. Selain itu penyampaian 

dalam pembelajaran dengan selalu 

memberikan motivasi dan penyadaran 

keutamaan hafalan Alquran, selain itu juga 

melakukan pendekatan yang baik antara 

pendidik dengan peserta didik atau dikenal 

dengan sebutan santri dengan penuh 

perhatian. 

Berkaitan dengan perencanaan 

pembelajaran yang dilakukan dengan 

pendekatan kemampuan pada santri atau 

yang dikenal dengan (student center) karena 

pendekatan yang dilakukan secara 

individual dan sesuai dengan kemampuan 

peserta didik atau santri. Berkaitan dengan 

metode pembelajaran menurut Sumiati dan 

Asra (2009: 92) ketepatan penggunaan 

metode pembelajaran tergantung pada 

kesesuaian metode pembelajaran materi 

pembelajaran, kemampuan guru, kondisi 

siswa, sumber atau fasilitas, situasi dan 

kondisi dan waktu. Adapun Praktik dalam 

metode pembelajaran yang dilakukan 

dengan setoran hafalan kepada temannya 

yang sudah hafal lebih banyak dan juga 

setoran kepada Ustadz atau Kyai yang telah 

ditunjuk untuk bertugas membenarkan atau 

mengingatkan bacaan apabila ada kesalahan. 

Selain itu, berkaitan dengan teknik 

pembelajaran yang digunakan adalah 

dengan campuran antara ceramah dan juga 

diskusi. 

Adapun berkaitan dengan materi 

pembelajaran pada dasarnya merupakan isi 

dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran 

atau bidang studi dengan topik/sub topik dan 

rinciannya. Isi dari proses pembelajaran 

tercermin dalam materi pembelajaran yang 

dipelajari oleh siswa. Syaiful Bahri 

Djamarah, dkk (2006: 43) menerangkan 

materi pembelajaran adalah substansi yang 

akan disampaikan dalam proses belajar 

mengajar. Tanpa materi pembelajaran 

proses belajar mengajar tidak akan berjalan. 

Berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran 

dengan materi secara bertahap sesuai 

dengan level kitab jilid 1-7 dan juga kitab-

kitab lainnya yang diajarkan sesuai dengan 

tahapan-tahapanya. Untuk hafalan santri 

melakukan setoran hafalan kepada 

ustadznya sesuai jadwal atau alokasi waktu 

dan tempat yang telah ditetapkan setiap hari 

baik dilakukan di pondok dengan temannya 

yang lebih senior ataupun di rumah Pak 

Kyai atau Ustadznya. 

Berkaitan dengan evalusi 

pembelajaran dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, 

yaitu pertama, di awal pembelajaran pada 

waktu santri mulai mendaftar dilakukan test 

atau ujian kemampuan santri. Hal ini 

dilakukan karena kemampuan masing-

masing santri tidak sama antara yang dengan 

yang lainnya. Kedua yaitu, pada proses 

pembelajaran hafalan yang dilakukan yaitu 

melakukan setoran rutinan hafalan dan ini 

juga tidak sama setoran masing-masing 

santri, karena setiap individu mempunyai 

hafalan dan kemampuan dan menghafal 

yang tidak sama, dan yang ketiga pada akhir 

pembelajaran setelah hafal 30 jus akan ditest 

secara bersama-sama baik oleh teman senior 

dan juga oleh Pak Kyai atau Ustadz. 

Adapun berkaitan dengan faktor 

pendukungnya dalam pembelajaran hafalan 

adalah suasana yang nyaman dan banyak 

temannya, dan budaya yang saling 

mengingatkan sehingga termotivasi dalam 

proses pembelajaran, serta faktor 

penghambat dalam proses pembelajaran 

adalah adaptasi santri diawal proses 

pembelajaran karena dari pagi sampai 

dengan malam, hampir tidak ada waktu 

selain untuk belajar sehingga santri baru 

akan kesulitan jika tidak terbiasa. 

 

PENUTUP 

Hasil penelitian pada pondok 

pesantren Yanbu’ul Quran dalam 

impelementasi pembelajaran tahfidzul 

Quran Kudus dari pembahasan dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: (a) 

Implementasi pembelajarannya yang 

dilakukan dari setelah subuh, setelah asyar 

dan setelah maghrib, sehingga diwajibkan 

santri harus menetap di pondok; (b) Strategi 

pembelajaran berkaitan: (1) pemikiran 

konsep pembelajaran yang memprioritaskan 

pada makhorijul huruf, dengan model 
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pembelajaran adalah sima’i dengan 

ditambah kajian kitab dalam 

pembelajarannya. (2) perencanaan 

pembelajaran dengan pendekatan 

kemampuan pada santri, metode 

pembelajaran setoran hafalan, teknik 

pembelajaran individual, dan taktik 

pembelajaran secara pendampingan. (3) 

pengelolaan pembelajaran dengan materi 

secara bertahap sesuai dengan level kitab 

jilid 1-7. Untuk hafalan santri melakukan 

setoran hafalan kepada ustadznya sesuai 

jadwal atau alokasi waktu dan tempat yang 

telah ditetapkan setiap hari baik dilakukan di 

pondok ataupun di rumah Ustadznya. (c) 

Evalusi pembelajaran yang dilakukan pada 

awal menjadi santri, proses hafalan dengan 

setoran tiap individu, dan pada akhir 

pembelajaran setelah hafal 30 jus; (d) Faktor 

pendukungnya adalah suasana yang nyaman 

dan banyak temannya, dan selalu saling 

mengingatkan sehingga termotivasi dalam 

proses pembelajaran, serta faktor 

penghambat dalam proses pembelajaran 

adalah adaptasi santri diawal proses 

pembelajaran karena dari pagi sampai 

dengan malam, hampir tidak ada waktu 

selain untuk belajar.  

Berkaitan dengan implementasi 

pembelajaran yang dilakukan pada pondok 

pesantren Yanbu’ul Quran Kudus perlu 

dilakukan dalam pengembangan potensi 

santri sesuai dengan bakat dan minatnya; (a) 

Berkaitan dengan strategi pembelajaran, 

perlu dikembangkan atau disesuaikan 

dengan perkembangan zaman yaitu dengan 

pembelajaran melalui media internet; (b) 

Berkaitan dengan evaluasi pembelajaran, 

perlu dilakukan tambahan test pada waktu 

masuk untuk mengetahui jejak rekam santri, 

apakah pernah mempunyai masalah dalam 

keluarganya ataupun lingkungannya, dan 

juga perlu pembinaan karakter sedini 

mungkin agar lingkungan pondok akan 

menjadi kondusif; (c) Berkaitan dengan 

faktor pendukung dan penghambat, yaitu 

perlu didukung atau ditambah oleh sarana 

dan prasarana yang serta tempat yang lebih 

baik dan lebih banyak lagi, karena 

dimungkinkan semakin tahun akan semakin 

bertambah santrinya. 
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Abstrak: Sistem full day school telah berkembang di Indonesia sebagai imbas penerapan sistem ini dari negara-

negara maju. Berdasarkan sosio-kultural-geografis, sistem full day school masih bersifat eksklusif dan 

berkembang pada kota-kota besar dilatari sosial ekonomi dan sosial-religious. Sistem full day school memiliki 

kelebihan sekaligus kelemahan terutama dalam segi waktu, fisik, ekonomi, dan sosio-mentalita. Salah satu 

sekolah dasar berbasis keagamaan di Kota Malang melakukan inovasi dengan mensinergikan sistem full day 

school dan conventional school dengan mengimplementasikan konsep  full day education, dan long day school. 

Kedua konsep ini dapat menjadi alternatif (school alternative) layanan yang lebih efektif dan efisien baik dalam 

pembiayaan maupun penyelenggaraan. 

 

Katakunci: Implementasi, full day education, long day school, sekolah dasar  

 
Abstract: full day school system has developed in Indonesia as the impact of the application of this system of 

developed countries. Based on the socio-cultural-geographical, full day school system is still exclusive and 

growing in major cities against the backdrop of socio-economic and socio-religious. Fullday school system has 

its advantages and weakness, especially in terms of time, physical, economic, and socio-mentalita. One faith-

based elementary school in Malang innovation by synergizing full day of school and conventional systems by 

implementing the concept of full day school education, and longday school. Both of these concepts can be an 

alternative (alternative school) services more effectively and efficiently in both the financing and 

implementation. 

 

Keywords: Implementation, fullday education, longday school, elementary school 

 

PENDAHULUAN 

Sistem pendidikan full day school 

mulai populer tahun 1980-an di Amerika 

Serikat dan diikuti oleh berbagai negara-

negara lain di Eropa. Sistem pendidikan full 

day school dilaksanakan pada semua jenjang 

pendidikan (Emynorane, 2016). Istilah full 

day school berasal dari bahasa Inggris yang 

berarti sekolah sehari penuh.  Konsep full 

day school dalam penerapannya dikaitkan 

dengan panjangnya waktu siswa di sekolah, 

hampir 8 sampai 9 jam, siswa ada di 

lingkungan sekolah selama sehari, dimulai 

jam 07.00 sampai jam 16.00 (Maulidi, 

2016). Melalui perpanjangan waktu, 

longtime ini diharapkan para siswa 

meningkat kemampuan belajarnya, baik dari 

aspek kognitif, psikomotorik maupun afektif 

yang menjadi lebih baik karena adanya 

pendalaman materi dan waktu yang cukup 

panjang dibandingkan dengan sistem 

konvensional. 

Latar munculnya sistem pendidikan 

full day school disebabkan semakin banyak 

orangtua yang bekerja dan memiliki 

kesibukan, sehingga menghendaki anak-

anaknya tetap di sekolah selama mereka 

bekerja dan akan menjemput manakala 

mereka telah selesai bekerja. Oleh karena itu 

full day school banyak diselenggarakan di 

kota-kota besar kemudian berkembang terus 

ke daerah-daerah yang memungkinkan 

sistem full day school dapat dilaksanakan. 

Di samping itu para orang tua berharap 

anak-anak akan lebih banyak dan lebih baik 

menghabiskan waktu di sekolah daripada di 

rumah yang tidak jelas dilakukan atau 

terjadi pergaulan yang salah tanpa ada 

kontrol dari orangtua atau keluarga. Sore 
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hari mereka bertemu keluarga dan 

membangun komunikasi yang harmoni. 

Para orang tua lebih percaya 

menempatkan anak-anak mereka pada full 

day school karena menganggap anak-anak 

dibawa pengawasan, pembimbingan, dan 

pendidikan guru-guru akan lebih terarah dan 

akan meningkat kemampuannya di berbagai 

bidang, baik akademik, sosial, maupun 

mental-moral melalui berbagai kegiatan 

yang disediakan pada full day 

school.Menurut Muhajir (Jawa Pos, 

9/8/2016) sistem ful day school ini tidak 

berarti peserta didik belajar seharian penuh 

di sekolah, tetapi memastikan bahwa peserta 

didik dapat mengikuti kegiatan-kegiatan 

penanaman pendidikan karakter, seperti 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan 

kegiatan lain yang membangun karakter 

peserta didik. 

Sebelum berkembang sistem full day 

school di Indonesia, imbas dari 

perkembangan sistem full day school dari 

Amerika, Eropa, dan Asia, seperti 

Singapore, Korea Selatan, Cina, Jepang, 

Amerika, Inggris, Prancis, Spanyol, dan 

Jerman. Ratusan tahun yang lalu di 

Indonesia telah dikenal sistem pendidikan 

allday school dengan sistem asrama yang 

dikembangkan dalam bentuk mandala 

Hindu, biara para biksu Budha, dan 

padepokan untuk kanoragan dan kebathinan 

Jawa serta pondok pesantren bagi kaum 

santri yang beragama Islam (Arifin, 1993; 

2010). Oleh karena itu Geertz (dikutip 

Arifin, 2010) menyebut pondok pesantren 

sebagai Islamic Boarding School, di mana 

para santri tidak hanya belajar selama sehari 

(full day) tetapi belajar selama sehari-

semalam (allday) tapi santri bukan para 

biksu (Sunyoto, 2016).     

 

Sistem Pendidikan Full Day School Di 

Indonesia 

Sistem full day school di Indonesia 

baru muncul sekitar tahun 2005-an dan 

didominasi sekolah-sekolah wilayah 

perkotaan dan metropolitan. Kedudukan full 

day school di Indonesia masih pada posisi 

elite diiringi dengan pembaiayaan yang 

cukup tinggi. Sekolah-sekolah yang 

menggunakan acuan internasional seringkali 

menggunakan sistem full day school dengan 

image sebagaimana sekolah-sekolah di 

negara-negara maju diselenggarakan. Global 

Jaya International School, Ciputra School, 

Singapore International School, Australia 

International School, Bali Green School, 

Adyatma International School, Ghandy 

International School dan nama-nama yang 

dinilai marketable bagi kalangan the have. 

Selanjutnya diikuti sekolah-sekolah berbasis 

keagamaan seperti sekolah Al-Azhar, 

sekolah al-Falah, madrasah Istiqlal, sekolah 

al-Muthohari, sekolah Yarsi, sekolah al-

Hikmah, sekolah Sabilillah, dan lain-lain. 

Khusus sekolah-sekolah keagamaan ini 

menerapkan sinergitas antara mata pelajaran 

umum dengan kegiatan dan pembelajaran 

agama. Istilah yang lebih dikenal yaitu 

sekolah sambil ngaji agama. Orang tua tidak 

diribetkan dengan mengantar-jemput 

sekolah dan sorenya mengantar-menjemput 

ngaji agama pad tempat yang berbeda. 

Sekolah berbasis agama dengan sistem full 

day school menawarkan satu paket, sekolah 

dengan ngaji didukung dengan lingkungan 

yang agamis dan ditandai masjid besar 

sebagai sentra kehidupan di lingkungan 

sekolah. 

Implementasi sistem full day school 

pada dasarnya memiliki kurikulum inti yang 

sama dengan sekolah-sekolah umumnya 

(Maulidi, 2016),  hanya pada sekolah-

sekolah itu ditambahkan keunggulan-

keunggulan tertentu. Pada international full 

day school atau national full day school 

diunggulkan nilai lebih seperti program 

robotik, program kebahasaan seperti bahasa 

Inggris, Jepang, dan Mandarin atau bidang 

seni seperti Music, Dance, Drama and 

Stories Series yang memberdayakan para 

siswa (Hasan, 2006). Sedangkan yang  full 

day school  berbasis keagamaan 

menawarkan kemampuan bahasa asing serta 

keagamaan, seperti kemampuan bahasa 

Arab, ilmu balagho, teknologi komputer, 

dan jaminan bahwa semua lulusan akan 

berkemampuan menghafal al-Qur’an juz 

amma atau 10 juz dari al-Qur’an diiringi 
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kemampuan ilmu tajwid (Muhaimin, 2004). 

Sebagian memberikan keunggulan lain 

dengan menjamin lulusannya 

berkemampuan menghafal ratusan hadits 

yang terkait dengan keterbentukan akhlak 

al-karimah. 

Sekolah-sekolah berbasis keagamaan 

yang menerapkan full day school biasanya 

diselenggarakan dengan latar: (1) isu 

globalisasi yang memiliki dampak positif 

dan negatif bagi perkembangan kepribadian 

anak; (2) kompetisi akademik, skill, dan 

dunia kerja yang akan dihadapi anak-anak di 

masa depan akan semakin kompleks; (3) 

dekadensi moral yang mulai tumbuh subur 

di pusat-pusat kota; (4) pendidikan agama 

yang dibutuhkan untuk kehidupan pribadi, 

keluarga, dan berbangsa; (5) harapan sukses 

bagi anak-anak di masa depan baik dalam 

beragama, bekerja, berkarya, dan berbangsa; 

(6) kemampuan dan ketrampilan berbahasa 

asing bagi anak; (7) basis layanan pendidik 

bermutu dan profesional; (8) 

mengoptimalkan tugas dan peran guru di 

sekolah dalam mengajar, mendidik, melatih, 

membimbing dan mengayomi dengan 

konsep asah-asih-asuh pada anak; (8) 

sekolah menjadi pusat pembelajaran, 

pendidikan, pengkajian, dan pengkaderan 

siswa sebagai calon pemimpin masa depan; 

dan (9) sebagai wahana pendidikan budi 

pekerti atau positif karakter bagi siswa.  

 

Kelebihan Full Day School 

Dalam setiap sistem ditemukan faktor 

kelebihan dan kelemahan, demikian pula 

dengan sistem full day school terdapat faktor 

kelebihan dibandingkan dengan sistem 

reguler yang pada umumnya diberlakukan 

pada sekolah-sekolah di Indonesia yang 

diberlangsungkan selama 6 sampai 7 jam 

sehari, yakni dimulai pukul 07.00 sd 13.00 

atau 14.00, sekitar 6 atau 7 jam. Oleh karena 

itu, panjangnya waktu pada full day school 

menjadi kelebihan, karena dapat 

dimanfaatkan untuk kegiatan belajar 

tambahan seperti ekstrakurikuler, les 

tambahan, keagamaan, atau mempelajari 

keterampilan-keterampilan tertentu dan 

kegiatan olahraga. 

Kelebihan lain, pihak sekolah akan 

lebih muda melakukan kontrol belajar dan 

perilaku siswa serta mengarahkan ke visi 

dan tujuan yang ingin dicapai sekolah. 

Keberadaan siswa di sekolah sampai sore 

hari, mengindikasikan  bahwa para siswa 

akan melakukan kegiatan-kegiatan belajar 

yang jelas tujuan dan arahnya, dibandingkan 

dengan sistem sekolah reguler yang selesai 

waktu belajarnya tengah hari, di mana 

seringkali siswa-siswa reguler ditemukan 

shoping dan bermain game serta play station 

dengan masih mengenakan seragam sekolah 

dimana hal ini dapat merusak konsentrasi 

belajar (Surtanti, 2009). 

Menurut Ticho (2006) pada sekolah 

yang menerapkan sistem full day school 

berbasis keagamaan memiliki kelebihan 

dalam pemberian jumlah pelajaran agama 

dan peribadatan. Pada full day school 

berbasis keislaman, selain adanya 

penambahan pelajaran agama juga pada 

pelaksanaan ibadah sehari-hari seperti 

Shalat Dhuha berjama’ah, Shalat Dhuhur 

dan Ashar berjama’ah disebabkan waktu 

yang lebih panjang dibanding sistem reguler 

yang kemungkinan hanya dapat 

melaksanakan Shalat Dhuhur berjama’ah. 

Pada sekolah yang menerapkan sistem 

full day school senantiasa diiringi dengan 

layanan khusus (special service) berupa 

penyediaan makan siang (lunch). 

Penyediaan makan siang bersama ini 

biasanya diiringi dengan standar makan 

bergizi dan sehat. Bahkan di sekolah-

sekolah yang tergolong elite, disediakan ahli 

gizi dan ahli kesehatan untuk melakukan 

kontrol atas makanan-minuman yang 

disediakan sekolah untuk warga sekolah. 

Sedangkan pada sekolah-sekolah reguler 

yang kurang memiliki kontrol terhadap 

kesehatan siswa cenderung membiarkan 

para siswa membeli makanan-minuman 

secara bebas dari para penjual di luar pagar 

sekolah yang tidak berhubungan langsung 

dengan sekolah serta tidak dapat dikontrol 

aspek gizi dan kesehatannya (Surtanti, 

2009). 

Kelemahan Full Day School 



208 | Imron Arifin: Implementasi Konsep “Full Day Education dan “Long Day School” pada SD Anak ... 
 

Sistem full day school di samping 

memiliki kelebihan, juga ditemukan 

memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan 

dari sistem ini adalah panjangnya waktu 

sehari yang cenderung memicu tingkat 

kelelahan fisik karena berkurangnya waktu 

istirahat (Emynorane, 2016). Bagi siswa 

yang memiliki riwayat penyakit tertentu 

akan mengalami kendala secara fisik sebab 

waktu yang panjang tentu membutuhkan 

fisik yang sehat dan kuat. 

Waktu yang panjang di sekolah dapat 

pula menimbulkan efek negatif secara psiko 

sosio-emosional, dimana kesempatan anak 

untuk berinteraksi dengan keluarga dan 

masyarakat cenderung berkurang. Tidak 

jarang ditemukan di kota-kota besar jarak 

rumah dan sekolah yang sangat jauh dan 

waktu sekolah yang sangat panjang, 

membuat fisik anak terforsir, berangkat 

pagi-pagi, pulang petang, lelah dan tertidur, 

demikian setiap hari sehingga anak kurang 

memiliki waktu interaksi dengan keluarga 

dan masyarakat sekitar (Surtanti, 2009). 

Padahal bersosilaisasi dan berinteraksi 

dengan keluarga dan masyarakat sekitar 

sangat penting dan dibutuhkan untuk 

perkembangan psiko sosio-emosional anak. 

Alinasi sosial bisa terjadi pada para 

siswa, terutama sekolah yang menerapkan 

full day school tetapi tidak memiliki 

program sosial. Para siswa masuk dan 

pulang sekolah selama sehari tanpa 

mengetahui dan berinteraksi dengan 

kehidupan sosial, mereka menjadi 

komunitas eksklusif yang tidak tersentuh 

dengan program dan kegiatan sosial, 

menjadi kurang mengenal bagaimana 

kehidupan sosial yang sebenarnya dan 

berakibat terjadinya ketidakmelekan sosial 

atau keterasingan sosial. 

Pada setiap sekolah yang menerapkan 

sistem full day school pasti dibutuhkan 

makan siang bersama, hal mana 

mengakibatkan pembiayaan sekolah 

menjadi tinggi. Hal ini menyebabkan 

kalangan keluarga prasejahtera cenderung 

tidak mengikuti sistem sekolah semacam ini 

disebabkan ketidakmampuan secara sosial-

ekonomi. Sekolah ini telah membangun 

sistem sosial yang apabila kurang terkontrol 

akan menjadi kelas eksklusif dan 

diskriminatif secara ekonomis. 

Sisi lain, kelemahan juga dapat 

menimpa guru yang juga seharian di 

sekolah, sehingga konsentrasi guru terkuras 

untuk pelaksanaan pembelajaran, dapat 

berakibat pada tingkat kelelahan fisik 

disamping itu peluang guru untuk mencari 

tambahan ekonomi juga kurang 

memungkinkan termasuk pengembangan 

profesional dan melakukan penelitian 

tindakan kelas juga terkendala waktu. Lebih 

memprihatinkan pada sekolah yang 

menerapkan sistem full day school tetapi 

kurang mampu memberikan gaji dan 

insentif yang memadai bagi guru. 

Selain kelemahan dari faktor manusia, 

dari segi sarana dan prasarana sistem full 

day school juga dituntut penyediaannya 

secara memadai. Masih ditemukan sekolah 

yang menerapkan sistem full day school 

memiliki kekurangan pada aspek sarana-

prasarana, sehingga para siswa kurang dapat 

terakomodasi dan tersalurkan bakat 

minatnya disebabkan minim dan bahkan 

kekurangan sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan. 

 

Implementasi Full Day Education Dan 

Long Day School Di Anak Saleh 

Implementasi Konsep Full Day Education 

Bertolak dari kajian tentang kekuatan 

dan kelemahan sistem full day school, SD 

Anak Saleh di Kota Malang, tidak 

menerapkan sistem full day school tetapi 

mencari alternatif baru yang kemudian 

dikenalkan dengan nama full day education. 

Konsep ini tidak terikat dengan “panjangnya 

waktu di sekolah” karena yang terpenting 

dalam kegiatan belajar mengajar adalah 

aspek “engagement time” yakni pemakaian 

waktu belajar. Penggunaan waktu yang tidak 

diisi dengan belajar yang sesungguhnya 

akan menjadikan the lost of time for 

learning. Sepertinya waktunya panjang 

ternyata diisi dengan kesantaian, kemalasan, 

dan ketidakbermaknaan belajar karena 

tingkat kelelahan atau ketidaksiapan belajar 

dan mengajar secara profesional. 
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Konsep full day education dimaknai 

bahwa pendidikan itu sepanjang hari atau 

sepanjang waktu yang tidak harus terikat 

dengan waktu “persekolahan”, sehingga 

pendidikan dapat diperoleh dalam keluarga, 

masyarakat, dan lingkungan serta sumber 

belajar lainnya. Pemberian pekerjaan rumah 

bagi siswa yang tentu materinya tidak 

memberatkan siswa akan berdampak positif 

terhadap komunikasi keluarga dan siswa di 

rumah dalam konteks belajar. Dengan kata 

lain, ada interaksi dan keterlibatan belajar 

antara siswa dan keluarga. Materi dalam PR 

yang diberikan pada siswa dapat menjadi 

bahan diskusi keluarga dan bahkan pada 

tokoh agama manakala PR tersebut bertopik 

masalah keagamaan. Keluarga dapat datang 

pada seorang ulama ketika anak mereka 

memiliki PR yang bertopik pada masalah 

hukum agama, seperti masalah hitungan 

zakat fitrah dan maal. Program family inn 

yang diterapkan sekolah juga merupakan 

bagian belajar pada dan tentang masyarakat 

secara langsung bagi siswa melalui konsep 

full day education. 

Inti dari konsep full day education 

adalah penggunaan waktu belajar yang 

bermakna tanpa terikat dengan waktu 

sekolah, sehingga siswa dapat belajar 

sepanjang hari pada sumber-sumber belajar 

baik di sekolah, di keluarga, di masyarakat, 

dan pada sumber-sumber belajar lain.   

 

Implementasi Konsep Long day School 

Long day school pada dasarnya 

memiliki kesamaan dengan sistem full day 

school yakni belajar dengan waktu 

sepanjang sehari. Perbedaannya, long day 

school tidak diberlakukan setiap hari, 

melainkan 3-4 hari setiap minggu, yaitu hari 

Senin-Rabu jam 13.30-15.30 seusai 

mengikuti kegiatan sekolah konvensional 

pada jam 07.00-13.30 untuk kelas lima (V), 

sedangkan untuk kelas VI dilangsungkan 

hari Senin-Kamis. Kegiatan long day school  

hanya diberlakukan untuk kelas V dan VI, 

sedangkan kelas I sampai dari IV mengikuti 

kelas reguler/konvensional. 

Pada program long day school 

bertujuan untuk siswa agar: (1) meraih 

prestasi dalam Ujian Sekolah dan Ujian 

Nasional akhir bagi siswa kelas VI; (2) 

menambah hafalan Al-Qur’an dan al-Hadits; 

dan (3) memperlancar kemampuan 

bercakap-cakap dalam Bahasa Inggris. 

Kegiatan Long day Class dilaksanakan oleh 

beberapa orang  guru yang tergabung dalam 

tim tentor yang dipandang berkompeten 

pada bidang 7 studi prioritas yaitu Bahasa 

Indonesia, Matematika, IPA, Agama PKn., 

IPS, dan Bahasa Jawa;  siswa akan dilatih 

berkomunikasi dalam Bahasa Inggris, dan 

memantau hafalan juz 30 serta surat popular 

dan hafalan beberapa hadits. 

Kegiatan long day school merupakan 

kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka 

mempersiapkan siswa menghadapi ujian 

sekolah dan ujian nasional, oleh karena itu 

dilakukan berbagai upaya untuk 

mensukseskan program tersebut, antara lain: 

(1) menjaring informasi dari orangtua dan 

bimbingan belajar yang ada; (2) 

memberikan bimbingan intensif pada siswa 

menjelang ujian sekolah dan ujian nasional; 

(3) memberikan laporan berkala secara 

tertulis setiap bulan kepada orangtua; (4) 

mengadakan pertemuan dengan orangtua 

setiap 3 bulan sekali untuk saling 

mengevaluasi pelaksanaan long day school; 

(5) mengadakan try out sekolah dan  try out 

luar sekolah, serta try out Diknas Kota 

beserta pembahasannya,  diperbanyak di 

semester II untuk peserta didik kelas VI; (6) 

mengadakan kegiatan Mabit (Malam Bina 

Prestasi) untuk siswa kelas VI; dan (7) 

motivasi dan sinergy building untuk siswa 

kelas VI. 

Fasilitas yang diperoleh siswa antara 

lain: (1) makan siang; (2) modul setiap 

maple; (3) soal-soal latihan harian; (4) soal-

soal try out; (5) springfile tempat raport; dan 

(6) materi-materi lain yang terkait dengan 

bahasa Inggris dan Qur’an-Hadits. 

Konsep long day school 

diimplementasikan di SD Anak Saleh 

dengan pertimbangan, agar siswa tidak 

seminggu penuh pulang sore hari, guru-guru 

agar memiliki waktu yang lebih longgar 

untuk meningkatkan profesionalitas, dan 

sistem ini diterapkan bertahap yakni mulai 
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kelas lima selama 3 hari dan kelas enam 4 

hari. Dengan kata lain, istilah long day 

school digunakan setara dengan semi full 

day school yang tentu dapat lebih efisien 

dalam penggunaan pembiayaan 

dibandingkan dengan sistem full day school. 

Pensinergian antara sistem konvensional 

dengan sistem full day school ini merupakan 

salah satu alternatif dalam pengembangan di 

sekolah dasar.  

 

PENUTUP  

Berdasarkan uraian tentang full day 

school, full day education, dan long day 

school maka dapat disimpulkan bahwa 

sistem full day school berasal dari 

pengembangan pendidikan dai negara-

negara maju, pendidikan ini masih 

berkembang pada sekolah-sekolah kelas atas 

dan sekolah yang berbasis keagamaan. Full 

day school memiliki kelebihan sekaligus 

kelemahan.  

Dalam pensinergian antara sistem full 

day school dan conventional school maka 

sekolah dasar Anak Saleh di Kota Malang 

menerapkan konsep full day education dan 

long day school disebabkan alasan efesiensi 

dan efektivitas disamping penawaran 

alternatif baru sistem persekolahan pada 

jenjang sekolah dasar 
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Abstrak: Artikel ilmiah yang berjudul Peran pendidikan nonformal dalam implementasi full day school ini 

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang full day school, sudut pandang pendidikan 

nonformal dalam pelaksanaan full day school, serta memberikan alternatif pembelajaran dalam bentuk program 

pendidikan nonformal pada pelaksanaan full day school. Sistem full day school memang memberikan 

keleluasaan pada sekolah untuk menyusun kurikulum karena dengan banyaknya waktu belajar bagi peserta didik. 

Dalam kajian pendidikan nonformal full day school lebih dimaknai sebagai tidak ada batasan waktu untuk 

belajar. Setiap interaksi dalam kehidupan selalu dimaknai sebagai pembelajaran. Salah satu contoh lembaga 

pendidikan nonformal yang mengaplikasikan full day school adalah pondok pesantren. Pondok pesanten telah 

memberikan bukti bahwa konsep belajar sehari penuh tidak membuat warga belajar stres atau kurang 

bersosialisasi dengan lingkungannya. Pelaksanaan pembelajaran harus teraplikasi secara baik dalam kegiatan 

pembelajaran. Beberapa aspek yang perlu disiapkan adalah kesiapan peserta didik, pendidik, manajemen 

sekolah, dan orang tua. Bentuk pendekatan pendidikan nonformal terhadap sistem full day school 

memperhitungkan fleksibilitas, kondisi warga belajar, serta respon warga belajar dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Prinsip pembelajarannya melalui learning to know, learning to do, learning to be, and learning to 

live together. Program kecakapan hidup sebagai variasi pembelajaran full day school menekankan kepada 

pembelajaran akhlak sebagai dasar pembentukan nilai-nilai dasar kebajikan (basic goodness), seperti: kejujuran, 

kebaikan, kepatuhan, keadilan, etos kerja, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta kemampuan 

bersosialisasi. Peningkatan partisipasi orang tua dalam pelibatan penyusunan kokurikulum sebagai pendukung 

full day school. Sinergi lembaga pendidikan dan orang tua dapat diaplikasikan melalui kegiatan parenting 

education. Adapun bentuk parenting education adalah 1) Pemberian materi mengenai perkembangan anak pada 

setiap fase pertumbuhannya, 2) Menumbuhkan kesadaran dan kontribusi orang tua dalam pemenuhuhan 

kebutuhan hak belajar anak, 3) Memberikan perhatian dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dan 4) Turut 

serta dalam pengawasan anak baik dilingkungansekolah dan sosialnya. 

 

Kata Kunci :  pendidikan nonformal, full day school 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan memiliki peranan penting 

dalam memobilisasi peningkatan sumber 

daya manusia. Ibarat sebuah industri 

lembaga pendidikan dituntut untuk 

menghasilakan produk unggulan yang dapat 

bermanfaat dalam kehidupan. Muara dari 

maju atau tidaknya suatu kehidupan adalah 

hasil dari pendidikan. Membangun sebuah  

masyarakat yang kuat tak akan dapat lepas 

dari kebiasaan masyarakat itu dalam 

berusaha membekali diri dengan ilmu 

pengetahunan. Terlalu naïf jika semua hal 

yang bersinggungan dengan peningkatan 

sumber daya manusia hanya dititikberatkan 

pada hal yang bersifat materiil. Oleh karena 

itu lembaga pendidikan sebagai 

penyelenggara pendidikan harus mampu 

menawarkan solusi atas permasalahan yang 

terjadi dalam segala aspek kehidupan di 

masyarakat. Pendidikan dapat dimaknai 

sebagai usaha sadar untuk menyampaikan 

kepada masyarakat melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam 

perannya di masa yang akan datang. 

Pendidikan pada dasarnya diselenggarakan 

dalam rangka membebaskan manusia dari 

berbagai persoalan hidup dan kehidupan 

yang melingkupinya. 

Pendidikan adalah proses 

pengembangan potensi peserta didik. Oleh 

karena itu, pendidikan harus mampu 

menawarkan keunggulan yang dapat 

membuat masyarakat tertarik untuk 

mengikutinya melalui sistem pembelajaran. 

mailto:kukuhmraharjo@gmail.com
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Salah satu wacana sistem pembelajaran 

yang akan diterapkan adalah sistem full day 

school. Dimana sistem ini diterapkan atas 

dasar sebagai jawaban atas waktu belajar 

yang lebih intensif. Munculnya sistem 

pendidikan full day school di Indonesia 

diawali dengan menjamurnya istilah sekolah 

unggulan sekitar tahun 1990-an, yang 

banyak dipelopori oleh sekolah-sekolah 

swasta termasuk sekolah-sekolah yang 

berlabel Islam (Sismanto,2007). Dalam 

pengertian yang ideal, sekolah unggul 

adalah sekolah yang fokus pada kualitas 

proses pembelajaran, bukan pada kualitas 

input siswanya. Kualitas proses 

pembelajaran bergantung pada sistem 

pembelajarannya. Namun faktanya sekolah 

unggulan biasanya ditandai dengan biaya 

yang mahal, fasilitas yang lengkap dan serba 

mewah, elit, lain daripada yang lain, serta 

tenaga-tenaga pengajar yang “professional” 

walaupun keadaan ini sebenarnya tidak 

menjamin kualitas pendidikan yang 

dihasilkan. 

Munculnya wacana full day school 

saat ini yang sedang ramai diperbincangkan 

masyarakat sebenarnya memang bukan hal 

yang baru lagi. Segala pro dan kontra yang 

muncul di masyarakat telah menjadikan 

sebuah “trending topic” yang menarik untuk 

diperbincangkan. Akan tetapi jangan sampai 

munculnya wacana full day school ini 

menjadikan perdebatan yang akan 

menyebabkan arah dan tujuan pendidikan 

kita semakin tidak memberikan jawaban 

kepada masyakat. Efektivitas sistem full day 

school memang belum nyata dampaknya 

secara luas. Hal ini disebabkan oleh tidak 

semua lembaga pendidikan menerapkan full 

day school. Apabila dilihat dari tingkat jam 

belajar memang full day school memberikan 

waktu belajar yang lebih bagi peserta didik. 

Oleh karena itu atas dasar inilah yang 

menjadikan orang tua lebih memilih full day 

school atas jawaban untuk pemenuhan 

belajar bagi anak. 

Pembelajaran yang dilakukan pada full 

day school diharapkan membuat waktu anak 

banyak terlibat dalam kelas, maka akan 

bermuara pada produktivitas yang tinggi dan 

peserta didik juga menunjukkan sikap yang 

lebih  positif dan terhindar dari penyim-

pangan–penyimpangan karena keseharian 

berada di dalam sekolah dan dalam 

pengawasan guru. Selain itu anak jelas akan 

mendapatkan metode pembelajaran yang 

bervariasi dan lain daripada sekolah dengan 

program reguler, orang tua tidak akan 

merasa khawatir, karena anak-anak akan 

berada seharian di sekolah yang artinya 

sebagian besar waktu anak adalah untuk 

belajar, orang tua tidak akan takut anak akan 

terkena pengaruh negatif. Tidak ada 

salahnya sebagai orang tua mempunyai 

pandangan seperti itu. Akan tetapi yang 

perlu dipahami oleh orang tua adalah 

bagaimana bahwa sebuah pendidikan itu 

tidak sebatas hanya waktu belajar disekolah. 

Orang tua adalah guru utama dalam 

pendidikan anak. Proses pendidikan yang 

terjadi dalam keluarga inilah yang akan 

menjadi tolak ukur untuk masa depan 

anak.Menurut Jane (2011) ”Pendidikan 

keluarga dapat disebut juga sebagai 

pengasuhan. Pengasuhan adalah sebuah 

proses tindakan dan interaksi antara orang 

tua dan anak. Melalui proses tindakan dan 

interaksi itulah, orang tua menyalurkan 

pendidikan dan bimbingan kepada anak”. 

Selain itu pendidikan juga terjadi di 

masyakat, karakter dan corak kehidupan 

yang terjadi di masyakat juga akan tentu 

memberikan efek yang sangat besar bagi 

perkembangan anak. Terlepas dari pro dan 

kontra yang terjadi ditataran masyarakat 

alangkah lebih bijak bila full day school itu 

mendapat kajian yang lebih mendalam 

apabila akan dilaksanakan. Tentu segala 

kebijakan mempunyai kelebihan dan 

kelemahan dalam penerapannya. Kajian 

yang dimaksud ini adalah dengan bertujuan 

memberikan persepsi dan pemahaman bagi 

masyarakat mengenai full day school. 

Secara umum memaknai full day 

school adalah sekolah sehari penuh. Inilah 

yang menjadi perdebatan di masyarakat, 

sehingga memunculkan apakah dengan full 

day school anak tidak malah menjadi stres 

atau kapan waktu bagi anak untuk 

bersosialisasi dengan keluarga atau 
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lingkungan apabila sehari penuh belajar 

disekolah. Munculnya anggapan di 

masyarakat seperti itu karena didasarkan 

atas pelaksanakan full day school yang 

diterapkan di beberapa sekolah memeng 

seperti itu. Maka dari itu ketika wacana 

kebijkan full day school muncul banyak 

ketakutan-ketakutan atau sikap pesimis dari 

masyarakat. Kecemasan yang terjadi pada 

masyarakat mengenai full day school adalah 

bahwa masyarakat masih menganggap 

bahwa belajar hanya dilakukan di ruang 

kelas sekolah. Segala terobosan untuk 

memperbaiki pendidikan telah dilakukan 

secara maksimal baik oleh pemerintah 

sebagai pemangku kebijakan, akademisi, 

dan praktisi. Akan tetapi apabila paradigma 

masyarakat memahami makna belajar tidak 

dirubah, terobosan-terobosan untuk 

memperbaiki kualitas pendidikan tidak akan 

maksimal. Maksud dari ini bukan berarti 

masyakat harus mengikuti semua kebijakan 

yang diterapkan akan tetapi menumbuhkan 

sifat kritis kepada masyarakat juga sangat 

penting, karena masyarakat selain sebagai 

pelaku juga pengawas untuk menuju 

kualitas pendidikan yang lebih baik. 

Berbagai perdebatan mengenai 

pelaksanaan full day school masih menjadi 

pertanyaan besar. Apabila full day school 

dilaksanakan harus memberikan konsep 

yang jelas kepada masyarakat seperti apa 

program ini dilaksanakan. Sehingga 

menyatukan pemahaman masyarakat 

sangatlah penting, hal inilah yang akan 

memberikan kepercayaan bahwa full day 

school bisa diterima masyarakat dengan 

konsep dan penerapannya yang jelas. Maka 

dari itu sungguh sangat perlu untuk 

merumuskan sebuah konsep bahwa 

pendidikan itu tidak sebatas belajar dalam 

kelas disekolah. Berdasarkan latar belakang 

masalah yang telah tertulis, maka 

pembahasan masalah yang akan diangkat 

dalam makalah ini adalah. 1) Gambaran 

pelaksanaan full day school saat ini, 2) 

Perspektif pendidikan nonformal dalam 

pelaksanaan sistem full day school, dan 3) 

Bentuk pendekatan pendidikan nonformal 

terhadap sistem full day school. Tujuan dari 

penulisan makalah ini adalah 1) 

Meningkatkan pemahaman masyarakat 

terhadap pelaksanaan full day school yang 

sudah diterapkan saat ini, 2) Meningkatkan 

pemahaman masyarakat tentang full day 

school dari sudut pandang pendidikan 

nonformal, dan 3) Memberikan alternatif 

kegiatan pembelajaran dalam bentuk 

program pendidikan nonformal pada 

pelaksanaan full day school.  

 

PEMBAHASAN 

Gambaran Pelaksanaan Full Day School 

Saat Ini 

Munculnya wacana full day school 

saat ini memang telah menjadi sebuah 

perdebatan ditangah-tengah masyarakat. 

Full day school sendiri memang secara 

harfiah mempunyai makna belajar sepanjang 

hari, artinya proses belajar mengajar yang 

diberlakukan sehari penuh. Bagi beberapa 

sekolah terutama pada sekolah-sekolah 

swasta telah  memberlakukan sistem full day 

school. Sistem belajar full day school 

diterapkan oleh sekolah dikarenakan ingin 

lebih intensif dalam memberikan 

pembelajaran kepada peserta didik. Wacana 

munculnya full day school memang 

harapannya adalah selain memberikan jam 

belajar yang lebih juga untuk mengurangi 

kegiatan-kegiatan negatif peserta didik 

diluar sekolah. Menurut Farid (2009) “ 

Sistem full day school sebagai bentuk 

alternatif dalam upaya memperbaiki 

manajemen pendidikan, khususnya dalam 

bentuk manajemen pembelajaran dan juga 

merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat 

yang menghendaki anak dapat belajar 

dengan baik disekolah dengan waktu belajar 

lebih lama. Full day school merupakan 

model pembelajaran dengan menambah 

waktu belajar dari pagi hingga sore hari”. 

Maka dari itu dengan penerapan full day 

school akan meminimalisasi tindakan 

asosial yang dilakukan oleh peserta didik 

diluar jam pembelajaran di sekolah. 

Sistem full day school memang 

memberikan keleluasaan pada sekolah untuk 

menyusun kurikulum karena dengan 

banyaknya waktu belajar bagi peserta didik. 
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Sehingga sistem belajar yang dilaksanakan 

akan lebih intensif dan lebih memberikan 

pendalaman-pendalaman materi bagi peserta 

didik yang merasa kesulitan dalam 

menerima pelajaran. Akan tetapi yang perlu 

mendapatkan perhatian adalah jangan 

sampai dalam pelaksaan full day school 

akan merampas hak anak-anak untuk 

bermain dan bersosialisai. Selain itu wacana 

full day school yang beredar saat ini adalah 

penekanan pada pendidikan karakter. 

Sehingga dalam aplikasinya kedepan dalam 

sistem full day school memberikan 

kolaborasi antara belajar mata pelajaran 

umum dan penekanan pada pendidikan 

karakter. Kajian dalam penerapan 

pendidikan karakter ini yang harus 

diperjelas, seperti apakah pelaksanaannya. 

Sehingga polemik yang beredar di 

masyarakat mengenai full day school dapat 

terjawab. 

Bagi sekolah yang sudah 

memberlakukan sistem full day school saat 

ini  adalah meningkatnya prestasi peserta 

didik. Tentu hal ini belum dapat dibuktikan 

secara langsung. Akan tetapi jelas bahwa 

peningkatan prestasi peserta didik adalah 

tujuan utama sekolah untuk menerapkan full 

day school. Pembelajaran yang dilakukan 

pada full day school diharapkan membuat 

waktu untuk terlibat dalam kelas akan 

meningkatkan produktifitas tinggi kepada 

peserta didik. Penerapan full day school ini 

juga untuk mengembangkan kreativitas yang 

mencakup tiga ranah yaitu kognitif, afektif 

dan psikomotorik.Selain itu peserta didik 

akan mendapatkan metode pembelajaran 

yang bervariasi karena didukung dengan 

jam pembelajaran yang lebih panjang. 

Dampaknya orang tua tidak akan merasa 

khawatir, karena anak-anak akan berada 

seharian di sekolah yang artinya sebagian 

besar waktu anak adalah untuk belajar. 

Sehingga orang tua tidak akan takut anak 

akan terkena pengaruh negatif. 

Pelaksanaan sistem fullday 

school yang dalam penerapannya dimulai 

antara rentang waktu pukul 07.00 – 16.00 

mengharuskan peserta didik memiliki 

banyak waktu besosialisai dengan teman 

dilingkungan sekolah. Sehingga memang 

secara sosialisasi akan ada banyak waktu 

dengan teman sebaya, akan tetapi bagaiman 

kemudian jika waktu yang tersita adalah 

sosialisai dengan lingkungan keluarga dan 

sosial. Peserta didik juga berhak 

mendapatkan pembelajaran dalam lingkup 

sosial. Manusia memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan pemahaman lainnya tidak 

hanya cukup dengan pendidikan formal, 

melainkan perlu adanya pemenuhan 

kebutuhan belajar melalui keluarga atau 

secara informal maupun masyarakat secara 

nonformal. Ketiga konsep ini harus saling 

mendukung sehingga akan menumbuhkan 

learning society dan lifelong learning. 

Menurut Kamil (2009:32) “learning society 

lahir dan berkembang sejalan dengan 

lahirnya peradaban dan pemahaman tentang 

nilai-nilai kehidupan sebagai landasan hidup 

dan kehidupan individu, keluarga, dan 

masyarakat”. Oleh karena itu sistem full day 

school dalam pelaksanaannya harus 

mengacu pada kebutuhan belajar tersebut. 

Selain itu sistem full day school yang telah 

diterapkan saat ini, dalam penyelenggaran 

full day school membutuhkan biaya yang 

dikeluarkan perbulannya lebih banyak dari 

sekolah reguler. Hal ini juga akan menjadi 

perhatian tersendiri bagi setiap orang tua 

yang memasukkan anaknya di sekolah 

fullday. Penyebabnya jelas adalah faktor 

fasilitas yang harus disiapkan dalam 

pelaksanaan full day school. 

Sistem full day school harus ditunjang 

dengan kurikulum terstruktur. Kurikulum  

merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Kesuksesan suatu pendidikan 

dapat dilihat dari kurikulum yang digunakan 

oleh sekolah. Faktor pendukung berikutnya 

adalah manajemen pendidikan. Manajemen 

sangat penting dalam suatu organisasi. 

Tanpa manajemen yang baik, maka tujuan 

yang akan dicapai tidak akan pernah 

tercapai dengan baik karena sistem 

pengelolaan lembaga yang kurang 

mendukung baik secara baik secara vertikal 

maupun horizontal. Berikutnya adalah 

sarana dan prasarana. Sarana sangat 

berkaitan dengan materi yang dibahas dan 
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alat yang digunakan. Prasarana sekolah 

merupakan sesuatu yang secara tidak 

langsung berhubungan dengan proses 

belajar setiap hari dan sangat mempengaruhi 

kondisi belajar. Sekolah yang 

menerapkan full day school, diharapkan 

mampu memenuhi sarana penunjang 

kegiatan pembelajaran yang relevan dengan 

kebutuhan peserta didik. Kemudian faktor 

yang paling penting dalam pendidikan 

adalah sumber daya manusia. Penerapan full 

day school, pendidik dituntut untuk selalu 

memperkaya pengetahuan dan keterampilan 

serta harus memperkaya diri dengan 

metode-metode pembelajaran yang 

sekiranya tidak membuat peserta didik 

bosan karena full day school menuntut 

peserta didik seharian penuh berada di 

sekolah. 

Begitulah gambaran penerapan sistem 

full day school yang sudah terlaksana. Pada 

dasarnya pelaksanaan full day school harus 

mempunyai kesiapan dalam segala hal 

seperti yang telah diuraikan diatas. Terlepas 

dari pro dan kontra tentang wacana sistem 

full day school secara nasional maka 

kelebihan dan kekurangan pelaksanaan full 

day school saat ini dapat dijadikan kajian 

untuk perubahan pendidikan kearah yang 

lebih baik. Sudah selayaknya masing-

masing ranah pendidikan yaitu formal, 

nonformal, dan informal sebagai bagian dari 

continuing education dan lifelong education 

saling bersinergi untuk peningkatan kualitas 

pendidikan. 

 

 

Perspektif Pendidikan Nonformal Dalam 

Pelaksanaan Sistem Full Day School 

Pelaksanaan pembelajaran dengan 

sistem full day school telah diaplikasikan 

dalam ranah pendidikan nonformal. Dalam 

kajian pendidikan nonformal full day school 

lebih dimaknai sebagai tidak ada batasan 

waktu untuk belajar. Hal ini dipertegas 

bahwa setiap interaksi dalam kehidupan 

selalu dimaknai sebagai pembelajaran. 

Menurut Kamil (2009:23) “Berbicara 

tentang philosophy dan teori pendidikan 

nonformal, tidak terlepas dari pemahaman 

konsep tentang kegiatan belajar yang terjadi 

di tengah-tengah masyarakat atau dikenal 

dengan istilah learning society. Terciptanya 

masyarakat gemar belajar (learning society) 

sebagai wujud nyata model pendidikan 

sepanjang hayat mendorong terbukanya 

kesempatan menuntut setiap orang, 

masyarakat, organisasi, institusi sosial untuk 

belajar lebih luas. Sehingga tumbuh 

semangat dan motivasi untuk belajar 

mandiri terutama dalam memenuhi 

kebutuhan belajar sepanjang hayat, dan 

memperkuat keberdayadidikan (educability) 

agar mampu mendidik diri dan 

lingkungannya”. Maka dari itu dari 

perspektif pendidikan nonformal setiap hari 

dalam kehidupan merupakan pembelajaran. 

Baik itu yang dilakukan secara individu 

maupun kelompok. 

Salah satu contoh lembaga pendidikan 

nonformal yang mengaplikasikan full day 

school adalah pondok pesantren. Dimana 

pola pembelajaran yang dilaksanakan dalam 

pondok pesantren merupakan aplikasi 

pembelajaran nonformal. Hal itu dapat 

diketahui dari pola pembelajaran yang 

diberikan oleh pendidik kepada warga 

belajar dengan melalui pendekatan-

pendekatan pendidikan nonformal. Menurut 

Marzuki (2010:137) “konsep pendidikan 

nonformal proses belajar terjadi secara 

terorganisasikan diluar sistem persekolahan 

atau pendidikan formal, baik dilaksanakan 

terpisah maupun merupakan bagian penting 

dari suatu kegiatanyang lebih besar yang 

dimaksudkan untuk melayani sasaran didik 

tertentu dan belajarnya tertentu pula”.  

Pelaksanaan pembelajaran pada pondok 

pesantren selalu menekankan fleksibilas 

terhadap kebutuhan dan kemampuan warga 

belajar, sehingga tidak ada tuntutan dan pola 

penyeragaman dalam memenuhi kebutuhan 

belajar warga belajarnya. Perkembangan 

pondok pesantren saat ini baik itu yang 

dikategorikan pondok pesantren 

tradisional/konvensional atau modern sistem 

pembelajaran semua dilaksanakan sehari 

penuh. Bahkan saat ini penerapan 

pendidikan dalam pondok pesantren tidak 

hanya difokuskan pada pendidikan agama, 
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akan tetapi juga pendidikan formal yang 

sesuai dengan jenjang warga belajarnya. 

sehingga tuntutan belajar pada warga belajar 

di pondok pesantren semakin padat setiap 

harinya. 

Pondok pesanten telah memberikan 

bukti bahwa konsep belajar sehari penuh 

tidak membuat warga belajar stres atau 

kurang bersosialisasi dengan lingkungannya. 

Mengapa demikian karena akhir-akhir ini 

telah kita ketahui bahwa pro dan kontra 

mengenai full day school telah menjadi 

semacam hidangan perdebatan dilakangan 

masyarakat. Akan tetapi pertanyaannya 

sekarang mengapa pola pembelajaran full 

day dalam pondok pesantren yang 

diselenggarakan oleh pendidikan nonformal 

tidak begitu menjadi perdebedatan 

dikalangan masyarakat seperti halnya 

penerapan full day school pada sekolah 

formal?. Padahal kalau kita lihat kebelakang 

bahwa penerapan full day school yang pada 

awalnya diterapkan oleh sekolah formal 

berbasis agama adalah adopsi dari 

penyelenggaraan pembelajaran yang 

dilakukan oleh pondok pesantren. 

Modernisasi menuntut diferensiasi sistem 

pendidikan untuk mengantisipasi dan 

mengakomodasi berbagai diferensiasi sosial, 

teknik, dan manajerial. Antisipasi dan 

akomodasi tersebut haruslah dijabarkan 

dalam bentuk formulasi, adopsi dan 

implementasi kebijaksanaan pendidikan 

dalam tingkat nasional, regional, dan lokal. 

Dalam konteks modernisasi administratif 

ini, sistem dan lembaga pendidikan islam 

perlu mensimbiosis ke dalam sistem 

sekolah. Dan inilah yang dinamakan dengan 

pendidikan terpadu dengan sistem full day 

school. 

Dapat diketahui bahwa terdapat 

sebuah masalah dalam pembelajaran 

pendidikan formal sehingga kegiatan belajar 

sehari penuh membuat peserta didik tidak 

nyaman dalam belajar atau pemahaman 

mengenai konsep belajar yang salah dalam 

mengartikannya. Sungguh hal ini akan 

menjadi masalah bagi pendidikan formal 

saat ini, karena dalam merubah sebuah 

peradaban, pendidikan menjadi garda 

terdepan. Akan tetapi jika fenomena 

penerapan pembelajaran yang membuat 

peserta didik tidak bersemangat dalam 

belajar maka tidak salah apabila perubahan 

dan peradaban zaman ini melambat karena 

juga diikuti oleh kualitas pendidikan yang 

salah dalam mengaplikasikannya. Dunia 

pendidikan adalah dunia yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia. Manusia 

yang selalu di iringi pendidikan, 

kehidupannya akan selalu berkembang ke 

arah yang lebih baik. Tidak ada zaman yang 

tidak berkembang, tidak ada kehidupan 

manusia yang tidak bergerak, dan tidak ada 

satu manusiapun yang hidup dalam stagnasi 

peradaban. Semua itu bermuara pada 

pendidikan, karena pendidikan adalah 

pencetak peradaban manusia. Disamping itu 

pendidikan memerlukan  berbagai inovasi 

yang baru, hal ini dilakukan untuk kemajuan 

kualitas pendidikan yang tidak hanya 

menekankan pada teori, tetapi juga bisa di 

arahkan ke hal yang lebih praktis (Hamid, 

2012:12). 

Pelaksanaan pembelajaran harus 

teraplikasi secara baik dalam kegiatan 

pembelajaran. Pendidik bukanlah subjek dan 

peserta didik adalah objek yang diharuskan 

hanya menerima materi pembelajaran. Oleh 

karena itu pendidik tidak boleh konservatif 

dalam menjalankan proses mengajarnya, 

melainkan harus memiki sifat progresif 

dengan terus memperbaiki diri dari setiap 

penampilannya dalam proses pembelajaran. 

Dengan begitu segala kekurangan yang ada 

pada dirinya akan terus digali dan 

diperbaiki, sehingga semakin hari, akan 

semakin baik dan mampu menumbuh 

kembangkan potensi peserta didik kearah 

yang lebih maksimal. Menurut Milner 

(1976) ”Manusia diberi kesempatan untuk 

mengembangkan diri sesuai kodratnya 

secara bebas dan merdeka, tetapi harus di 

sadari bahwa itu bukan kebebasan yang 

tanpa batas, melainkan kebebasan yang 

terbatas. Kebebasan tersebut juga diberikan 

pada siswa dalam berpikir”. Kegiatan 

pembelajaran yang diselenggarakan oleh 

sekolah formal dengan sistem memindah 

pengetahuan itulah yang akan membuat 
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peserta didik akan mengalami kejenuhan 

dalam belajar. Sehingga apabila 

dilaksanakan sistem full day school akan 

semakin memberatkan terutama dalam 

kesiapan belajar peserta didik. 

Kajian tentang full day school harus 

dipertimbangkan secara matang, karena 

aspek pendukung full day school tidak 

hanya terbatas pada kegiatan pembelajaran 

sehari penuh. Beberapa aspek yang perlu 

disiapkan adalah kesiapan peserta didik, 

pendidik, manajemen sekolah, dan orang 

tua. Kesiapan peserta didik adalah yang 

paling utama, dikarenakan peserta didik 

yang akan mengalaminya secara langsung. 

Belajar sehari penuh juga akan 

mempengaruhi psikis peserta didik, hal ini 

adalah waktu yang mereka gunakan di 

sekolah akan menyita waktu dengan 

keluarga dan lingkungan sosialnya.  Padahal 

perkembangan peserta didik tidak hanya 

ditentukan melalui pembelajaran di sekolah. 

Kembali kepada inti permasalahannya 

bahwa pelaksanaan full day school yang 

diterapkan sekolah formal perlu adanya 

kolaborasi dengan pendidikan nonformal 

dan informal. Selain dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas yang begitu kaku dan 

monoton maka perlu juga memahami bahwa 

pemikiran masyarakat mengenai belajar 

hanya terjadi di dalam kelas perlu dirubah. 

Apabila pelaksanaan sistem full day school 

yang akan diterapkan akan lebih efektif 

apabila konsep pembelajaran yang 

ditawarkan mengkolaborasikan dengan 

konsep pendidikan nonformal dan informal 

baik secara sistem belajar dan pola 

komunikasi dalam pelaksanaan 

pembelajaran.   

 

Bentuk Pendekatan Pendidikan 

Nonformal Terhadap Sistem Full Day 

School 

Pendekatan Pendidikan Nonformal 

Terhadap Full Day School 

Sistem belajar pada sekolah formal 

yang mengikat dan berjenjang tentu kita 

banyak mengetahui dalam pelaksanaannya. 

Bagaimana anggapan masyarakat bahwa 

pendidikan formal sangat mengikat yang 

disusun berdasarkan jenjang pendidikannya. 

Sehingga munculnya ketidakpuasan dalam 

belajar dikarenakan materi pembelajaran 

yang diberikan merupakan suatu paket yang 

semuanya harus dan wajib diterima oleh 

peserta didik. Pelaksanaan pembelajaran 

yang mengikat dengan sistem memberikan 

banyak pelajaran kepada anak didik, 

sehingga mereka menguasai banyak ilmu 

pengetahuan, ibarat keharusan mengisi gelas 

kosong, pendidikan bertugas mengisi air 

ilmu pengeahuan sehingga gelas itu penuh. 

Peserta didik tidak pernah dipandang 

sebagai pribadi yang mempunyai pilihan 

dan berkemampuan untuk berkreasi, 

sehingga hanya dipandang seakan sebuah 

benda yang siap menerima dengan pasif 

sederet dalil pengetahuan dari seorang guru. 

Maka dari itu pentingnya memahami arti 

dari sekolah, karena pada dasarnya sekolah 

bukan hanya untuk mencari skor, nilai, 

peringkat, atau semacamnya, akan tetapi 

merupakan sarana belajar untuk kehidupan, 

bahkan bagi kehidupan itu sendiri. 

Dari uraian diatas tentu sangat 

bertolak belakang dengan konsep 

pendidikan nonformal. Pada 

penyelenggaraan pendidikan nonformal 

lebih memperhitungkan fleksibilitas, kondisi 

warga belajar, serta respon warga belajar 

dalam pelaksanaan pembelajaran yang 

dilaksanakan karena memang dalam 

penyelenggaraan pendidikan nonformal, 

kebutuhan belajar warga belajar menjadi 

acuan utama dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Mengenai full day school 

pendidikan nonformal mempunyai 

pandangan dalam implementasinya, yaitu 

yang utama adalah bagaimana 

mengembangkan paket kurikulum yang 

telah diterapkan di sekolah formal dengan 

lebih mengembangkan kurikulum itu secara 

bottom up. Sehingga pelaksanaan full day 

school peserta didik juga diberi kesempatan 

untuk menyampaikan akan kebutuhan 

belajarnya. Selain itu kondisi daerah di 

Indonesia juga sangat beragam sehingga ini 

juga akan menjadi sebuah permasalahan 

dalam pelaksanaan full day school harus 

diperhitungkan. Pada dasarnya sebuah 
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kondisi daerah dan masyarakat yang 

beragam tentu akan sulit untuk 

menyeragamkan dalam pelaksanaan full day 

school, sehingga aspek fleksibilitas akan 

sangat menentukan. 

Wacana penerapan full day school 

yang digagas oleh pemerintah memang 

menekankan bukan belajar sehari penuh 

tentang mata pelajaran. Akan tetapi ada 

penekanan dalam kokurikuler atau 

pembelajarn diluar mata pelajaran umum 

yang diajarkan di sekolah. Penekanan 

kokurikuler yang dimaksud juga harus 

terimplentasi secara jelas. Bagaiaman 

kemasan dalam pelaksanaan kokurikuler itu 

seperti apa yang harus jadi perhatian. Dalam 

perspektif pendidikan nonformal 

pengembangan kokurikuler tidak terbatas 

pada penyampaian materi semata. Salah satu 

hal yang penting bagaimana pelaksanaan 

kokurikuler tersebut dapat teraplikasikan 

ketika hidup dimasyarakat. Salah satu 

tawaran pendidikan nonformal yaitu 

kemasan program kokurikuler melalui 

pendidikan kecakapan hidup. “Ciri 

pembelajaran kecakapan hidup / life skills 

adalah (1) terjadi proses identifikasi 

kebutuhan belajar, (2) terjadi proses 

penyadaran untuk belajar bersama, (3) 

terjadi keselarasan kegiatan belajar untuk 

mengembangkan diri, belajar, usaha 

mandiri, usaha bersama, (4) terjadi proses 

penguasaan kecakapan personal, sosial, 

vokasional, akademik, manajerial, 

kewirausahaan...” (Depdiknas, 2003). 

Prinsip pembelajarannya melalui learning to 

know, learning to do, learning to be, and 

learning to live together. Konsep inilah 

yang harus terkolaborasi dalam pendidikan 

formal apabila full day school diterapkan. 

Sehingga harapannya tidak merampas hak 

peserta didik dalam mengembangkan diri, 

bersosialisai, dan tentunya penanaman 

karakter yang sesuai harapan. 

 

Aplikasi Pelaksanaan Pendidikan 

Nonformal Terhadap Sistem Full Day 

School 

Aplikasi pelaksanaan yang ditawarkan 

oleh pendidikan nonformal dalam full day 

school adalah melalui program kecakapan 

hidup berbasis kearifan lokal. Mengapa 

harus program kecakapan hidup berbasis 

kearifan lokal?. Pada dasarnya kita akan 

tahu apabila sistem full day school 

diterapkan di Indonesia maka sungguh tidak 

mungkin apabila seluruh penyelenggaraan 

full day school dilakukan secara seragam. 

Terdapat tiga aspek besar yang 

melatarbelakangi mengapa sistem full day 

school tidak dapat dilaksanakan secara 

seragam. Pertama adalah masalah geografis 

indonesia yang sangat beragam dimana 

keterjangkauan akses setiap daerah untuk 

mengakses sekolah berbeda-beda. Kedua, 

sumber daya manusia (SDM) baik pendidik 

maupun peserta didik tentu sangat beragam. 

Selain itu kualitas pendidik dimana hal ini 

juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan 

pendidik dan kemudahan akses informasi 

yang diterima. Belum lagi adanya 

keterbatasan jumlah pendidik terutama pada 

wilayah-wilayah perbatasan atau pelosok 

negeri yang mana jauh dari keterjangkauan 

akses. Ketiga, adalah masalah fasilitas 

pendukung. Hal inilah yang paling 

mengalami kesenjangan antara daerah 

terutama pada daerah pelosok negeri, 

bahkan realita yang terjadi saat ini 

jangankan untuk menyelenggarakan full day 

school untuk belajar pun kadang harus 

berbagi kelas dan kondisi kelas yang ala 

kadarnya. Inilah yang harus menjadi 

prioritas pemerintah dalam mengambil 

kebijakan apabila kebijakan full day school 

akan diterapkan. 

Berikutnya adalah masalah 

peningkatan partisipasi orang tua dalam 

proses pendidikan anak. Orang tua harus 

terlibat langsung, sehingga tidak ada 

perbedaan cara dalam mendidik anak. Perlu 

adanya peningkatan pemahaman orang tua 

dalam memaknai sebuah pendidikan bagi 

anak agar pendidikan tidak serta merta 

dibebankan pada lembaga pendidikan. 

Orang tua terlibat secara langsung, tidak 

hanya mampu dengan menafkahi secara 

materi kemudian lepas tanggung jawab 

terhadap proses pendidikan anak. Wacana 

penerapan full day school memang masih 
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belum diputuskan, akan tetapi apabila 

kebijakan itu benar-benar dijalankan 

bagaimana posisi pendidikan informal yang 

dalam hal ini adalah keluarga sebagai 

pendidik utama. Akankah sistem full day 

school akan membatasi ruang gerak 

keluarga dalam sosialisai dan mendidik 

anak. Mungkinkah jika pendidikan keluarga 

sebagai daya dukung full day school apabila 

memang diterapkan. Terlepas dari pro dan 

kontra penerapan full day school maka 

mungkinkah kolaborasi antara pendidikan 

keluarga dapat mendukung sistem full day 

school. Pendidikan keluarga dapat disebut 

juga sebagai pengasuhan. “Pengasuhan 

adalah sebuah proses tindakan dan interaksi 

antara orang tua dan anak. Melalui proses 

tindakan dan interaksi itulah, orang tua 

menyalurkan pendidikan dan bimbingan 

kepada anak” (Brooks, 2011). Pendidikan 

keluarga harus menjadi tolak ukur untuk 

pendidikan anak. Hal ini dikarenakan 

pembentukan karakter anak dimulai dari 

keluarga, apalagi saat ini karakter mulai 

terkikis oleh lingkungan yang negatif serta 

penyalahgunaan kemajuan teknologi sebagai 

salah satu indikator terkikisnya karakter 

anak, sehingga anak perlu perhatian lebih 

dalam hal pembentukan karakter sejak dini. 

Seiring dengan perkembangan zaman pula, 

pendidikan keluarga diperlukan untuk 

mengantisipasi derasnya arus globalisasi. 

Berdasar hal tersebut maka sangat penting 

bagaimana membentuk kerjasama antara 

pendidikan formal dan informal untuk 

realisasi penanaman karakter pada anak. 

Penerapan full day school memang 

tidak hanya sebatas melaksanakan sebuah 

pembelajaran dari pagi sampai sore hari. 

Tentu ketidakpercayaan masyarakat tumbuh 

dikarenakan akan malah menjadi beban bagi 

anak dalam belajar. Dimana memang anak 

didik akan lebih bosan dan berdampak pada 

stres karena beban belajar sehari penuh dan 

akan berdampak pada kurangnya sosialisasi 

anak didik  pada lingkungan keluarga dan 

masyarakat lingkungannya. Oleh karena itu 

tawaran pelaksanaan full day school sudah 

semestinya dilakukan oleh berbagai pihak 

dan tidak dimonopoli oleh sekolah dalam 

pelaksanaannya. Berikut ini pemaparan 

penerapan aplikasi program pendidikan 

terhadap full day school. 

  

Penekanan Program Kecakapan Hidup 

Sebagai Variasi Pembelajaran Full Day 

School 

Selanjutnya bagaimana kolaborasi 

yang ditawarkan pendidikan nonformal 

mengenai sistem full day school melalui 

program kecakapan hidup berbasis kearifan 

lokal. Menurut Moedzakir (2010:43) “Istilah 

kecakapan disini diartikan sebagai sesuatu 

yang lebih luas dari sekedar keterampilan. 

Istilah kecakapan mengandung unsur-unsur 

kecekatan, kesigapan, dan kecepatan, 

bahkan kreativitas, kepekaan, ketepatan, 

ketuntasan, dan kecenderungan dalam 

bertindak, sedangkan istilah keterampilan 

cenderung lebih menekankan aspek motorik 

dan dikaitkan dengan vokasional”. Tentu 

saja gagasan ini muncul berdasarkan atas 

masalah apabila full day school diterapkan 

sesuai dengan pemaparan sebelumnya. 

Diantaranya munculnya kekhawatiran 

masyarakat terhadap sistem full day school 

adalah kurangnya sosialisai anak dengan 

lingkungan. Untuk menjawab keraguan 

tersebut maka munculah kolaborasi sistem 

pembelajaran di sekolah dengan program 

pendidikan nonformal melalui program 

kecakapan hidup. Barrie Hopson dan Scally 

(dalam Ihat, 2007) mengemukakan bahwa 

kecakapan hidup merupakan pengembangan 

diri untuk bertahan hidup, tumbuh, dan 

berkembang, memiliki kemampuan untuk 

berkomunikasi dan berhubungan baik secara 

individu, kelompok maupun melalui sistem 

dalam menghadapi situasi tertentu. Sehingga 

peserta didik akan dapat mengkolaborasikan 

antara pengetahuan umum melalui mata 

pelajaran yang diberikan disekolah dengan 

tetap mendapat pengetahuan lain untuk siap 

hidup pada lingkungan masyarakat. 

Kebutuhan belajar tidak hanya tentang 

penguasaan pengetahuan umum semata, 

akan tetapi peserta didik juga butuh suatu 

kecakapan lain yang mengajaknya untuk 

cakap bernalar dan memahami kehidupan 

secara arif, sehingga pada masanya peserta 
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didik dapat berkembang, kreatif, produktif, 

kritis, jujur untuk menjadi manusia-manusia 

yang unggul dan pekerja keras. Pendidikan 

kecakapan hidup pada jenjang ini lebih 

menekankan kepada pembelajaran akhlak 

sebagai dasar pembentukan nilai-nilai dasar 

kebajikan (basic goodness), seperti: 

kejujuran, kebaikan, kepatuhan, keadilan, 

etos kerja, menjaga kebersihan diri dan 

lingkungan, serta kemampuan bersosialisasi. 

Titik penekanan mengapa harus program 

kecakapan hidup berbasis kearifan lokal. 

Jelas yang pertama adalah masalah krisis 

identitas yang sekarang melanda anak-anak 

dan remaja usia sekolah. Kultur budaya 

yang sangat beragam dan kaya yang dimiki 

bangsa ini semakin memudar karena 

pendidikan hanya terkonsentrasi pada 

penekanan kognitif yang berujung pada 

hasil nilai akhir. Dampak terbesarnya adalah 

mulai lunturnya nilai kejujuran karena hasil 

lebih menentukan daripada harus 

menghargai sebuah proses. Tentu ini akan 

menjadi ancaman yang serius bagi 

pendidikan. Munculnya mental yang lemah 

anak didik kita, anarkisme, penyalahgunaan 

obat-obatan terlarang, tawuran antar pelajar, 

hingga penganiayaan terhadap teman dan 

guru dan lain sebagainya, harus kita akui 

bahwa itulah realita pendidikan kita saat ini.  

Apabila wacana full day school 

diterapkan maka jelas harus proporsional 

antara pembelajaran dengan kegiatan 

kecakapan hidup karena untuk 

mempersiapkan peserta didik siap hidup 

ditengah-tengah masyarakat. Program 

kecakapan hidup yang dilaksanakan dalam 

kurikulum sekolah harus disesuaikan dengan 

kultur, budaya, dan kekhasan daerah 

masing-masing. Program kecakapan hidup 

harus dimasukkan ke dalam kurikulum. 

Sehingga kemampuan dan potensi peserta 

didik lebih beragam karena berlandaskan 

atas kebutuhan belajarnya. Bentuk 

implementasi sistem full day school melalui 

program kecakapan hidup berbasis kearifan 

lokal yaitu memberikan pendidikan yang 

disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan 

minat dari peserta didik. Bisa juga 

berbentuk pelestarian budaya, alam, 

pluralisme dalam hidup bermasyarakat dan 

sebagainya yang mana tujuannya untuk 

pengembangan identitas bangsa dan karakter 

secara individual. 

 

Pelibatan Partisipasi Orang Tua dalam 

Full Day School 

Pelibatan orang tua dalam program 

yang dicanagkan sekolah selama ini 

memang masih dalam skala yang umum. 

Hal ini dapat kita ketahui bahwa pelibatan 

orang tua dalam program sekolah hanya 

sebatas yang berkaitan dengan 

pembangunan fisik serta evaluasi sekolah 

terhadap hasil belajar peserta didik. Sudah 

saatnya orang tua dilibatkan dalam 

menyumbangkan ide atau gagasan atau 

hanya informasi bagi orang tua atas 

rancangan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. Terutama menyangkut 

pembelajaran kokurikuler sebagai bagian 

pendamping pembelajaran mata pelajaran 

umum disekolah. Maksud dari ini bukan 

berarti orang tua dibebaskan untuk merubah 

kurikulum yang telah disusun. Akan tetapi 

pelibatan orang tua dalam pelaksanaan 

pembelajaran bagi anak didik. Sehingga 

akan muncul pemahaman dari orang tua 

seperti apa program pembelajaran yang 

diberikan sekolah terhadap anak didik. 

Harapanya adalah orang tua juga terlibat 

dalam pengawasan belajar anak. Sehingga 

akan terjadi sinkronisasi hasil pembelajaran 

bagi anak dan kontrol orang tua terhadap 

apa yang anak dapatkan dari proses belajar 

disekolah. Tugas orang tua sebagai wali 

murid tidak hanya sebagai mengetahui hasil 

belajar diakhir semester. Sehingga kesan 

orang tua datang ke sekolah hanya untuk 

menerima laporan evaluasi belajar dari 

pihak sekolah. Sudah saatnya orang tua 

dilibatkan sehingga ranah mendidik punya 

porsi masing-masing. Apabila memang 

wacana full day school dilaksanakan maka 

porsi mendidik anak bagi orang tua tidak 

terampas karena waktu yang lebih banyak 

dihabiskan di sekolah. 

Pelibatan orang tua dalam program 

pendidikan memang sangatlah penting. 

Karena tanggung jawab utama sebagai 
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pendidik adalah orang tua. Peran orang tua 

dalam dunia pendidikan tentu tidak dapat 

dikotomikan. Orang tua memang telah 

mempercayakan pada lembaga pendidikan 

baik formal maupun nonformal dalam 

pemenuhan kebutuhan dan hak belajar bagi 

anak, akan tetapi orang tua juga harus sadar 

bahwa pendidik sesungguhnya adalah orang 

tua itu sendiri. Beragam kondisi orang tua 

tentu juga tidak semua paham akan arti 

sebuah pendidikan. Sudah selayaknya 

partisipasi orang tua tidak sebatas materi 

terhadap lembaga pendidikan kemudian 

sudah mempercayakan penuh kepada pihak 

sekolah. Orang tua harus terlibat 

partisipasinya secara aktif. Oleh karena itu 

sudah saatnya lembaga pendidikan juga 

bersinergi dengan orang tua untuk kualitas 

pendidikan yang lebih baik. 

Sinergi lembaga pendidikan dan orang 

tua dapat diaplikasikan melalui kegiatan 

parenting education. Pentingnya parenting 

education juga akan tidak hanya berlaku 

bagi pemenuhan hak memperoleh 

pendidikan bagi anak. Akan tetapi orang tua 

juga harus mengerti dan paham bagaimana 

pola pendidikan yang harus diberikan 

kepada anak. Kecenderungan saat ini adalah 

ketika orang tua sudah mempercayakan 

pendidikan anak kepada lembaga 

pendidikan seakan-akan tanggung jawab 

orang tua dalam mendidik anak telah 

selesai. Pemahaman seperti inilah yang 

perlu diluruskan, karena pada dasarnya 

orang tua tetap menjadi garda terdepan 

dalam pendidikan anak. 

Bentuk kegiatan parenting education 

harus terlaksana secara berkelanjutan. 

Adapun bentuk parenting education adalah 

1) Pemberian materi mengenai 

perkembangan anak pada setiap fase 

pertumbuhannya, 2) Menumbuhkan 

kesadaran dan kontribusi orang tua dalam 

pemenuhuhan kebutuhan hak belajar anak, 

3) Memberikan perhatian dalam 

pertumbuhan dan perkembangan anak, dan 

4) Turut serta dalam pengawasan anak baik 

dilingkungan sosialnya. Parenting education 

sebenarnya tidak hanya diperuntukkan bagi 

orang tua anak usia dini yang seperti banyak 

terjadi saat ini. Parenting education juga 

sangat penting bagi orang tua yang 

menyesuaikan dengan jenjang pendidikan 

anak disekolah formal. Inilah bentuk 

kolaborasi yang harus diciptakan. 

Kesibukan orang tua dalam pekerjaan juga 

tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak 

memperhatikan pendidikan bagi anak 

terutama dilingkup keluarga. Perhatian 

keluarga sangat penting untuk mendukuung 

pendidikan anak. Sehingga partisipasi orang 

tua dalam memberikan dukungan kepada 

anak harus nyata.  

 

PENUTUP 

Full day school sendiri memang 

secara harfiah mempunyai makna belajar 

sepanjang hari, artinya proses belajar 

mengajar yang diberlakukan sehari penuh. 

Pembelajaran yang dilakukan pada full day 

school diharapkan membuat waktu untuk 

terlibat dalam kelas akan meningkatkan 

produktifitas tinggi kepada peserta didik. 

Penerapan full day school ini juga untuk 

mengembangkan kreativitas yang mencakup 

tiga ranah yaitu kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Dalam kajian pendidikan 

nonformal full day school lebih dimaknai 

sebagai tidak ada batasan untuk belajar. Hal 

ini dipertegas bahwa setiap interaksi dalam 

kehidupan selalu dimaknai sebagai 

pembelajaran. Salah satu contoh lembaga 

pendidikan nonformal yang 

mengaplikasikan full day school adalah 

pondok pesantren. 

Penyelenggaraan pendidikan 

nonformal lebih memperhitungkan 

fleksibilitas, kondisi warga belajar, serta 

respon warga belajar dalam pelaksanaan 

pembelajaran yang dilaksanakan karena 

memang dalam penyelenggaraan pendidikan 

nonformal, kebutuhan belajar warga belajar 

menjadi acuan utama dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Kebutuhan belajar tidak 

hanya tentang penguasaan pengetahuan 

umum semata, akan tetapi peserta didik juga 

butuh suatu kecakapan lain yang 

mengajaknya untuk cakap bernalar dan 

memahami kehidupan secara arif, sehingga 

pada masanya peserta didik dapat 
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berkembang, kreatif, produktif, kritis, jujur 

untuk menjadi manusia-manusia yang 

unggul dan pekerja keras. Pendidikan 

kecakapan hidup pada jenjang ini lebih 

menekankan kepada pembelajaran akhlak 

sebagai dasar pembentukan nilai-nilai dasar 

kebajikan (basic goodness), seperti: 

kejujuran, kebaikan, kepatuhan, keadilan, 

etos kerja, menjaga kebersihan diri dan 

lingkungan, serta kemampuan bersosialisasi. 

Bentuk implementasi sistem full day 

school melalui program kecakapan hidup 

berbasis kearifan lokal yaitu memberikan 

pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi 

lingkungan dan minat dari peserta didik. 

Bisa juga berbentuk pelestarian budaya, 

alam, pluralisme dalam hidup 

bermasyarakat dan sebagainya yang mana 

tujuannya untuk pengembangan identitas 

bangsa dan karakter secara individual. 

Pelibatan orang tua dalam program 

pendidikan memang sangatlah penting. 

Karena tanggung jawab utama sebagai 

pendidik adalah orang tua. Sinergi lembaga 

pendidikan dan orang tua dapat 

diaplikasikan melalui kegiatan parenting 

education. Bentuk kegiatan parenting 

education harus terlaksana secara 

berkelanjutan. Adapun bentuk parenting 

education adalah 1) Pemberian materi 

mengenai perkembangan anak pada setiap 

fase pertumbuhannya, 2) Menumbuhkan 

kesadaran dan kontribusi orang tua dalam 

pemenuhuhan kebutuhan hak belajar anak, 

3) Memberikan perhatian dalam 

pertumbuhan dan perkembangan anak, dan 

4) Turut serta dalam pengawasan anak baik 

dilingkungan sosialnya. 

 

DAFTAR RUJUKAN 

Azra, Azyumardi. 2012. Pendidikan Islam. 

Jakarta: Kencana 

Brooks, Jane. 2011. The Process of 

Parenting.  Yogyakarta: Penerbit 

Pustaka Pelajar 

Ihat, Fatimah. 2007. Pembelajaran 

Berwawasan Kemasyarakatan. Buku 

Materi Pokok  UT. Universitas 

Terbuka. 

Departemen pendidikan nasional. 2003. Life 

skills-pendidikan kecakapan hidup. 

Jakarta: depdiknas  

Farid, Nurul. 2009. Hubungan antara 

pelaksanaan pendidikan full day 

school dengan perilaku sosial 

 keagamaan di luar sekolah (siswa 

SMP Muhammadiyah 12 Gresik). 

IAIN  Sunan Ampel. Tesis  Tidak 

Diterbitkan 

Hamid,Moh Sholeh. 2012. Metode 

Edutaiment. Jogjakarta: Diva Press 

Kamil, Mustofa. 2009. Pendidikan Non 

Formal : Pengembangan Melalui 

Pusat Kegiatan Belajar Mengajar 

(PKBM) di Indonesia (Sebuah 

Pembelajaran Dari Kominkan 

 Jepang). Bandung: Alfabeta 

Marzuki, Saleh. 2010. Pendidikan Non 

Formal Dimensi dalam Keaksaraan 

Fungsional, Pelatihan, dan 

Andragogi. Bandung: PT. Remaja 

Rosda Karya 

Miller, John P. 1976. Humanizing The 

Classroom: Models of teaching on 

Affective Education. New York: 

Praeger Publisher 

Moedzakir, Djauzi. 2010. Metode 

Pembelajaran untuk Program-

Program Pendidikan Luar Sekolah. 

Malang: UM Press 

 Sismanto. 2007. Awal Munculnya Sekolah 

Unggulan. Artikel. (Online). 

https://iwankuswandi.wordpress.com. 

(diakses 12 September 2016). 

 

https://iwankuswandi.wordpress.com/


Lalu Muazim: “Full Day School” Nilai Religi pada Arsitektur Rumah Adat Sasak Sade Sebagai ... | 223 
 

FULL DAY SCHOOL 

NILAI RELIGI PADA ARSITEKTUR RUMAH ADAT SASAK  SADE 

SEBAGAI FUNGSI PENDIDIKAN INFORMAL 

 

Lalu Muazim 

 

Program Pascasarjana S2 Pendidikan Luar Sekolah 

Pascasarjana pendidikan luar sekolah universitas negeri malang 

Universitas Negeri Malang. Jl.Semarang No 5, Malang 

E-mail.muazimlalu92@gmail.com 

 
Abstrak: Rumah mempunyai posisi penting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai tempat individu dan 

keluarganya berlindung secara jasmani dan memenuhi kebutuhan sepiritualnya. Oleh karna itu, jika kita 

memperhatikan bangunan rumah adat secara seksama, maka kita akan menemukan bahwa rumah adat dibangun 

berdasarkan nilai religi dan kearifan lokal. Nilai-nilai religi yang terkandung pada arsitektur rumah adat begitu 

banyak, tetapi kenyataanya masayarakat belum mengetahuinya.sehingga sangat perlu dijadikan sebagai fungsi 

pendidikan keluarga  Nilai religi pada arsitektur rumah adat perlu diketahui agar masyarakat memahami 

masksud yang terkandung di dalamnya.tipe rumah adat dusun Sade desa Rembitan kabupaten lombok tengah dan 

tipe-tipe sejenis lainya hendaknya dapat digali dan dipertahankn karena selaras dengan budaya timur. Nilai-nilai 

religi terdapat pada hampir semua bagian dari arsitekturnya, nilai religi tersebut terlihat antara letak pada 

perencanaan, dalam pembuatan bahan dan bentuk rumah adat.tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui nilai-nilai religi pada arsitektur rumah adat sasak sade, agar masyarakat memahami maksud yang 

terkandung didalamnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, dengan metode 

pengumpulan datanya yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data yang dipergunakan 

dalam peneltian ini adalah jenis data deskriptif. 
 

Kata Kunci: Nilai religi, Arsitektur Rumah Adat Sasak, fungsi pendidikan informal. 

 

PENDAHULUAN 

Masyarakat Lombok masih memiliki 

apresiasi yang cukup tinggi terhadap 

warisan budaya peninggalan leluhurnya. 

Salah satu warisan budaya yang masih 

dilestarikan yaitu perkampungan rumah 

adat. Perkampungan rumah adat yang 

terdapat di Lombok sangat beragam, 

terutama bentuk dan komposisi bangunan. 

Desa Rembitan merupakan salah satu desa 

di kecamatan Pujut kabupaten Lombok 

Tengah yang memiliki keunikan, bila 

dibandingkan dengan desa-desa lain. Di 

desa tersebut terdapat satu dusun tradisional 

yang di kenal dengan nama dusun Sade. Di  

dusun Sade ini terdapat sebuah lokasi yang 

khusus untuk membangun rumah adat 

Sasak. Luas lahan yang disediakan untuk 

membangun rumah adat desa Rembitan 

sekitar satu hektar. Perkampungan rumah 

adat ini hanya diperuntukkan bagi 

masyarakat dusun Sade yang ingin 

membangun rumah adat saja. 

Dalam kehidupan masyarakat yang 

cukup menarik untuk diperhatikan adalah 

pola pembangunan rumah adat yang 

dilakukan secara gotong-royong. Pemilik 

rumah hanya menyiapkan bahan bangunan 

serta makanan yang akan diberikan pada 

saat orang bekerja. Pembangunan rumah 

dipandu oleh seseorang yang bertugas 

memberitahukan kepada orang-orang yang 

bekerja apa yang seharusnya mereka 

kerjakan. Mereka yang bekerja atau yang 

membantu membangun rumah tersebut tidak 

diberikan upah karenaselayaknya dilakukan 

secara gotong-royong. Pemilik rumah 

mempunyai kewajiban memberikan makan 

dan minum pada saat mereka bekerja. 

Pada masyarakat  tradisional dusun 

Sade dalam pembangunan rumahnya tidak 

terlepas dari perhitungan tradisional yang 

berpedoman pada wariga atau kalender 

tradisional. Penentuan hari baik 

pembangunan rumah dimulai dari 
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mempersiapkan lahan bangunan, penyiapan 

bahan bangunan, dan menentukan jadwal 

penggarapan. Menurut mereka tidak semua 

bulan baik sebagai waktu untuk mendirikan 

rumah. Adapun waktu yang baik dan tepat 

untuk membangun sebuah rumah menurut 

masyarakat dusun Sade adalah bulan ketiga 

dan bulan kedua belas penangagalan suku 

Sasak atau bertepatan dengan bulan Rabiul 

Awal dan bulan Zulhijjah penanggalan 

Islam. Sebaliknya, ada juga yang menjadi 

pantangan suku sasak dusun Sade desa 

Rembitan untuk membangun rumah. Kalau 

mereka melanggar dan membangun rumah 

di bulan yang menjadi pantangan untuk 

membangun rumah, maka rumahnya akan 

selalu mendapatkan kesialan dan selalu 

terkena musibah karena sudah membangun 

pada saat yang kurang tepat. Adapun bulan-

bulan yang menjadi pantangan suku Sasak 

dusun Sade untuk membangun rumah 

adalah bulan Muharram dan Ramadan. 

Pelestarian nilai-nilai budaya pada 

perkampungan rumah adat sasak dusun Sade 

tadi diharapkan akan mendorong masyarakat 

bisa menengenal lebih dalam tentang nilai 

religi tidak hanya dari pola 

pembangunannya tetapi juga dari arsitektur 

rumah adatnya. Masyarakat yang mengenal 

dan memahami nilai-nilai yang terkandung 

di dalam rumah adat dusun Sade diharapkan 

dapat mendorong mereka untuk menjaga 

dan melestarikan nilai-nilai budaya yang 

terkandung di dalamnya. 

Penanaman nilai-nilai budaya kepada 

anak-anak atau keluaraga diharapkan dapat 

mengembangkan nilai-nilai budaya tersebut 

sehingga nilai budaya lokal dapat 

dipertahankan oleh masyarakat Lombok 

khususnya masyarakat dusun Sade. Adapun 

pemerintah desa Rembitan perlu 

memperhatikan yang lebih intensif pada 

perkampungan rumah adat untuk sama-sama 

menjaga dan melestarikan rumah adat dusun 

Sade. Perkampungan rumah adat dusun sade 

sebagai objek wisata mempunyai nilai religi 

yang terkandung dalam arsitektur rumah 

adat sasak dusun Sade sehingga masyarakat 

perlu mengetahuinya dan diharapkan 

pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, 

masyarakat dan tokoh yang berwenang perlu 

membimbing dan menjelaskan bagaimana 

nilai-nilai religi yang terkandung pada 

arsitektur rumah adat dusun Sade desa 

Rembitan. 

Dalam mewujudkan tujuan 

pembangunan di bidang sosial budaya 

bahwa perlu ditanamkan pemahaman pada 

masyarakat agar dapat menumbuhkan 

keinginan pada masyarakat untuk 

melestarikan nilai-nilai budaya yang 

terkandung pada arsitektur perkampungan 

rumah adat Sasak dusun Sade. Hal inilah 

yang memerlukan perhatian yang lebih 

intensif dari pemerintah desa dan tokoh 

adat, agar nilai-nilai kearifan lokal tetap 

berkembang dan dilestarikan secara turun 

temurun. 

Perkampungan rumah adat dusun Sade 

sebagai objek wisata diharapkan masyarakat 

dapat menjaga kelestarian lingkunganya dan 

nilai-nilai budaya terutama nilai religi pada 

arsitekturnya. Nilai religi yang terkandung 

dalam arsitektur rumah adat dapat menjadi 

daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung 

ke perkampungannya tersebut. 

Namun demikian, kenyataanya 

masyarakat belum dapat mengetahui 

informasi tentang arsitektur perkampungan 

rumah adat dusun Sade yang mengandung 

banyak nilai budaya dan kearifan lokal. 

Masyarakat kenyataan hanya melihat bentuk 

kesederhanaan dan keunikan secara 

fisiknya, sedangkan nilai budayanya belum 

diketahui. Padahal bagian rumah tradisional 

sasak dusun Sade, bentuk atap limasan, 

ukuran pintu rendah (±125cm)undak-undak 

(tangga) tiga tingkat dan lain-lain, semuanya 

mengandung nilai-nilai religi. 

Pendidikan yang paling utama dalam 

kehidupan manusia adalah dimulai dari 

keluarga, keluarga adalah tempat 

pertamakalinya seseorang mulai mengenal 

lingkungannya dan mulai belajar memaknai 

kehidupan dan semua yang berhubungan 

antara baik buruknya seorang anak ketika 

menjadi dewasa kelak adalah berawal dari 

keluarga. Pada umumnya di indonesia peran 

orang tua dalam mendidik anak berdasarkan 

pada pengalamannya bersama orang tua 
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terdahulu atau berdasarkan pada 

keluarganya yang lain, dengan kata lain 

keluarga tersebut secara autodidak dalam 

mendidik anaknya. Tentu baik buruknya 

anak tidak hanya bergantung pada 

pendidikan keluarga saja namun kepada 

kearifan serta penanaman nilai keagamaan. 

Pada era globalisasi seperti saat ini 

memang telah menjadikan banyak 

perubahan terhadap pola pendidikan anak 

dalam keluarga. Sebagaimana kita tahu 

bahwa anak tidak hanya mengenal 

lingkungan keluarga saja melaikan juga 

akan mengenal lingkungan masyarakat dan 

lingkungan sekolah. Sekolah merupakan 

tempat dimana anak mulai beerinteraksi 

dengan dunia luas seperti mengenal 

berbagai ilmu pengetahuan yang saat ini 

berkembang menjadi era teknologi. 

Keluarga yang mulanya adalah tempat 

dimana anak selalu beelajar, bermain, dan 

berinteraksi sekarang ini mulai berubah 

dengan adanya full day school. Pendidikan 

yang mengacu pada konsep pembelajaran 

sehari penuh ini menjadi alternatif tersendiri 

bagi anak untuk lebih mengenal lingungan 

serta pengetahuan yang semakin 

berkembang. Namun disisi lain konsep full 

day school ini menjadikan suatu nilai 

tambah tersendiri bagi keluarga lingkungan 

perkotaan mengingat sebagian besar dari 

masyarakat kota adalah sebagai pekerja 

kantor maupun perusahaan, oleh karena itu 

sebagian waktu anak akan berkurang dalam 

berkomunikasi dengan orang tuanya. 

Dengan kata lain full day school ini akan 

sangat membantu bagi keluarga lingkungan 

perkotaan ddalam mengatasi pendidikan 

anak tersebut. 

Pendidikan informal merupakan salah 

satu jalur pendidikan yang pelaksanaannya 

di luar sistem pendidikan sekolah. 

Pendidikan informal terlaksana secara tidak 

terstruktur dan tidak melalui proses 

perencanaan khusus. Menurut Smith (1998) 

pendidikan informal adalah proses 

sepanjang hayat dimana seseorang 

mengakuisisi sikap, nilai, keterampilan, dan 

pengetahuan dari pengalaman sehari-hari 

dan pengaruh pendidikan dan sumber daya 

di lingkungannya, dari keluarga, dan 

tetangga, dari pekerjaan dan bermain, dari 

pasar, perpustakaan dan media massa. 

Kemudian Joesoef (2008:66) 

mendefinisikan pendidikan informal 

merupakan pendidikan yang diperoleh  

seseorang dari pengalaman sehari-hari 

dengan sadar atau tidak sadar, sejak 

seseorang lahir sampai mati, di dalam 

keluarga, dalam pekerjaan atau pengalaman 

sehari-hari. Nilai-nilai tradisi lokal yang 

digali, dipoles, dikemas dan dipelihara 

dengan baik bisa berfungsi sebagai alternatif 

pedoman hidup manusia Indonesia dewasa 

ini dan dapat digunakan untuk menyaring 

nilai-nilai baru (asing) agar tidak 

bertentangan dengan kepribadian bangsa 

dan menjaga keharmonisan hubungan 

manusia. 

Persoalannya adalah bagaimana  

implementasi budaya lokal untuk 

membangun kerukunan antar warga dalam 

masyarakat  sebagai media pendidikan 

informal untuk mendidik anak dan 

masyarakat kita. Hal ini dikarenakan nilai-

nilai bidaya lokal masyarakat desa melalui 

pendidikan informal mampu mengantarkan 

masyarakat, khususnya anak bangsa untuk 

menjaga kerukunan tersebut. 

Dalam konteks tersebut di atas, 

budaya lokal menjadi relevan, anak bangsa 

di negeri ini sudah sewajarnya 

diperkenalkan dengan lingkungan yang 

paling dekat di lingkungannya. Melalui 

pengenalan lingkungan yang paling kecil, 

maka anak-anak kita bisa mencintai 

desanya. Budaya lokal mempunyai arti 

sangat penting bagi anak didik kita. 

Mempelajari nilai-nilai budaya lokal melalui  

pendidikan informal  akan memahami 

perjuangan nenek moyangnya dalam 

berbagai kegiatan kemasyarakatan. 

Pendidikan informal secara 

terintegrasi dengan aktivitas sehari-hari. 

Proses tersebut dialami oleh setiap orang 

sebagai pengalaman yang terjadi 

disepanjang hidupnya. Kebiasaan yang 

dilakukan oleh seseorang atau komunitasnya  

dalam tradisi lokal mengandung kebiasaan 

lokal. Proses tersebut dalam pendidikan 
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informal memberikan sumbangan bagi 

perkembangan potensi manusia dalam 

proses terbentuknya kepribadian dan 

berkembangnya kemampuan seseorang 

dalam menjaga tradisi lokal yang memiliki 

sesuatu hal yang baik dalam membentuk 

karakter generasi muda mendatang. 

Berdasarkan latar belakang tersebut,  

pentingnya mengkaji penerapan bahan 

belajar berbasis budaya lokal sebagai media 

pendidikan informal dalam membina 

kerukunan masyarakat dalam pembelajaran. 

 

PEMBAHASAN 

Keperluan belajar secara minimum 

perlu ditingkatkan dalam masyarakat 

tradisional melalui nilai-nilai budaya lokal 

yang telah mapan dan berakar dalam 

kehidupan masyarakat. Soriano (1981:9) 

menganjurkan agar secara spesifik perlu 

dilihat gaya belajar, bahan dan prosedur 

yang membuat nenek moyang kita mampu 

mengembangkan kebudayaan lengkap 

dengan pengetahuan-pengetahuan yang 

berguna dan keterampilan-keterampilan 

serta membangun kehidupan melalui nilai-

nilai asli yang telah berlangsung dan 

bertahan terhadap pengikisan akibat 

pengaruh-pengaruh modern yang bersifat 

merusak. Masyarakat tradisional telah 

mengaembangkan sendiri pendidikan tradisi 

melalui sistem belajar asli dalam proses 

transaksi dan adaptasi antara mereka dengan 

lingkungannya dan terhadap dunianya. 

Proses belajar seperti ini dapat 

difahami dengan menggunakan teori 

“experiential learning”dari Kolb (1984:38). 

Menurutnya, “bahwa belajar adalah suatu 

proses dimana pengetahuan dibangun 

melalui transformasi pengalaman. Ada 

empat tahapan dalam  proses belajar 

berdasarkan pengalaman yang melibatkan 

cara belajar adaptif, yakni: concrete 

experiences, reflective observation, abstract 

conceptualization, dan active 

experimentation. 

Model concrete experiences atau 

abstract conceptualizationdi satu pihak dan 

active experimentation atau reflective 

observation di lain pihak merupakan dua 

dimensi yang masing-masing mewakili dua 

orientasi adaptip yang berlawanan secara 

dialektis”. Proses pendidikan semacam ini 

sebenarnya merupakan proses belajar yang 

manusiawi (sesuai dengan kodrat dan 

perkembangan manusia). Manusia memiliki 

potensi ke-empatnya, dimana proses belajar 

seseorang akan mencakup proses-proses; 

mengalami sesuatu secara konkret, 

memikirkan secara konseptual, mengamati 

sesuatu sambil merenungkannya dan 

mencobakan sesuatu dalam situasi lain yang 

lebih luas. 

Menurut Brubacher, J dalam 

Helmawati (2014: 23) menyebutkan bahwa 

pendidikan adalah proses pengembangan 

potensi, kemampuan, dan kapasitas manusia 

yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan, 

kemudian disempurnakan dengan 

kebiasaan-kebiasaan yang baik, didukung 

dengan alat (media) yang disusun 

sedemikian rupa sehingga pendidikan dapat 

digunakan untuk menolong orang lain atau 

dirinya sendiri dalam mencapaitujuan-tujuan 

yang telah ditetapkan, sementara itu definisi 

keluarga menurut Murdock, G dalam lestari, 

S (2012: 3) bahwa keluarga merupakan 

kelompok sosial yang memiliki karakteristik 

tinggal bersama, terdapat kerjasama 

ekonomi, dan terjadi proses reproduksi. 

Maka pengertian pendidikan keluarga 

adalah pendidikan yang berlangsung dalam 

keluarga yang dilaksanakan oleh orang tua 

sebagai tugas dan tanggung jawabnya dalam 

mendidik anak dalam keluarga. Keluarga 

merupakan lingkungan pertama bagi anak,di 

dalam keluarga anak pertama-tama akan 

mendapatkan berbagai pengaruh (nilai), oleh 

karena itu keluarga merupakan lembaga 

pendidikan tertua yang bersifat informal dan 

kodrati. 

Interaksi antara orang tua dan anak 

merupakan proses awal dari pendidikan, 

dalam dunia PLS hal tersebut merupakan 

jenis pendidikan informal dimana proses 

pembelajaran yang berlangsung adalah 

sepanjang usia sehingga setiap orang 

memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan yang bersumber dari 

pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh 
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lingkungan termasuk didalamnya adalah 

pengaruh pendidikan keluarga, hubungan 

dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan 

permainan, pasar, perpustakaan, dan media 

masa, Sudjana (1991: 20). Berdasarkan 

konsep pendidikan informal maka bentuk 

pendidikan keluarga adalah sebuah bentuk 

interaksi antara orang tua dan anak secara 

informal, yang dimaksud dengan interaksi 

asalah suatu rangkaian peristiwa ketika 

seorang individu menunjukkan suatu 

perilaku kepada individu lain dan merespon 

dengan positif maupun negatif, menurut 

hinde dalam Lestari, s (2012: 10) relasi 

orang tua dan anak mengandung beberapa 

prinsip pokok yaitu: (a) Interaksi. Orang tua 

dan anak berinteraksi pada suatu waktu yang 

menciptakan suatu hubungan, berbagai 

interaksi tersebut membentuk kenangan 

pada interaksi di masa lalu dan antisipasi 

terhadap interaksi di keemudian hari; (b) 

Kontribusi Mutual. Orang tua dan anak 

sama-sama memiliki sambungan dan peran 

dalam interaksi, demikian juga terhadap 

relasi keduaya; (c) Keunikan. Setiap relasi 

orang tua dan anak bersifat unik yang 

melibatkan dua pihak, dan karenanya tidak 

dapat ditirukan dengan orang tua atau 

dengan anak yang lain; (d) Pengharapan 

masa lalu. Interaksi orang tua yang terjadi 

membentuk suatu cetakan pada pengharapan 

keduanya, berdasarkan pengalaman, orang 

tua akan memahami bagaimana anaknya 

akan bertindak pada suatu situasi, demikian 

pula sebaliknya anak kepada orang tua; (e) 

Antisipasi masa depan. Karena relasi orang 

tua dan anak bersifat kekal, masing-masing 

membangun pengharapan yang 

dikembangkan dalam hubungan keduanya. 

Berdasarkan dari bentuk interaksi di 

atas maka komunikasi antara orang tua dan 

anak sangan penting untuk membangun 

kerjasama dalam segala hal seperti belajar, 

berbicara dengan orang lain, serta memiliki 

kepribadian luhur. Berbagai pola belajar 

dalam keluarga yang bersifat autodidak 

maupun orang tua yang memiliki struktur 

pengasuhan terhadap anak secara jelas akan 

mempengaruhi perkembangan anak 

kedepannya. Sebagian besar orang tua 

memberikan wawasan kepada anak tentang 

kehidupan sehari-hari dan berkomunikasi 

dengan orang lain. Menurut Willian J. 

Goode dalam helmawati (2014: 

49)menyebutkan bahwa keberhasilan atau 

prestasi yang di capai siswa dalam 

pendidikannya sesungguhnya tidak hanya 

memperhatikan mutu dari institusi 

pendidikan saja, tetapi juga memperhatikan 

keberhasilan keluarga dalam memberikan 

anak-anak mereka persiapan yang baik 

untuk peendidikan yang dijalani. 

Budaya lokal yang menjadi kearifan 

lokal (local wisdom) merupakan gagasan-

gagasan setempat yang bersifat bijaksana, 

penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam 

dan diikuti oleh anggota masyarakat lainnya 

yang dikenalkan oleh Wales (Ayatrohaedi, 

1986). Dalam disiplin ilmu antropologi 

dikenal istilah localgenius, artinya cultural 

identity atau identitas/kepribadian budaya 

bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut 

mampu menyerap dan mengolah 

kebudayaan asing sesuai dengan watak. 

Sebagaimana hasil penelitian Wahyuningsih 

(2013) pada Suku Dayak Kaburai memiliki 

cara yang berbeda dalam pengelolaan hutan. 

Meskupun mereka tergolong pada kelompok 

petani ladang, namun proses-proses 

pembukaan ladang baru harus melalui 

tahapan panjang mulia dari pemilihan lahan 

hingga pelestarian hutan setelah aktivitas 

panen selesai. 

 

PENUTUP 

Dalam setiap masyarakat yang 

sederhana sekalipun, pendidikan itu tumbuh 

sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan 

melalui sistem belajar asli yang bersumber 

dari akar budaya masyarakatnya dan 

senantiasa berkembang atau berubah secara 

alami. Sistem dan tujuan pendidikan bagi 

suatu masyarakat, harus timbul dari dalam 

masyarakat itu sendiri, berdasarkan 

identitas, pandangan hidup dan nilai-nilai 

yang terdapat dalam masyarakat tersebut 

(Quraish, 1992: 173). Sentuhan-sentuhan 

informasi dan berbagai media komunikasi 

yang mereka terima dapat diserap secara 

selektif sesuai keperluannya. 
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Kearifan budaya lokal adalah koleksi 

fakta, konsep, kepercayaan dan persepsi 

masyarakat ihwal dunia sekitar, mencakup 

cara mengamati dan mengukur alam sekitar, 

menyelesaikan masalah dan memvalidasi 

informasi. Singkatnya, kearifan lokal adalah 

proses bagaimana pengetahuan dihasilkan, 

disimpan, diterapkan, dikelola dan 

diwariskan. Menurut Seli (2011) 

karakteristik dari kearifan budaya lokal 

adalah sebagai berikut: (a) berdasarkan 

pengalaman, (b) teruji setelah digunakan 

berabad-abad, (c) dapat diadaptasi dengan 

kultur ini, (d) padu padan dalam praktek 

keseharian masyarakat dan lembaga, (e) 

lazim dilakukan oleh individu atau 

masyarakat secara keseluruhan, (f) bersifat 

dinamis dan terus berubah, dan (g) sangat 

terakait dengan sistem kepercayaan. 

Dari beberapa karakteristik tersebut 

dapat dilihat bahwa kearifan lokal 

merupakan suatu peninggalan yang sudah 

mengakar pada suatu masyarakat baik 

secara umum maupun secara individu yang 

bermanfaat bagi kehidupan sehingga sangat 

baik untuk dilsetarikan kepada generasi 

mendatang.  
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MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERSOSIALISASI ANTAR TEMAN 

MELALUI MODEL PEMBELAJARAN GAMBAR PUZZLE PADA ANAK USIA DINI 
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Lilis. Karwati 03@gmail.com 

 
 ABSTRAK: Teman sebaya menjadi orang-orang yang penting dalam sosialisasi anak-anak karena interaksi 

antar teman sebaya membuat anak mengerti mengenai hubungan sosial yang lebih besar daripada hanya sekedar 

keluarga. “Bagaimana peningkatan keterampilan bersosialisasi antar teman setelah penerapan model 

pembelajaran gambar puzzle?.Dalam penelitian tindakan kelas ini yang digunakan adalah penelitian tindakan 

kelas yang berbentuk siklus, dengan merancang tindakan melalui beberapa siklus yang masing-masing siklus 

terdiri dari 4 (empat) tahap dalam setiap siklusnya, yaitu : perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), 

pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). penelitiannya adalah anak-anak kelompok TK A dengan 

jumlah anak 15 orang yang terdiri dari 10 anak perempuan dan 5 anak laki-laki.di PKBM Gema Tasikmalaya.1) 

Hasil observasi menunjukkan bahwa keterampilan bersosialisasi antar masih merujuk pada lembar kerja 

siswasehingga perolehan nilai keterampilan bersosialisasi sudah menggambarkan peningkatan yang sangat 

signifikan. 

 

Kata Kunci : Keterampilan Bersosialisasi Antar Teman 

 

 

PENDAHULUAN 

Manusia dilahirkan sebagai mahkluk 

sosial, sehingga menurut Plato sepanjang 

hidupnya manusia tak pernah lepas dari 

berhubungan dengan manusia laindan 

membutuhkan bantuan dari orang lain 

dalam menjalani kehidupannya 

(Rachmawati, 2005), tidak terkecuali anak 

usia Taman Kanak-Kanak. Syaodih (2005) 

menjelaskan bahwa pada dasarnya anak 

usia Dini sebagai mahkluk sosial 

memerlukan kehadiran orang lain dalam  

 

kehidupannya serta memiliki keinginan 

yang kuat untuk dapat diterima oleh 

kelompoknya dan untuk dapat bergabung 

dengan teman sebayanya. Lebih lanjut 

Syaodih (2005) menjelaskan bahwa untuk 

dapat bersosialisasi dan dapat diterima oleh 

kelompoknya tersebut anak harus memiliki 

sejumlah keterampilan sosial.  

Keterampilan sosial merupakan dasar 

bagi manusia untuk dapat beradaptasi dan 

berhubungan dengan oranglain sangatlah 

penting dimiliki oleh setiap anak, hal 

tersebut tercermin dalam tujuan.  

pendidikan yang secara umum 

mengharuskan seseorang memiliki 

keterampilan sosial, sebagaimana yang 

dikutip dari Depdiknas bahwa Tujuan 

Pendidikan Nasional adalah untuk 

mencerdaskan dan mengembangkan 

manusia Indonesia seutuhnya, yaitu 

manusia yang memiliki kepribadian yang 

mantap dan mandiri serta rasa 

tanggungjawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan (Departemen Pendidikan 

Nasional, Pasal 4). Melihat dari Tujuan 

Pendidikan Nasional tersebut, Samsul 

(2010) menjelaskan bahwa melalui 

pendidikan seorang anak harus dapat 

melakukan adaptasi dengan lingkungan 

sosialnya serta mampu menjadi anggota 

masyarakat yang berguna, sehingga 

diharapkan bagi para pendidik harus 

mampu mengembangkan dan membekali 

seorang anak agar memiliki keterampilan 

untuk dapat bermasyarakat dengan baik, 

dengan kata lain seorang anak harus 

memiliki keterampialan sosial yang baik.  

Menurut Dahlan dalam Nugraha (2005) 

yang melakukan penelitian terhadap para 

orangtua dan guru yang dianggap kurang 

membekali keterampilan sosial kepada 

anak-anaknya, hasil penelitiannya 

menjelaskan bahwa anak-anak tersebut 

menunujukkan perilaku kesepian dan 

pemurung, beringas serta kurang memiliki 

sopan santun. Hal ini menunjukkan betapa 

pentingnya seseorang untuk memiliki 
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keterampilan sosial sehingga ia dapat hidup 

dengan baik dan tentram dalam lingkungan 

sosialnya.  

Arahan mengenai keterampilan sosial 

yang baik perlu dilakukan kepada anak 

sejak usia dini, hal tersebut diperkuat oleh 

Rahman (2005) yang menyatakan bahwa 

masa usia dini (kanak-kanak) merupakan 

fase yang paling subur dan paling dominan 

bagi seorang pendidik untuk memberikan 

arahan yang bersih kedalam jiwa dan sepak 

terjang anak. Pada masa ini menurut 

Rahman (2005) anak masih lugu dan polos 

sehingga apabila masa ini dapat 

dimanfaatkan oleh pendidik secara 

maksimal tentu harapan besar untuk 

berhasil dapat mudah diraih oleh anak.  

Faktor yang berpengaruh pada 

perkembangan sosialisasi anak adalah 

pengaruh dari teman sebaya dan sekolah 

tempat anak-anak tersebut belajar 

(Landreth, 1969). Teman sebaya menurut 

Havighurst (dalam Hurlock, 1998) adalah 

kumpulan orang-orang yang kurang lebih 

berusia sama dan bertindak bersama-sama. 

Anak-anak mulai membentuk hubungan 

dengan teman sebaya pada masa kanak-

kanak akhir dan berusaha agar diterima oleh 

teman sebaya mereka karena interaksi 

hubungan pada teman sebaya selalu berupa 

bermain dan bersenang-senang. 

Dalan kehidupan yang semakin modern 

bersosialisasi dengan teman sangat penting, 

hal ini untuk menghindari terjadinya sifat 

acuh tak acuh dan hidup individualities. 

Teman sebaya menjadi orang-orang yang 

penting dalam sosialisasi anak-anak karena 

interaksi antar teman sebaya membuat anak 

mengerti mengenai hubungan sosial yang 

lebih besar daripada hanya sekedar 

keluarga. Pendapat dari teman sebaya 

biasanya menjadi hal yang sangat 

diperhatikan dan didengarkan oleh anak-

anak seusianya apalagi seoarang anak yang 

merupakan “star” atau pemimpin kelompok 

tersebut. Anak-anak berusaha untuk 

bertindak sesuai dengan yang diharapkan 

kelompoknya agar dapat diterima oleh 

kelompok tersebut sehingga perilaku anak 

biasanya sesuai dengan nilai kelompoknya. 

Sedangkan berdasarkan pengamatan 

terhadap anak di PKBM Gema  Kota 

Tasikmalaya tahun 2015/2016 ternyata 

masih ditemui anak yang menunjukkan 

perilaku pemalu, tidak suka bermain dengan 

teman, kurang adanya kerjasama antar 

teman, sifat gotong royong, mengganggu 

teman, kurang toleransi serta ragu untuk 

mengemukakan pendapat. Hal ini 

membuktikan bahwa dalam pendidikan 

AnakUsia Dini masih terdapat anak yang 

memiliki keterampilan sosial yang belum 

sepenuhnya baik dan masih perlu 

mendapatkan bimbingan.  

Sedangkan Dodge mengemukakan 

bahwa faktor penyebab dari kurangnya 

penerimaan sosial terhadap anak dapat 

mengidentifikasikan adanya kecenderungan 

anak yang bersangkutan memiliki 

keterampilan sosial yang rendah 

(Nurfitriah, 2006). Keterampilan sosial 

merupakan dasar untuk bergaul dengan 

orang lain. Menurut Septiana (2009) 

kurangnya seseorang memiliki 

keterampilan sosial dapat menyebabkan 

kesulitan perilaku disekolah, kenakalan, 

tidak perhatian, penolakan rekan, kesulitan 

emosional, bullying, kesulitan dalam 

berteman, agresivitas, masalah dalam 

hubungan interpersonal, miskin konsep diri, 

kegagalan akademik, kesulitan konsentrasi, 

isolasi dari teman sebaya, serta depresi.  

Melihat betapa pentingnya 

keterampilan sosial dimiliki oleh anak 

terutama anak usia TK, dan melihat faktor 

yang ditimbulkan jika anak tidak memiliki 

keterampilan sosial yang baik, maka perlu 

dilakukan penyelesaian masalah yang 

terkait dengan keterampilan sosial ini. 

Sekolah memiliki kelebihan-kelebihan yang 

dapat mendukung dalam perkembangan 

sosialisasi anak karena fasilitas-fasilitas 

yang dimiliki serta guru-guru yang 

berpengalaman. Anak-anak dididik dan 

dilengkapi dengan berbagai permainan yang 

dapat mengembangkan kemampuan 
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sosialisasi dan teman-teman sekelas yang 

merupakan lingkungan sosial. 

Guru juga merupakan figur yang 

berperan penting dalam perkembangan 

anak. Guru memiliki beberapa peran, yaitu 

sebagai instruktur, model, evaluator, dan 

penegak disiplin. Guru berperan sebagai 

instruktur untuk memberikan arahan dan 

bimbingan mengenai cara anak dalam 

bertingkah laku, guru juga menjadi contoh 

yang baik bagi anak didiknya, dan guru 

juga harus dapat mendidik dan mengajarkan 

tentang disiplin kepada anak didiknya. 

Bagaimana guru memainkan peranannya 

dengan baik menentukan bagaimana anak 

dalam mengembangkan kemampuannya 

(Hetherington & Parke, 1999). Sama halnya 

dengan kemampuan sosialisasi anak, 

bagaimana guru berperan sebagai model 

untuk ditiru oleh ana-kanak menentukan 

bagaimana kemampuan anak tersebut 

bersosialisasi, karena anak-anak sangat 

suka untuk meniru orang-orang yang 

berinteraksi dengannya. 

Penentuan media pembelajaran untuk 

meningkatkan keterampilan sosial anak 

Taman Kanak-Kanak sangat erat 

hubungannya dengan proses pengenalan 

tingkah laku yang diterima oleh 

masyarakat, misalnya anak belajar bersikap 

sopan santun saat melakukan sosialisasi 

(Rachmawati, 2005). Sebagai upaya untuk 

meningkatkan keterampilan sosial anak 

PAUD, maka diperlukan media yang tepat 

yaitu yang sesuai dengan krakteristik dan 

lingkungan anak.  

Media yang dirasa cocok untuk 

meningkatkan keterampilan sosial anak 

PAUD adalah melalui media pembelajaran 

gambar puzzle. Aktivitas yang 

dilakukannya adalah melalui permainan, 

karena aktivitas bermain bagi anak menurut 

Nugraha (2005) memiliki peranan yang 

cukup besar dalam megembangkan 

keterampilan sosial anak sebelum anak 

mulai berteman. Melalui bermain anak 

disiapkan untuk dapat menghadapi 

pengalaman sosialnya.  

Penggunaan media pembelajaran 

gambar puzzle dirasa cocok untuk 

pembelajaran di Pendidikan AnakUsia Dini 

dalam upaya untuk meningkatkan 

keterampilan sosial para peserta didiknya, 

karena pembelajaran yang cocok untuk 

anak PAUD adalah melalui media gambar 

puzzle. Dengan media pembelajaran 

gambar puzzle anak dilatih untuk dapat 

meningkatkan keterampilan kognitif, 

keterampilan motorik halus, melatih 

kemampuan nalar, melatih kesabaran, 

meningkatkan keterampilan social yaitu 

anak akan saling menghargai, saling 

membantu dan berdiskusi untuk 

menyelesaikan masalah. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis 

tertarik untuk meneliti penggunaan media 

pembelajaran gambar puzzle dalam 

meningkatkan keterampilan sosial antar 

teman pada anak PAUD. Selanjutnya untuk 

memudahkan memahami permasalahan, 

secara jelasnya permasalahan tersebut 

dibuat kedalam sebuah penelitian yang 

berjudul “Meningkatkan Keterampilan 

Bersosialisasi Antar Teman melalui Model 

Pembelajaran Gambar Puzzle” (Penelitian 

Tindakan Kelas pada Pendidikan Anak Usia 

Dini  Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka peneliti dapat mengidentifikasi 

permasalahannya sebagai berikut : 

1. Masih ditemui anak yang menunjukkan  

     perilaku  pemalu 

2. Adanya anak tidak suka bermain dengan  

     teman,  

3. Kurang adanya kerjasama antar teman,  

4. Masih kurangnya sifat gotong royong,  

5. Masih terdapat anak yang mengganggu  

     teman dan  kurang toleransi  

6. Masih adanya anak yang ragu untuk 

     mengemukakan pendapat. 

Berdasarkan latar belakang dan 

identifikasi masalah di atas, maka penelitian 

ini hanya dibatasi pada upaya 

meningkatkan keterampilan bersosialisasi 

antar teman melalui model pembelajaran 

gambar puzzle. Permasalahan utama dalam 

penelitian ini difokuskan pada 
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permasalahan mengenai: “Bagaimana 

peningkatan keterampilan bersosialisasi 

antar teman di PAUD PKBM Gema  Kota 

Tasikmalaya?  

Tujuan utama dalam penulisan ini 

adalah untuk mengetahui  peningkatan 

keterampilan bersosialisasi antar teman 

setelah penerapan model pembelajaran 

gambar puzzle. Hasil ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

yang terkait dengan pendidikan, 

diantaranya : Bagi Paud  dapat menjadi 

salah satu informasi bagi anak mengenai 

pembelajaran gambar puzzle, yaitu sebuah 

permainan yang bisa dilakukan disekolah 

yang diharapkan dapat meningkatkan 

keterampilan sosial anak. Sedangkan bagi 

guru PAUD Hasil temuan penelitian ini 

dapat menjadi salah satu bahan untuk 

mendapatkan ilmu dan wawasan baru untuk 

dapat diimplementasikan di PAUD sebagai 

upaya pendidik untuk meningkatkan 

keterampilan sosial anak-anak.untuk  orang 

Tua Hasil temuan penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi kepada para 

orang tua bahwa keterampilan sosial 

seorang anak sangat penting untuk 

kehidupan dimasa depannya, dan 

keterampilan sosial tersebut dapat 

dikembangkan melalui media pembelajaran 

gambar puzzle. Sedangkan untuk lembaga 

pendidikan  

diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada lembaga Pendidikan khususnya 

pada program studi Pedidikan Luar Sekolah 

bahwa keterampilan sosial anak PAUD 

dapat dikembangkan melalui media gambar 

puzzle, yang dalam prosesnya anak 

dibiasakan untuk selalu bekerjasama dalam 

memecahkan suatu masalah.  

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini dilakukan atas dasar 

permasalahan yang muncul di Peendidikan 

Anak Usia Dini PKBM Gema Kota 

Tasikmalaya yaitu rendahnya keterampilan 

bersosialisasi antar teman. Metode yang 

digunakan dalam  penelitian ini 

menggunakan metode penelitian tindakan 

kelas. Metode ini dipilih karena penelitian 

ini bertujuan untuk meningkatkan hasil dan 

proses pembelajaran di dalam kelas 

khususnya untuk meningkatkan 

keterampilan sosial anak.   

Menurut Carr & Kemmis dalam 

Muslihuddin (2009: 8) Penelitian tindakan 

adalah suatu bentuk penelaahan atau inkuiri 

melalui refleksi diri yang dilakukan oleh 

peserta kegiatan pendidikan tertentu 

(misalnya guru, siswa, dan atau kepala 

sekolah) dalam situasi sosial (termasuk 

pendidikan) untuk memperbaiki rasionalitas 

dan kebenaran serta keabsahan dari:  

1) Praktek-praktek sosial atau 

kependidikan yang mereka lakukan 

sendiri.  

2) Pemahaman mereka mengenai 

praktek-praktek tersebut  

3) Situasi kelembagaan tempat 

praktek-praktek itu dilaksanakan  

Sejalan dengan pengertian di atas, 

Susilo (Indriyani,2011:1) menyatakan 

bahwa, penelitian tindakan kelas adalah 

sebuah proses investigasi terkendali yang 

berdaur ulang dan bersifat reflektif mandiri 

yang dilakukan oleh guru atau calon guru 

yang memiliki tujuan untuk melakukan 

perbaikan-perbaikan terhadap sistem, cara 

kerja, proses, isi, kompetensi, atau situasi 

pembelajaran.  

Mengacu kepada pendapat yang telah 

diuraikan oleh beberapa ahli diatas, 

penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan 

sebagai suatu bentuk penelitian yang 

dilaksanakan oleh guru dalam memecahkan 

persoalan yang terjadi di dalam 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan 

hasil dan proses pembelajaran serta hasil 

pengembangannya dapat dimanfaatkan oleh 

berbagai pihak antara lain guru, sekolah dan 

pemegang kebijakan. Dalam penelitain ini, 

guru dapat meneliti sendiri praktek 

pembelajaran yang dilakukan di kelas 

terhadap siswa dilihat dari aspek 

interaksinya dalam proses pembelajaran.  
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Sejalan dengan pendapat Kunandar 

(Gantini, 2011 :36) mendefinisikan 

penelitian tindakan kelas sebagai suatu 

tindakan (action research) yang dilakukan 

oleh guru yang sekaligus sebagai peneliti di 

kelasnya atau bersama-sama dengan orang 

lain (kolaborasi) dengan jalan merancang, 

melaksanakan dan merefleksikan tindakan 

secara kolaboratif dan partisipatif yang 

bertujuan untuk memperbaiki atau 

meningkatkan mutu (kualitas) proses 

pembelajaran di kelasnya melalui suatu 

tindakan (treatment) tertentu dalam suatu 

siklus. Tipe penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tindakan 

kemitraan atau kolaboratif antara peneliti 

dengan guru, dimana penelitiannya 

dilakukan dengan adanya keterlibatan 

peneliti sebagai pengumpul data, penafsir 

data, dan pelopor temuan, serta guru 

sebagai pelaksana tindakan.  

Penelitian ini dilaksanakan di PKBM 

Gema Kota Tasikmalaya Penelitian 

dilakukan ditempat tersebut dikarenakan 

penggunaan media pembelajaran gambar 

puzzle dan yang dilakukan di sekolah 

tersebut dinilai kurang kreatif dan 

cenderung kurang maksimal guna 

meningkatkan keterampilan bersosialisasi 

antar teman. Dalam penelitian ini, subjek 

penelitiannya adalah anak-anak kelompok 

TK A dengan jumlah anak 15 orang yang 

terdiri dari 10 anak perempuan dan 5 anak 

laki-laki.  

 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil yang dicapai dari 

proses pembelajaran melalui penerapan 

media gambar puzzle dalam meningkatkan 

keterampilan bersosialisasi antar teman, 

maka diketahui telah terjadi peningkatan 

dalam setiap siklus, pertemuan atau 

tindakan. Pada intinya, dalam kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan 

penerapan media gambar puzzle belum 

terlaksana dengan baik. Begitu pula dengan 

aktivitas belajar anak, diawali dengan 

respon yang kurang positif.  Namun, seiring 

dengan pelaksanaan tindakan dari satu 

pertemuan ke pertemuan berikutnya, pada 

akhirnya menunjukkan adanya peningkatan 

atau kemajuan secara kualitatif dan 

kuantitatif.  

Anak prasekolah sudah mulai 

memasuki dunia luar, menemukan 

lingkungan yang baru, bersosialisasi dengan 

temannya, melihat dunia mereka dan orang 

lain serta bagaimana anak harus bersikap 

terhadap orang lain, sebagaimana di 

ungkapkan Kelly (dalam Gimpel & Merrel, 

1998) mendefinisikan keterampilan sosial 

sebagai perilaku-perilaku yang dipelajari, 

yang digunakan oleh individupada situasi-

situasi interpersonal dalam lingkungan. 

Menurut Ahmad (Kurniati 2006) 

menyebutkan bahwa keterampilan sosial 

adalah kemampuan anak untuk mereaksi 

secara efektif dan bermanfaat terhadap 

lingkungan sosial yang merupakan 

persyaratan bagi penyesuaian sosial yang 

baik, kehidupan yang memuaskan dan 

dapat diterima masyarakat.  

Anak yang memiliki keterampilan 

sosial biasanya mudah bergaul dan 

disenangi oleh temannya serta  cenderung 

melakukan sesuatu yang dapat diterima 

oleh lingkungannya. Berbeda dengan anak 

yang tidak memiliki keterampilan sosial 

biasanya kurang dapat mengontrol emosi, 

kurang peka terhadap keadaan oranglain, 

kurang dapat memahami perasaan dan 

keinginan oranglain.  

Berdasarkan pendapat diatas dapat 

disimpulkan keterampilan sosial sangat 

penting untuk dimiliki anak untuk dapat 

berinteraksi dengan orang lain serta anak 

juga dapat memilih perilaku yang harus 

dilakukan agar dapat diterima oleh 

lingkungannya.  Namun dalam kenyataan 

dilapangan berbeda, berdasarkan hasil 

observasi yang telah dilakukan peneliti 

pada kelompok A TK PKBM Gema Kota 

Tasikmalaya banyak anak-anak yang 

kurang memiliki keterampilan sosial 

diantaranya yaitu, belum dapat berbagi 

dengan temannya, belum dapat membantu 
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teman yang kesulitan, belum dapat bersabar 

dalam menunggu giliran, belum dapat 

memuji temannya dan belum dapat 

memperhatikan teman yang sedang 

berbicara di depan kelas. Setelah melihat 

kondisi dilapangan peneliti mendiskusikan 

dengan guru tentang metode yang akan 

digunakan dalam penelitian, metode yang 

digunakan yaitu penerapan media gambar 

puzzle, media gambar puzzle ini sangat 

cocok untuk membantu mengembangkan 

keterampilan bersosialisasi anak. 

Sebelum melakukan penerapan media 

gambar puzzle ada beberapa hal yang harus 

disiapkan, terlebih dahulu peneliti 

menyusun rencana kegiatan ini meliputi 

pembuatan satuan pelajaran dalam bentuk 

Rencana Kegiatan Mingguan (RKM) yang 

dijabarkan lebih rinci dalam Rencana 

Kegiatan Harian (RKH), rencana 

pengajaran atau skenario pembelajaran, 

menentukan model pembelajaran dan 

menyusun format observasi. Pemilihan 

topik yang akan dibahas pada pertemuan 

tersebut berdasarkan materi kurikulum, 

yaitu tema Binatang dengan sub tema 

Binatang Buas. Pada setiap pertemuan, 

peneliti dan mitra peneliti terjun langsung 

ke kelas untuk membahas materi yang telah 

ditetapkan dalam kurikulum 

Adapun tujuan yang hendak dicapai 

dalam pembelajaran ini adalah 

meningkatkan keterampilan bersosialisasi 

antar teman melalui penerapan media 

gambar puzzle. Keterampilan bersosialisasi 

yang diharapkan dari stiap pertemuan 

tersebut adalah anak dapat mengembangkan 

aspek social anak dalam pembelajaran 

seperti : 

1. Anak mau berbagi kepada teman 

ketika ada kegiatan didalam kelas.  

2. Menunjukkan sikap sabar  dalam 

menunggu giliran 

3. Anak tidak memaksakan keinginan 

sendiri ketika berkegiatan di dalam 

sekolah atau di dalam kelas 

4. Anak membantu teman yang 

mengalami kesulitan 

5. Saling membantu dalam 

mengerjakan sesuatu 

6. Anak memberikan kesempatan pada 

temannya untuk bermain 

(bergiliran) 

7. Anak ikut serta dalam kegiatan 

kelompok 

8. Mengajak teman bermain bersama-

sama 

9. Anak mencarikan barang teman 

yang hilang 

10. Mengucapkan terimakasih apabila 

dibantu atau diberi sesuatu oleh 

teman. 

Selain itu, anak diharapkan dapat 

memanfaatkan media gambar puzzle dalam 

proses pembelajarannya, serta mampu 

menemukan hal-hal baru yang belum 

diketahui sebelumnya. Berdasarkan hasil 

observasi awal menunjukan bahwa sebelum 

tindakan diberikan tampak keterampilan 

besosialisasi antar teman sebagian besar 

atau 55,33% masih berada pada posisi 

kurang, untuk penilaian cukup sebesar 

30,67% dan anak yang mempunyai nilai 

baik hanya sebagian kecil saja (14%). Pada 

siklus I hasil observasi menunjukan bahwa 

setelah tindakan diberikan tampak 

keterampilan besosialisasi antar teman 

sebagian besar atau 48% berada pada 

kategori cukup, untuk penilaian kurang 

sebesar 18% dan anak yang mempunyai 

mencapai baik 34%, hal ini masih kurang 

sesuai dengan yang diharapkan, serta masih 

memerlukan stimulus lebih lanjut. Oleh 

karena itu, perlu diadakannya perbaikan 

dalam proses kegiatan pembelajaran 

keterampilan besosialisasi antar teman, 

dengan menggunakan metode pembelajaran 

yang bervariasi dan lebih menarik sehingga 

keterampilan bersosialisasi antar teman 

dapat lebih meningkat. 

Pada akhir siklus II hasil observasi 

menunjukan bahwa setelah tindakan 

diberikan tampak keterampilan besosialisasi 

antar teman sebagian besar atau 86,67% 

sudah mempunyai prilaku dan mencapai 

nalai baik, untuk penilaian kurang 
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samasekali tidak ada anak yang 

mencapainya dan hanya sebagian kecil anak 

yang memperoleh nilai cukup atau 13,33%. 

Dengan demikian perolehan nilai 

keterampilan bersosialisasi sudah 

menggambarkan peningkatan yang sangat 

signifikan. Dalam beberapa kali 

pertemuan/tindakan, respon anak belum 

baik. Namun, seiring dengan berjalannya 

waktu dan adanya kerja sama yang baik 

antara peneliti, mitra peneliti, dan anak, 

akhirnya terdapat suatu perubahan yang 

mengidentifikasikan suatu keberhasilan dari 

suatu tindakan. Baik guru (peneliti) maupun 

anak mulai terbiasa  dalam bersosialisasi 

dengan semua orang khususnya antar teman 

sebayanya.   

simpulan  

Berdasarkan hasil analisis, temuan, dan 

pembahasan penelitian tindakan kelas 

tentang penerapan media gambar puzzle 

dalam keterampilan bersosialisasi antar 

teman  di kelompok A Paud PKBM Gema 

Kota Tasikmalaya maka dapat disimpulkan 

bahwa :  

1. Hasil observasi menunjukkan bahwa 

keterampilan bersosialisasi antar teman  

di PAUD  masih merujuk pada lembar 

kerja siswa. Guru- guru mengemukakan 

bahwa sampai saat ini para guru masih 

sedikit kesulitan dalam menemukan 

cara yang tepat sehingga kurang 

munculnya keterampilan besosialisasi 

anak saat ini akan berpengaruh pada 

kehidupan sehari-hari anak kelak seperti 

tidak dapat menolong teman yang 

kesulitan, tidak dapat berbagi sesama 

teman, tidak dapat mengahargai 

temannya. Hal ini sangat berpengaruh 

pada kehidupan masa depan anak. Salah 

satu faktor yang memicu tidak memiliki 

keterampilan sosial ini yaitu metode 

pembelajaran yang di terapkan kurang 

untuk menstimulus anak dalam 

meningkatkan keterampilan sosial anak. 

Setelah melihat secara keseluruhan 

kondisi yang ada dilapangan maka 

peneliti mencoba penerapan 

pembelajaran yang dapat meningkatkan 

keterampilan bersosialisasi anak dengan 

menggunakan model pembelajaran 

gambar puzzle. 

2. Berdasarkan hasil yang dicapai dari 

proses  pembelajaran melalui penerapan 

media gambar puzzle dalam 

keterampilan bersosialisasi antar teman  

di kelompok A maka diketahui telah 

terjadi peningkatan dalam setiap siklus. 

Pada siklus I hasil observasi 

menunjukan bahwa setelah tindakan 

diberikan tampak keterampilan 

besosialisasi antar teman sebagian besar 

atau 48% berada pada kategori cukup, 

untuk penilaian kurang sebesar 18% dan 

anak yang mempunyai mencapai baik 

34%. Pada akhir siklus II hasil 

observasi menunjukan bahwa setelah 

tindakan diberikan tampak keterampilan 

besosialisasi antar teman sebagian besar 

atau 86,67% sudah mempunyai prilaku 

dan mencapai nalai baik, untuk 

penilaian kurang samasekali tidak ada 

anak yang mencapainya dan hanya 

sebagian kecil anak yang memperoleh 

nilai cukup atau 13,33%. Dengan 

demikian perolehan nilai keterampilan 

bersosialisasi sudah menggambarkan 

peningkatan yang sangat signifikan 

Setelah melihat analisis dan hasil penelitian 

ini, maka penulis menyampaikan saran 

sebagai berikut:  

1. Pembelajaran keterampilan bersosialisasi 

antar teman melalui penerapan media 

gambar puzzle dapat membantu 

meningkatkan kualitas guru dalam 

menjalankan kegiatan professionalnya 

sebagai seorang guru. Guru dapat 

menjadikan langkah-langkah atau 

prosedur yang telah dijalankan oleh 

peneliti sebagai salah satu alternatif 

dalam pembelajaran di kelas, sehingga 

kualitas pembelajaran dapat diperbaiki 

dan pada akhirnya dapat meningkatkan 

mutu pendidikan, terutama keterampilan 

bersosialisasi antar teman di 

PendidikanAnakUsia Dini.  
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2. Dalam rangka mengingkatkan 

keterampilan social anak, penerapan 

permainan puzzle dapat pula diterapkan 

di kelas lain. Namun demikian,  apabila 

peneliti lain ingin menerapkan langkah-

langkah/prosedur pembelajaran seperti 

yang telah dilaksanakan oleh peneliti, 

maka hendaknya dilakukan 

observasi/pengamatan terlebih dahulu. 

Hal ini disebabkan langkah-

langkah/prosedur yang dihasilkan 

peneliti tidak dapat digeneralisasi dan 

belum tentu cocok diterapkan di kelas 

lain. 

Mudah-mudahan penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak. Bagi 

peneliti lain yang merasa kurang puas 

dengan hasil penelitian ini, mudah-

mudahan hasil penelitian ini dapat 

menjadi motivasi untuk melakukan 

penelitian  yang sejenis secara lebih 

mendalam serta hasilnya dapat 

digunakan sebagai bahan studi yang 

lebih baik  dan bermanfaat.  
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Abstrak: Full day school menjadi sebuah kebijakan baru yang ditawarkan oleh Menteri Pendidikan Muhadjir 

Effendy. Full day school memberlakukan jam belajar penuh di sekolah yang diisi dengan kegiatan 

ekstrakurikuler. Pada pendidikan anak usia dini tujuannya adalah untuk pembentukan dan perkembangan anak 

untuk memasuki pendidikan lanjutan. Konsep pendidikan pada anak usia dini adalah belajar sambil bermain, hal 

ini akan mempengaruhi proses perkembangan sosialnya di masa yang akan datang dikarenakan sudah terjadi 

interkasi sosial dan sosialisasi. 

 

Kata kunci: full day school, perkembangan, anak usia dini 

 

 

PENDAHULUAN 

Ditinjau dari struktur keluarga, anak 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

sebuah keluarga, karena hubungan pokok 

dalam sebuah keluarga adalah antara suami, 

isteri dan orangtua dengan anak. Anak 

merupakan amanah di tangan kedua 

orangtuanya, hatinya yang bersih 

merupakan permata yang berharga, lugu dan 

bebas dari segala macam ukiran dan 

gambaran. Anak lahir dalam pemeliharaan 

orangtua dan dibesarkan di dalam keluarga. 

Orangtua tanpa ada yang memerintah 

langsung memikul tugas sebagai pendidik, 

baik bersifat sebagai pemelihara, sebagai 

pengasuh, sebagai pembimbing, sebagai 

pembina maupun sebagai guru dan 

pemimpin terhadap anak-anaknya.1 

Dari sudut psikologi perkembangan 

anak, masa anak merupakan satu fase yang 

harus dilalui setiap individu manusia untuk 

sampai ke fase kedewasaannya. 

Tahun-tahun pertama usia 0-6 tahun disebut 

sebagai periode sekolah-Ibu, karena hampir 

semua usaha bimbingan-pendidikan 

(ditambah perawatan dan pemeliharaan) 

berlangsung di tengah keluarga, dimana 

aktivitas ibu memberikan andil besar bagi 

kelancaran proses pertumbuhan dan 

                                                                 
1 Abu Ahmadi. Ilmu Pendidikan. Jakarta. 

Rineka Cipta.1991. h.177 

perkembangan anak. Karena itu, sebagai 

orangtua, ibu yag bijak akan memberikan 

perhatian dan keperdulian yang positif dan 

terus-menerus terhadap perkembangan yang 

terjadi pada anak-anaknya, sejak masa 

kelahiran sampai menjelang 

kedewasaannya. 

Satu bentuk nyata perhatian orangtua 

terhadap perkembangan anak adalah 

pemberian pendidikan sejak usia dini 

kepada anak-anaknya. Dalam hal ini 

orangtua, baik ibu atau ayah atau bahkan 

orang dewasa yang ada di sekitar 

pertumbuhan dan perkembangan anak 

berkompeten memberikan pendidikan sejak 

awal perkembangannya dan inilah yang 

dewasa ini lebih dikenal istilah "pendidikan 

anak usia dini". 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) 

adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang 

pendidikan dasar yang merupakan suatu 

upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak 

sejak lahir sampai dengan usia enam tahun 

yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan lebih 



239 | Lis Yulianti Syafrida Siregar: Implementasi “Full Day School” pada Pendidikan Anak Usia ... 
 

  

lanjut,yang diselenggarakan pada jalur 

formal, nonformal, dan informal2. 

Tujuan pendidikan merupakan hasil 

akhir yang diharapkan oleh suatu tindakan 

mendidik. Mendidik merupakan tindakan 

sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Sedangkan tujuan di dalampendidikan 

merupakan suatu hal yang sangat urgen, 

sebab pendidikan tanpa sebuah tujuan 

pendidikan bukanlah pendidikan. 

Tujuan pendidikan adalah meletakkan 

landasan karakter yang kuat melalui 

internalisasi nilai dalam pendidikan, 

menumbuhkan kecerdasan emosional dan 

spiritual yang mewarnai aktivitas hidupnya, 

kesempatan berpartisipasi aktif, kebiasaan 

untuk memanfaatkan dan mengisi waktu 

luang dengan aktivitas belajar. 

 

Tinjauan Tentang Full Day School Pada 

Pendidikan Anak Usia Dini 

Full day school berawal pada awal 

sekita 1980-an di Amerika Serikat. Ketika 

itu full day school awalnya hanya 

diberlakukan untuk tingkat sekolah Taman 

Kanak-Kanak (TK) saja kemudian meluas 

pada jenjang yang lebih tinggi sampai 

dengan sekolah menengah atas. Ada 

beberapa hal yang melatarbelakangi para 

orang tua untuk tertarik memasukkan 

anaknya ke full day school, antara 

lain;semakin banyaknya kaum ibu yang 

bekerja di luar rumah dan mereka banyak 

yang memiliki anak dibawah 6 tahun, 

makin meningkatnya mobilitas orang tua, 

serta segala kemajuan dan modernitas yang 

mulai berkembang di semua aspek 

kehidupan. 

Anak-anak akan lebih banyak 

menghabiskan waktu belajar di lingkungan 

sekolah daripada dirumah. Kurangnya 

pengawasan orang tua disebabkan 

minimnya waktu di rumah menjadi alasan 

lain memasukkan anaknya ke full day 

school. Banyak orang tua yang berharap 

setelah anaknya dimasukkan full day school 

nilai akademik anak-anak mereka 

                                                                 
2 Muhibbin syah,Psikologi Pendidikan, 

(Jakarta: Rineka Cipta,2002), hl. 24 

meningkat untuk persiapan melanjutkan ke 

jenjang pendidikan berikutnya dan sukses. 

Pendidikan anak usia dini adalah 

upaya orang dewasa untuk memberikan 

pendidikan kepada anak-anak dan 

dilaksanakan pada saat anak masih berada 

pada fase usia pra sekolah (0 – 6 tahun). 

Lebih jelas lagi pendidikan anak usia dini 

adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar 

anak memiliki. kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut.3 

Dalam Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional disebutkan bahwa 

pendidikan anak usia dini adalah 

diselenggarakan sebelum jenjang 

pendidikan dasar, dapat melalui jalur 

pendidikan formal, nonformal, dan/atau 

informal. Pada jalur pendidikan formal 

berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), 

Raudatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang 

sederajat, pada jalur nonformal berbentuk 

Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan 

Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat, 

adapun pada jalur informal berbentuk 

pendidikan keluarga atau pendidikan yang 

diselenggarakan oleh lingkungan.4 

Ditinjau dari arti serta proses 

pelaksanaannya, full day school 

menggunakan sebagian waktunya untuk 

program pelajaran yang bernuansa 

non-formal, fleksibel, menyenangkan bagi 

siswa dan memerlukan kreativitas 

dansentuhan inovasi dari pendidik. Metode 

pembelajaran tidak selalu diadakan di kelas 

saja, akan tetapi siswa dibebaskan untuk 

memilih dan mencari tempat belajarnya 

senyaman mungkin menurut mereka. Para 

                                                                 
3 Boediono,ed., Standar Kompetensi 

Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak 

dan Raudhatul Athfal, (Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional, 2003), h. 6. 
4Anwar Arifin, Memahami Paradigma Baru 

Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang 
Sisdiknas ,(Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama 
Islam Depag RI,2003), h. 46.  
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siswa boleh belajar dimana saja seperti 

halaman, perpustakaan, laboratorium, 

lapangan oalah raga, taman sekolah, dan 

lain-lain sepanjang masih di lingkungan 

sekolah. 

Tujuan akhir program full day school 

adalah hasil akhir yang diharapkan lembaga 

pendidikan anak usia dini atas usaha 

intensifikasi berbagai faktor dalam 

pendidikan. Sistem full day school 

umumnya menggunakan system integrated 

curiculum dan integral activity, yang 

merupakan bentuk pembelajaran yang 

diharapkan dapat membentuk seorang anak 

(siswa) yang berinteletual tinggi yang dapat 

memeadukan aspek ketrampilan dan 

pengetahuan dengan sikap yang baik. 

Tujuan pembelajaran secara utuh dan 

lengkap tidak dapat dicapai dengan kegiatan 

pembelajaran ssekaligus dalam waktu yang 

singkat, tetapi harus melalui tahap-tahap 

periodesasi, sesuai dengan kondisi, situasi 

dan umur kecerdasan, yang perwujudannya 

dikembangkan dalam tingkatan- tingkatan 

pendidikan (pra sekolah, rendah (dasar), 

menengah, tinggi). Secara formal tujuan itu 

diperinci dan dikembangkan untuk yang 

paling rendah dicapai melalui pendidikan 

pendahuluan (pra sekolah) yang dirumuskan 

pada tujuan pembelajaran  

 

Pembentukan Perkembangan Sosial 

Anak pada Pendidikan Usia Dini 

Anak merupakan generasi penerus 

yang kelak akan tumbuh dan berkembang 

menjadi dewasa, kemudian akan selalu 

berinteraksi dan bersosialisasi dengan 

sesamanya. Dari proses interaksi dan 

sosialisasi tersebut anak tidak hanya 

memberi kontak sosial saja, akan tetapi juga 

menerima kontak sosial yang berupa 

pergaulan yang terjalin melalui relasi atau 

hubungan dengan orang tua, saudara,dan 

orang lain. Kemudian berkembang lagi 

dengan teman-teman sebaya, sehingga 

hubungan tersebut akan menunjukkan 

bahwa manusia tidak hanya sebagai 

makhluk individu saja melainkan juga 

sebagai makhluk sosial. 

Mendidik anak pada hakekatnya 

merupakan usaha nyata dari pihak orang tua 

untuk mengembangkan totalitas potensi 

yang dimiliki anak. Masa depan anak 

kemudian sangat tergantung dari 

pengalaman yang didapatkan anak 

termasuk faktor pendidikan dan pola asuh 

yang di dapat anak sejak dari kecil. 5 

Pendidikan anak usia dini merupakan 

salah satu bentuk penyelenggaraan 

pendidikan yang menitikberatkan pada 

peletakan dasar kearah pertumbuhan dan 

perkembangan fisik (koordinasi motorik 

halus dan kasar), sosioemosional (sikap dan 

perilaku) serta agama, bahasa dan 

komunikasi, sesuai dengan keunikan dan 

tahap-tahap perkembangan yang dilalui 

oleh anak usia dini. 

Pemahaman lain menyebutkan bahwa 

pendidikan anak usia dini adalah suatu 

proses pembinaan tumbuh kembang anak 

usia lahir hingga enam tahun secara 

menyeluruh, yang mencakup aspek fisik 

dan nonfisik, dengan memberikan 

rangsangan bagi perkembangan jasmani, 

rohani (moral dan spiritual), motorik, akal 

pikir, emosional, dan sosial yang tepat agar 

anak dapat tumbuh dan berkembang secara 

optimal.Adapun upaya yang dilakukan 

mencakup stimulasi intelektual, 

pemeliharaan kesehatan, pemberian nutrisi, 

dan penyediaan kesempatan yang luas 

untuk mengeksplorasi dan belajar secara 

aktif. 

Pendidikan anak usia dini dalam 

melaksanakan pembelajaran dapat 

bervariasi, baik ditunjau dari segi waktu 

yang dijadwalkan maupun kurikulum 

lembaga lokal yang digunakan, pada 

prinsipnya mengacu pada pertumbuhan dan 

perkembangan anak. 

Pelaksanaan full day school yang 

dilaksanakan sehari 

penuh,dimanaanakbanyak menghabiskan 

waktunya di sekolah bersama guru dan 

teman, yang kemudian dapat membentuk 

kata pergaulan dan sosialisasinya dalam 

suasana yang menyenangkan. Hal ini akan 

                                                                 
5 Shochib, M. Pola asuh orang tua, 

Jakarta: Rineka Cipta.2000,hlm. 
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mempengaruhi pribadi,dan tumbuh 

kembang anak di kemudian hari. 

Keterampilan sosial sangat penting 

keberadaannya bagi setiap manusia, 

sehingga interaksi sosial juga perlu dipantau 

dan diperhatikan sejak dini. Bagi seorang 

anak, keberhasilan dalam menjalin interaksi 

dengan lingkungan sosial khususnya dengan 

teman sebaya akan sangat berpengaruh pada 

proses perkembangan selanjutnya. 

Hubungan antar teman sebaya pada masa 

kanak-kanak berkontribusi terhadap 

keefektifan fungsi individu menjadi dewasa.  

Ada beberapa faktor yang 

memperngaruhi perkembangan sosial anak 

yaitu: (1) keluarga, keluarga merupakan 

lingkungan pertama yang memberikan 

pengaruh terhadap aspek perkembangan 

anak, termasuk perkembangan sosialnya. (2) 

kematangan, untuk  dapat bersosialisasi 

dengan baik diperlukan kematangan fisik 

dan spikis sehingga mampu 

mempertimbangakan proses sosial, memberi 

dan menerima nasehat orang lain, 

memerlukan kematanganintelektual dan 

emosi disamping itu kematangan dalam  

berbahasa juga sangat  menentukan. (3) 

status ekonomi, kehidupan sosial ekonomi 

keluarga dalam masyarakat. Perilaku anak 

biasa memperhatikan nilai normative dari 

keluarganya. (4) pendidikan, pendidikan 

merupakan proses sosialisasi anak yang 

terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses 

pengoprasian ilmu yang normative, akan 

memberikan warna kehidupan sosial anak 

didalam masyarakat dan kehidupan mereka 

dimasa yang akan datang. (5) kapasitas 

mental, emosi dan intelegensi kemampuan 

berfikir dapat banyak mempengaruhi 

banyak hal, seperti kemampua belajar, 

memecahkan  masalah, dan  berbahasa. 

Perkembangan emosi sangatlah berpengaruh 

terhadap perkembangan sosial siswa. siswa 

yang  berkemampuan intelek tinggi akan 

berkemampuan berbahsa dengan baik. Oleh 

karena itu jika perkembangan ketinganya 

seimbang maka akan sangat menentukan 

keberhasilan perkembangan sosial anak 

 

Implementasi Full Day School pada 

Pendidian Anak Usia Dini (PAUD) 

Penerapan sistem full day school 

pada anak usia dini harus menciri diri 

anak-anak yang ingin bermain, latihan 

berkelompok, menjelajah, meniru dan 

mencipta, maka dalam masa ini anak akan 

mengalami kemajuan yang pesat dalam 

latihan keterampilan menolong dirinya 

sendiri dan dalam bermain, karena seluruh 

sistem geraknya lentur, senang 

mengulang-ulang perbuatan yang 

diminatinya, dan melakukannya secara 

wajar tanpa rasa malu. Anak juga akan 

mengalami kemajuan pesat dalam 

penguasaan kosa kata, serta berusaha 

untuk melepaskan diri dari ketergantungan 

pada orang lain, misalnya terhadap orang 

tuanya, kakak, dan guru/pendidiknya. 

Hendaknya program pendidikan pra 

sekolah (pendidikan anak usia dini) 

dilaksanakan melalui kegiatan bermain 

yang menyenangkan dan berorientasi pada: 

pengenalan keimanan dan ketakwaan; 

pengenalan diri, keluarga, masyarakat, 

keindahan, hidup sehat, dan lingkungan 

sekitar; dan pengenalan atribut bangsa dan 

peran dalam kehidupan demokratis.6 

Pengembangan full day school 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

perkembangan anak. Pendidikan anak usia 

dini adalah suatu proses pembinaan 

tumbuh kembang anak usia lahir hingga 

enam tahun secara menyeluruh, yang 

mencakup aspek fisik dan nonfisik, dengan 

memberikan rangsangan bagi 

perkembangan jasmani, rohani (moral dan 

spiritual), motorik, akal pikir, emosional, 

dan sosial yang tepat agar anak dapat 

tumbuh dan berkembang secara optimal. 

Adapun upaya yang dilakukan mencakup 

stimulasi intelektual, pemeliharaan 

kesehatan, pemberian nutrisi, dan 

penyediaan kesempatan yang luas untuk 

mengeksplorasi dan belajar secara aktif. 

Pendidikan anak usia dini dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: Pertama, 

PAUD adalah pemberian upaya untuk 

                                                                 
6Ibid. 
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menstimulasi, membimbing, mengasuh 

dan pemberian kegiatan pembelajaran 

yang akan menghasilkan kemampuan dan 

keterampilan pada anak. Kedua, PAUD 

merupakan satu bentuk penyelenggaraan 

yang menitikberatkan pada peletakan dasar 

ke arah pertumbuhan dan perkembangan 

fisik, kecerdasan, sosio emosional, bahasa 

dan komunikasi. Ketiga, PAUD dalam 

pelaksanannya disesuaikan dengan 

tahap-tahap perkembangan yang dilalui 

oleh anak-anak usia dini.7 

Pusat Kurikulum Balitbang 

Depdiknas mendefinisikan pembelajaran 

anak usia dini sebagai berikut. Pertama, 

proses pembelajaran bagi anak usia dini 

adalah proses interaksi antar anak, sumber 

belajar, dan pendidikan dalam suatu 

lingkungan belajar tertentu untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Kedua, sesuai dengan karakteristik anak 

usia dini yang bersifat aktif melakukan 

berbagai eksplorasi dalam kegiatan 

bermain, maka proses pembelajarannya 

ditekankan pada aktivitas anak dalam 

bentuk belajar sambil bermain. Ketiga, 

belajar sambil bermain ditekankan pada 

pengembangan potensi di bidang fisik, 

kecerdasan,sosio emosional, bahasa dan 

komunikasi menjadi kompetensi atau 

kemampuan yang secara aktual dimiliki 

anak. Keempat, penyelenggaraan 

pembelajaran bagi anak usia dini perlu 

diberikan rasa aman bagi anak-anak 

tersebut. Kelima, sesuai dengan sifat 

perkembangan anak usia dini proses 

pembelajarannya dilaksanakan secara 

terpadu. Keenam, proses pembelajaran 

akan terjadi apabila anak secara aktif 

berinteraksi dengan lingkungan belajar 

yang diatur pendidikan. Ketujuh, program 

belajar dan mengajar dirancang dan 

dilaksanakan sebagai suatu sistem yang 

dapat menciptakan kondisi yang 

menggugah dan memberi kemudahan bagi 

anak usia dini untuk belajar sambil 

bermain melalui berbagai aktivitas yang 

bersifat konkret, dan yang sesuai dengan 

                                                                 
7 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam 

Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 89.  

tingkat pertumbuhan dan perkembangan 

serta kehidupan anak usia dini. Kedelapan,  

keberhasilan proses pembelajaran ditandai 

dengan pencapaian pertumbuhan dan 

perkembangan anak usia dini secara 

optimal dan mampu menjadi jembatan 

bagi anak usia dini untuk menyesuaikan 

diri dengan lingkungan dan perkembangan 

selanjutnya.8 

Sebagai bagian dari masyarakat 

internasional, pemerintah Indonesia telah 

terikat komitmen dengan berbagai 

peraturan maupun konvensi internasional 

yang terkait dengan hak asasi anak. 

Berbagai komitmen dan konvensi tersebut 

telah mengikat bahkan telah diratifikasi. 

Beberapa isu global seperti pemenuhan 

hak-hak dasar anak, pencegahan 

dikriminasi dan adanya persamaan hak 

bagi anak (baik laki-laki maupun 

perempuan), perlunya nilai-nilai dasar 

yang bersifat universal yang harus 

ditanamkan pada anak-anak, memberikan 

kesempatan yang lebih luas bagi anak 

untuk berpartisipasi dalam pengambilan 

dan pemenuhan hak-hak dasar anak. 

Program pembinaan dan pengembangan 

anak-anak usia dini menjadi isu yang 

sangat penting dalam agenda nasional .9 

Dalam pelaksanaan full day school 

pada pendidikan anak usia dini hendaklah 

terjadi pemenuhan berbagai macam 

kebutuhan anak, mulai dari kesehatan, 

nutrisi, dan stimulasi pendidikan, juga 

harus dapat memberdayakan lingkungan 

masyarakat di mana anak tersebut tinggal. 

Prinsip pelaksanaan program pendidikan 

anak usia dini harus mengacu pada prinsip 

umum yang terkandung dalam Konvensi 

Hak Anak, yang meliputi: (a) 

Nondiskriminasi, sehingga semua anak 

dapat mengecap pendidikan usia dini tanpa 

membedakan suku bangsa, jenis kelamin, 

bahasa, agama, tingkat sosial, serta 

kebutuhan khusus setiap anak; (b) 

                                                                 
8Ibid., h. 92.  

9 Hartoyo, Konsep Dasar Pendidikan 

Anak Usia Dini, Materi Tutor dan Pengelola 

Pendidikan Anak Usia Dini, di BPPLSP Regional III 

Jawa tengah,2004, h.4 
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Dilakukan demi kebaikan terbaik untuk 

anak (the best interest of the child), bentuk 

pengajaran, kurikulum yang diberikan 

harus disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan kognitif, emosional, 

konteks sosial budaya di mana anak-anak 

hidup; (c) Mengakui adanya hak hidup, 

kelangsungan hidup dan perkembangan 

yang sudah melekat pada anak; (d) 

Penghargaan terhadap pendapat anak 

(respect for the views of the child), 

pendapat anak terutama yang menyangkut 

kehidupannya perlu mendapatkan 

perhatian dan tanggapan.10 

Prinsip pelaksanaan kegiatan full day 

school pada pendidikan anak usia dini 

harus sejalan pula dengan prinsip 

pelaksanaan keseluruhan proses 

pendidikan, yaitu; (a) Pengembangan diri, 

pribadi, karakter, serta kemampuan belajar 

anak diselenggarakan secara tepat, terarah, 

cepat dan berkesinambungan; (b) 

Pendidikan dalam arti pembinaan dan 

pengembangan anak mencakup upaya 

meningkatkan sifat mampu 

mengembangkan diri dalam anak; (c) 

Pemantapan tata nilai yang dihayati oleh 

anak sesuai sistem tata nilai hidup dalam 

masyarakat, dan dilaksanakan dari bawah 

dengan melibatkan Lembaga Swadaya 

Masyarakat; (d) Pendidikan anak adalah 

usaha sadar, usaha yang menyeluruh, 

terarah, terpadu, dan dilaksanakan secara 

bersama dan saling menguatkan oleh 

semua pihak yang terpanggil; (e) 

Pendidikan anak adalah suatu upaya yang 

berdasarkan kesepakatan sosial seluruh 

lapisan dan golongan masyarakat; (e) 

Anak mempunyai kedudukan sentral 

dalam pembangunan, di mana PAUD 

memiliki makna strategis dalam investasi 

pembangunan sumber daya manusia; (f) 

Orang tua dengan keteladanan adalah 

pelaku utama dan pertama komunikasi 

dalam PAUD; (g) Program PAUD harus 

melingkupi inisiatif berbasis orang tua, 

                                                                 
10 Rahmitha P. Soendjaja, "Pendidikan 

anak Usia Dini Hak Semua Anak" dalam Bulletin 

PUAD, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, 

Depdiknas, Jakarta, 2002, h. 34. 

berbasis masyarakat, dan institusi formal 

prasekolah.11 

Program full day school pada 

lembaga pendidikan anak usia dini akan 

banyak manfaatnya jika mengacu pada 

perkembangan anak.Ditinjau dari arti serta 

proses pelaksanaannya, Full Day School 

ini justru sebagian waktunya dipakai untuk 

program yang bersuasana non-formal, 

fleksibel,menyenangkan bagi siswa dan 

memerlukan kreativitas dan sentuhan 

inovasi dari para guru 

 

 

PENUTUP 

Sejarah berdirinya Full Day School 

adalah karena semakin banyaknya orang 

tua yang membutuhkan sistem sekolah 

dengan waktu yang panjang karena para 

orang tua sibuk dalam pekerjaannya dan 

kurang dapat memperhatian anak – anaknya. 

Dengan memasukkan anak mereka ke full 

day school , mereka berharap dapat 

memperbaiki nilai akademik anak-anak 

mereka sebagai persiapan untuk 

melanjutkan ke jenjang berikutnya dengan 

sukses. 

Dalam ilmu psikologi, pendidikan 

merupakan applied dari psikologi yang 

tidak boleh menonjolkan salah satu fungsi 

saja dari kejiwaan anak. Misalnya, jika 

hanya menonjolkan fungsi berpikirnya 

(kognitif) saja maka akan cenderung ke 

intelektualitas, dan jika yang ditonjolkan 

fungsi rasa (afeksi) saja maka akan 

cenderung keemosionalitas. Oleh karena itu, 

perlu upaya untuk mengintegrasikan dan 

mengharmoniskan fungsi-fungsi kejiwaan 

anak dalam proses pendidikan anak. 
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Abstrak: Kearifan lokal merupakan modal utama yang dimiliki oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas 

dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan kewirausahaan berbasis lokal dapat ditempuh sebagai upaya membina 

masyarakat untuk memanfaatkan dan melestarikan kearifan lokal yang dimiliki melalui kegiatan usaha. Konsep 

pendidikan kewirausahaan berbasis kearifan lokal ini merupakan suatu bentuk pendidikan non formal yang 

bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran dalam mengelola dan memanfaatkan kearifan 

lokal yang dimiliki serta menanamkan jiwa wirausaha pada masyarakat. Dengan demikian konsep pendidikan 

kewirausahaan berbasis kearifan lokal dapat digunakan sebagai bentuk kolaborasi pendidikan non formal dalam 

implementasi full day school untuk menanamkan jiwa wirausaha pada anak. Penanaman jiwa wirausaha pada 

anak dinilai penting untuk mempersiapkan anak agar mampu menghadapi persaingan global di masa yang akan 

datang. Indikator kemajuan suatu negara juga diukur dengan besarnya jumlah wirausaha pada suatu negara 

tersebut. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui implementasi, peran dan hasil  pendidikan 

kewirausahaan berbasis lokal dalam implementasi full day school . Oleh karena itu, kajian ini akan membahas : 

1) implementasi pendidikan kewirausahaan berbasis lokal dalam implementasi full day school; 2) peran 

pendidikan kewirausahaan berbasis lokal dalam implementasi full day school; 3) hasil pendidikan kewirausahaan 

berbasis lokal dalam implementasi full day school. 

 

Kata kunci : Kearifan lokal, pendidikan kewirausahaan, full day school. 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu 

usaha sadar untuk memberikan pengetahuan 

dan ketrampilan kepada masyarakat dengan 

tujuan meningkatkan kualitas diri pada 

masyarakat tersebut. Kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) pada hakikatnya 

ditentukan oleh faktor pendidikan. 

Pendidikan mempunyai peran dalam 

membangun masyarakat yang cerdas, 

mandiri, dan berdaya. Pendidikan yang 

berkualitas akan menghasilkan manusia 

yang berkualitas dan sebaliknya.  Kualitas 

Sumber Daya Manusia akan menentukan 

perkembangan dan kemajuan suatu negara. 

Indonesia merupakan negara yang 

mempunyai jumlah penduduk yang banyak, 

namun banyaknya jumlah penduduk 

tersebut belum diimbangi dengan kualitas 

penduduk yang baik. 

Pendidikan memiliki peran yang 

penting bagi kemajuan suatu Bangsa. 

Secara etimologis, atau kebahasaan, kata 

“pendidikan“ berasal dari kata dasar “didik” 

yang mendapat imbuhan awalan dan 

akhiran pe-an. Dalam Bahasa Indonesia 

diartikan sebagai proses   perubahan sikap 

dan tingkah laku seseorang atau kelompok 

dalam usaha mendewasakan manusia 

melalui proses pengajaran dan pelatihan. 

(Arif, 2013:5). Sedangkan menurut UU No. 

20 tahun 2003, pendidikan merupakan 

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, ketrampilan, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan 

Negara. (UU RI, 2003:3). Berdasarkan 

pengertian tersebut diketahui bahwa 

pendidikan memiliki peran penting dalam 

meningkatkan kualitas manusia agar dapat 

menjalankan kehidupan menjadi lebih baik. 

Pendidikan memberikan dan 

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh 

individu mulai dari kekuatan spiritual 

hingga tingkah  laku di dalam 

mailto:Martadwin@gmail.com
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kehidupannya. Degan demikian, diharapkan 

pendidikan mampu menjawab 

permasalahan-permasalahan dalam 

kehidupan di masyarakat, termasuk dalam 

mengatasi permasalahan pengangguran di 

Indonesia. 

Kondisi saat  ini, mencari pekerjaan 

merupakan hal yang sedikit sulit. 

Masyarakat banyak yang menginginkan 

bekerja di sebuah instansi pemerintah 

maupun swasta, padahal lapangan 

pekerjaan sangat terbatas. Hal ini 

menyebabkan pengangguran semakin 

banyak padahal manusia mempunyai 

kebutuhan yang harus dipenuhi. Oleh 

karena itu, manusia dituntut untuk selalu 

kreatif dan inovatif yang dapat membaca 

peluang serta pandai memanfaatkan 

peluang tersebut sesuai dengan kemampuan 

yang dimiliki dan tidak terpusat pada satu 

jenis pekerjaan. Menurut data dari Badan 

Pusat Statistik tahun 2016 yang telah 

dimuat dalam koran tempo bahwa jumlah 

pengangguran di Indonesia hingga Bulan 

Februari yaitu 7,02 juta orang dan 5,5 

persen dari penduduk Indonesia. Dalam 

koran tersebut juga dipaparkan bahwa 

jumlah pengangguran tertinggi adalah 

lulusan sekolah kejuruan. Jumlah 

pengangguran tersebut menurun jika 

dibandingkan dengan Bulan Februari pada 

tahun 2016 namun presentase penurunan 

tersebut hanya berkisar 0,3 % dari dari 

tahun sebelumnya. Berdasarkan kondisi 

demikian, perlunya upaya pemerintah untuk 

mengatasi permasalahan ini dan 

menurunkan angka pengangguran tersebut. 

Salah satu penyebab tingginya jumlah 

angka pengangguran di Indonesia adalah 

jumlah pencari kerja dengan lapangan 

pekerja tidak seimbang, akibatnya 

kurangnya lapangan pekerjaan bagi pencari 

kerja. Jumlah lulusan dari berbagai jenjang 

pendidikan pun selalu bertambah dan 

lapangan pekerjaan harus tersedia. 

Tingginya jumlah pengangguran tersebut 

diiringi dengan rendahnya persentase 

jumlah wirausaha di Indonesia. Menurut 

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat 

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia 

(BPP HIPMI) Indonesia saat ini baru 

memiliki 1,5 % pengusaha dari sekitar 252 

juta penduduk di Tanah Air. Indonesia 

masih membutuhkan sekitar 1,7 juta 

pengusaha untuk mencapai angka dua 

persen. Sedangkan untuk negara Asean 

lainnya seperti Singapura tercatat 7 persen, 

Malaysia 5 persen, Thailand 4,5 persen, dan 

Vietnam 3,3 persen. Berdasarkan informasi 

tersebut dapat diketahui bahwa persentase 

pengusaha Indonesia sangat jauh berbeda 

dengan negara-negara lain. Dengan 

demikian, dapat diketahui bahwa minat 

berwirausaha masyarakat Indonesia masih 

rendah dibandingkan dengan masyarakat di 

negara lainnya. Apabila jumlah pengusaha 

Indonesia bertambah maka peluang 

tersedianya lapangan pekerjaan lebih 

banyak dan dapat mengurangi angka 

pengangguran. Oleh karena itu, perlunya 

upaya untuk memenuhi kebutuhan lapangan  

pekerjaan di Indonesia dengan 

menumbuhkan jiwa wirausaha kepada 

masyarakat. 

Pendidikan dalam hal ini dinilai 

mampu berkontribusi dalam meningkatkan 

minat berwirausaha masyarakat Indonesia 

dan menekan angka pengangguran tersebut. 

Berdasarkan isu terkait full day school, 

penulis ingin membahas konsep full day 

school  dengan penerapan pendidikan 

kewirausahaan  memberikan pengetahuan 

dan ketrampilan maupun motivasi yang 

bertujuan untuk menumbuhkan minat 

berwirausaha. Hal tersebut sebagai bentuk 

kolaborasi antara pendidikan non formal 

dengan pendidikan formal dalam 

membentuk individu yang lebih baik dan 

mewujudkan peningkatan minat 

berwirausaha pada masyarakat sejak dini, 

harapannya ketika masyarakat  

menyelesaikan sekolah banyak pilihan yang 

dapat dilakukan oleh peserta didik. 

Pendidikan kewirausahaan yang akan 

dibahas dalam kajian ini  berbasis pada 

kearifan lokal yang disesuaikan dengan 

masing-masing daerah. Kearifan lokal 

merupakan modal utama yang dimiliki oleh 

masyarakat untuk meningkatkan kualitas 

dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan 
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kewirausahaan berbasis lokal dapat 

ditempuh sebagai upaya membina 

masyarakat untuk memanfaatkan dan 

melestarikan kearifan lokal yang dimiliki 

melalui kegiatan usaha. Dengan demikian, 

pada kajian ini akan dibahas terkait: 1) 

implementasi pendidikan kewirausahaan 

berbasis lokal dalam implementasi full day 

school; 2) peran pendidikan kewirausahaan 

berbasis lokal dalam implementasi full day 

school; 3) hasil pendidikan kewirausahaan 

berbasis lokal dalam implementasi full day 

school. 

 

 

PEMBAHASAN 

Pendidikan merupakan usaha sadar 

untuk meningkatkan kemampuan berupa 

pengetahuan, kepribadian, dan ketrampilan 

individu. Pendidikan memiliki peran yang 

penting bagi kemajuan suatu Bangsa. 

Secara etimologis, atau kebahasaan, kata 

“pendidikan“ berasal dari kata dasar “didik” 

yang mendapat imbuhan awalan dan 

akhiran pe-an. Dalam Bahasa Indonesia 

diartikan sebagai proses   perubahan sikap 

dan tingkah laku seseorang atau kelompok 

dalam usaha mendewasakan manusia 

melalui proses pengajaran dan pelatihan. 

Sedangkan dalam kamus Bahasa Inggris, 

kata pendidikan diartikan sebagai pelatihan 

dan pembelajaran. (Arif, 2013:5). Menurut 

Abdullah (2011:125), secara sederhana 

pendidikan dapat diartikan sebagai usaha 

manusia untuk membina kepribadiannya 

sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam 

masyarakat dan kebudayaanya. Istilah 

pendidikan berarti membimbing atau 

pertolongan diberikan dengan sengaja 

dilakukan orang dewasa agar anak didik 

menjadi dewasa. Pendidikan tidak hanya 

sekedar memberikan pengetahuan kepada 

individu, namun juga memberikan nilai-

nilai yang mampu membentuk kepribadian 

yang baik dan lebih dewasa. Tujuan 

pendidikan pada dasarnya untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. Menurut Abdullah (2011: 29), 

tujuan dan fungsi pendidikan adalah 

memanusiakan manusia yang bertujuan 

menganalisis perkembangan dan kemajuan 

sosial. Pendidikan tidak terpisah dengan 

perkembangan masyarakat, pendidikan 

berpengaruh pada kemajuan masyarakat 

dan membantu masyarakat untuk 

beradaptasi dengan kemajuan zaman yang 

ada, sehingga masyarakat mampu bertahan 

hidup dan berkompetisi di dunia global. 

Berdasarkan pengertian pendidikan 

menurut pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan merupakan usaha sadar 

dan terencana yang membina individu agar 

dapat mengembangkan potensi dirinya, 

meningkatkan kemampuannya 

(pengetahuan dan ketrampilan), dan 

mendewasakan diri melalui proses 

pembelajaran dan pelatihan. Pendidikan 

pada kajian ini dipandang mampu 

memberikan kontribusi dalam mengatasi 

permasalahan yang sudah penulis paparkan 

pada bagian pendahuluan. Pendidikan ini 

dikaitkan dengan pendidikan 

kewirausahaan berbasis pada kearifan lokal. 

Tujuan dari pendidikan kewirausahaan 

berbasis pada kearifan lokal yaitu upaya 

membina masyarakat untuk memanfaatkan 

dan melestarikan kearifan lokal yang 

dimiliki melalui kegiatan usaha. Konsep 

pendidikan kewirausahaan berbasis kearifan 

lokal ini merupakan suatu bentuk 

pendidikan non formal yang bertujuan 

untuk mewujudkan masyarakat yang 

memiliki kesadaran dalam mengelola dan 

memanfaatkan kearifan lokal yang dimiliki 

serta menanamkan jiwa wirausaha pada 

masyarakat. Penanaman jiwa wirausaha 

pada anak dinilai penting untuk 

mempersiapkan anak agar mampu 

menghadapi persaingan global di masa 

yang akan datang. Indikator kemajuan suatu 

negara juga diukur dengan besarnya jumlah 

wirausaha pada suatu negara tersebut. 

Steinhoff dan Burgess (1993:35), 

wirausaha adalah orang yang 

mengorganisir, mengelola, dan berani 

menanggung resiko untuk menciptakan 

usaha baru dan peluang berusaha. 

Wirausaha adalah orang yang melakukan 

atau pelaku kegiatan usaha. Sedangkan 

kewirausahaan adalah sikap mental dan 
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sifat jiwa yang selalu aktif dalam berusaha 

untuk memajukan karya baktinya dalam 

rangka upaya meningkatkan pendapatan di 

dalam kegiatan usahanya. Murphy, et.al 

(2006), mendefinisikan entrepreneurship 

broadly as the discovery, evaluation, and 

utilization of future goods and services. 

Definisi terebut  menjelaskan bahwa 

kewirausahaan secara luas penemuan, 

evaluasi dan kegunaan dalam layanan dan 

masa depan yang baik. Kewirausahaan 

merupakan mental, kemampuan, dan 

ketrampilan yang diperlukan oleh  seorang 

wirausaha dalam melakukan kegiatan 

usaha. Kajian ini menekankan pada 

pendidikan kewirausahaan sebagai bentuk 

kolaborasi pendidikan non formal dalam 

menumbuhkan jiwa wirausaha pada peserta 

didik melalui penerapan full day school. 

Pendidikan kewirausahaan yang dilakukan 

berperan untuk mengisi materi tambahan 

dalam implementasi full day school. 

Menurut Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan perlunya dicanangkan full day 

school pada sekolah-sekolah konvensional 

di Indonesia pada jenjang Sekolah Dasar 

hingga Sekolah Menengah Atas. Full day 

school sebagai sebuah konsep yang inovatif 

yang lahir dari keprihatinan sistem 

persekolahan konvensional. Sistem 

persekolahan konvensional dinilai belum 

mampu memberikan layanan pendidikan 

secara utuh. Berdasarkan arti dari full day 

school dapat dipahami bahwa adanya 

penyelenggaraan  kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan seharian penuh di sekolah. 

Banyak berbagai pro dan kontra terkait 

dengan full day scholl, namun pada kajian 

ini akan dibahas  model penerapan full day 

school  dengan mengolaborasikan 

pendidikan kewirausahaan sebagai bentuk 

pendidikan non formal diharapkan mampu 

berdampak positif bagi peserta didik. 

Pendidikan kewirausahaan tersebut 

dimaksudkan untuk menumbuhkan jiwa 

kewirausahaan bagi peserta didik. 

Pendidikan kewirausahaan yang dilakukan 

pada kajian ini adalah pendidikan 

kewirausahaan yang berbasis kearifan lokal, 

yaitu memanfaatkan potensi lokal yang 

dimiliki oleh masing-masing daerah untuk 

mengolah dan memberikan inovasi dan 

kreativitas untuk menjadikan sebagai 

kegiatan usaha. Peserta didik akan 

dikenalkan berbagai potensi yang dimiliki 

oleh daerahnya dan menumbuhkan 

kesadaran bagi peserta didik untuk 

memanfaatkan, mengelolah, dan 

melestarikan kegiatanpotensi tersebut untuk 

kegiatan usaha. Dengan tumbuhnya minat 

berwirausaha bagi peserta didik maka 

diharapkan mampu mengurangi 

pengangguran di Indonesia. Para peserta 

didik yang sudah berhasil menyelesaikan 

pendidikannya diharapkan tidak hanya 

berorientasi menjadi seorang karyawan atau 

pegawai yang hanya mengandalkan 

lapangan pekerjaan akan tetapi diharapkan 

mereka mampu secara mandiri membuka 

lapangan pekerjaan baik dalam lingkup 

kecil untuk dirinya sendiri atau dalam 

lingkup besar untuk orang lain.Pendidikan 

kewirausahaan berbasis kearifan lokal akan 

memfasilitasi para pelajar untuk lebih 

berkreasi, berinovasi dan mengembangkan 

potensi peserta didik serta kesadarannya 

untuk lebih bebas dalam mewujudkan 

impiannya.Implementasi terkait dengan 

kegiatan pendidikan kewirausahaan 

berbasis lokal dalam full day school akan 

dibahas dalam kajian ini. 

 

Implementasi Pendidikan 

Kewirausahaan Berbasis Kearifan Lokal 

dalam Full day School. 

Pendidikan kewirausahaan berbasis 

kearifan lokal dalam full day school 

dilatarbelakangi adanya keperhatinan 

Negara Indonesia karena jumlah 

pengangguran yang masih tinggi dan 

diiringi dengan rendahnya  jumlah 

wirausaha di Indonesia. Jumlah wirausaha 

di Negara Indonesia masih berada di bawah 

standar jika dibandingkan dengan negara 

lainnya. Dengan adanya konsep full day 

school yang dicanangkan oleh Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan 

mampu berkontribusi dalam mengatasi 

permasalahan tersebut. Implementasi 

pendidikan kewirausahaan berbasis kearifan 
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lokal dalam full day school memberikan 

pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan 

kepada peserta didik terkait dengan 

kewirausahaan dengan memanfaatkan 

potensi lokal yang ada dalam masing-

masing daerah peserta didik. Dalam 

penerapan full day school, setelah peserta 

didik mengikuti kegiatan pembelajaran 

berbagai mata pelajaran yang sudah 

terjadwalkan dilanjutkan dengan pemberian 

penyadaran,pengetahuan, dan motivasi 

peserta didik berkaitan dengan 

kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan 

ini berusaha mengenalkan kegiatan usaha 

kepada peserta didik sejak dini sehingga 

minat berwirausaha akan tumbuh. 

Tumbuhnya kesadaran berwirausaha 

dapat mengubah mindset yang dimiliki oleh 

peserta didik bahwa ketika mereka 

menyelesaikan pendidikannya mereka tidak 

harus menjadi karyawan atau pegawai 

negeri maupun swasta namun peserta didik 

memiliki peluang yang lebih besar untuk 

membuka lapangan pekerjaan sendiri. 

Mindset tersebut tidak hanya dimiliki oleh 

peserta didik namun kebanyakan dari 

masyarakat memiliki mindset tersebut. 

Dengan demikian perlunya perubahan 

mindset baik untuk masyarakat, orang tua 

atau peserta didik untuk berpikir lebih luas. 

Pemberian pengetahuan dan ketrampilan 

dalam pendidikan kewirausahaan berbasis 

kearifan lokal ini disesuaikan dengan minat, 

kebutuhan dan potensi daerah. Berkut akan 

dijelaskan terkait langkah-langkah 

pelaksanaan pendidikan kewirausahaan 

berbasis kearifan lokal dalam implementasi 

full day school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bagan 1. Langkah-langkah pelaksanaan 

pendidikan kewirausahaan berbasis kearifan 

lokal dalam implementasi full day school. 
Penjelasan tersebut lebih menekankan 

pelaksanaan pada pendidikan 

kewirausahaan, namun secara keseluruhan 

langkah-langkah tersebut berada dalam 

proses pembelajaran full day school. 

Setelah peserta didik mengikuti kegiatan 

pembelajaran secara formal, peserta didik 

diajak untuk kegiatan pendidikan 

kewirausahaan dengan langkah-langkah di 

atas. Namun pembelajaran yang dilakukan 

lebih bersifat non formal. Peserta didik 

tidak belajar di ruang kelas namun belajar 

di luar kelas, bentuk pembelajaran lebih 

kepada kegiatan diskusi, tidak ada 

kedudukan yang berbeda antara peserta 

didik dengan pengajar. Selain diberikan 

beberapa teori maupun materi praktis juga 

diadakan beberapa peatihan yang sederhana 

terkait dengan pendidikan kewirausahaan. 

Materi yang diberikan dalam kegiatan 

pendidikan kewirausahaan ini disesuaikan 

dengan kondisi dan potensi kearifan lokal 

yang dimiliki. Tujuan dari pembelajaran ini 

yaitu selain menumbuhkan jiwa wirausaha 

kepada peserta didik, tujuan yang 

diharapkan mampu  memberikan fasilitas 

kepada peserta didik untuk dapat mengenal 

dan memanfaatkan kearifan lokal yang 

dimilikinya dengan sebaik-baiknya. 

 

 

Peran Pendidikan Kewirausahaan 

Berbasis Lokal dalam Implementasi Full 

Day School. 

Pendidikan kewirausahaan berbasis 

kearifan lokal memberikan kontribusi 

dalam mengatasi permasalahan terkait 

dengan pengangguran dan meningkatkan 

minat wirausaha pada masyarakat. Hal ini 

dapat diketahui bahwa adanya peran 

pendidikan kewirausahaan berbasis lokal 

dalam implementasi Full day School. 

Pendidikan kewirausahaan sebagai bentuk 

pendidikan non formal mampu 

berkolaborasi dengan baik dengan 

pendidikan formal. Peran pendidikan non 

formal terhadap pendidikan formal dapat 

1. Penyadaran 

kewiausahaan 

2. Pengenalan  

kewirausahaan dan 

karifan lokal 

3. Pemanfaatan 

kearifan lokal 

untuk kegiatan 

usaha 

4. Pemberia motivasi 

berwirausaha 

Identifikasi 

Kearifan Lokal 

Identifikasi 

Ketrampilan Lokal 

Tumbuhnya jiwa 

Wirausahaan 

Implementasi 

pendiidkan 

kewirausahaan 

berbasis 

kearifan lokal 

Pendidikan dan  

Pelatihan 
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diketahui: (a) Pendidikan non formal 

sebagai pengganti pendidikan formal, 

contoh dari peran ini yaitu program 

kesetaraan yang menggantikan pendidikan 

formal jenjang SD, SMP, dan SMA; (b) 

Pendidikan non formal sebagai penambah 

pendidikan formal, contoh dari peran ini 

yaitu lembaga bimbingan belajar; (c) 

Pendiidkan non formal sebagai pelengkap 

pendidikan formal, contoh dari peran ini 

yaitu lembaga kursus dan pelatihan yang 

memberikan ketrampilan. 

Peran-peran tersebut memiliki 

kontribusi yang besar dalam mewujudkan 

masyarakat yang berkualitas, mandiri, dan 

bermartabat. Berdasarkan ketiga peran 

tersebut, peran pendidikan kewirausahaan 

berbasis kearifan lokal sebagai penambah 

dan pelengkap dalam full day school. 

Pendidikan kewirausahaan berbasis 

kearifan lokal sebagai penambah yaitu 

memberikan materi tambahan terkait 

dengan informasi yang diperoleh dari 

persekolahan. Dalam pembelajaran ini tidak 

hanya menyinggung materi kewirausahaan 

namun juga lebih pada studi lapangan dan 

kegiatan praktek sehingga peserta didik 

mampu menyinkronkan beberapa materi 

yang didapatkan disekolah dengan kegiatan 

pendidikan kewirausahaan ini. Pendidikan 

kewirausahaan berbasis kearifan lokal 

sebagai pelengkap yaitu memberikan 

pengetahuan dan ketrampilan yang tidak 

didapatkan di persekolang hand. Peserta 

didik diberikan materi yang berkaitan 

dengan kearifan lokal yang dimiliki, 

penyadaran jiwa wirausaha, kegiatan 

motivasi dan analisa problem masyarakat. 

Materi-materi tersebut sebagai pelengkap 

pendidikan formal dalam full day school 

yang tidak didapatkan dipersekolahan. 

Selain kedua peran tersebut, 

pendidikan kewirausahaan berbasis lokal 

mampu berperan dalam menumbuhkan jiwa 

wirausaha yang diharapkan mampu 

memberikan penyadaran kepada peserta 

didik untuk tidak hanya bergantung pada 

lowongan pekerjaan namun mereka mampu 

membuat lapangan pekerjaan setelah 

mereka menyelesaikan pendidikannya. 

Pendidikan kewirausahaan berbasis lokal 

juga mampu berperan dalam menumbuhkan 

rasa cinta tanah air dan kearifan lokal yang 

dimiliki. Hal ini dikarenakan dalam 

pendidikan kewirausahaan ini berusaha 

untuk menggali kearifan lokal yang dimiliki 

dan mengolahnya menjadi beberapa 

kreativitas dan inovasi dalam kegiatan 

wurausaha. Masyarakat harus mampu 

mengidentifikasi, menggunakan, mengelola 

dan melestarikan kearifan lokal yang 

dimiliki. 

 

Hasil Pendidikan Kewirausahaan 

Berbasis Lokal dalam Implementasi Full 

Day School. 

Berdasarkan kajian yang dilakukan, 

hasil pendidikan kewirausahaan berbasis 

lokal dalam implementasi full day school 

mengarah pada dampak yang positif bagi 

peserta didik. Dalam implementasinya 

pendidikan kewirausahaanberbasis lokal 

mampu berkolaborasi dengan pendidikan 

formal pada implementasi fullday scholl. 

Penerapan full day school yang akan 

dicanangkan  oleh pemerintah memerlukan 

kegiatan-kegiatan positif untuk mengisi 

kegiatan setelah peserta didik mengikuti 

pembelajaran secara formal di 

persekolahan. Selain berbagai kegiatan 

pendidikan karakter untuk meningkatkan 

kemampuan spiritual bagi peserta didik, 

juga diperlukanya kegiatan yang mampu 

meningkatkan kemampuan dan ketrampilan 

peserta didik. Apabila peserta didik mampu 

menerapkan kemampuan dan ketrampilan 

yang diberikan maka akan memberikan 

nilai plus kepada peserta didik setelah 

mereka menyelesaikan pendidikannya. 

Pendidikan kewirausahaan berbasis 

lokal dalam implementasi full day school 

diharapkan mampu memberikan bekal 

tambahan berupa kemampuan dan 

ketrampilan peserta didik setelah mereka 

menyelesaikan pendidikannya. Harapan 

kegiatan ini yaitu memberikan penyadaran 

sejak dini kepada peserta didik akan 

pentingnya wirausaha dan membuka sudut 

pandang baru bahwa setelah mereka lulus, 

peserta didik tersebut tidak harus menjadi 
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karyawan maupun pegawai namun mereka 

mampu membuat sendiri lapangan 

pekerjaan sesuai dengan ketrampilan dan 

potensi yang dimiliki. Apabila kesadaran 

berwirausaha tersebut tercapai sejak dini, 

maka mampu memberikan kontribusi dalam 

penurunan angka pengangguran di 

Indonesia dan meningkatkanya jumlah 

wirausaha di Indonesia. 

 

 

PENUTUP 

Berdasarkan berbagai penjelasan dan 

pembahasan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa: (a) Pendidikan 

kewirausahaan berbasis lokal mampu 

memberikan kontribusi dalam mengurangi 

angka pengangguran di Indonesia melalui 

implementasi full day school; (b) 

Implementasi pendidikan kewirausahaan 

berbasis kearifan lokal dalam full day 

school memberikan pengetahuan, 

kemampuan, dan ketrampilan kepada 

peserta didik terkait dengan kewirausahaan 

dengan memanfaatkan potensi lokal yang 

ada dalam masing-masing daerah peserta 

didik; (c) Peran pendidikan kewirausahaan 

berbasis kearifan lokal sebagai penambah 

dan pelengkap dalam implementasi full day 

school; (d) Hasil pendidikan kewirausahaan 

berbasis lokal dalam implementasi full day 

school mengarah pada dampak yang positif 

bagi peserta didik. 
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Abstrak: Pendidikan pada hakekatnya merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka 

meningkatkan kualitas hidupnya guna pencapaian tingkat kehidupan yang semakin maju dan sejahtera. 

Pendidikan bisa di dapat di sekolah, dalam keluarga itu sendiri bahkan di masyarakat. Dewasa ini banyaknya 

usia sekolah yang terjerat kedalam pengaruh-pengaruh negatif dan kontra produktif, seperti penyalahgunaan 

narkoba, tawuran, dan sebagainya. Dengan demikian banyak usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah 

tersebut baik dari pihak pemerintah, orang tua dan masyarakat. Permasalahan-permasalahan itu terjadi karena 

memang peserta didik memiliki waktu luang yang tidak ada pengontrolnya membuat mereka melakukan hal 

yang meraka tidak tahu manfaat dan mudaratnya. Tidak ada salahnya jika memang proses pembelajaran itu 

dilakukan dengan waktu yang cukup lama namun berfariatif sehingga peserta didik tidak merasa jenuh. Dewasa 

ini konsep pendidikan seperti ini disebut full day school yang mana peserta didik berada lebih lama disekolah. 

Berada lama di sekolah dengan banyaknya kegiatan tidak hanya tuntutan menyelesaikan mata pelajaran tapi 

dengan mengkobolarasikan kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat peserta didik. 
 

Kata Kunci: Anak Usia Sekolah, Waktu Luang, Full Day School 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan pada hakekatnya 

merupakan salah satu kebutuhan dasar 

manusia dalam rangka meningkatkan 

kualitas hidupnya guna pencapaian tingkat 

kehidupan yang semakin maju dan 

sejahtera. Pendidikan bisa di dapat di 

sekolah, dalam keluarga itu sendiri bahkan 

di masyarakat. Dewasa ini banyaknya anak 

usia sekolah yang terjerat kedalam 

pengaruh-pengaruh negatif dan kontra 

produktif, seperti penyalahgunaan narkoba, 

tawuran, dan sebagainya. Dengan demikian 

banyak usaha yang dilakukan untuk 

mengatasi masalah tersebut baik dari pihak 

pemerintah, orang tua dan masyarakat. 

Permasalahan anak usia sekolah di 

luar sekolah cukup komplek diantaranya 

yang dimuat dalam kompas.com, 2014  

menyatakan bahwa tawuran antar pelajar di 

kota Magelang menunjukkan tren 

meningkat sejak tahun 2012. Kapolres 

Magelang Kota AKBP Zain Dwi Nugroho 

mengungkapkan pada tahun 2012 terdapat 

satu kasus tawuran, lalu meningkat menjadi 

delapan kasus pada tahun 2013. Pada tahun 

2014 kasus tawuran naik lagi menjadi 10 

kasus. Selain itu kompas.com, 2014 juga 

memuat tawuran antar pelajar terjadi di 

Jakarta timur yaitu antar pelajar SMA Budi 

Murni Cipayung dan SMK Adi Luhur 

Condet. Tidak hanya pada permasalahan 

tawuran antar pelajar, Indonesia juga di 

katagorikan darurat narkoba melalui 

penyuluhan yang dilakukan oleh demokrat 

yang menyatakan bahwa maraknya 

peredaran narkoba di lapas dan sudah 

merambah desa-desa bahkan siswa SD pun 

sudah menjadi sasaran (detiknews, 2015). 

Bahkan Tribunnews.com, Medan juga 

memuat berita bahwa sasaran para bandar 

tidak hanya orang dewasa melainkan 

remaja sekolah yang masih duduk di 

bangku SMP. 

Permasalahan-permaslahan yang 

terjadi tersebut bukan tanpa sebab. Sebab 

pemicunya bisa dari individu itu sendiri, 

keluarga maupun lingkungannya. Selain itu 

dengan banyaknya waktu luang anak usia 

sekolah yang sebagian besar tidak 

memanfaatkanya dengan melakukan 

kegiatan-kegiatan positif akan lebih besar 

lagi peluangnya untuk mencoba-coba hal 

mailto:melca.fara@gmail.com
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yang baru yang tidak mereka ketahui 

dampaknya. Di tambah lagi dengan 

peningkatan peran orang tua khususnya ibu 

dari anak usia sekolah yang bekerja dari 

tahun ketahun mengalami peningkatan, hal 

ini didukung oleh adanya revolusi industri 

yang banyak memberikan kesempatan 

perempuan untuk bekerja. Dalam Sugito 

menyatakan bahwa hasil penelitian di 

Amerika menunjukkan selama beberapa 

dekade perempuan bekerja mengalami 

peningkatan. Penelitian dilakukan pada 

keluarga yang memiliki anak usia di bawah 

18 tahun. Pada tahun 1940 perempuan yang 

bekerja hanya berjumlah 8,6%. Tahun 1946 

naik menjadi 18,2%, tahun 1956 naik lagi 

menjadi 27,5%, 1966 mengalami kenaikan 

35,5%, 1976 naik 48,8%. 1986 naik lebih 

besar menjadi 62,5% dan pada tahun 1996 

mencapai angka 70%. Perubahan dan 

peningkatan data ibu bekerja juga sangat 

berpengaruh pada status keluarga, status 

perempuan, sikap orang tua dan perspektif 

gender anak (persepsi anak tergantung pada 

jenis kelamin dan efek besar terjadi pada 

keluarga menengah kebawah, Hoffman: 2). 

Fenomena ibu bekerja juga terjadi di 

Indonesia, menurut data statistik di badan 

pusat statistik pada aspek penempatan/ 

pemenuhan tenaga kerja perempuan pada 

tahun 2013 sebesar 211914 meningkat pada 

tahun 2014 menjadi 288614 dan pada tahun 

2015 naik lagi menjadi 343988 orang 

(http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view

/id/984). Memang di sebagaian besar 

wilayah Indonesia anak usia sekolah 

setalah pulang sekolah tidak bertemu 

langsung dengan orang tuanya. Ini 

memberikan peluang kepada anak usia 

sekolah untuk melakukan hal-hal yang baru 

yang mereka tidak tahu manfaatnya. 

Biasanya terjadi karena ingin mencoba 

sampai terbiasa dan di dukung lagi dengan 

tidak adanya yang mengawasi atau 

membimbing mereka. 

Berdasarkan fenomena tersebut dan 

rencana Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan tentang sistem full day school, 

baik negeri maupun swasta pada 

kesempatan ini penulis akan membahas 

mengenai konsep full day school dan model 

implementasinya . 

 

 

PEMBAHASAN 

Pendidikan adalah aspek universal 

yang selalu ada dalam kehidupan manusia. 

Tanpa pendidikan, ia tidak akan pernah 

berkembang dan berbudaya. Oleh karena 

itu, menjadi fakta yang tak terbantahkan 

bahwa pendidikan adalah sesuatau yang 

niscaya dalam kehidupan 

manusia. Pengertian pendidikan itu sendiri 

sudah dijelaskan didalam UU Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 

yang menyatakan 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. Untuk menjapai tujuan pendidikan 

yang diharapkan, dalam proses pendidikan 

terdapat tiga jalur pendidikan yaitu 

pendidikan formal, pendidikan nonformal 

dan pendidikan informal. 

Pendidikan formal adalah jalur 

pendidikan yang terstruktur dan berjenjang 

yang terdiri atas pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur 

pendidikan di luar pendidikan formal yang 

dapat dilaksanakan secara terstruktur dan 

berjenjang. Sedangkan pendidikan informal 

adalah jalur pendidikan keluarga dan 

lingkungan. Ketiga jalur pendidikan ini 

saling medukung satu dengan yang lainnya 

untuk mencapai tujuan pendidikan itu 

sendiri. 

Walaupun memiliki tiga jalur untuk 

menempuh pendidikan di Indonesai, namun 

tidak akan bisa terlepas dari masalah 

pendidikan itu sendiri. Beragam masalah 

pendidikan yang terjadi di dunia 

pendidikan membuat berbagai kalangan 

mencarikan solusinya. Masalah yang terjadi 

di pendidikan tidak hanya di lingkungan 

http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/984
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sekolah saja, banyak juga masalah yang 

tercipta di luar lingkungan sekolah ketika 

anak usia sekolah pulang sekolah. ini 

semua memicu pemikiran-pemikiran baru 

untuk mencari solusinya sehingga muncul 

gagasan full day school. 

Indonesia yang di kenal dengan 

Bhineka Tunggal Ikan, sebenarnya tidak 

asing lagi dengan istilah full day school tapi 

memang karna bahasanya yang baru bagi 

masyarakat. Di Indonesia untuk belajar 

sehari penuh itu sudah ada sejak Islam 

masuk ke Indonesia salah satu yang 

menerapkan sistem tersebut adalah 

pesantren. Ditinjau dari segi historisnya, 

pesantren merupakan bentuk lembaga 

pribumi tertua di Indonesia bahkan lebih 

tua dari republik ini. Pesantren sudah 

dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka 

dan sekarang masih eksis di dunia 

pendidikan. 

Secara etimologi full day school 

berarti sekolah sehari penuh. Berakar dari 

arti etimologi itulah, dapat diajukan makna 

definitif, full day school sebagai suatu 

proses pembelajaran yang berlangsung 

secara aktif, kreatif, dan transformatif 

selama sehari penuh. Untuk pendidikan 

umum yang ada di Indonesia bisa 

menerapkan proses belajar mengajarnya 

mulai pukul 07.00 pagi sampai 16:00 sore. 

Ada dua kata kunci dari pengertian tersebut 

yang perlu dielaborasi lebih lanjut, yaitu : 

1. Proses pembelajaran yang berlangsung 

secara aktif, kreatif, transformatif 

sekaligus intensif. Sistem persekolahan 

dan pola full day school 

mengindikasikan proses pembelajaran 

yang aktif, dalam arti 

mengoptimalisasikan seluruh potensi 

untuk mencapai tujuan pembelajaran 

secara optimal. Sisi kreatif sistem 

pembelajaran dengan sistem full day 

school terletak pada optimalisasi 

pemanfaatan sarana dan prasarana 

sekaligus sistem untuk mewujudkan 

proses pembelajaran yang kondusif bagi 

pengembangan segenap potensi siswa. 

Adapun sisi transformatif proses 

pembelajaran sistem full day school 

adalah proses pembelajaran itu 

diabdikan untuk mengembangkan 

seluruh potensi kepribadian siswa 

dengan lebih seimbang. Singkat kata, 

proses pembelajaran dalam sistem ini 

berusaha mengembangkan secara 

integral; jiwa eksploratif, suka mencari, 

bertanya, menyelidiki, merumuskan 

pertanyaan, mencari jawaban, peka 

menangkap gejala alam sebagai bahan 

untuk menghubungkan diri; kreatif; suka 

menciptakan hal-hal baru dan berguna, 

tidak mudah putus asa ketika 

berhadapan dengan kesulitan, mampu 

melihat alternatif ketika semua jalan 

buntu, serta integral;  kemampuan 

melihat dan menghadapi beragam 

kehidupan dalam keterpaduan yang 

realistis, utuh, dan mengembangkan diri 

secara utuh. 

2. Proses pembelajaran selama sehari 

penuh untuk melaksanakan proses 

pembelajaran yang berlangsung aktif. 

Untuk melaksanakan proses 

pembelajaran  yang berlangsung aktif, 

kreatif, transformatif, intensif, dan 

integral diperlukan waktu yang banyak. 

Ini tidak berarti bahwa selama sehari 

penuh siswa belajar mengkaji, 

menelaah, dan berbagai aktivitas lainnya 

tanpa mengenal istirahat. Jika demikian 

yang terjadi, maka proses tersebut 

bukanlah proses edukasi. Siswa juga 

membutuhkan  relaksasi, santai, dan 

lepas dari rutinitas yang membosankan. 

Sistem sehari penuh dimaksudkan 

sebagai ikhtiar bagaimana selama 

seharian siswa melakukan aktivitas 

bermakna edukatif. 

Pengaturan jadwal mata pelajaran dan 

pendalaman merupakan hal yang diutakan 

dalam full day school (Baharudin, 

2010:221) sehingga pencapaian tujuan 

pembelajara tercapai tanpa membuat siswa 

jenuh berada di sekolah. Sejalan dengan 

pendapat tersebut Sukur Basuki 

(Baharudin, 2010: 221) yang menyatakan 

bahwa dalam full day school sebagian 

waktunya digunakan untuk program 

pelajaran yang suasananya informal, 
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menyenangkan bagi siswa, dan 

membutuhkan kreativitas serta inovasi dari 

pendidik. 

Jadi dalam program full day school 

siswa tidak hanya dituntut untuk 

menyelesaikan mata pelajaran saja namun 

di tambah dengan kegiatan-kegiatan 

edukasi lainnya. Hal ini di dukung oleh 

pendapat Khusnul Mufidati (2013) yang 

menyatakan bahwa sistem pembelajaran 

dalam full day school menerapkan konsep 

dasar Integrated-Activity dan Integrated-

Curriculum. Hal inilah yang membedakan 

dengan sekolah pada umumnya. Dalam full 

day school semua program dan kegiatan 

siswa di sekolah, baik belajar, bermain, 

beribadah dikemas dalam sebuah sistem 

pendidikan. 

Baharudin (2009: 224) menyatakan 

bahwa sekolah yang bersistem full day 

school tidak hanya berbasis sekolah formal, 

namun juga informal. Sistem pengajaran 

yang diterapkan sangat menyenangkan 

(tidak kaku dan monoton). Guru dituntut 

untuk kreatif  dan inovatif sedangkan siswa 

diberi keleluasaan untuk memilih tempat 

belajar. Sekolah yang menerapkan full day 

school dapat menciptakan situasi yang 

sangat menyenangkan serta mewujudkan 

keakraban antar siswa dan guru yang 

nantinya melahirkan generasi cerdas 

intelektual serta emosional. Wiwik 

Sulistyaningsih (2008: 63) menyatakan 

bahwa sekolah bertipe full day school 

dirancang untuk memberikan pengalaman 

belajar yang luas kepada anak, misalnya 

pergi berdarmawisata, ke taman, ke kebun 

binatang, daerah pertanian, dan sebagainya. 

Berdasarkan paparan pendapat di 

atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

full day school mengedepankan akhlak dan 

prestasi akademik dan memiliki tenaga 

pengajar yang kreatif dan inovatif. Selain 

itu full day school juga memperhatikan 

kegiatan ekstrakurikuler, serta memberikan 

pengalaman belajar yang luas pada anak. 

Muhaimin (Baharudin, 2010: 223-

224) menjelaskan ada  berbagai alasan 

orang tua memilih full day school sebagai 

pendidikan anaknya, antara lain: (a) 

Banyaknya orangtua tunggal dan padatnya 

aktivitas orang tua yang kurang 

memberikan perhatian pada anaknya, 

terutama yang berkaitan dengan aktivitas 

anak setelah pulang dari sekolah; (b) 

Perubahan sosial-budaya yang terjadi di 

masyarakat (dari masyarakat agraris 

menuju ke masyarakat industri) yang 

mempengaruhi pola pikir dan cara 

pandangnya; (c) Pesatnya kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sehingga jika  

tidak dicermati, maka dapat menjadi korban 

teknologi komunikasi. 

Baharudin (2010: 225) menyatakan 

bahwa konsep pengembangan dan inovasi 

pembelajaran sistem full day school 

didesain untuk mengembangkan kreativitas 

anak mencakup aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor. Full day school memiliki 

keunggulan dan beberapa nilai plus 

diantaranya: (a) Anak memperoleh 

pendidikan umum antisipasi terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan; (b) Anak 

mendapatkan pendidikan kepribadian yang 

bersifat antisipatif terhadap perkembangan 

sosial budaya yang ditandai dengan 

derasnya arus informasi dan globalisasi; (c) 

Potensi anak tersalurkan melalui kegiatan 

ekstrakurikuler yang diadakan sekolah; (d) 

Perkembangan bakat, minat, dan 

kecerdasan terantisipasi sejak dini melalui 

pantauan program bimbingan dan 

konseling. 

Baharuddin (2010: 226) menyatakan 

bahwa full day school juga memiliki 

kelebihan yang membuat para orang tua 

tidak khawatir dengan anaknya, yakni: (a) 

Pengaruh negatif kegiatan anak di luar 

sekolah dapat dikurangi seminimal 

mungkin karena waktu pendidikan anak di 

sekolah lebih lama; (b) Anak dididik oleh 

tenaga kependidikan yang terlatih dan 

professional; (c) Adanya perpustakaan yang 

nyaman dan representative sehingga 

membantu peningkatan prestasi belajar 

anak; (d) Siswa mendapat pelajaran dan 

bimbingan ibadah praktis (doa makan, doa-

doa harian, dan lain-lain). 

Nor Hasan (2006: 114-115) 

menyatakan bahwa sistem full day school 
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lebih memungkinkan terwujudnya 

pendidikan utuh meliputi tiga bidang yakni 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Full 

day school lebih memungkinkan 

terwujudnya intensifikasi dan efektivitas 

proses edukasi. Siswa lebih mudah 

diarahkan dan dibentuk sesuai dengan visi 

dan misi sekolah, sebab aktivitas siswa 

lebih mudah terpantau karena sejak awal 

sudah diarahkan. Cryan dan Others (Iwan 

Kuswandi, 2012) menyatakan bahwa  full 

day school memberikan efek positif karena 

anak-anak akan lebih banyak belajar dari 

pada bermain yang bermuara pada 

produktivitas tinggi, siswa menunjukkan 

sikap yang lebih positif, terhindar dari 

penyimpangan karena seharian berada di 

kelas dan dalam pengawasan guru. 

Berdasarkan paparan pendapat di 

atas, dapat disimpulkan bahwa keunggulan 

full day school yakni anak memperoleh 

pendidikan umum antisipasi terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan, anak 

mendapatkan pendidikan utuh meliputi tiga 

bidang yakni kognitif, afektif, 

psikomotorik, anak mendapat pelajaran dan 

bimbingan ibadah praktis (doa makan, doa-

doa harian, dan lain-lain). 

Keunggulan full day school lainnya 

adalah anak dapat meningkatkan prestasi 

belajarnya dengan perpustakaan yang 

representative, serta potensi anak 

tersalurkan melalui kegiatan 

ekstrakurikuler yang diadakan sekolah. 

Baharudin (2010: 227-231) menyatakan 

bahwa faktor-faktor yang mendukung 

sistem pembelajaran full day school yaitu:  

1. Kurikulum. Kurikulum adalah suatu alat 

untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Sukses tidaknya pendidikan dapat dilihat 

dari kurikulum yang digunakan oleh 

sekolah. Kurikulum sangat mendukung 

untuk meningkatkan mutu pendidikan 

karena menjadi tolak ukur dalam 

kegiatan belajar mengajar di sekolah.  

2. Manajemen pendidikan. Manajemen 

pendidikan yang efektif dan efisien akan 

menunjang pengembangan lembaga 

pendidikan yang berkualitas. 

3. Sarana dan prasarana. 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 alat yang 

digunakan. Sarana dan prasarana 

sekolah yang menerapkan sistem 

pembelajaran full day school, 

diharapkan mampu menunjang kegiatan 

pembelajaran yang relevan dengan 

kebutuhan siswa, misalnya: 1) ruang 

kepala sekolah, ruang guru, ruang BK, 

ruang TU, dan ruang OSIS; 2) ruang 

kelas dengan formasi tempat duduk yang 

mudah dipindah sesuai dengan 

keperluan; 3) ruang laboratorium IPA, 

laboratorium bahasa, laboratorium 

computer dan ruang perpustakaan; 4) 

kantin sekolah, koperasi, 

mushola/tempat ibadah, poliklinik; 5) 

aula pertemuan; 6) lapangan olahraga; 7) 

kamar mandi/WC. Syaiful Djamari 

(Baharudin, 2010: 229) mengungkapkan 

bahwa sarana prasarana mempunyai arti 

penting dalam pendidikan khususnya 

pada sistem full day school karena 

berpengaruh terhadap kegiatan belajar 

mengajar di sekolah. 

4. Sumber daya manusia (SDM). Sumber 

daya manusia dalam pendidikan yaitu 

guru dan pegawai. Guru dituntut 

memperkaya pengetahuan dan 

keterampilan serta harus menguasai 

metode-metode pembelajaran yang tidak 

membuat siswa bosan. Hal ini 

dikarenakan sistem pembelajaran  full 

day school menuntut siswanya seharian 

penuh berada di sekolah. Disamping itu, 

keberadaan pegawai juga menjadi hal 

yang sangat penting dalam lembaga 

pendidikan, karena mendukung proses 

pembelajaran secara tidak langsung 

Nur Hilalah (2012) menyatakan 

bahwa faktor penunjang pelaksanaan full 

day school yakni: (a) Lingkungan sekolah 

yang kondusif, Lingkungan sekolah yang 

kondusif dapat terwujud apabila kepala 

sekolah memiliki kecerdasan emosi tinggi 
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dan gaya kepemimpinan yang tepat. (b) 

Kompetensi manajerial kepala sekolah, 

Kompetensi manajerial kepala sekolah 

meliputi kemampuan manajemen dan 

kepemimpinan, yang dilengkapi 

keterampilan konseptual, insani, dan teknis; 

(c) Profesionalisme guru. Adanya guru 

professional diharapkan mampu 

memberikan pengaruh positif terhadap 

keberhasilan proses belajar mengajar serta 

mampu memaksimalkan perkembangan 

anak didik dengan sebaik-baiknya; (d) 

Kelengkapan sarana dan prasarana. Sarana 

dan prasarana tersebut berupa buku bacaan, 

ruang belajar, laboratorium komputer, 

laboratorium bahasa, dan lain-lain. Semua 

itu sangat berguna sebagai pendukung 

pelaksanaan full day school bahkan 

menjadi faktor yang sangat penting dalam 

kelancaran proses belajar-mengajar; (e) 

Partisipasi orang tua. Hubungan baik antara 

sekolah dengan orangtua/wali siswa akan 

mempengaruhi hasil pendidikan di sekolah. 

Mereka saling memberikan informasi 

tentang perkembangan anaknya baik di 

sekolah maupun di keluarga sehingga 

memperoleh hasil yang maksimal. 

Berdasarkan paparan pendapat di 

atas, dapat disimpulkan bahwa faktor 

penunjang pelaksanaan full day school 

meliputi kurikulum, manajemen pendidikan 

yang efektif dan efisien, sarana prasarana 

yang lengkap, dan tenaga pendidik yang 

berkualitas, serta lingkungan sekolah yang 

kondusif, kompetensi manajerial kepala 

sekolah, dan adanya partisipasi orang tua. 

Selain itu full day school juga 

memiliki faktor penghambat, menurut 

Baharudin (2010: 232-233) faktor 

penghambatnya yaitu aspek sarana dan 

prasarana serta aspek guru. Keterbatasan 

sarana dan prasarana sekolah dapat 

menghambat kemajuan sekolah, karena 

hakikatnya sarana dan prasarana 

merupakan bagian vital yang menunjang 

keberhasilan pendidikan. Guru 

mendampingi siswa selama sehari di 

sekolah dalam sistem pembelajaran full day 

school. Oleh karena itu, guru dituntut untuk 

memahami perbedaan kemampuan dan 

karakter siswa. Guru juga dituntut untuk 

memiliki pengetahuan, keterampilan, 

disiplin, upaya pribadi dan kerukunan kerja 

serta profesionalitas. Jika guru tidak 

memiliki hal tersebut, maka akan 

menghambat pengembangan sekolah. 

Addin Arsyadana (2010) menyatakan 

bahwa faktor penghambat dalam 

pelaksanaan full day school adalah: 

1. Strategi pembangunan pendidikan yang 

bersifat input oriented. Strategi yang 

bersifat input oriented lebih bersandar 

kepada asumsi bahwa bilamana semua 

input pendidikan telah dipenuhi, seperti 

penyediaan buku, sarana pendidikan, 

pelatihan guru dan tenaga kependidikan 

lainnya, maka secara otomatis lembaga 

pendidikan (sekolah) akan dapat 

menghasilkan lulusan yang bermutu 

sebagaimana yang diharapkan, padahal 

hal tersebut hanya terjadi dalam institusi 

ekonomi dan industri. 

2. Pengelolaan pendidikan yang banyak 

diatur oleh pusat. Pengelolaan 

pendidikan yang banyak diatur oleh 

pusat akan menyebabkan tidak 

terselenggaranya pendidikan secara 

optimal, mengingat sekolah sebagai unit 

pelaksana pendidikan formal dengan 

berbagai keragaman potensi anak didik 

yang memerlukan layanan pendidikan 

beragam, sehingga dibutuhkan 

kedinamisan dan kreativitas dalam 

melaksanakan peningkatan kualitas atau 

mutu pendidikan. 

3. Rendahnya partisipasi masyarakat. 

Rendahnya partisipasi masyarakat akan 

menghambat proses pengembangan 

pendidikan yang sedang berlangsung. 

Berdasarkan paparan pendapat di 

atas, dapat disimpulkan bahwa faktor 

penghambat full day school yakni 

keterbatasan sarana dan prasarana, 

rendahnya kualitas guru dan partisipasi 

masyarakat. Strategi pembangunan 

pendidikan bersifat input oriented dan 

pengelolaannya yang banyak diatur oleh 

pusat juga menjadi faktor penghambat 

dalam pelaksanaan full day school. 
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PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa: (a) Full day 

school merupakan suatu proses 

pembelajaran yang berlangsung secara 

aktif, kreatif, dan transformatif selama 

sehari penuh. (b) Faktor penunjang 

pelaksanaan full day school meliputi 

kurikulum, manajemen pendidikan yang 

efektif dan efisien, sarana prasarana yang 

lengkap, tenaga pendidik yang berkualitas, 

lingkungan sekolah yang kondusif, 

kompetensi manajerial kepala sekolah, dan 

adanya partisipasi orang tua. (c) Faktor 

penghambat full day school yakni 

keterbatasan sarana dan prasarana, 

rendahnya kualitas guru, partisipasi 

masyarakat, Strategi pembangunan 

pendidikan bersifat input oriented dan 

pengelolaannya yang banyak diatur oleh 

pusat.(d)Pengimplementasian full day 

school bisa diterapkan jika sebuah sekolah 

sudah memenuhi faktor penunjangnya. 
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Abstrak: Persoalan bangsa yang terus mendera negara ini, antara lain maraknya peredaran narkoba yang 

menyebutkan 5,9 juta orang sebagai pengguna narkoba atau sama dengan 2.8 % dari jumlah penduduk 

Indonesia. (Data BNN tahun 2015). Gaya hidup remaja dan pelajar kita juga cenderung pada narkoba, di DKI 

pada 2013 sebanyak 3.929 pelajar korban. Permasalahan korupsi yang  menghiasi wajah pemerintahan Indonesia 

hingga kini tetap memiliki angka yang tinggi. Perkelahian antar pelajar dan mahasiswa juga makin marak terjadi. 

Kasus kriminalitas yang cukup tinggi juga meenjadi garapan pendidikan kini dan yang akan datang. Berbagai 

kasus mutakhir di wilayah kerja Polres Pasuruan mencatat banyak pelajar yang tersandung narkoba, miras 

bahkan kriminalitas pencurian sepeda motor disertai kekerasan (curas). Pengaruh tekhnologi HP juga telah 

mewabah sehingga indikasi perbuatan asusila diantara pelajar karena seringnya melihat situs-situs porno. Budaya 

mengaji al Qur’an di TPQ dan sholat berjamaah ke masjid mulai menyusut karena padatnya tayangan televisi 

yang dianggap lebih menarik pada jam-jam tersebut. Permasalahan masyarakat itulah yang dianggap menjadi 

salah satu pemicu rendahnya moralitas generasi penerus di Kabupaten Pasuruan. Bagaimana desain pendidikan 

agar berkembangnya potensi peserta didik  yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dapat  diwujudkan ?. 

Mengingat peran dan penyelenggara pendidikan tidak hanya tugas pemerintah  tetapi juga peran masyarakat 

misalnya madrasah diniyah (madin). Oleh karena itu harus ada sinergitas antara madrasah dengan sekolah 

pemerintah, mengingat bahwa Kabupaten Pasuruan memiliki 1439 Madin. Berlakunya Perda nomor 04 tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan dan Perbup nomor 21 tahun 2016 tentang 

wajib belajar pendidikan madrasah diniyah (Madin) dianggap sebagai solusi, yang tertuang dalam Bab IV pasal 

6 : 1 berbunyi : Pendidikan Madrasah Diniyah wajib diikuti peserta didik jenjang Pendidikan Dasar Formal 

yang beragama Islam, kecuali  yang melaksanakan pendidikan khusus. Hal ini  sesuai dengan Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 50 : 3. Tujuan penulisan (1) Mendesain manajemen terpadu antara madrasah 

diniyah (madin) dengan sekolah dasar negeri di Kabupaten Pasuruan sehingga dapat ditemukan irisan 

keterpaduannya (2) Melaksanakan manajemen terpadu antara madrasah diniyah (madin) dengan sekolah dasar 

negeri di Kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan amanat pendidikan yang sebagaimana UU no 20/2003 tentang 

Sisdiknas (3) Membuat model penilaian hasil belajar siswa agar tidak ada dikotomi antara sekolah dan madrasah. 

Oleh karena itu penulis ingin menemukan formula yang tepat bagi keduanya  madin dan sekolah dengan judul “ 

Pengembangan Manajemen Terpadu Antara Pendidikan Madrasah  Diniyah (madin) Dengan Sekolah Dasar 

Negeri (SDN) di Kabupaten Pasuruan “.  
 

Kata kunci : manajemen terpadu, madrasah diniyah, sekolah dasar negeri 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah kebutuhan dasar 

bagi setiap warga negara, yang diatur 

dalam regulasi undang-undang yang 

mengatur pendidikan nasional UUD NRI 

1945 Pasal 31 : 1-5. Implementasinya 

diatur dalam Undang-undang Nomor 20 

tahun 2003 tentang Sisdiknas. Undang-

undang ini mengatur secara detail dan lebih 

rinci tentang fungsi dan  tujuan pendidikan,  

“ Pendidikan nasional berfungsi 

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 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab” 
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(Pasal 3).  Selanjutnya dalam undang-

undang sisdiknas lebih terbuka 

menjelaskan tentang prinsip 

penyelenggaraan pendidikan yang egaliter 

menempatkan unsur demokratis, keadilan, 

religius, dan tidak diskriminatif yakni  “ 

Pendidikan diselenggarakan secara 

demokratis dan berkeadilan serta tidak 

diskriminatif dengan menjunjung tinggi 

hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai 

kultural, dan kemajemukan bangsa”. (Pasal 

4 : 1 Bab III). 

Dalam kaitan dengan Undang-undang 

Sisdiknas terutama tentang fungsi dan 

tujuan pendidikan nasional maka 

sesungguhnya regulasi tersebut sangat 

bagus dan implementatif  tetapi pada 

tataran pelaksanaan pendidikan di sekolah 

dan madrasah banyak menemui hambatan 

bahkan  hasil pendidikan nasional belum 

berhasil membuktikan bahwa lulusannya 

memiliki kompetensi dengan nilai baik 

pada ranah afektif dan psikomotor, sebut 

saja karakter siswa. Seiring dengan hal itu 

ada persoalan bangsa yang terus mendera 

negara ini, antara lain maraknya peredaran 

narkoba yang menyebutkan bahwa 5,9 juta 

orang pengguna narkoba artinya 2,8 % 

penduduk Indonesia adalah pengguna 

narkoba (data BNN tahun 2015). Narkoba 

tidak hanya pada kelas tertentu saja tetapi 

telah menjadi gaya hidup remaja dan 

pelajar kita. Permasalahan korupsi yang 

terus menghiasi wajah pemerintahan 

Indonesia, tetap menunjukkan angka yang 

tinggi. Perkelahian antar pelajar dan 

mahasiswa juga tidak makin marak terjadi. 

Kasus kriminalitas yang cukup tinggi juga 

menjadi garapan pendidikan kini dan yang 

akan datang. 

Bagaimana mendesain pendidikan 

kita untuk bisa mencapai tujuan pendidikan 

yakni mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk 

mencapai fungsi dan tujuan pendidikan 

nasional sebagaimana amanat undang-

undang Sisdiknas perlu dilakukan kajian 

mendalam tentang manajemen pengelolaan 

pendidikan untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Bagaimana menciptakan pola 

manajemen yang baik. Menurut Fasli Jalal 

(Wamendiknas) bahwa eksistensi sekolah 

harus dikelola dengan baik, dalam konteks 

fungsi manajemen, yakni perencanaan yang 

menempati fungsi pertama dan utama di 

antara fungsi-fungsi manajemen lainnya, 

sebagaimana ungkapan : “The future 

without planning is nonsense”, yang berarti 

bahwa masa depan tanpa perencanaan 

adalah omong kosong”. Para pakar 

manajemen menyatakan bahwa apabila 

perencanaan telah selesai dan dilakukan 

dengan benar, sebagian pekerjaan besar 

telah selesai dilaksanakan. Hal tersebut 

sejalan dengan  Terry dan George Rue 

diterjemahkan Ticoalu (2010 : 1) bahwa 

Manajemen adalah suatu proses atau 

kerangka kerja, yang melibatkan 

bimbingan atau pengarahan suatu 

kelompok orang-orang kearah tujuan-

tujuan organisasional atau maksud-maksud 

yang nyata. 

Berkenaan dengan fungsi manajemen 

pendidikan yang dilaksanakan di sekolah, 

penulis mengamati bahwa manajemen 

sekolah sesungguhnya telah mengalami 

lompatan yang cukup tajam terbukti 

banyak sekolah yang telah lolos akreditasi. 

Namun bagaimana jika hasil akreditasi 

tersebut belum juga menjamin karakter 

peserta didik. Apakah ada yang salah 

dalam manajemen sekolah ?, bukankah 

sudah ada materi agama atau PAI. Penulis 

mengambil contoh pendidikan di 

Kabupaten Pasuruan yang memiliki 2 (dua) 

model pendidikan yakni sekolah pada pagi 

hari dan madrasah diniyah (madin) di sore 

hari yang lebih banyak dikelola oleh 

masyarakat. Kedua model pendidikan ini 

memiliki peran sama dalam  mencerdaskan 

kehidupan bangsa namun ada kesenjangan 

yang terjadi yakni (1) bergesernya 

kepribadian peserta didik karena derasnya 

pengaruh lingkungan (2) adanya jumlah 

jam mata pelajaran agama yang tumpang 

tindih terutama antara sekolah dasar negeri 

(SDN) dengan madrasah diniyah (madin), 

dan (3) indikasi adanya menomorsatukan 
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antara sekolah atau madin oleh sebagian 

masyarakat.  Oleh karena itu harus ada 

formulasi yang mempertemukan antara 

sekolah dan madin yakni sinergitas antara 

madrasah dengan sekolah. 

Dalam menyikapi hal ini, Pemerintah 

Kabupaten Pasuruan tengah serius dan  saat 

ini melaksanakan Perda nomor 04 tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

dan mengimplementasikan ke dalam 

peraturan daerah yaitu Perbup/Perkada 

nomor 21 tahun 2016 tentang wajib belajar 

pendidikan madrasah diniyah ( wajib 

madin), tertuang dalam Bab IV pasal 6 : 1 

berbunyi : Pendidikan Madrasah Diniyah 

wajib diikuti peserta didik jenjang 

Pendidikan Dasar Formal yang beragama 

Islam, kecuali  yang melaksanakan 

pendidikan khusus. 

Selanjutnya Perbup/Perkada itu 

diharapkan mampu menjadi jembatan  bagi 

persoalan pendidikan di Kabupaten 

Pasuruan, yang dalam perjalanan 

pendidikan di kota santri masih berjalan 

sendiri-sendiri, belum memiliki titik temu 

akibatnya memunculkan disharmonisasi 

pendidikan akibat pilihan yang sepihak. 

Disatu sisi hanya sekolah saja tanpa 

memperoleh pendidikan agama yang cukup 

sebagaimana di madin. Hal ini oleh 

pemerintah ditengarai munculnya perilaku-

perilaku yang jauh dari nilai dan norma 

agama. Berbagai kasus mutakkhir yang 

terjadi diwilayah kerja Polres Pasuruan 

mencatat banyak pelajar yang tersandung 

narkoba, miras bahkan kriminalitas 

pencurian sepeda motor disertai kekerasan 

(curas). Pengaruh teknologi HP juga telah 

mewabah hingga adanya indikasi perbuatan 

asusila diantara pelajar karena seringnya 

melihat situs-situs porno. Budaya mengaji 

Al Qur’an di TPQ dan sholat berjamaah di 

masjid mulai longgar karena padatnya 

tayangan televisi yang dianggap lebih 

menarik pada jam-jam tersebut. 

Permasalahan masyarakat itulah yang 

dianggap menjadi salah satu pemicu 

rendahnya moralitas generasi penerus di 

Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu 

Bupati Pasuruan menganggap bahwa 

Pendidikan Madin mampu menjawab 

permasalahan tersebut, sehingga lahir 

Perbup wajib Madin, mengingat bahwa 

Kabupaten Pasuruan memiliki 1439 Madin 

(Kemenag Kabupaten Pasuruan, 2016). 

Sementara input murid Madin tersebut 

sebagian besar adalah juga peserta didik 

SDN dan SLTP. 

Oleh karena itu kami tertarik untuk 

meneliti fenomena pendidikan di 

Kabupaten Pasuruan dalam upaya 

menemukan formula yang tepat bagi 

keberadaan kedua model pendidikan yang 

sama penting itu dengan penelitian berjudul 

“ Pengembangan Manajemen Terpadu 

Antara Pendidikan Madrasah  Diniyah 

(madin) Dengan Sekolah Dasar Negeri 

(SDN) di Kabupaten Pasuruan “. Dalam 

penelitian pengembangan tersebut penulis 

berharap memperoleh produk irisan dari 

dua model pendidikan Madin dan SDN 

yakni produk kurikulum termasuk model 

evaluasi hasil belajar dan nilai-nilai 

pembelajaran dari  keduanya. Sinergitas 

yang diperoleh dari keduanya menjadi 

jawaban dari permasalahan kondisi 

pendidikan di Kabupaten Pasuruan. 

Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

yang akan dicapai adalah: (a) Mendesain 

manajemen terpadu antara madrasah 

diniyah (madin) dengan sekolah dasar 

negeri di Kabupaten Pasuruan  agar dapat 

berjalan efektif sehingga dapat menemukan 

irisan keterpaduannya. (b) Melaksanakan 

manajemen terpadu antara madrasah 

diniyah (madin) dengan sekolah dasar 

negeri di Kabupaten Pasuruan  dengan 

efektif untuk mewujudkan amanat 

pendidikan yang sebagaimana UU no 

20/2003 tentang Sisdiknas. (c) Membuat 

produk penilaian hasil belajar siswa agar 

tidak ada dikotomi antara sekolah dan 

madrasah sehingga siswa memiliki 

pemahaman sama bahwa model pendidikan 

keduanya adalah penting. 

Spesifikasi Produk Yang Diharapkan. 

Penelitian dan Pengembangan ini diarahkan 

untuk memberi gambaran lengkap tentang 

spesifikasi produk. Keberadaan sekolah 

negeri di Kabupaten Pasuruan yang 
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sebagian besar siswanya pada sore hari 

meneruskan belajarnya di madrasah 

diniyah (madin) maka harus ada sinergitas 

kegiatan yang terpadu agar kedua lembaga 

pendidikan tersebut dapat berajalan efektif.  

Oleh karena itu penelitian dan 

pengembangan ini diharapkan 

menghasilkan produk-produk 

pengembangan yakni  manajemen terpadu. 

Menurut B. Suryobroto, 2004 bahwa 

manajemen sekolah penting dilakukan.  

Bidang-bidang manajemen  di  sekolah  

tersebut  meliputi  (a)  manajemen  

kurikulum,  (b) manajemen  kesiswaan,  (c)  

manajemen  personalia,  (d)  manajemen  

sarana prasarana, (e) manajemen keuangan. 

Pentingnya/manfaat  Penelitian dan 

Pengembangan. Hasil penelitian ini  sangat 

penting karena dapat digunakan  untuk: (a) 

Mengembangkan pendidikan berbasis local 

wisdom Kabupaten Pasuruan melalui 

sinergitas pendidikan Madin dan SDN. (b) 

Rekomendasi kepada pemerintah tentang 

hasil penelitian ini berupa produk 

kurikulum terpadu sebagai rujukan sistem 

pengelolaan pendidikan di Kabupaten 

Pasuruan yang terkait dengan program 

wajib Madin agar tidak timbul kesenjangan 

antara pendidikan sekolah formal dalam hal 

ini SDN dengan pendidikan non formal 

yakni Madin. (c) Dapat digunakan sebagai 

model pendidikan Kabupaten Pasuruan 

yang menerapkan sinergitas pendidikan 

sekolah formal (SDN) dengan Madin. (d) 

Model pendidikan terpadu antara Madin 

dan SDN ini dapat dijadikan konsep/model  

program Full Day School (FDS). 

Selanjutnya manfaat bagi Peneliti 

adalah : (a) Memperoleh pengetahuan 

dalam memahami secara lebih 

komprehensif terhadap perencanaan, 

implementasi, monitoring dan evaluasi 

serta analisis  efektivitas  pengembangan  

manajemen Terpadu antara Madin dengan 

SDN di Kabupaten Pasuruan.  (b)  

Memperoleh keterampilan dan ketelitian 

dalam menganalisis berbagai permasalahan 

manajemen pengembangan  terpadu,  

khususnya manajemen terpadu antara 

Madin dengan SDN di Kabupaten 

Pasuruan. 

Asumsi, Keterbatasan Penelitian dan 

Pengembangan. Asumsi penelitian dan 

pengembangan Manajemen Terpadu 

Antara Pendidikan Madrasah  Diniyah 

(madin) Dengan Sekolah Dasar Negeri di 

Kabupaten Pasuruan akan mampu 

mewujudkan pendidikan yang sinergis 

antara kedua model pendidikan yang satu 

pihak yakni SDN menerapkan lebih banyak 

mata pelajaran umum sementara di 

pendidikan  Madin memfokuskan 

pendidikan agama. Untuk menemukan 

sinergitas dan integrasi yang demikian 

bukan tanpa kelemahan atau keterbatasan. 

Beberapa keterbatasan antara lain  (1) 

belum memiliki guru-guru yang memiliki 

kemampuan menjalankan kurikulum 

terpadu karena belum memperoleh 

pelatihan (2) Kurikulum terpadu belum 

memiliki sistem organisasi logis sistematis 

(4) Dianggap memberi beban  kepada guru 

(5) perangkat kurikulum belum tersedia 

misalnya model penilaian hasil belajar atau 

progrest raport. (6) memiliki kurikulum 

yang berbeda, SDN mengikuti kurikulum 

nasional tetapi Madin menganut sistem 

kurikulum pesantren (lokal)  sehingga 

pelaksanaan pembelajarannya berbeda 

ruang, waktu dan manajemen.  (7) 

Rendahnya kesadaran pemahaman 

sebagian peserta diudik dan wali murid 

terhadap pentingnya pendidikan madin. 

Definisi Operasional. Judul penelitian 

“Pengembangan Manajemen Terpadu 

Antara Pendidikan Madrasah  Diniyah 

(Madin) Dengan Sekolah Dasar Negeri 

(SDN) di Kabupaten Pasuruan”, terdiri dari 

beberapa kalimat yang terangkai yang 

membutuhkan penjelasan teoritis agar tidak 

menimbulkan penafsiran yang salah, adalah 

sebagai berikut: (a) Pengembangan adalah 

cara yang sistematis dan matang untuk 

meningkatkan  kemampuan teknis, teoritis, 

konseptual dan moral seseorang dalam 

menghasilkan produk penelitian. (b) 

Manajemen Terpadu merupakan sistem 

manajemen yang mencakup tahapan-

tahapan planning, organizing, actuiting, 

dan controling   yang akan mengangkat 
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sesuatu sebagai strategi usaha berorientasi 

pada kepuasan pelanggan dengan cara 

melibatkan pelanggan dan seluruh anggota 

organisasi. Manajemen terpadu yang 

dimaksudkan difokuskan kepada 

bagaimana proses integrasi dan sinergisitas 

lembaga pendidikan yang melibatkan 

kedua lembaga dan komponen organisasi di 

dalamnya yakni guru, kepala sekolah, 

masyarakat (komite) dan pemerintah 

sebagai komponen eksternal. (c) 

Pendidikan madrasah diniyah ( Madin) 

adalah  satuan  pendidikan  berjenjang 

berbasis  masyarakat  yang 

menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu 

yang bersumber dari ajaran agama Islam  

untuk  mendalami  ajaran  Islam dan/atau 

menjadi ahli ilmu agama Islam dengan 

pemahaman dan pengamalan yang baik dan 

benar. Madrasah diniyah dibawah 

Direktorat PD PONTREN (pendidikan 

diniyah dan pondok pesantren) 

Kementerian Agama RI. (d) Sekolah Dasar 

Negeri (SDN) adalah salah satu bentuk 

satuan pendidikan formal dalam binaan 

departemen pendidikan dan kebudayaan 

atau Dinas Pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan umum. 

Jenis pendidikan tingkat dasar milik 

pemerintah ini memiliki jenjang kelas 

mulai kelas 1 s/d 6, mengikuti kurikulum 

pendidikan nasional. Sistem penilaian hasil 

belajar antara lain melalui ujian semester 

sebagai salah satu penilaian kenaikan kelas 

dan ujian nasional untuk menjadi sebagaian 

syarat kelulusan. 

Selanjutnya metode penelitian yang 

akan dilakukan sebagai berikut : (a) model 

penelitian dan pengembangan (b) prosedur 

penelitian dan  pengembangan (c) uji coba  

produk sebagaimana urutan yakni: 

1. Model Penelitian dan Pengembangan. 

Penelitian dan pengembangan ini 

menggunakan model penelitian 

prosedural adalah model penelitian yang 

bersifat deskriftif, yaitu menggariskan 

langkah yang harus diikuti untuk 

menghasilkan produk. Menurut 

Setyosari (2010) mendefinisikan model 

prosedural sebagai model deskriftif yang 

menggambarkan alur atau langkah-

langkah prosedural yang harus diikuti 

untuk menghasilkan produk tetentu. 

Adapun prosedur  yang dilalui ada 3  

(tiga) tahapan : (a) Tahap Pertama, Studi 

awal prapengembangan model. (b) 

Tahap Kedua, pengembangan model 

awal/model hipotetik. (c) Tahap Ketiga, 

uji coba model. Uji coba dilakukan 3 

kali: (a) Uji-ahli (b) Uji terbatas 

dilakukan terhadap kelompok kecil 

sebagai pengguna produk; (c) Uji-

lapangan (field Testing). 

2. Prosedur Penelitian dan  

Pengembanganan. Langkah-langkah 

Penelitian dan Pengembangan (Research 

and Development / R&D). Berikut 

penjelasan dari skema langkah-langkah 

penelitian dan pengembangan menurut 

Borg & Gall: (a) Analisis Kebutuhan 

(needs assessment). (b) Perencanaan, (b) 

Pengembangan format produk awal, (c) 

Validasi produk awal, (d) Revisi produk 

tahap awal 

3. Uji coba produk. Revisi produk 

4. Uji coba lapangan. Revisi produk akhir. 

5. Desiminasi dan implementasi 

Adapun langkah-langkah penelitian 

pengembangan dapat digambarkan dalam 

skema penelitian sbb : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji Coba  Produk. Desain Uji Coba, Subyek 

Coba, Jenis Data. Data berdasarkan 

sumbernya dikelompokkan ke dalam 2 jenis 

yakni data primer serta data sekunder. Data 

berdasarkan sifat. Instrumen Pengumpulan 

Data. Instrumen mengumpulkan data 

menggunakan pendekatan Observasi, 

Wawancara, Kuesioner dan Dokumentasi, 

hal ini sesuai dengan pendapat Nasution 

(2005) bahwa catatan lapangan dapat 

Penelitian 
dan  

Pengump
ulan Data 

Uji Coba  
Lapangan 

Kecil 
Revisi Validasi Ahli 

Perencanaan 
Pengembangan  

Draf Produk 

Diseminasi dan  
Implemantasi 
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diperoleh melalui observasi, wawancara 

dan studi dokumentasi. Teknik Analisis 

Data 

 

 

PEMBAHASAN 

Sebagaimana penjelasan terdahulu 

bahwa keberhasilan pendidikan terletak 

kepada manajemen yang dilaksanakan. 

Fungsi manajemen harus diutamakan agar 

tujuan pendidikan tercapai. Oleh karena 

pendidikan di Kabupaten Pasuruan yang 

memiliki ciri khas pendidikan full day 

school (FDS) dimana peserta didik sekolah 

di pagi hari dan sore harinya di madrasah 

diniyah merupakan pendidikan yang tidak 

hanya menguasai satu bidang pendidikan 

umum tetapi juga mempelajari ilimu-ilmu 

agama, hanya karena dilakukan secara 

terpisah sehingga ada kesenjangan 

sebagaimana disebutkan diatas maka perlu 

dilakukan upaya bersama yakni manajemen 

yang lebih baik adalah manajemen terpadu. 

Menurut B. Suryobroto, 2004 bahwa 

manajemen sekolah penting dilakukan.  

Bidang-bidang manajemen  di  sekolah  

tersebut  meliputi  (a)  manajemen  

kurikulum,  (b) manajemen  kesiswaan,  (c)  

manajemen  personalia,  (d)  manajemen  

sarana prasarana, (e) manajemen keuangan. 

Manajemen  kurikulum  merupakan  

bagian  terpenting  dari  manajemen 

pendidikan. Manajemen  pendidikan 

didefinisikan sebagai proses perencanaan, 

pengorganisasian,  pengarahan  dan  

pengendalian  (pengelolaan)  sumber  daya 

manusia dan sumber daya yang lain untuk 

mencapai tujuan pendidikan secara efektif 

dan efisien ( Sugioyono, 1999). Salah satu 

bentuk manajemen yang penting di sekolah 

adalah merancang kurikulum yang efektif 

dan efesien. 

Manajeman kurikulum adalah sebagai 

suatu sistem pengelolaan kurikulum yang 

komperatif, komprehensif, sistemik dan 

sistematik dalam rangka mewujudkan 

ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam 

pelaksanaannya, manajemen kurikulum 

harus di kembangkan sesuai dengan 

konteks Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS) dan Kurikulum Tingkat Satuan 

pendidikan (KTSP). oleh karna itu, otonomi 

yang di berikan pada lembaga pendidika 

atau sekolah dalam mengelola kurikulum 

secara mandiri dengan memproritaskan 

kebutuhan dan ketercapaian sarana dan visi 

dan misi lembaga pendidikan atau sekolah 

tidak mengabaikan kebijakan nasional yang 

telah ditetapkan. 

Manajemen kurikulum merupakan 

substansi manajemen yang utama di 

sekolah. Prinsip dasar manajemen 

kurikulum ini adalah berusaha agar proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik, 

dengan tolok ukur pencapaian tujuan oleh 

siswa dan mendorong guru untuk menyusun 

dan terus menerus menyempurnakan 

strategi pembelajarannya. Substansi 

manajemen sekolah yang lain yang turun 

berperan adalah manajemen peserta didik. 

Menurut Soetopo  (1982) menyatakan  

bahwa  manajemen  peserta  

didik/kesiswaan  adalah  suatu  penataan 

atau  pengaturan  segala  aktivitas  yang  

berkaitan  dengan  siswa,  yaitu  dari  mulai 

rekrutmen (input) siswa sampai dengan 

keluarnya (output) siswa dari sekolah.  

Selanjutnya bagaimana upaya memadukan 

manajemen tersebut. Bidang apa yang 

paling memungkinkan untuk dipadukan. 

Menurut Cohen dan Manion (1992) dan 

Brand (1991), terdapat tiga kemungkinan 

variasi pembelajaran terpadu yang 

berkenaan dengan pendidikan yang 

dilaksanakan yaitu kurikulum terpadu 

(integrated curriculum), hari terpadu 

(integrated day), dan pembelajaran terpadu 

(integrated learning). 

Model pendidikan Madin dan SDN di 

Kabupaten Pasuruan sangat mungkin untuk 

dipadukan karena beberapa alasan salah 

satunya adalah Peraturan Bupati Wajib 

Madin. Oleh karenanya penting penelitian 

tentang hal itu dilakukan untuk menemukan 

formulasi yang tepat. Model pendidikan 

tersebut penting untuk dilakukan sinergitas 

antara keduanya, perlu mendesain 

manajemen keterpaduannya. Terpadu 

tersebut dibatasi pada hal-hal tertentu yang 

sifatnya koordinatif bukan pada substantif. 
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Masing-masing sekolah melaksanakan 

manajemen pengelolaan dengan kepala 

sekolah masing-masing bukan manajemen 

satu atap karena perbedaan historis, 

karakteristik, kurikulum dan tujuan yang 

berbeda. Dalam manajemen tersebut 

kurikulum akan memberi kontribusi yang 

secara signifikans dapat dipadukan antara 

SDN dengan Madin. Kurikulum terpadu  

(integrated curriculum) nantinya 

merupakan produk dari upaya 

pengintegrasian mata pelajaran tertentu. 

Konsep integrasi adalah upaya 

menjembatani perbedaan antara pelajaran 

tertentu misalnya agama dengan pelajaran 

umum, dengan memasukkan (integrasi) 

kedua-duanya kedalam pembelajaran 

sekolah dan madin. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Ahmad Sidik bahwa kurikulum 

terpadu adalah memadukan mata pelajaran 

umum dengan agama, artinya dalam 

pembelajaran agama harus ada unsur ilmu 

pengetahuan umum, begitu pula  berlaku 

sebaliknya. 

Hipotesis kesimpulan dari penelitian 

tersebut bahwa ada produk yang akan 

dihasilkan yaitu desain keterpaduan antara 

pendidikan madin dan SDN di Kabupaten 

Pasuruan yaitu terpadu kurikulum 

(integrated curriculum), dan pembelajaran 

terpadu (integrated learning) yang 

produknya adalah raport nilai agama dan 

tidak menutup kemungkinan akan 

ditemukan produk keterpaduan yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR RUJUKAN 

Ary, D; Jacobs, L.C. dan Razax’ich, A., 

1979, Introduction to Research in 

Education, New York: Holt, Rinehart 

and Winston. 

Borg, W.R. and Gall, M.D. 

(1983). Educational Research: An 

Introduction. London: Longman, Inc. 

Creswell J.W., 1994, Research Design: 

Qualitative and Quantitative 

Approaches, Sage Publication, 

Thousen Oaks. 

Dick, W. And Carey, L. (1996). 

The Systematic Design of 

Instruction. New York: Harper Collin 

Publishers. 

Kempp, J.E. (1977). Instructional 

Design. Belmont: Fearon Tilman 

Publishers, Inc. 

Leasing, C.B., Polloock, J., and Reigeluth, 

C.M. (1992).Instructional Design 

Strategies and Tactic. New Jersey. 

Sutopo, A.H. (2003). Multimedia Interaktif 

dengan Flash. Educational 

Technology Publishers 

Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Terry., George Rue. (2003). Dasar-dasar 

manajemen. Jakarta. Bina aksara  

Wierma W., 1995, Research Methods in 

Education: An Introduction, Allyn 

and Bacon, Boston. 



Mohammad Yusuf Wibowo: Perhitungan Beban Belajar pada SMK “Full Day School” ... | 266 
 

PENGHITUNGAN BEBAN BELAJAR PADA SMK FULL DAY SCHOOL DENGAN 
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Abstrak: Full day school yang dicanangkan oleh menteri pendidikan dan kebudayan cukup menyita perhatian 

dari berbagai kalangan, dimana waktu sebagian besar dari peserta didik adalah berada di sekolah. Tentunya di 

dalam pelaksanaan full day school ini banyak hal yang perlu diperhatikan, mulai dari kurikulum, design 

pembelajaran oleh guru, factor kelelahan peserta didik dan pendidik (guru), faktor ekonomi dan lain sebagainya. 

Beban belajar selama full day school di SMK dibedakan menjadi 2 kutup besar, yaitu pelajaran teori dan 

pelajaran praktik, beban belajar ini erat kaitannya dengan efisiensi proses belajar di sekolah. Hal ini karena 

efektifitas proses belajar merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan di sekolah. SMK PGRI 3 Malang, 

sebagai salah satu sekolah kejuruan swasta terbesar di kota Malang dengan jumlah perserta didik mencapai 1000 

perserta didik per angkatan, dan 115 Guru juga tidak terlepas dalam permasalahan beban belajar ini. Kegiatan 

belajar mengajar antara teori dengan praktik mempunyai tingkat kelelahan yang berbeda beda, mulai dari 

kelelahan secara fisik maupun psikologis. Penghitungan beban belajar dengan menggunakan metode NASA-

TLx. 
 

Kata Kunci: Beban Belajar, full day school, NASA-Talk Loader Index 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Aktivitas manusia pada umumnya 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aktifitas 

fisik dan aktifitas non fisik (psikis). Dimana 

aktifitas tersebut sebenarnya tidak dapat 

dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, 

semisal kegiatan fisik mencangkul akan 

melibatkan kegiatan psikis juga. Seperti 

halnya manusia biasa, aktifitas perserta 

didik di sekolah pun melibatkan fisik dan 

psikis. dimana perserta didik dan  mendapat 

beban aktifitas yang dinamakan belajar. 

Beban kerja merupakan perbedaan antara 

kemampuan pekerja dengan tuntutan 

pekerjaan (Meshkati & Hancock, 1998). 

Sedangkan beban belajar adalah perbedaan 

antara kemampuan perserta didik  dengan 

tuntutan belajar, dalam hal ini adalah 

kurikulum dan sekolah. 

Sesuai dengan undang undang No 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada pasal 3, menyebutkan bahwa 

pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan 

membentuk karakter serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Merujuk dari UU Sisdiknas diatas dan 

beban belajar dikaitkan dengan rencana 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 

Muhajir Efendi mengenai full day school, 

tentunya mempunyai dampak secara 

mental, fisik, waktu, kinerja, usaha dan 

frustasi yang dialami oleh peserta didik. 

Jika kemampuan dari peserta didik lebih 

tinggi daripada tuntutan kurikulum, maka 

akan membuat waktu yang cukup longgar 

bagi pelajar untuk kegiatan di luar sana, 

yang membuat kurang terkontrolnya 

perilaku. Akan tetapi jika kemampuan 

peserta didik lebih rendah disbanding 

dengan tuntutan kurikulum, maka akan 

menimbulkan dampak kelelahan fisik dan 

psikis bagi para peserta didik, yang bisa 

mailto:yusufwibowo82@gmail.com
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mengakibatkan menjadi strees pada peserta 

didik. Dengan memanfaatkan waktu, men-

design kurikulum, fasilitas, metode 

pembelajaran, diharapkan akan membuat 

peserta didik menerima kompetensi yang 

dibebankan kurikulum lebih baik dan 

efisien. 

Dalam penelitian ini, focus yang 

diteliti adalah mengenai beban belajar 

peserta didik secara mental, fisik, target 

nilai, usaha dan frustasi yang dialami 

peserta didik ketika belajar praktikum. 

Pembelajaran praktikum meliputi pelajaran 

teori atau pengetahuan dan praktik unjuk 

kerja, atau yang disebut praktikum itu 

sendiri. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengukur beban belajar perserta 

didik dengan menggunakan metode NASA-

TLx, mengetahui factor penyebab yang 

mempengaruhi beban belajar perserta didik 

dan selanjutnya memberikan sebuah 

masukan kepada pihak manajemen untuk 

memperbaiki kondisi beban belajar perserta 

didik. 

 

 

METODE 

Data yang didapatkan dari penelitian 

ini adalah data kuantitatif dan kualitatif, 

dimana mempunyai instrument berupa 

angket, wawancara, dan dokumentasi 

sebagai alat pengumpul data. Pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah campuran 

atau mixed methods, dimana 

mengkombinasikan atau mengasosiasikan 

bentuk kuantitatif dan kualitatif. 

Pertimbangan peneliti menggunakan 

metode campuran ini untuk berusaha lebih 

dalam menelaah fenomena social yang 

berlangsung secara alamiah. Menurut 

Creswell (2010:5), penelitian campuran 

merupakan pendekatan peneltian yang 

mengkombinasikan antara penelitian 

kualitatif dan kuantitatif. 

Lokasi penelitian adalah tempat 

dimana unit analisis penelitian berada 

(Noor,2011). Penelitian ini dilakukan di 

SMK PGRI 3 Malang, Jurusan Teknik 

Kendaraan Ringan (Mobil) yang merupakan 

jurusan terbesar di SMK PGRI 3 Malang. 

Sampel yang diambil adalah kelas XII 

dengan jumlah perserta didik sebanyak 68. 

Pertimbangan peneliti memilih lokasi 

tersebut adalah, SMK PGRI 3 Malang 

adalah sekolah swasta terbesar di Kota 

Malang, Jurusan terbesar yang mempunyai 

perserta didik terbanyak adalah Teknik 

Kendaraan Ringan (Mobil), sehingga perlu 

dikaji guna sebagai rujukan jurusan lain di 

SMK PGRI 3 Malang agar menjadi lebih 

baik lagi. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

SMK PGRI 3 Malang merapkan 

model full day school sejak lama. Sebelum 

tahun 2011 pembelajaran dimulai dari 

pukul 07:00 WIB sampai 16:15 dengan 5 

hari penuh dan 1 hari separuhnya, dengan 

sesi pagi pukul 07:00 – 12:30, dengan sesi 

siang pukul 12:30 – 16:15. Seiring dengan 

pertambahan ruang kelas dan gedung, sejak 

tahun 2012 secara keseluruhan masuk pukul 

07:00 – 15:00 selama 6 hari berturut turut. 

Implementasi full day school SMK 

PGRI 3 Malang, khususnya jurusan Teknik 

Kendaraan Ringan (TKR) adalah dengan 4 

hari pelajaran normative dan adaptif, seperti 

MAtematika, Bahasa Indonesia, Bahasa 

Inggris dll, sedang kan 2 hari penuh 

digunakan untuk pelajaran praktik. Dari 

hasil penelitian didapatkan data 1) Mental 

Demand; 2) Physical Demand; 3) Temporal 

Demand; 4) Own Performance; 5) Effort; 6) 

Frustation. 

Beban psikis perserta didik/I dalam 

belajar mempunyai nilai 82 pada 38 

perserta didik, dalam kategori tinggi sekali, 

dan 30 perserta didik lainnya mempunyai 

nilai 32 dalam kategori agak tinggi. Perserta 

didik/I merasa bosan dengan proses 

pembelajaran yang ada di kelas. Perserta 

didik/I merasa bosan karena beberapa hal, 

diantaranya adalah menulis materi yang 

terlalu banyak menurut mereka, kegiatan 

yang monoton, dan antrian praktik yang 

lama. SMK PGRI 3 Malang sudah 

menerapkan system pembelajaran paperless 

atau menggunakan tablet (alat elektronik), 
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seharusnya Guru memberikan materi secara 

soft copy dengan cara di transfer 

menggunakan alat yang sedia, missal share 

it, bloetooth, dll. Dengan demikian energy 

peserta didik tidak terkuras hanya menyalin 

informasi yang seharusnya mudah bagi 

mereka langsung membaca. Kegiatan 

pembelajaran seharusnya di-design sesuai 

dengan arahan dari kurikulum 2013, dimana 

menggunakan pendekatan saintifik dan 

contoh contoh model pembelajaran yang 

cocok di masing masing kompetensi. 

Dengan metode pembelajaran yang variatif, 

harapannya kebosanan perserta didik dalam 

menunggu giliran praktikum menjadi lebih 

sedikit atau bisa dihilangkan. Lingkungan 

belajar adalah segala sesuatu yang ada 

disekitar perserta didik/I yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam proses 

belajar. Lingkungan fisik dalam belajar 

merupakan factor yang penting dan besar 

pengaruhnya bagi sekolah yang 

bersangkutan. Kelengkapan alat peraga 

praktik akan mempengaruhi perserta didik/I 

dalam belajarnya. Belajar dalam lingkungan 

yang menyenangkan, ketersediaan peralatan 

yang cukup, dan fasilitas praktik yang 

selalu mengikuti perkembangan teknologi 

adalah impian dari setiap perserta didik. 

Dari hasil perhitungan Physical 

Demand diperoleh bahwa 46 perserta didik 

mempunyai nilai 62, dimana menganggap 

bahwa mereka kelelahan berada di sekolah 

mulai dari pagi pukul 07:00 – 15:00. 

Kelelahan fisik ini dipengaruhi karena 

mereka melakukan aktifitas yang monoton, 

seperti teori seharian penuh, praktik yang 

singkat karena harus bergantian. Dari hasil 

tersebut, sebenarnya kelelahan fisik peserta 

didik dipicu karena kurangnya kegiatan, 

bukan karena terlalu banyaknya kegiatan. 

Temporal demand mempunyai nilai 

rata rata 12 secara keseluruhan, dimana 

nilai itu dalam kategori sedang. Waktu 

belajar perserta didik jurusan Teknik 

Kendaraan Ringan dianggap sedang pada 

pukul 07:00 – 15:00 dengan istirahat 1 

(satu) jam dibagi dua sesi istirahat, yaitu 15 

menit pada pukul 09:15 dan 45 menit pada 

pukul 11:50 WIB. Secara waktu, tuntutan 

belajar tidak menjadi permasalah yang 

signifikan, dengan demikian penerapan 

sekolah full day tidak menjadi kendala jika 

memang akan di-sahkan oleh 

Kemendikbud. 

Dalam penilaian performance, kinerja 

atau penilaian, didapatkan bahwa secara 

keseleruhan mempunyai nilai rata rata 73, 

dimana nilai itu kategori diatas KKM yang 

di tentukan oleh masing masing 

kompetensi. Dengan model pembelajaran 

full day ternyata membuat peserta didik bisa 

mengejar standar minimal kurikulum yang 

diberikan. 

Faktor Effort, atau tuntutan aturan, 

tatacara praktikum, budaya praktikum dan 

target yang diberikan oleh guru dan sekolah 

mempunyai nilai 79. Nilai itu membuktikan 

bahwa direspon tinggi oleh peserta didik. 

Mereka secara umum tidak kesulitan dalam 

menyesuaikan aturan main yang ada, karena 

di SMK PGRI 3 sejak awal di kelas X 

sudah dikenalkan budaya budaya industri. 

Factor Frustasi peserta didik dalam 

mengikuti pelajaran praktik dengan system 

full day mempunyai nilai 55, dimana 

mempunyai kategori tinggi. Hal hal yang 

membuat mereka frustasi adalah pelajaran 

yang monoton, terlalu lama pelajaran teori 

dan menunggu giliran praktik yang lama. 

dari sini jelas bahwa nilai frustasi ini 

berhubungan dengan beban psikologi yang 

diterima peserta didik dengan permasalahan 

yang sama. Dengan menekan waktu peserta 

didik, mempunyai harapan angka frustasi 

mereka menjadi turun, dengan cara 

fariatifnya metode guru dalam 

menyampaikan pelajaran dan memenuhi 

kebutuhan sarana prasarana praktik. 

 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa a) analisis beban belajar 

perserta didik/I jurusan Teknik Kendaraan 

Ringan pada Kelas XII dari 6 indikator 

yang menunjukkan nilai terbesar adalah 

Mental Demand dengan rata rata 82, dan 

Physical Demand dengan rata rata 62. b) 

faktor mental yang menjadi factor utama 
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adalah menulis materi yang panjang, 

kegiatan yang monoton serta antrian praktik 

yang lama. c) faktor fisik yang dikeluhkan 

perserta didik adalah kurangnya fasilitas 

praktik, yang membuat mereka harus 

mengantri yang lama. selain itu, alat praktik 

yang sudah lama, tidak diperbarui yang 

sesuai dengan perkembangan teknologi 

sekarang. Dari kedua factor tersebut 

mempengaruhi tingkat frustasi peserta 

didik. Secara umum pelaksanan full day 

school di SMK PGRI 3 tidak menjadi 

hambatan dalam belajar, namun perlu 

peningkatan di beberapa bidang saja. 

Dari beberapa kesimpulan dan 

kekurangan tersebut diatas, peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut; a) 

materi pelajaran langsung diberikan dalam 

bentuk file kepada masing masing perserta 

didik, dikarenakan mereka sudah 

menggunakan media tablet dengan ukuran 

10”; b) memberikan kegiatan lain untuk 

perserta didik yang tidak praktik, dengan 

memberikan quis, tts, atau hal lain yang 

berhubungan dengan kompetensi yang 

dipelajari; c) memberikan praktik 

kompetensi lain yang sudah dipelajari, 

sebagai pengayaan untuk memperlancar 

ketrampilan; d) memberikan alunan music 

relaksasi disela-sela praktik ataupun disaat 

praktik, agar tidak membosankan; e) secara 

bertahap melengkapi peralatan praktik agar 

sesuai rasio jumlah perserta didik dan alat 

yang digunakan. 
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PERAN SERTA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DALAM PROGRAM FULL DAY 

SCHOOL UNTUK MEMPERSIAPKAN GENERASI EMAS INDONESIA 2045 

 

Muhaimin.S.Pd 

 
Abstrak : Negara republik Indonesia akan memasuki fase satu abad atau 100 tahun setelah meraih kemerdekaan 

yang telah diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Seiring dengan 

menyongsong generasi emas 2045 tersebut, bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang sangat berat yang 

bahkan lebih berat dari merebut kemerdekaan bangsa dari tangan penjajah. Beban berat melekat pada setiao 

warga Negara. Demi terwujudnya generasi emas Indonesia 2045 sangatlah dibutuhkan adanya kualitas 

sumberdaya manusia yang memadai. 

 

Kata Kunci: Pendidikan luar sekolah, full day school, generasi emas indonesia 
 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan usaha unuk 

mewujudkan suasana belajar. Menurut 

Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional, ”pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didk secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kepribadian, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang dibutuhkan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”. 

jalur pendidikan terdiri atas pendidikan 

formal, non formal dan informal yang dapat 

saling melengkapi dan memperkaya. 

Pendidikan luar sekolah berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan belajar jangka 

pendek dan bahkan jangka mendesak, 

dengan penyelenggaraan yang lentur, 

berasakan demokrasi, kebebasan dan lain-

lain. 

Awal kemunculan sistem 

pendidikan Full Day School (FDS) di 

negara kita sebenarnya ditandai dengan 

banyak hadirnya sekolah-sekolah berlabel 

"Sekolah Unggulan" yakni sekitar pada 

tahun sembilan puluhan. Dahulu sekolah-

sekolah swasta dan sekolah-sekolah yang 

bernuansa Islam yang 

menjadi pioneer (pelopor) dalam hadir dan 

munculnya sekolah-sekolah unggulan ini. 

Secara ideal, pengertian sekolah unggulan 

ialah sekolah yang memfokuskan diri 

hanya pada kualitas proses 

pembelajarannya, kualitas input siswanya 

justru bukan menjadi prioritas.  

 

Kebutuhan sumberdaya manusia 

menuju generasi emas 2045 
Menjelang tahun 2045, Negara 

republik Indonesia akan memasuki fase 

satu abad atau 100 tahun setelah meraih 

kemerdekaan yang telah diproklamirkan 

oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 

Agustus 1945. Seiring dengan 

menyongsong generasi emas 2045 tersebut, 

bangsa Indonesia menghadapi tantangan 

yang sangat berat yang bahkan lebih berat 

dari merebut kemerdekaan bangsa dari 

tangan penjajah. Beban berat melekat pada 

setiao warga Negara dengan berjuang 

sesuai dengan porsi dan posisi masing-

masing individu dalam Negara demi 

mewujudkan kehidupan kedepan bangsa 

Indonesia yang lebih baik. Sangat wajar 

jika saya menyebut tahun 2045 merupakan 

era masa keemasan Indonesia. Indonesia 

emas dapat diartikan sebagai masa 

kejayaan yang sangat pantas dinikmati oleh 

seluruh warga Negara bangsa Indonesia. 

Mulai saat ini bangsa Indonesia harus mulai 

keluar dari middle income trap akan 

terwujud dengan cara peningkatan 

perekonomian dan peningkatan mutu 

sumberdaya manusia. Selain itu, Indonesia 

juga harus termasuk ke dalam developed 

countries yang salah satunya ditandai 

dengan pendapatan per kapita sebesar US$ 

12.616 atau lebih (World Bank, 2013). 

Demi terwujudnya generasi emas 

Indonesia 2045 sangatlah dibutuhkan 

adanya kualitas sumberdaya manusia yang 

http://www.informasiguru.com/2016/08/PengertiandanMaknaFullDaySchool.html
http://www.informasiguru.com/2016/08/LatarBelakangHadirnyaFullDaySchoolFDS.html


271 | Muhaimin: Peran serta Pendidikan Luar Sekolah dalam Program “Full Day Schooll” untuk ... 
 

memadai, kualitas SDM yang dimaksudkan 

bukan hanya segelintir orang saja, 

melainkan SDM yang baik dari setiap 

warga Negara Indonesia. Generasi Emas 

tahun 2045 akan menghadapi tantangan 

pembangunan yang semakin berat. 

Tantangan ini dapat dibagi menjadi dua 

bagian, yakni tantangan dari internal dan 

eksternal. Tantangan yang bersifat internal 

bagi pemimpin Indonesia Emas 2045 

adalah isu pemerataan pembangunan. 80% 

perputaran uang berada di Pulau Jawa dan 

Sumatera dan banyak program 

pembangunan infrastruktur strategis 

dipusatkan di Pulau Jawa dan Sumatera. 

Jika isu ini tidak ditangani dengan serius, 

hal ini dapat menjurus kepada terjadinya 

segregasi dan disintegrasi NKRI. Dari 

perspektif eksternal, tantangan yang 

dihadapi adalah keterbukaan masyarakat 

global karena perkembangan teknologi 

yang semakin canggih dan sangat pesat. 

Kelak, seorang pemimpin Indonesia Emas 

2045 harus mampu merangkul kepentingan 

semua pihak. 

Mewujudkan Generasi Emas 2045 

bukanlah pekerjaan yang semudah 

membalikkan telapak tangan. Visi dan misi 

yang ingin dicapai harus dijabarkan secara 

konkret dan terukur ke dalam dokumen 

rencana pembangunan, seperti Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM). Salah satu pendekatan 

perencanaan pembangunan yang dapat 

digunakan adalah People Centered 

Development dimana manusia diletakkan 

sebagai subjek dan objek dari 

pembangunan dan fokus untuk mendorong 

inisiatif manusia untuk pembangunan. 

Kinerja pembangunan yang berbasis 

kepada manusia dinilai berdasarkan 

kontrbusinya terhadap pencapaian 

kesejahteraan manusia, baik itu secara 

sosial, fisik, maupun ekonomi (Korten, 

1984). 

Terjadi pergeseran paradigma 

perencanaan pembangunan belakangan ini. 

Pendekatan perencanaan yang bersifat top-

down dirasa kurang efektif dalam 

menjawab persoalan pembangunan. Untuk 

mengatasi hal tersebut, digunakan metode 

pendekatan perencanaan yang 

bersifat bottom-up. Pendekatan bottom-

upmenggunakan basis masyarakat sebagai 

bagian dari rencana pembangunan. 

Aspirasi-aspirasi masyarakat dikumpulkan 

dan dijadikan masukan sebagai penyusunan 

rencana pembangunan. Dengan begitu, 

masyarakat atau komunitas menjadi suatu 

bagian yang penting dalam perencanaan 

pembangunan. Hal tersebut merupakan 

salah satu langkah strategis yang dapat 

ditempuh untuk akselerasi pencapaian visi 

Indonesia Emas 2045. Proses transformasi 

sosial dan peningkatan kapasitas SDM 

menjadi fondasi dalam konsep 

pembangunan berbasis manusia. 

Struktur penduduk Indonesia mulai 

mengalami pergeseran, dimana pada masa 

sekarang lebih didominasi oleh penduduk 

usia produktif, yang ditunjukkan oleh 

penurunan dependency ratio penduduk 

Indonesia yang pada tahun 2009 mencapai 

54 kemudian berkurang menjadi 52 pada 

tahun 2012 (World Bank, 2013). Ditambah 

lagi dengan peluang adanya bonus 

demografi Indonesia yang akan berakhir 

pada tahun 2025 (BKKBN, 2013). Data 

tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia 

punya modal sumber daya yang kuat pada 

penduduk usia produktif, terutama bagi 

generasi muda, sebagai engine of growth. 

Mulai dari sekarang, peran generasi muda 

dapat diinisiasi dengan terlibat langsung 

dalam proses perencanaan pembangunan. 

Sesuai dengan amanat UU 25 tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, dokumen RPJPN dan RPJMN 

dijadikan sebagai rujukan perencanaan 

pembangunan di tingkat pusat dan daerah. 

Dengan memaksimalkan dokumen tersebut 

serta mengawal implementasinya, generasi 

muda Indonesia berpeluang untuk 

membangun fondasi yang kokoh bagi 

tercapainya Indonesia Emas 2045. 

Pertanyaannya kemudian, apakah 

yang dapat saya lakukan untuk 

mewujudkan Indonesia Emas 2045? 

Jawabannya sama untuk setiap generasi 
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muda Indonesia, terlibat dalam setiap 

tahapan dari perencanaan pembangunan. 

Bentuk keterlibatannya dapat berbagai 

macam dan disesuaikan dengan kapasitas 

kita masing-masing. Sesuai dengan bidang 

keilmuan saya, saya memilih untuk 

berperan sebagai advisordalam 

perencanaan kebijakan. Salah satu misi 

saya adalah bahwa pada tahun 2045, 

Indonesia harus bebas dari kemiskinan. 

Saya ingin berkontribusi untuk membantu 

merancang kebijakan penanggulangan 

kemiskinan di Indonesia, baik dalam skala 

makro maupun mikro. Saya juga akan 

mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut 

dan memastikan outcome kebijakan 

tersebut akan tercapai. Mengutip perkataan 

dari Ridwan Kamil selaku Walikota 

Bandung saat ini, “Kota yang sakit adalah 

ketika pemerintahnya koruptif, 

pengusahanya oportunis, dan kaum 

intelektualnya apatis”. Dengan demikian, 

ketika saya bersama dengan generasi muda 

lainnya mampu menjadi kaum intelektual 

yang tidak apatis maka saya yakin bahwa 

visi Indonesia Emas 2045 bukan hal yang 

sulit untuk dicapai. 

 

Pendidikan Luar Sekolah 

Tanpa kita sadari dalam perjalanan 

hidup kita, tanpa terasa pastinya kita 

mengalami proses pendidikan. Sebagian 

besar dari kita mengenyam pendidikanya di 

jalur pendidikan formal, banyak pula yang 

mendapatkan pendidikan dari jalur non 

formal, dan ada juga yang mendapatkan 

pendidikanya melalui jalur pendidikan non 

formal, ragam layanan pendidikan yang 

ditawarkan pendidikan non formal 

sangatlah beraneka ragam, beberapa 

diantaranya adalah program layanan 

pendidikan anak usia dini (PAUD), 

pendidikan kesetaraan (paket A,B maupun 

C), penyuluhan, magang, pelatihan dan 

masih banyak program lainya. Dalam 

program pelatihan sangatlah fleksibel, yang 

saya maksudkan fleksibel disini bisa dalam 

bentuk sasaran, usia, peserta, rentang waktu 

pelatihan itu diselenggarakan. 

Pendidikan merupakan usaha unuk 

mewujudkan suasana belajar. Menurut 

Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional, ”pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didk secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kepribadian, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang dibutuhkan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”. 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 13 disebutkan bahwa “jalur 

pendidikan terdiri atas pendidikan formal, 

non formal dan informal yang dapat saling 

melengkapi dan memperkaya”.Moedzakir 

(2010:2) menyatakan bahwa pendidikan 

luar sekolah adalah” segala bentuk 

pendidikan yang berlangsung di luar sistem 

persekolahan”. Dengan demikian salah satu 

jalur pendidikan yang dapat memperkaya 

ilmu adalah pendidikan luar sekolah. 

Philip H Coombs (Saleh Marzuki, 

2010: 102) mendefinisikan pendidikan luar 

sekolah atau out of school education 

sebagai “… any systematic, organized 

instructional process designed to achieve 

specific learning objectivies by particular 

group of learner.”. proses pembelajaran 

yang sistematik adalah kegiatan yang 

teratur dan bersistem, bukan proses 

sekedarnya dan memang di rancang untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Terorganisasi artinya pendidikan tersebut 

memiliki keteraturan urutan, kaitan satu 

sama lain, konsep-konsepnya jelas, 

disajikan dalam urutan jadwal yang teratur, 

dilaksanakan oleh orang-orang yang 

kompeten, dikelola oleh orang yang jelas 

pembagianya dalam satu organisasi yang 

rapi. Kegiatan tersebut juga jelas tujuanya 

yaitu memenuhi kebutuhan sasaran didik 

dan mudah diamati tentang apa yang 

mereka perlukan dalam kehidupan nyata 

yang dialami sehari-hari yang biasa disebut 

dengan kebutuhan belajar. Frederick H, 

Harbison (Saleh Marzuki, 2010: 103) 

mendefinisikan pendidikan luar sekolah 
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sebagai pembentukan skill dan pengetahuan 

di luar sistem sekolah formal. 

Penyelenggaraanya tidak sepenuhnya 

mengikuti kaidah-kaidah pendidikan 

konvensional, sebagaimana di sekolah, 

organisasi penyelenggaraanya tidak 

mengikuti struktur sekolah yang mengikuti 

jenjang secara ketat. Pendidikan luar 

sekolah berusaha untuk memenuhi 

kebutuhan belajar jangka pendek dan 

bahkan jangka mendesak, dengan 

penyelenggaraan yang lentur, berasakan 

demokrasi, kebebasan dan lain-lain. 

Santoso S. Hamijoyo (Saleh Marzuki, 

2010: 105) mendefinisikan pendidikan luar 

sekolah sebagai kegiatan pendidikan yang 

dilakukan secara terorganisasikan, 

terencana di luar sistem persekolahan, yang 

ditujukan kepada individu ataupun 

kelompok dalam masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas hidupnya. Tujuan 

pendidikan luar sekolah adalah supaya 

individu dalam hubunganya dengan 

lingkungan social dan alamnya dapat secara 

bebas dan bertanggung jawab menjadi 

pendorong kearah kemajuan, gemar 

berpartisipasi memperbaiki kehidupan 

mereka. Pendidikan nonformal pada 

umumnya merupakan jalur pendidikan luar 

sekolah yang diselenggarakan oleh 

masyarakat guna meningkatkan 

kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan 

yang telah diperoleh peserta didik dari 

lingkungan pendidikan formal ke dalam 

lingkungan pekerjaan praktis di 

masyarakat. Dengan perkataan lain, 

pendidikan nonformal merupakan program 

sosialisasi jenis-jenis keterampilan kerja 

praktis sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat umumnya, dan industri pada 

khususnya. 

 

Penerapan Full-Day-School di Indonesia 

Awal kemunculan sistem 

pendidikan Full Day School (FDS) di 

negara kita sebenarnya ditandai dengan 

banyak hadirnya sekolah-sekolah berlabel 

"Sekolah Unggulan" yakni sekitar pada 

tahun sembilan puluhan. Dahulu sekolah-

sekolah swasta dan sekolah-sekolah yang 

bernuansa Islam yang 

menjadi pioneer (pelopor) dalam hadir dan 

munculnya sekolah-sekolah unggulan ini. 

Secara ideal, pengertian sekolah unggulan 

ialah sekolah yang memfokuskan diri 

hanya pada kualitas proses 

pembelajarannya, kualitas input siswanya 

justru bukan menjadi prioritas. Pada proses 

selanjutnya, hal ini kemudian terus 

dikembangkan menjadi bentuk yang lebih 

variatif dan akhirnya menjadi semacam 

"merk dagang", diantara pengembangan itu 

adalah salah satunya lahir istilah Full Day 

School (FDS). 

Full Day School (FDS) itu sendiri 

umumnya berlangsung mulai dari pukul 

06.45 sampai dengan pukul 15.00 WIB. 

Dengan banyaknya alokasi waktu belajar 

ini, para siswa relatif banyak menghabiskan 

waktu mereka di sekolah bersama dengan 

para siswa lainnya. Konsekuensi dari 

sistem pendidikan Full Day School (FDS) 

ini adalah salah satunya terletak pada biaya 

yang umumnya 'relatif mahal' jika 

dibandingkan dengan sekolah umum. Hal 

ini terjadi karena baik kuantitas maupun 

kualitas pendidikan yang dipunyai oleh 

sekolah yang menerapkan FDS ini jauh 

lebih komplet dan lebih bagus. Di dalam 

sistem pendidikan Full Day School (FDS) 

ini tidak semata-mata menghabiskan semua 

waktunya dari pagi hingga sore hanya 

untuk belajar di dalam kelas tetapi ada pula 

sebagian waktu yang dialokasikan untuk 

pengayaan materi seperti di luar kelas atau 

luar ruangan. 

Sistem pendidikan Full Day 

School sendiri mempunyai berbagai 

kelebihan dan kekurangannya. Berikut ini 

akan kami rincikan apa saja kekurang dan 

kelebihan sistem FDS ini. Kelebihan dan 

keunggulan sitem Full Day 

School diantaranya adalah Para siswa 

mendapatkan metode pendidikan yang jauh 

lebih variatif dan penuh ide apabila 

dibandingkan dengan sekolah reguler pada 

umumnya. Selain kualitas pendidikan yang 

lebih baik daripada sekolah reguler, 

kuantitas waktu pada sistem FDS ini juga 

lebih panjang dan padat. Para pendidik di 

http://www.informasiguru.com/2016/08/PengertiandanMaknaFullDaySchool.html
http://www.informasiguru.com/2016/08/LatarBelakangHadirnyaFullDaySchoolFDS.html
http://www.informasiguru.com/
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sistem FDS ini dibebani dengan target 

untuk mengelola suasana belajar mengajar 

yang menarik dan menyenangkan agar 

siswa tidak merasa bosan dan tetap antusias 

menerima pelajaran. Proses masuk ke 

sekolah berstandar Full Day School (FDS) 

ini sangat ketat dan harus memenuhi 

kriteria atau persyaratan khusus. Para 

orangtua merasa nyaman menitipkan anak-

anak mereka di sekolah dengan sistem ini 

sampai mereka pulang dan selesai bekerja. 

Meningkatkan prestise serta gengsi para 

orangtua di masyarakat. 

Kelemahan dan kekurangan 

sistem Full Day School (FDS) diantaranya 

adalah: Siswa biasanya merasa cepat bosan 

dan malas dengan lingkungan sekolah 

dikarenakan banyaknya waktu yang musti 

mereka tempuh dan lalui di sekolah.Siswa 

relatif cepat merasa stress dengan berbagai 

tekanan yang ada di sistem FDS ini. 

Kurangnya waktu bermain yang mereka 

miliki. Mayoritas waktu siswa terkuras di 

lingkungan sekolah dan justru kebersamaan 

dengan keluarganya hanya tersisa sedikit 

waktu saja. Siswa tidak memiliki cukup 

waktu untuk bersosialisasi, baik dengan 

keluarganya sendiri maupun dengan 

masyarakat tempat tinggalnya. 

Itulah kiranya hal-hal yang 

melatarbelakangi hadir dan munculnya 

sistem Full day School di Indonesia beserta 

kelebihan dan kekurangan sistem FDS ini. 

Jika ditilik jauh ke belakang, sebenarnya 

sistem pendidikan Full Day School (FDS) 

bukanlah hal yang baru. Sistem ini telah 

lama dipraktekkan dalam tradisi pesantren 

dengan sistem asrama atau pondok, 

walaupun dalam bentuknya yang masih 

relatif sangat sederhana. 
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Abstrak: Beberapa waktu terakhir ini dunia pendidikan Indonesia dihebohkan dengan adanya rencana 

program pendidikan baru yang akan diterapkan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Program 

tersebut yaitu tentang penerapan full day school atau yang biasa disebut sekolah sehari penuh. Hal ini digagas 

oleh Mentri Pendidikan yang baru dilantik yakni Muhadjir Effendy. Tentunya, Program Full Day School ini 

tidak begitu saja dapat diterima oleh masyarakat. Terjadi pro dan kontra dari berbagai prespektif kalangan 

masyarakat. Ada yang sangat setuju dengan program tersebut, begitu pula sebaliknya. Sebenarnya program full 

day school ini bukanlah program yang baru diterapkan di dunia pendidikan Indonesia, sebab sudah kita ketahui 

sebelumnya ada beberapa satuan pendidikan yang telah menerapakan program ini. Salah satu di antaranya adalah 

pondok pesantren yang mewajibkan santri atau siswannya berada di sekolah selama sehari penuh. Sebagian 

masyarakat masih belum yakin atas penerapan program ini jika diberlakukan pada satuan pendidikan dari SD 

hingga SMP. Bagi masyarakat yang mendukung adanya program ini, mereka beranggapan bahwa dengan 

penerapan full day school para siswa menjadi lebih terpantau aktifitasnya, serta lebih banyak ilmu yang didapat. 

Sedangkan bagi masyarakat yang menolak program full day school, mereka beranggapan apabila siswa terlalu 

lama berada di sekolah dia akan kehilangan waktu bersama keluarganya, kehilangan waktu bermain dan terforsir 

oleh kegiatan di sekolah. Sebenarnya, program full day school ini tidak sesuai dengan namanya yang 

mengandung arti sekolah sehari penuh. Berdasarkan sekolah-sekolah yang telah menerapkan program ini, 

pelaksanaannya hanya dilakukan hingga sore hari. Pelajaran wajib tetap dilaksanakan sesuai porsi normal, yakni 

hingga pukul 1 siang, selanjutnya kegiatan siswa diisi ekstrakurikuler maupun kegiatan lain yang menunjang 

prestasi berdasar minat dan bakat siswa. Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler ini, diharapkan siswa dapat 

menyalurkan bakat dan minat untuk mengembangkan prestasi. Oleh karena hal tersebut, penulis mengangkat 

judul Peran Kegiatan Ekstrakurikuler dalam Full Day School. Penulis ingin membahas peran ekstrakurikuler 

yang ada dalam sekolah yang menerapkan programm full day school. 

 

Kata Kunci : Ekstrakurikuler, full day school. 

 

 

PENDAHULUAN 

Full day school merupakan sebuah 

program yang diterapkan pada sekolah 

dengan waktu pelaksanaan belajar sehari 

penuh. Meskipun demikian pelaksanaan 

full day school tidak sesuai  menurut arti 

katanya. Program ini biasa diterapkan 

hanya sampai sore hari dengan berbagai 

kegiatan ekstrakurikuler sebagai tambahan 

di samping mata pelajaran wajib yang 

didapat siswa. 

Beberapa waktu terakhir ini, program 

full day school sempat menghebohkan 

dunia pendidikan di Indonesia. Hal ini 

terjadi karena sistem ini dikabarkan akan 

diterapkan pada pendidikan di Indonesia, 

yang digagas oleh mentri pendidikan baru 

yaitu Muhadjir Effendy. Penerapan 

program ini tidak serta merta dilaksanakan 

tanpa persetujuan masyarakat, pemerintah 

masih berupaya meninjau baik dan buruk 

dengan mempertimbangkan opini 

masyarakat yang beragam, baik pro 

maupun kontra. 

Sebenarnya, program full day school 

ini sudah lama diterpakan di Indonesia, 

hanya saja beda dalam penggunaan nama. 

Misalnya saja Pondok pesantren, dan 

sistem pendidikan asrama. Dalam sistem 

pondok pesantren, para santri diwajibkan 

berada dalam lingkungan sekolah selama 

sehari penuh, begitu pula pendidikan 

mailto:Nastiti.novita@gmail.com


Nastiti Novitasari: Peran Kegiatan Ektrakurikuler dalam “Full Day School. | 276 

 

asrama, siswa hanya bisa pulang ke rumah 

pada akhir pekan. 

Kurikulum Full Day School 

sebenarnya memiliki inti yang sama dengan 

kurikulum sekolah pada umumnya, hanya 

saja ada tambahan-tambahan muatan lokal 

maupun ekstrakurikuler sebagai materi 

tambahan setelah pelaksanaan mata 

pelajaran wajib. Oleh karena itu, kondisi 

anak didik diharapkan dapat lebih matang 

baik dari segi akademis maupun 

nonakademis. Berikut ini adalah beberapa 

alasan yang menjadikan full day school 

perlu diterapkan pada sistem pendidikan di 

Indonsia. 

Pengaruh globalisasi yang berdampak 

negatif terhadap perkembangan kepribadian 

siswa sehingga full day school menjadi 

solusi terbaik untuk mengantisipasi 

terhadap dampak buruk pengaruh 

globalisasi saat ini. Memberi bekal agama 

yang cukup kepada peserta didik agar tidak 

mudah terpengaruh dengan budaya 

lingkungan. Memberikan pembelajaran, 

pembiasaan yang baik, pendidikan dengan 

pelatihan yang cukup serta memadai 

kepada peserta didik. Untuk mencapai dan 

memenuhi program jaminan mutu sekolah. 

Mengoptimalkan tugas guru di sekolah 

dalam mengajar, melatih, mendidik, 

membimbing, mengasihi, mengasah dan 

mengasuh siswa. 

Pada jaman sekarang ini, 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi berjalan sangat cepat. Banyak 

penemuan-penemuan baru dan berbagai 

fasilitas yang membuat pengguna bebas 

mengakses apa saja yan mereka inginkan. 

Hal seperti ini memiliki dampak baik dan 

buruk terhadap masyarakat. Pengetahuan 

semakin mudah didapat, namun apabila 

tidak ada filter  hal ini bisa saja akan 

merusak dan membawa pengaruh buruk 

bagi masyarakat. 

Sebagian besar pengguna teknologi 

baru adalah anak-anak usia sekolah, sebab 

mereka membutuhkan teknologi untuk 

mengakses pengetahuan untuk menunjang 

prestasi mereka di sekolah. Jika ditinjau, 

hal ini membawa dampak positif terhadap 

mereka, ilmu pengetahuan bertambah, 

melek teknologi dan bisa menggali bakat 

dan minat mereka, namun usia sekolah 

adalah usia yang paling rawan dan mudah 

terpengaruh berbagai hal. Apabila tidak ada 

pengawasan orang tua maupun guru, bisa 

saja mereka menyalah gunakan 

kemampuan mereka untuk mengakses dan 

melakukan hal-hal yang bisa merusak 

moral serta mental mereka. 

Dengan adanya program full day 

school, diharapkan anak didik dapat dengan 

mudah dipantau kegiatannya serta 

diarahkan pada kegiatan-kegiatan positif 

dan mengoptimalkan kemampuan mereka, 

baik dalam bidang akademis maupun 

nonakademis. Dalam program full day 

school kegiatan pendidikan formal tetap 

saja berjalan sesuai dengan porsi normal 

dan selanjutnya dilengkapi dengan kegiatan 

nonformal yakni ekstrakurikuler sebagai 

pelengkap dan hal yang menunjang prestasi 

sesuai dengan bakat dan minat mereka. 

Oleh karena hal tersebut, penulis 

mengangkat judul Peran Kegiatan 

Ekstrakurikuler dalam Program Full Day 

School. Penulis ingin membahas peran 

ekstrakurikuler yang ada dalam sekolah 

yang menerapkan program full day school. 

 

 

PEMBAHASAN 

Konsep Full Day School 

Secara umum full day school adalah 

program sekolah yang menyelenggarakan 

proses belajar mengajar di sekolah selama 

sehari penuh. Umumnya, sekolah yang 

menyelenggarakan program ini dimulai 

pada pukul 07.00 sampai 16.00. 

Secara istilah, full day School berasal 

dari kata day School (Bahasa Inggris) yang 

memiliki arti hari sekolah, yaitu hari yang 

digunakan sebuah institusi untuk 

memberikan pendidikan kepada anak-anak 

usia sekolah. Dengan adanya tambahan 

istilah Full pada day school maka 

mengandung arti bahwa pendidikan 

dijalankan sehari penuh, mulai dari pagi 

hingga menjelang sore hari. 
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Penerapan Full Day School 

Program Full Day School sebenarnya 

sama dengan sekolah pada umumnya, 

hanya saja terdapat kegiatan tambahan 

setelah pemberian mata pelajaran wajib. 

Kegiatan tersebut beragam jenisnya. Ada 

yang diisi dengan kegiatan keagamaan, 

maupun kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan-

kegiatan tambahan tersebut sangatlah 

bermanfaat bagi anak didik untuk 

mengembangkan prestasinya baik di bidang 

akademis maupun nonakademis. Ada 

beberapa keuntungan yang bisa didapatkan 

dari penerapan program full day school 

ini,antara lain: (a) Waktu di sekolah yang 

lebih lama dapat membuat anak didik 

bersosialisasi dengan baik bersama teman-

temannya. (b) Adanya praktek ibadah yang 

dilakukan bersama-sama di sekolah 

membuat anak didik menjadi lebih tertib 

beribadah.(c) Adanya makan siang bersama 

bisa membuat anak didik terpantau jadwal 

makannya selama diluar rumah. (d) Bisa 

mengembangkan bakat dan kreatifitas 

dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. 

(e) Sepulang sekolah, waktu berkumpul 

bersama keluarga lebih berkualitas. 

Menurut Mentri Pendidikan Muhadjir 

Effendy, ada tiga poin kelebihan 

menerapkan program full day school, yaitu: 

(a) Tidak ada Mata Pelajaran. Menurut 

Muhadjir, full day school adalah pemberian 

jam tambahan. Tapi dalam jam tambahan 

tersebut tidak ada mata pelajaran yang bisa 

membuat para siswa bosan. Kegiatan yang 

dilakukan adalah ekstrakulikuler. Kegiatan 

ekstrakulikuler tersebut akan merangkum 

hingga 18 karakter, seperti jujur, toleransi, 

disiplin, hingga cinta tanah air. Dengan 

kegiatan tersebut, dia mengatakan para 

siswa bisa dijauhkan dari pergaulan yang 

negative. (b) Orang Tua Bisa Jemput Anak 

ke Sekolah. Menurut Muhadjir, untuk 

masyarakat yang tinggal di perkotaan, pada 

umumnya orang tua bekerja hingga pukul 5 

sore. Dengan program tersebut, kata dia, 

orang tua bisa menjemput anak mereka di 

sekolah saat pulang kerja. (c) Membantu 

Sertifikasi Guru. Dapat membantu guru 

untuk mendapatkan durasi jam mengajar 24 

jam per minggu sebagai syarat 

mendapatkan sertifikasi. 

 

Tujuan Program Full Day School  
Dari berbagai pembahasan tentang 

full day school, ada beberapa tujuan dari 

penerapan program ini, yakni: (a) 

Menciptakan peserta didik yang lebih 

disiplin, berwawasan dan berkarakter 

melalui kegiatan yang mendukung. (b) 

Memaksimalkan potensi peserta didik. (c) 

Menciptakan peserta didik yang 

berkarakter. (d) Mengontrol aktivitas 

peserta didik agar tidak terjerumus ke arah 

negative. (e) Meningkatkan kualitas sosial-

agama peserta didik 

 

Kelebihan dan kekurangan program full 

day school 

Kelebihan: (a) Kegiatan anak dapat 

terkontrol. Dengan adanya program ini, 

anak akan lebih lama berada di lingkungan 

sekolahnya, karena itu kegitan anak akan 

lebih terkontrol dan bisa diawasi oleh para 

guru. (b) Kebiasaan anak beribadah. 

Dengan program full day school, kegiatan 

beribadah bisa dilaksanakan secara 

bersama-sama di sekolah dengan pantauan 

dari para guru. Dengan hal ini, kegiatan 

beribadah peserta didik dapat terkontrol 

dan dilatih kedisiplinannya. (c) 

Kemampuan berbahasa. Full day school 

mengharuskan para siswa agar berada di 

lingkungan sekolah lebih lama. Dengan hal 

ini, para siswa akan lebih sering 

bersosialisasi dengan teman sebayanya 

yang berasal dari berbagai daerah. Mereka 

akan belajar membaur dan saling 

berkomunikasi antarsesama. (d) Belajar 

kelompok’. Sering terjadi kasus para siswa 

merasa kesulitan jika harus belajar 

kelompok. Entah karena rumah yang saling 

berjauhan, ataupun alasan yang lainnya. 

Dengan program ini, siswa dapat 

berkumpul di sekolah untuk mengerjakan 

tugasnya tanpa harus pergi jauh dari 

pengawasan orang tua. Mereka juga dapat 

berdiskusi dengan kelompok lainnya. (e) 

Cinta Lingkungan. Kegiatan mencintai 

lingkungan juga dapat diterapkan dalam 
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program full day school ini. Untuk mengisi 

waktu luang, siswa dapat diajak untuk 

menanam tanaman di lingkungan sekolah, 

merawat dan membersihkan lingkungan. 

Kekurangan: (a) Tingkat kejenuhan 

yang tinggi. Anak akan merasa jenuh ketika 

terlalu lama di sekolah, mereka akan 

merasa kekurangan waktu untuk 

beristirahat. (b) Konsumsi saat di sekolah. 

Pada saat berada agak lama di sekolah 

tentunya para siswa juga membutuhkan 

konsumsi, hal ini bisa memberatkan bagi 

siswa yang berasal dari ekonomi menengah 

ke bawah yang akan merasa pengeluaran 

bertambah untuk membeli konsumsi saat di 

sekolah. (c) Waktu untuk pulang sekolah. 

Siswa yang rumahnya jauh dari sekolah 

akan merasa kesulitan jika dia 

menggunakan kendaraan umum apabila 

pulang terlalu larut. Karena kendaraan 

umum yang ditumpangi bisa saja sudah 

tidak beroprasi pada jam sekian. (d) 

Fasilitas sekolah. Apabila fasilitas sekolah 

tidak memadai, proses belajar akan 

terganggu. (e) Timbulnya rasa bosan di 

sekolah. Rasa bosan akan dialami para 

siswa jika terlalu lama di sekolah. Hal ini 

bisa membuat hilangnya semangat untuk 

berangkat ke sekolah. 

 

Kegiatan Ekstrakurikuler 

Konsep Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegitan Ekstrakurikuler adalah 

wahana pengembangan pribadi peserta 

didik melalui berbagai aktivitas, baik yang 

terkait langsung maupun tidak langsung 

dengan kurikulum, sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dari tujuan kelembagaan (Popi 

Sopiatin, 2010:99). 

Kata kurikuler memliki arti kegiatan 

tambahan di luar rencana pelajaran atau 

pendidikan tambahan di luar kurikulum. 

Dengan demikian, kegiatan ekstrakurikuler 

merupakan kegitan yang dilakukan di luar 

kelas dan di luar jam pelajaran (kurikulum) 

untuk menumbuh kembangkan potensi 

sumber daya manusia yang dimiliki peserta 

didik. (Kompri, 2015:224). 

Kegiatan ekstrakurikuler ini sering 

sering dimaksudkan untuk 

mengembangkan salah satu bidang 

pelajaran yang diminati oleh sekelompok 

siswa, misalnya olah raga, kesenian, dan 

berbagai kegiatan keterampilan dan 

kepramukaan (Tim Dosen Jurusan AP FIP 

IKIP Malang 1989 :122). 

Berdasarkan penjelasan dari berbagai 

pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa 

ekstrakurikuler merupakan kegiatan di luar 

sistem kurikulum persekolaahan 

(nonformal) yang dilakukan untuk 

menunjang kemampuan sumber daya 

manusia peserta didik berdasarkan minat 

maupun bakat yang dimilikinya.  

 

Tujuan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Menurut Kompri (2015:228), sebagai 

kegiatan pembelajaran dan pengajaran di 

luar kelas, ekstrakurikuler mempunyai 

fungsi dan tujuan sebagai berikut:  

1. Meningkatkan kemampuan peserta didik 

sebagai anggota masyarakat dalam 

mengadakan hubungan timbal balik 

dengan lingkungan sosial, budaya dan 

alam semesta. 

2. Menyalurkan dan mengembangkan 

potensi dan bakat pesertadidik agar 

dapat menjadi manusia yang 

berkreativitas tinggi dan penuh dengan 

karya. 

3. Melatih sikap disiplin, kejujuran, 

kepercayaan dan tanggung jawab dalam 

menjalankan tugas. 

4. Mengembangakan etika dan akhlak yang 

mengintegrasikan hubungan dengan 

Tuhan, Rasul, manusia, alam semesta, 

bahkan diri sendiri. 

5. Mengembangkan sensitivitas peserta 

didik dalam melihat persoalan-persoalan 

sosial keagamaan sehingga menjadi 

insan yang produktif terhadap masalah 

sosial-keagamaan. 

6. Memberikan bimbingan dan arahan serta 

pelatihan kepada peserta didik agar 

memiliki fisik yang sehat, bugar, kuat, 

cekatan dan terampil. 

7. Memberi peluang peserta didik agar 

memiliki kemampuan untuk komunikasi 

(human relation) dengan baik, secara 

verbal dan nonverbal. 
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Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler 

Menurut Popi Sopiatin (2010:100) 

Kegiatan ekstrakurikuler bersifat langsung 

dan tidak langsung berhubungan dengan 

pelajaran di kelas. Kegiatan ekstrakurikuler 

yang bersifat langsung berhubungan 

dengan pelajaraan di kelas di antaranya; 

ekstrakurikuler olah raga, seni, karya 

ilmiah remaja, dan lain sebagainya. 

Kegiatan tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa di dalam 

kelas. 

Kegiatan ekstrakurikuler yang 

bersifat tidak langsung berhubungan 

dengan pelajaran di kelas misalnya saja, 

kegiatan OSIS, Pramuka, PMR. Beberapa 

kegiatan tersebut bertujuan untuk melatih 

peserta didik untuk berorganisasi, bekerja 

sama dengan individu lainnya serta untuk 

menyesuaikan diri terhadap keadaan 

lingkungan. 

 

Peran Kegiatan Ekstrakurikuler dalam 

program Full Day School 

Telah kita ketahui, program belajar 

Full Day School adalah program belajar 

yang dilaksanakan selama sehari penuh 

pada sistem persekolahan. Proses 

pelaksanaan program ini dilakukan dengan 

cara memperbanyak kegiatan tambahan di 

antaraya yakni ekstrakurikuler. Setelah 

peserta didik mendapar pelajaran wajib, 

peserta didik dapat mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler dengan memilih jenisnya 

sesuai dengan minat maupun bakat yang 

mereka miliki. 

Kegiatan ekstrakurikuler ini dapat 

membantu peserta didik untuk mengasah 

kemampuan yang mereka miliki, bahkan 

menciptakan suatu kegemaran baru yang 

akan meningkatkan sumber daya manusia 

pesera didik.  Kegiatan ekstrakurikuler 

dapat membantu peserta didik untuk 

mengembangkan karir dan mendapat 

kemampuan yang bernilai. Noebeck 

menjelaskan (dalam collegeboard.com) 

bahwa kegiatan di luar sekolah 

memperlihatkan rasa tanggung jawab 

siswa, kemampuan untuk bekerja sama 

dengan orang lain, dan adanya komitmen 

diri. 

Kegiatan ekstrakurikuler dapat 

berpengaruh pada proses belajar peserta 

didik. Peserta didik akan lebih memiliki 

komitmen untuk melakukan kedisiplinan 

dalam mengikuti pelajaran di dalam kelas, 

lebih mudah memahami pelajaran di dalam 

kelas, sosialisasi bersama teman sekelas 

menjadi lebih baik. Hal-hal tersebut 

merupakan dampak yang ditimbulkan yang 

dapat mempengaruhi mutu belajar 

mengajar. 

Dalam program full day school, peran 

kegiatan ekstrakurikuler sangatlah 

dibutuhkan untuk mengisi kegiatan siswa 

setelah menjalani proses penerimaan mata 

pelajaran wajib. Tanpa kegiatan 

ekstrakurikuler pelaksanaan program full 

day school akan terasa sangat 

membosankan dan penuh tekanan seperti 

pendapat masyarakat yang tidak 

mendukung pelaksanaan program full day 

school, mereka selalu beranggapan bahwa 

program ini hanya membuat anak merasa 

terforsir karena berada lama di sekolah. 

Dari berbagai anggapan tersebut bisa 

telah terlihat jelas bagaimana peran 

kegiatan ekstrakurikuler pada penerapan 

program full day school. Peran kegiatan 

ekstrakurikuler adalah untuk menujang 

prestasi mereka baik di bidang akademik 

maupun nonakademik dengan mengisi 

waktu setelah peserta didik mendapat 

pelajaran di kelas.  

PENUTUP 

Dari berbagai pendapat dan bahasan 

yang ada, dapat disimpulkan bahwa peran 

kegiatan ekstrakurikuler dalam program full 

day school adalah sebagai pelengkap, 

penunjang, serta meningkatkan mutu 

pembelajaran. Ekstrakurikuler sebagai 

pelengkap, bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

melengkapi kegiatan formal, khususnya 

dalam program full day school yang 

mengharuskan peserta didik berada lebih 

lama di sekolah, kegiatan ini dapat 

memberikan apa yang tidak peserta didik 

peroleh dalam pelajaran wajib. 
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Ekstrakurikuler sebagai penunjang, 

yakni dengan adanya kegiatan ini proses 

belajar mengajar dapat berjalan dengan 

baik, peserta didik lebih mudah memahami 

materi pendidikan (formal) karena telah 

menjalani kegiatan ekstrakurikuler yang 

berhubungan dengan mata pelajaran 

mereka di kelas. 

Kegitan Ekstrakurikuler sebagai salah 

satu cara meningkatkan mutu 

pembelajaran, dengan adanya kegiatan ini 

sumber daya manusia peserta didik dapat 

ditingkatkan, dengan itu proses 

pembelajaran juga akan berjalan lancar dan 

dengan demikian mutu pembelajaran bisa 

meningkat. 
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Abstrak: Full day school merupakan suatu model pembelajaran sekolah dimana proses pembelajaran tersebut 

berlangsung sehari penuh. Dalam arti lain waktu dan kesibukan anak akan lebih banyak dihabiskan di sekolah 

daripada dirumah. Program Full Day School yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

(Mendikbud), bertujuan untuk membangun karakter anak di sekolah ketika orang tua masih bekerja dan tidak 

dapat memantau langsung kegiatan anak. Pembentukan karakter bagi anak dirasa perlu mengingat begitu 

maraknya perilaku negatif khususnya di Indonesia yang marak dipublikasikan dan sangat mudah dalam hal 

pengaksesannya. Beracuan dari hal tersebut, maka muncullah konsep baru di dunia pendidikan yaitu dengan 

program Full Day School. Konsep serta implementasi dari Full Day School di Indonesia diterapkan dengan 

proses pembelajaran secara formal setengah hari, kemudian setengah hari berikutnya dapat diisi dengan kegiatan 

edukatif dan menarik lainnya seperti ekstrakulikuler. Sebagian dari masyarakat salah mempersepsikan program 

Full Day School ini, mereka beranggapan bahwa anak akan terus dipaksa mengikuti pembelajaran yang 

membosankan seharian penuh. Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan yang muncul dalam rangka 

pencanangan program ini. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memaparkan secara jelas bagaimana 

konsep serta Implementasi Full Day School yang akan dicanangkan di Indonesia dalam rangka membentuk 

karakter anak Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan metode nonpenelitian, yaitu dengan mengkaji 

beberapa buku dan literatur dari beberapa sumber yang relevan dengan bidang yang ditulis. Berdasarkan 

pengkajian dari beberapa sumber tersebut diperoleh kesimpulan bahwa program Full Day School yang akan 

dicangkan di Indonesia harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang notabene tidak sama 

antara masyarakat di kota dan di desa. Konsep Full Day School dirasa lebih cocok untuk siswa yang tinggal di 

daerah perkotaan yang orang tua rata-rata adalah pekerja baik ayah maupun ibu dan juga dirasa lebih rentan 

terhadap pengaruh negatif kemajuan zaman. Berbanding terbalik dengan siswa di pedesaan yang jarang sekali 

memiliki orang tua yang dua-duanya bekerja dan menghabiskan banyak waktu diluar rumah, kebanyakan orang 

tua dari siswa di pedesaan berprofesi sebagai petani atau profesi lain diluar pegawai kantoran. Pencanangan 

program Full Day School perlu banyak proses pengkajian termasuk dalam hal sarana dan prasaran penunjang 

dan tenaga pendidik yang profesional serta harus melibatkan banyak pihak yang terkait dalam hal pengonsepan 

dan pengimplementasiannya agar tujuan program ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai. Pembentukan 

karakter anak mutlak dibutuhkan bukan hanya di rumah dan di lingkungan sosial tapi juga lewat dunia 

pendidikan yaitu di lingkungan sekolah yang memiliki peran besar dalam membangun karakter peserta didiknya. 
 

Kata Kunci: Pembentukan Karakter Anak; full day school disesuaikan situasi kondisi 

masyarakat; Proses pengkajian full day school   

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan sebuah wadah 

bagi manusia yang berisi tentang 

pembelajaran akan sesuatu perolehan 

pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan 

sekelompok orang yang secara terstruktur 

di turunkan atau di transfer dari satu orang 

ke orang lainnya atau diperoleh secara 

mandiri atau otodidak. Menurut UU RI 

Nomor 20 Tahun 2001, mendefinisikan 

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. Tujuan 

penddikan secara umum menurut Dr. Drs. 

Rulam Ahmadi, M. Pd adalah 

mengembangkan segala potensi bawaan 

manusia secara integral, simultan, dan 

berkelanjutan agar manusia mampu 

melaksanakan tugas dan kewajiban dalam 
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kehidupan guna mencapai kebahagiaan di 

masa sekarang dan masa mendatang. 

Sedangkan menurut UU RI Nomor 20 

Tahun 2003, Bab II Pasal 3 disebutkan 

bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan 

membentuk atak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk mengembangkan potesi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, seat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi waga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Dalam rangka mencapai tujuan itulah, 

banyak langkah, cara serta usaha yang 

dilakukan oleh berbagai pihak dalam dunia 

pendidikan. Salah satu usaha yang 

dilakukan oleh pemerintah adalah dengan 

terus mengupayakan dan menyesuaikan 

pola dan standart pendidikan yang 

bagaimana yang dirasa paling sesuai 

dengan situasi, kondisi dan lingkungan 

peserta didik. Perubahan kurikulum 

merupakan salah satu bentuk yang paling 

nyata dan kerap kali terjadi pada 

pendidikan di indonesia ini. 

Pencanangan kurikulum berbasis Full 

Day School yang di gagas oleh oleh 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

(Mendikbud) yaitu Prof. Dr. Muhajir 

Effendy, M. Si di gadang- gadang akan 

menjadi kurikulum baru yang akan 

diberlakukan mulai tahun 2016 ini. Full 

Day School sendiri merupakan suatu model 

pembelajaran yang diterapkan disekolah 

dimana proses pembelajaran tersebut 

berlangsung selama sehari penuh yaitu 

mulai pukul 7 pagi sampai 4 sore. Konsep 

serta implementasi dari Full Day School  

yang akan dicanangkan di Indonesia ini 

diterapkan dengan proses pembelajaran 

secara formal selama setengah hari, 

kemudian setengah hari berikutnya diisi 

dengan kegiatan edukatif dan menarik 

lainnya seperti ekstrakulikuler mengaji, 

kesenian, ataupun olah raga yang tentu saja 

disesuakan dengan minat dan bakat tiap 

peserta didik. Dalam arti lain waktu dan 

kesibukan anak akan lebih banyak 

dihabiskan di sekolah daripada dirumah. 

Menurut Prof. Dr. Muhajir Effendy, M. Si 

tujuan dari kurikulum Full Day School ini 

adalah  untuk membangun karakter peserta 

didik lewat sekolah ketika orang tua masih 

sibuk bekerja dan tidak dapat memantau 

langsung kegiatan anak selama sehari 

penuh. Pembentukan karakter bagi anak 

dirasa perlu mengingat begitu maraknya 

perilaku negatif yang tidak sesuai dengan 

norma- norma yang berlaku khususnya di 

Indonesia. Perilaku negatif tersebut sangat  

marak dipublikasikan lewat televisi, sosial 

media yang sangat mudah dalam hal 

pengaksesannya mengingat begitu maju 

dan pesatnya kemajuan zaman, sehingga 

rata-rata anak mulai usia sekolah dasarpun 

sudah sangat akrab dengan penggunaan 

gadged dan kerap kali disalah gunakan. 

Berasarkan dari hal tersebutlah maka Full 

Day School diharapkan bisa meminimalisir 

terbentuknya perilaku negatif pada anak, 

terlebih lagi konsep ini dirasa sesuai 

dengan fungsi dan tujuan pendidikan di 

Indonesia. 

Pendidikan berkarakter adalah salah 

satu usaha membangun perilaku positif 

anak Indonesia serta membentuk dan 

memupuk sifat dan sikap anak Indonesia 

yang mencerminkan karakter bangsa 

Indonesia serta meminimalisir terbentuknya 

sifat dan sikap negatif akibat dampak dari 

kemajuan zaman. Menurut Hornby dan 

Pornwell dalam Adi Kurniawan 2010, 

secara harfiah karakter artinya kualitas 

mental atau moral, kekuatan moral, nama 

atau reputasi. Menurut Barnawi dan M. 

Arifin pendidikan karakter bertujuan 

mewujudkan insan yang bermu dan 

berkarakter dimana karakter yang 

diharapkan tidak lepas dari budaya 

Indonesia sebagai perwujudan nasionalisme 

dan sarat muatan agama (religius). 

Pembentukan karakter peserta didik dirasa 

sangat dibutuhkan. Karakter pada anak 

dapat dibentuk melalui lingkungan sekitar 

dan masyarakat, sekolah dan yang 

terpenting adalah di lingkungan keluarga. 

Ketiga tempat itulah yang berkontribusi 
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besar dalam pembentukan karakter serta 

kepribadian anak yang tentunya akan 

berbeda-beda. Dalam artian, jika 

lingkungan sekitar, lingkungan keluarga 

dan sekolah biasa memperlihatkan dan 

membiasakan anak dengan hal-hal yang 

positif serta saling mendukung, maka 

terbentuklah karakter positif pada anak, dan 

begitu juga sebaliknya. Hal tersebut juga 

memerlukan adanya pengawasan dari 

masyarakat, keluarga dan sekolah. Namun 

seperti yang kita ketahui, pada 

kenyataannya di Indonesia terutama di 

daerah perkotaan hal tersebut sangat jarang 

terjadi bahkan tidak saling mendukung. 

Anak yang cenderung tinggal di perkotaan 

dengan orang tua yang sibuk bekerja acap 

kali luput dari pengawasan dan 

pemaksimalan pembentukan karakter yang 

seharusnya dapat terbentuk lewat keluarga 

dan masyarakat. Akibat longgarnya 

pengawasan dan pendidikan dalam 

keluarga tersebut pulalah, banyak anak 

yang setelah selesai dari kegiatan belajar 

disekolah mencari kegiatan-kegiatan lain 

yang di anggap tidak ketinggala zaman dan 

menyenangkan tanpa memperdulikan baik 

atau tidaknya kegiatan tersebut. Dengan 

adanya sikap kurang peduli pada 

masyarakat dan keluarga khususnya 

didaerah perkotaan inilah yang 

menyebabkan karakter anak tidak terbentuk 

dengan baik dan cenderung negatif karena 

tidak bisa memfilter mana yang membawa 

pengaruh baik dan buruk. 

Berdasarkan latar belakang 

tersebutlah maka di gagaslah kurikulum 

yang berbasis Full Day School yang 

diharapkan akan menjadi solusi khususnya 

bagi permasalahan pembentukan karakter 

anak Indonesia yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan di Indonesia melihat dari mulai 

rusak dan pudarlah karakter- karakter 

manusia Indonesia yang berakhlak budi dan 

luhur akibat pergeseran zaman. Hal tersebut 

tentu saja dapat mengancam rusaknya 

moral di Indonesia yang dapat 

mengakibatkan hancurnya identitas bangsa 

ini di masa depan. Selain itu diharapkan 

dengan adanya kurikulum berbasis full day 

school ini nantinya juga dapat membangun 

peradaban bangsa Indonesia yang baik dan 

berkualitas serta dapat pula membangun 

dan mempertahankan jati diri bangsa. 

 

 

PEMBAHASAN 

Konsep Full Day School dan Model 

Implementasinya 

Full day school berasal dari kata 

bahasa inggris yang mempunyai arti; Full 

yang artinya penuh, day yang artinya hari 

hari dan school yang berarti sekolah. Jadi 

pengertian full day school secara 

menyeluruh adalah kegiatan sehari penuh 

yang dilakukan di sekolah. Model 

implementasi yang dikembangkan adalah 

pengintergrasian antara pendidikan umum, 

keagamaan dengan memaksimalkan aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik pada 

peserta didik secara holistik seperti 

ekstrakulikuler. Proses pembelajarannya 

dilakukan mulai pagi sekitar pukul 07.00 

wib sampai dengan sore hari yaitu pukul 

16.00 wib. Dalam konsep full day school, 

kegiatan-kegiatan pembelajaran apapun itu 

termasuk tugas-tugas rumah atau PR dapat 

dikerjakan disekolah dengan mendapatkan 

bimbingan langsung dari guru yang 

bertugas. Banyak orang salah dalam 

mempersepsikan konsep dan implementasi 

full day school ini, mereka beranggapan 

bahwa pembelajaran yang berlangsung 

sehari penuh ini sifatnya mengekang dan 

membatasi ruang gerak pada anak. Banyak 

orang mengira bahwa anak akan dipaksa 

untuk belajar dan belajar sehingga tidak ada 

waktu untuk bermain. Tentu saja hal ini 

perlu diluruskan mengingat hal ini juga 

menjadi salah satu faktor penghambat 

(kontra) bagi terlaksananya program 

kurikulum berbasis full day school. Maksud 

dari konsep dan implementasi full day 

school yang sebenarnya adalah metode dan 

media pembelajarannya tidak hanya berada 

di kelas saja namun juga berkegiatan 

dengan alam sehingga anak tidak merasa 

bosan dan jenuh. Pembelajaran yang 

dilakukan tidak akan terasa membosankan 

mengingat bahwa sebagia waktu peserta 
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didik juga dihabiskan dengan pembelajaran 

yang sifatnya informal. 

Full day school merupakan suatu 

sistem yang diterapkan oleh sekolah kepada 

peserta didiknya dimana itu berarti 

mayoritas kegiatan anak berada di sekolah. 

Menurut Basuki (dalam Syukur, 2008:5) 

terdapat beberapa unsur dalam penerapan 

sistem full day school, yaitu: (a) Pengaturan 

jadwal mata pelajaran untuk ketertiban 

belajar mengajar. (b) Strategi pembelajaran 

berupa pola umum mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektifitasnya 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. (c) 

Sarana dan prasarana yang memadai yaitu 

media pembelajaran yang merupakan alat 

yang digunaka oleh guru dalam proses 

pembelajaran untuk membantu 

penyampaian pesan pembelajaran serta 

komponen yang terdapat dalam 

pembelajaran seperti fasilitas belajar, buku, 

sumber, alat dan bahan pelajaran. 

Menurut  Basuki (dalam Syukur, 

2008:5) juga menjelaskan bahwa sistem 

pembelajaran full day school selain 

mengembangkan kreatifitas juga harus 

mengembangkan 3 aspek penting lainnya, 

yaitu; kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Menurut Benyamin S. Bloom (dalam 

Chatarina;2004:6), 3 ranah seperti yang 

disebutkan di atas memiliki arti sebagai 

berikut: (a) Ranah kognitif lebih kepada 

hasil yang berupa pengetahuan, 

kemampuan, dan kemahiran intelektual. 

Kategori ranah kognitif mencakup 

pengetahuan; tindakan mengingat atau 

mengenali informasi yang telah dipelajari, 

penerapan; kemampuan menggunakan 

materi pembelajaran yang telah dipelajari 

dalam situasi yang baru dan kongkrit, 

analisis; merupakan kemampuan 

memecahkan material ke dalam bagian-

bagian sehingga dapat dipahami struktur 

organisasinya, sintesis; kemampuan 

menggabungkan bagian-bagian dalam 

membentuk struktur yang baru, dan 

penilaian; kemampuan membuat keputusan 

tentang nilai materi pembelajaran untuk 

tujuan tertentu. (b) Pada ranah afektif, 

tujuan pembelajaran lebih berhubungan 

dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. 

Kategori tujuan pembelajaran afektif 

mencakup: penerimaan; mengacu pada 

keinginan siswa untuk menghadirkan 

rangsangan atau fenomena tertentu, 

penanggapan; partispasif aktif yang terjadi 

pada diri siswa, penilaian; mengacu pada 

harga atau nilai yang melekat pada objek, 

fenomena, atau perilaku tertentu pada diri 

siswa, pengorganisasian; berkaitan dengan 

perakitan nilai-nilai yang berbeda, 

pembentukn pola hidup; siswa mampu 

mengembangkan karakteristik gaya 

hidupnya. (c) Ranah psikomotorik, 

merupakan kemampuan fisik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, 

manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. 

Kategori pembelajarannya mencakup: 

persepsi; berkaitan dengan organ 

penginderaan untuk memperoleh petunjuk 

yang memandu kegiatan motorik, kesiapan; 

mengacu pada pengambilan tipe keputusan 

tertentu, gerakan terbimbing; tahap-tahap 

awal didalam keterampilan kompleks, 

gerakan terbiasa; berkaitan dengan tindakan 

untuk bekerja, gerakan kompleks; berkaitan 

dengan kemahiran kerja tindakan motorik 

pola gerakan yang kompleks, penyesuaian; 

berkaitan denga keterampilan yang 

dikembangkan sesuai dengan persyaratan 

baru, kreatifitas; mengacu pada penciptaan 

pola-pola gerakan baru dengan situasi 

tertentu. 

Pembagian ranah di atas bertujuan 

agar seseorang mampu memperoleh makna 

dari pembelajaran sehingga bisa menjadi 

manusia yang kreatif dan mampu bersikap 

kritis serta memiliki keterampilan dalam 

mengambil keputusan yang positif. 

Sasaran dari program full day school 

sendiri adalah semua peserta didik mulai 

tingkat sekolah dasar sampai tingkat SMA 

di Indonesia baik berada di perkotaan 

maupun pedesaan, namun program ini di 

lakukan mulai pada sistem pendidikan 

perkotaan terlebih dahulu. Namun 

sebenarnya program full day school ini 

sudah banyak digunakan oleh sekolah-

sekolah baik di kota maupun di desa 

walaupun sebelum tercetusnya ide 
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pemerataan program ini oleh 

Kemendikbud. Tentu saja program ini 

haruslah disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi tiap-tiap sekolah yang tentunya 

berbeda, ada yang sudah cukup mumpuni 

namun juga ada yang belum terutama tidak 

mengesampingkan keadaan sekolah yang 

ada di kota dengan fasilitas yang memadai 

dan sekolah di daerah pedesaan yang 

fasilitasnya kurang memadai. 

Konsep full day school oleh beberapa 

pihak yang mungkin kurang setuju dengan 

adanya program ini, merasa fu day school 

lebih cocok diberlakukan untuk siswa yang 

tinggal di daerah perkotaan yang orang tua 

rata-rata adalah pekerja baik ayah maupun 

ibu dan juga dirasa lebih rentan terhadap 

pengaruh negatif kemajuan zaman dan 

pembentukan karakter negatif. Berbanding 

terbalik dengan siswa di pedesaan yang 

jarang sekali memiliki orang tua yang dua-

duanya bekerja dan menghabiskan banyak 

waktu diluar rumah, kebanyakan orang tua 

dari siswa di pedesaan berprofesi sebagai 

petani atau profesi lain diluar pegawai 

kantoran. Namun tidak menutup 

kemungkinan juga efek negatif dari 

kesimpangan zaman yang negatif juga telah 

masuk bahkan mempengaruhi karakter 

anak di daerah pedesaan. Jika memang 

konsep full day school diberlakukan didesa 

dirasa juga dapat meminimalisir dan 

mencegah terbentuknya perilaku dan pola 

pikir negatif pada anak namun perlu 

memperhatikan dan mempertimbangkan 

banyak hal. Pencanangan program full day 

school perlu banyak proses pengkajian 

termasuk dalam hal sarana dan prasaran 

penunjang dan tenaga pendidik yang 

profesional serta harus melibatkan banyak 

pihak yang terkait (stageholder) dalam hal 

pengonsepan dan pengimplementasiannya 

agar tujuan program ini dapat berjalan 

dengan baik, sesuai dan tepat sasaran. 

 

Pembentukan Karakter Pada Anak  

Menurut Terminolog Samsuri 

menyatakan bahwa karakter sedikitnya 

memuat 2 hal; values (nilai-nilai) dan 

kepribadian. Suatu karakter merupakan 

cerminan dari nilai apa yang melekat dalam 

sebuah entitas. Sebagai aspek kepribadian, 

karakter merupakan cerminan dari 

kepribadian secara utuh dari seseorang: 

mentalitas, sikap, dan perilaku. Menurut 

Suyatno, karakter adalah cara berpikir dan 

berperilaku yang menjadi ciri has tiap 

individu untuk hidup dan bekerja sama, 

baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, 

bangsa, maupun negara. Individu yang 

berkarakter baik adalah individu yang bisa 

mmbuat keputusan dan siap 

mempertanggung jawabkan tiap akibat dari 

keputusan yang dibuat. Terminolog Syaiful 

Anam menukil beberapa pendapat pakar 

tentang makna karakter: menurut Simon 

Philips, karakter adalah kumpulan tata nilai 

yang menuju pada suatu sistem yang 

melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku 

yang ditampilkan. Sedangkan Doni 

Koesoema A memahami bahwa karakter 

sama dengan kepribadian. Kepribadian 

dianggap ciri, karakteristik, gaya, atau sifat 

khas dari diri seseorang yang bersumber 

dari bentukan-bentukan yang diterima dari 

lingkungan. Sementara Winnie memahami 

bahwa istilah karakter memiliki 2 

pengertian, pertama; karakter menunjukkan 

bagaimana seseorang bertingkah laku. 

Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, 

kejam, atau rakus, tentulah orang tersebut 

memanifestasikan perilaku buruk. 

Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku 

jujur, dan suka menolong tentulah orang 

tersebut memanifestasikan karakter mulia. 

Kedua; istilah karakter erat kaitannya 

dengan personality. Seseorang baru bisa 

disebut orang yang berkarakter apabila 

tingkah lakunya sesuai dengan kaidah 

moral. Imam Ghazali menganggap bahwa 

karakter lebih dekat dengan akhlak, yaitu 

spontanitas manusia dalam bersikap, atau 

melakukan perbuatan yang telah menyatu 

dalam diri manusia sehingga ketika muncul 

tidak perlu dipikirkan lagi. 

Menurut Dirjen Dikti karakter 

merupakan nilai-nilai yang khas baik (tahu 

nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata 

berkehidupa baik, dan berdampak baik 

terhadap lingkungan) yang terpateri dalam 
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diri dan terejawantahkan dalam perilaku. 

Karakter secara koheren memancar dari 

hasil olah pikir, olah hati, olahraga, serta 

olah rasa dan karsa seseorang atau 

sekelompok orang. Karakter merupakan 

ciri khas seseorang atau sekelompok orang 

yang mengandung nilai, kemampuan, 

kapasitas moral, dan ketegaran dalam 

menghadapi kesulitan dan tantangan. 

Dalam kamus psikologi, karakter adalah 

kepribadian yang ditinjau dari titik tolak 

etis atau moral, misalnya kejujuran 

seseorang yang biasanya mempunyai kaitan 

dengan sifat-sifat yang relatif tetap (Dali 

Gulo, 1982). Berdasarkan beberapa 

pendapat ahli dan terminolog mengenai 

pengertian karakter di atas, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa karakter 

merupakan ciri khas, kebisaan, kualitas 

mental dan moral yang mengacu pada 

kepribadian tiap orang yang berbeda dan 

terbentuk dari pilihan dan kebiasaan nilai 

yang dipilih yang ada pada lingkungan 

sekitarnya.  

Pembentukan karakter pada 

seseorang dipengaruhi beberapa hal. Pola 

pikir merupakan unsur pembentuk utama, 

pola pikir tersebut terbentuk melalui 

lingkungan, baik lingkungan rumah atau 

keluarga, sekolah dan masyarakat. Pola 

pikir yang terbentuk tersebut secara nyata 

dapat mempengaruhi pola perilaku, jika 

pola pikir yang terbentuk hasil dari 3 

kolaborasi lingkungan yang baik dan positif 

maka akan menciptakan pola perilaku yang 

positif juga, begitu juga sebaliknya. Pola 

pikir dan pola perilaku tersebut pada 

akhirnya akan membentuk watak dan 

karakter yang pada pada individu. Pada 

hakikatnya semua orang mengingikan 

karakter positif lebih dominan tercipta pada 

diri mereka maupun bagi keluarga dan 

orang-orang terdekat mereka. Namun pada 

kenyataannya karakter yang terbentuk pada 

manusia bersifat acak sesuai dengan 

lingkungan yang membentuk mereka, ada 

yang lebih dominan positif dan ada pula 

yang lebih dominan negatif. Maka dari itu 

ketiga faktor lingkungan tersebut 

mempunyai peran yang sangat besar dalam 

rangka membentuk karakter pada individu 

mulai dari mereka anak-anak.  

Lingkungan keluarga merupakan 

faktor pembentuk karakter yang paling 

utama dan dominan. Hal tersebut 

disebabkan karena seorang anak sebelum 

mereka terjun ke dalam lingkungan sekolah 

dan masyarakat, mereka bersosialisasi 

dengan keluarga terlebih dahulu mulai dari 

mereka lahir sampai memasuki usia 

tertentu. Maka dari itulah pembentukan 

karakter dasar pada anak hendaknya 

dimaksimalkan dari segi lingkungan 

keluarga terlebih dahulu sebelum pola 

pikir, pola perilaku dan karakter anak 

terpengaruhi oleh 2 faktor lingkungan 

setelahnya. Namun pembentukan karakter 

lewat faktor lingkungan keluarga tidak 

berhenti setelah anak terjun ke dalam 

lingkungan sekolah dan masyarakat. Faktor 

lingkungan keluarga tetap akan membentuk 

karakter anak dan karakter tersebut akan 

semakin berkembang karena adanya 

sumbangsi dari hasil interaksi mereka 

dengan lingkungan sekolah dan 

masyarakat. Hasil interaksi tersebut 

membawa andil yang besar bagi 

pembentukan karakter pada anak, karena 

secara tidak langsung lingkungan sekolah 

dan masyarakat akan pula membentuk pola 

pemikiran dan perilaku baru. Dan 

dikhawatirkan pola pemikiran dan perilaku 

yang terbentuk lebih ke arah yang bersifat 

negatif sehingga menghasilkan karakter 

yang negatif pula. Seperti yang telah kita 

ketahui bahwa lingkungan terutama diluar 

lingkungan sekolah pada zaman serba 

canggih seperti sekarang ini sangat banyak 

membawa pengaruh negatif bagi individu. 

Begitu banyak hal negatif yang seolah-olah 

menjadi sesuatu yang wajar dan malah di 

anggap sebagai wujud dari kemajuan 

zaman atau tren yang menurut masyarakat 

terutama kaula muda itu merupakan hal 

yang keren, sehingga bagi individu yang 

tidak melakukan dan berperilaku sesuatu 

yang di anggap tren tersebut di anggap 

kuno dan ketinggalan zaman bahkan di 

cemooh dan di asingkan dari kelompok 

mereka. Hal-hal negatif yang di anggap 
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tren secara tidak sadar akan membentuk 

karakter yang negatif dan tidak 

mencerminkan karakter manusia Indonesia, 

seperti pergaulan bebas, narkoba, rokok, 

fashion yang tidak pantas dan kebarat-

baratan,dan sebagainya. 

Semua itu dipengaruhi oleh kemajuan 

teknologi yang begitu pesat dan mudahnya 

dalam hal pengaksesannya, mulai dari 

anak-anak, remaja sampai orang tua sudah 

sangat akrab bahkan tergantung dengan 

teknologi seperti gadged dan internet. 

Mereka dapat mengakses segala hal di 

dunia ini tanpa adanya batasan baik hal itu 

berdampak negatif ataupun positif, yang 

seolah-olah dunia hanya berada di 

genggaman mereka. Selain itu, suguhan-

suguhan yang kurang senonoh dan tidak 

mencerminkan karakter manusia Indonesia 

baik dari tontonan televisi, majalah, dsb, 

yang mereka lihat sehari-hari sangat 

berbahaya bagi pembentukan pola pikir, 

pola perilaku dan karakter yang tentunya 

berdamak negatif terutama bagi usia anak-

anak dan remaja dimana pada usia ini 

mereka berada pada masa pencarian jati diri 

dan pembentukan karakternya yang akan 

dibawa ketika dewasa nanti. 

Pengaruh-pengaruh negatif inilah 

yang dikhawatirkan akan membentuk 

karakter manusia Indonesia kedepannya. 

Karakter-karakter yang kebarat-baratan 

yang sama sekali tidak mencerminkan 

karakter bangsa Indonesia. Hal tersebut 

tentu akan mempengaruhi hilangnya 

identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang 

seharusnya berpegang teguh pada moral 

bangsa yang luhur, budaya, dan berpegang 

teguh pada nilai-nilai agama. Pengaruh 

negatif laiinya yang akan muncul jika hal 

ini dibiarkan adalah hilangnya rasa cinta 

dan nasionalisme individu pada bangsa 

Indonesia. Sopan santun, gotong royong, 

ramah tamah, kepedulian sosial dan lain 

sebagainya yang sudah menjadi ciri khas 

manusia Indonesia sejak lama akan 

semakin hilang tergerus dengan 

perkembangan zaman. 

Pembentukan karakter antara anak 

yang tinggal di Kota dan anak yang tinggal 

dilingkungan desa tidaklah sama. Jika 

dilingkungan pedesaan mungkin pengaruh 

faktor lingkungan masyarakat masih belum 

terlalu berbahaya, lingkungan sekitar masih 

mengedepanan nilai-nilai moral yang 

positif bagi pembentukan karakter. Hal 

lainnya juga adalah dilingkungan pedesaan 

cakupan pergaulan anak masih belum 

seluas di kota terutama kota besar 

disamping itu juga teknologi seperti 

internet, gadget dan lain sebagainya 

penggunaannya masih belum se ekstrim di 

kota, namun hal tersebut tidak serta merta 

100% membebaskan mereka dari bahaya 

pembentukan karakter yang negatif, karena 

seperti internet dan tontonan televisi yang 

tidak mendidik juga sudah mulai masuk 

dan juga ikut andil dalam pembentukan 

karakter mereka walaupun pengaruhnya 

tidak sebesar di kota. Hal tersebut sebelum 

semakin meluas dan berkontribusi besar 

juga harus dicegah dan dibentengi oleh 

berbagai pihak, baik pihak keluarga, 

sekolah, dan masyarakat sekitar. Lain 

halnya dengan situasi dan kondisi anak 

yang tinggal di daerah perkotaan yang lebih 

rawan dengan adanya pengaruh negatif. Di 

daerah perkotaan dengan standart hidup 

yang berbeda dengan di pedesaan, jika di 

desa orang tua bisa lebih banyak memantau 

perkembangan anak karena waktu yang 

mereka miliki cenderung lebih banyak dan 

tidak terikat, lain halnya dengan para orang 

tua di daerah perkotaan dimana ayah dan 

ibu yang pada umunya sama-sama orang 

yang sibuk bekerja seharian penuh, 

sehingga kurang bisa memantau langsung 

perkembangan anak dalam hal pola pikir, 

pola perilaku dan pembentukan karakter. 

Beracuan dari hal tersebutlah 

tercetuslah konsep kurikulum baru yang 

akan segera di canangkan pada sistem 

pendidikan di Indonesia yaitu full day 

school. Diharapkan konsep baru ini bisa 

menjawab permasalahan pendidikan yang 

salah satunya terletak pada pembentukan 

karakter peserta didik di masa depan. Full 

day school juga diharapkan menjadi solusi 

pencegahan bagi anak Indonesia agar tidak 

kehilangan karakter khas bangsa dan tetap 
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mencerminkan manusia Indonesia yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, 

dan budaya akibat perkembangan zaman 

yang semakin pesat. Diharapkan pula 

dengan adanya full day school akan mampu 

mengurangi maraknya perilaku negatif 

yang kerap kali terjadi terutama di kota 

besar, seperti pergaulan bebas, 

pemerkosaan, narkoba, dan lain sebagainya 

yang dilakukan oleh usia remaja dan sudah 

sangat memprihatinkan. Pembentukan 

karakter anak sedini mungkin dan seaktif 

mungkin lewat tambahan jam kegiatan 

disekolah, akan sedikit banyak mengurangi 

masuknya pengaruh luar yang negatif 

dengan mengalihkan perhatian anak pada 

kegiatan yang lebih positif dan membangun 

karakter anak yang positif pula ditambah 

dengan adanya pengawasan langsung dari 

pihak sekolah yang lebih bisa dipercaya 

dan dipertanggung jawabkan sebagai ganti 

dari kurangnya pengawasan orang tua di 

lingkungan rumah atau keluarga khususnya 

di daerah perkotaan. 

PENUTUP 

Pembentukan karakter anak mutlak 

dibutuhkan bukan hanya di rumah dan di 

lingkungan sosial atau masyarakat tapi juga 

lewat dunia pendidikan yaitu di lingkungan 

sekolah yang memiliki peran besar dalam 

membangun karakter peserta didiknya yang 

sesuai dengan identitas dan ciri khas bangsa 

Indonesia. Salah satu cara pemerintah 

untuk mencapai hal tersebut adalah dengan 

memunculkan kurikulum baru bagi dunia 

pendidikan khususnya untuk tingkat 

sekolah dasar sampai sekolah menengah 

atas baik di daerah perkotaan maupun 

pedesaan yaitu kurikulum berbasis full day 

school. Program baru ini diharapkan dapat 

meminimalisir pengaruh negatif dari 

perkembangan zaman yang pesat dan 

membentuk karakter peserta didik yang 

berasaskan nilai-nilai bangsa Indonesia 

mengingat begitu maraknya perilaku 

negatif akibat kemajuan zaman tersebut 

sehingga membentuk pola pemikiran baru 

dan karakter anak yang tidak sesuai norma 

dan nilai. Full Day School merupakan suatu 

model pembelajaran yang diberlakukan 

disekolah dimana proses pembelajaran 

tersebut berlangsung sehari penuh sehingga 

aktifitas anak akan lebih banyak dihabiskan 

di sekolah. Namun walaupun demikian, 

kegiatan anak disekolah bukanlah kegiatan 

yang di anggap mengekang atau 

membosankan saja, namun kegiatan yang 

dilakukan disekolah juga mengedepankan 

kegemaran dan minat pada anak, sehingga 

orang tua tidak perlu khawatir anak akan 

kehilangan waktu bermain dan istirahat 

mereka. Untuk menunjang keberhasilan 

program ini banyak aspek yang perlu untuk 

dipertimbangkan, seperti saran prasarana, 

situasi dan kondisi sekolah tenaga pengajar 

profesional, dan lain sebagainya. 

Adapun saran yang ingin 

disampaikan: (a) Program full day school 

hendaknya bersifat tidak memaksakan 

semua sekolah untuk menggunakan konsep 

tersebut, namun perlu melihat situasi dan 

kondisi dari sekolah tersebut yang pastinya 

berbeda antara 1 sekolah dengan sekolah 

lainnya. (b) Pemerintah lebih gencar 

mengadakan penyuluhan dan pengertian 

pada masyarakat tentang konsep full day 

school yang sebenarnya untuk 

meminimalisir adanya salah persepsi pada 

orang tua dan masyarakat. (c) Pemerintah 

perlu membenahi terlebih dahulu segala 

aspek yang dapat mendukung keberhasilan 

program ini, seperti sarana prasarana, 

tenaga pengajar, dsb agar program ini 

benar-benar bisa menjadi solusi masalah 

mulai rusaknya moral bangsa akibat 

kemajuan zaman lewat jalur pendidikan. 
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Abstrak: Pembangunan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup 

masyarakat. Bidang pendidikan telah menjadi perhatian pemerintah. Berdasarkan data BPS, IPM Indonesia 2013 

sebesar 68,4; peringkat dunia 108/187 negara, di ASEAN berada pada peringkat 5/10 negara, dan masuk dalam 

kategori menengah. Untuk meningkatkan IPM Indonesia tentunya harus ada sistem yang berbeda dalam 

pendidikan dari setiap periode pemerintahan, dalam hal ini sistem Full day School (FDS) yang ditawarkan 

pemerintah untuk pendidikan karakter siswa SD dan SMP, negara-negara yang menerapkan sistem ini, yaitu 

Singapura, China, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Inggris, Amerika Serikat, Spanyol, dan Jerman. Adapun fokus 

dalam tulisan ini, akan membahas bagaimana pengaruh sistem FDS terhadap perkembangan sosial anak ketika 

berada di lingkungan masyarakat di masa depannya, karena sistem FDS memberikan waktu yang sedikit kepada 

anak untuk dapat bersosialisasi terhadap lingkungan masyarakat dan keluarga. Sistem FDS ini membuktikan 

bahwa pemerintah perhatian dan  bertanggung jawab terhadap pendidikan dan kemajuan bangsa, tetapi 

pemerintah harus memperhatikan pembagian waktu yang proporsional antara sekolah, keluarga dan lingkungan, 

mengingat berdasarkan hasil kajian literature, keluarga dan lingkungan sekitar memiliki peran dalam 

perkembangan sosial dan kepribadian anak, karena salah satu dasar yang akan membentuk karakter anak. Dalam 

rangka menjelaskan menggunakan metode analisis kualitatif dengan penyajian data secara deskriptif studi kajian 

pustaka. 

 

Kata Kunci : FDS, pendidikan, masyarakat, keluarga, lingkungan.  

 

 

PENDAHULUAN 

Pembangunan adalah salah satu cara 

untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan  mingkatkan kualitas hidup 

masyarakat baik dibidang sosial, budaya, 

politik dan ekonomi, dimana empat bidang 

ini sangatlah penting untuk diperhatikan 

dalam pembangunan nasional. Dalam hal 

pembangunan tentunya tidak terlepas 

dengan kebijakan sosial yang secara 

kesejahteraan sosial senantiasa menyangkut 

orang banyak, maka kebijakan sosial sering 

kali diidentikan dengan kebijakan publik 

(Suharto, 2010). Pembangunan tentunya 

tidak terlepas dengan perubahan-perubahan 

baik yang bersifat material maupun non 

material.  Pembangunan tidak hanya 

digaungkan di era 20-an tetapi 

pembangunan sudah ada semenjak era-

70,80,90-an. Dimana Perserikatan Bangsa- 

Bangsa(PBB) mengkategorikan  beberapa 

pembangunan  tersebut kedalam  tahun 

tersebut, sehingga PBB berharap pada 

dekade selanjutnya adalah sebagai dekade-

dekade pembangunan, tetapi didalam 

pembangunan tentunya terdapat banyak 

permasalahan diberbagai negara, khususnya 

negara-negara Asia(Siagian, 1984). 

Dengan adanya dekade-dekade 

tersebut menuntut negara-negara 

berkembang untuk melakukan berbagai 

kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan 

masing-masing negara. Seperti Indonesia 

sedang melakukan pembangunan dalam 

keamanan, politik dan pendidikan, tetapi 

kembali lagi didalam pembangunan 

tentunya tidak selancar apa yang 

dibayangkan tentunya memiliki 

permasalahn-permasalahan yang 

menghambat, sehingga tidak sepenuhnya 

pembangunan di Indonesia berhasil. Seperti 

daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, 

dan Terluar) di Indonesia yang masih 

mengalami kesenjangan dalam 

pembangunan.  Indonesia adalah negara 

yang konsen terhadap pendidikan 

dibuktikan dengan banyaknya program-

program pemerintah yang telah dibuat oleh 

pemerintah Indonesia untuk mendukung 

mailto:randy.iboe@gmail.com
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perkembangan dan kemajuan di bidang 

pendidikan. Program-program tersebut 

tidak lain adalah untuk mewujudkan cita-

cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam 

pembukaan Undang-Undang 1945 

”…mencerdaskan kehidupan bangsa...” 

cita-cita bangsa ini tentunya terus akan 

diwujudkan dengan mendorong generasi 

agar dapat mampu bersaing di dunia global. 

Tujuan strategis Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-

2019 yaitu; penguatan peran siswa, guru, 

tenaga kependidikan, orang tua, dan 

aparatur institusi pendidikan dalam 

ekosistem pendidikan, pemberdayaan 

pelakau budaya dalam melestarikan 

budaya, peningkatan akses PAUD, Dikdas, 

Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan anak 

berkebutuhan khusus, peningkatan mutu 

dan dan relevansi pembelajaran yang 

berorientasi pembentukan karakter, 

peningkatan jati diri bangsa melalui 

pelestarian kebudayaan serta pemakaian 

Bahasa sebagai pengantar pendidikan, 

peningkatan si stem tata kelola yang 

transparan dan akuntabel dengan 

melibatkan publik.1 Berkaitan dengan 

tujuan strategis tentunya point yang 

menjadi perhatian adalah peningkatan mutu 

dan relevansi pembelajaran yang 

berorientasi pada pemebentukan karakter, 

dalam hal ini dikaitkan dengan sistem full 

day school (FDS) yang bertujuan untuk 

menciptakan pendidikan karakter siswa SD 

dan SMP. Sistem FDS ini telah banyak di 

terapkan di berbagai negara, adapun  

negara yang menerapkan sistem ini, yaitu 

Singapura, China, Korea Selatan, Jepang, 

Taiwan, Inggris, Amerika Serikat, Spanyol, 

dan Jerman. Dalam penerapannya tentunya 

memiliki tujuan masing-masing setiap 

negara, seperti negara Amerika Serikat 

bertujuan untuk mengurangi tingkat 

kriminalitas terhadap anak-anak. 

Indonesia adalah negara yang baru 

akan menerapkan sistem FDS, dimana 

dengan tujuan untuk menciptakan 

                                                           
1 Rencana strategis Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan 2015-2019 

pendidikan karakter, tetapi FDS tentunya 

memiliki kelebihan dan kekurangan, 

apalagi akan di terapkan di Indonesia 

dengan sistem sosial budaya yang berbeda-

beda setiap daerah, kemudian akses setiap 

sekolah yang berbeda dalam menuju ke 

sekolah dan faktor demografi Indonesia 

yang sangat cukup ekstrim akan menjadi 

tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam 

menerapkan sistem FDS, pentingnya 

pendidikan keluarga dan lingkungan 

sebagai media untuk sosialisasi anak 

tentunya menjadi sangat penting dalam 

pembentukan karakter anak, jangan sampai 

dengan waktu yang cukup lama di sekolah 

menyebabkan anak sulit melakukan 

sosialisasi dengan keluarga dan ligkungan 

masyarakat, dengan minimnya waktu yang 

dimiliki anak dalam sosialisasi dengan 

keluarga dan lingkungan masyarakat, maka 

akan berdampak terhadap karakter anak di 

masa depan.  Pengaruh ibu dan bapak 

kepada anak dalam pertumbuhan selama 

sosialisasi tak terhingga pentingnya untuk 

menentukan tabiat anak itu. Cinta kasih 

seorang ibu dan bapak memberi dasar yang 

kokoh untuk menanamkan kepercayaan 

pada diri sendiri dalam kehidupan anak itu 

selanjutnya (Shadily, 1999). 

 

 

PEMBAHASAN 

Perbedaan Pendidikan Full Day School 

(FDS) dan Pendidikan Keluarga dan 

Lingkungan 

Di beberapa negara Full Day School 

(FDS) memiliki tujuan masing-masing. 

Sistem FDS telah menjadi solusi bagi 

negara terhadap perrmasalahan yang 

muncul, dalam meningkatkan 

pembangunan pendidikan, diantaranya 

memerangi kriminal, mengurangi 

kesenjangan pendidikan antar wilayah dan 

sebagainya, seperti negara Singapura, 

China, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, 

Inggris, Amerika Serikat, Spanyol, dan 

Jerman, dimana negara ini memiliki 

permasalahan tersendiri di bidang 

pendidikan, dalam hal ini kita akan melihat 

Indonesia yang baru  mewacanakan akan 
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menerapkan sistem FDS untuk pendidikan 

karakter siswa SD dan SMP, yang seiring 

dengan tujuan strategis Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu 

pembentukan karater siswa. Pembentukan 

karakter siswa SD dan SMP dengan 

memperpanjang jam sekolah yang akan 

diterapkan seluruh sekolah di Indonesia. 

Wacana ini menjadi perbincangan hangat 

mengingat wacana ini di gaungkan oleh 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. 

Dr. Muhadjir Effendy, M. Si, sejatinya 

setiap kebijakan memiliki dampak terhadap 

orang yang menjalaninya baik dampak 

positif maupun dampak negatif. Menurut 

Spicker (1995:5) dalam (Suharto, 2010),  

tujuan kebijakan  adalah proses 

implementasi dan pencapaian hasil suatu 

inisiatif atau keputusan kolektif yang dibuat 

oleh, misalnya departemen-departemen 

pemerintah. 

  

Tabel 1. Tujuan Strategis Kemendikbud 

2015-2019 
Kode Tujuan Strategis 

T1 

Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Pendidikan, 

Orang Tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam 

Ekosistem Pendidikan  

T2 
Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan 
Kebudayaan  

T3 
Peningkatan Akses PAUD, Dikda, Dikmen, Dikmas, 

dan Pendidikan Anak berkebutuhan Khusus  

T4 
Peningkatan Mutu dan relevansi Pembelajaran yang 
berorientasi pada Pembentukan Karakter 

T5 

Penkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan 

Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa 
sebagai Pengantar Pendidikan 

T6 
Meningkatkan sistem Tata Kelola yang Transparan 

dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik 

Sumber : Kemendikbud, 2015 

Di negara-negara yang sudah lama 

menerapkan  full day school (FDS) disebut 

After School Program (ASP), negara yang 

menerapkan sistem full day school (FDS) di 

beberapa negara yaitu:  Korea Selatan  full 

day school (FDS)  atau desebut denga After 

School Program (ASP), bertujuan untuk 

meningkatkan kesuksesan anak di masa 

depannya dengan melalui pendidikan, 

kemudian menghilangkan kesenjangan 

pendidikan antar wilayah di Korea Selatan. 

Amerika Serikat, ASP bertujuan untuk 

mengurangi tindak kriminalitas dan 

kurangnya pengawasan orang tua terhadap 

anaknya pada saat diluar sekolah, hal ini 

menjadi perhatian pemerintah Amarika 

Serikat, waktu kerja orang tua dan waktu 

sekolah anak yang tidak seimbang, 

sehingga anak kurang pengawasan. 

Singapura, ASP bertujuan untuk 

meningkatkan prestasi siswa di sekolah 

mengingat 98% siswa di Singapura 

mengikuti bimbingan belajar di luar 

sekolah. Bila kita melihat full day school 

(FDS) di berbagai negara tersebut maka 

Indonesia memiliki tujuan tersendiri yaitu 

untuk meningkatkan karakter anak, 

sehingga anak dapat berperilaku baik sesuai 

dengan norma dan nilai yang berlaku dalam 

masyarakat, kemudian menghilangkan 

kesenjangan pendidikan anatar wilayah. 

Tetapi yang menjadi perhatian penulis 

bahwa pendidikan informal sangat 

dibutuhkan oleh anak, berdasarkan 

penelitian bahwa kluarga idaman adalah 

keluarga yang beriman, solid, berbahagia 

dan harmonis, keluarga di bangun atas 

nilai-nilai moaral yang benar dan keluarga 

selalu berusaha membina untuk 

mempersiapkan setiap individu. Keluarga 

yang beriman, solid, bahagia dan harmonis 

adalah tiang bangunan masyarakat yang 

kuat, keluarga yang bermoral merupakan 

solusi bagi persoalan keluarga modern 

(Poetranto, 2011). Keluarga yang aman 

tentram mendatangkan taiat yang tenang 

bagi anak sekarang dan di kemudian hari 

(Shadily,1999:367). 

Dalam menciptakan karakter anak 

maka perlu juga pendidikan keluarga dan 

lingkungan, dengan pendidikan keluarga 

dan lingkungan anak dapat belajar secara 

lepas, berbeda dengan pendidikan full day 

school (FDS) yang waktu anak banyak di 

habiskan di sekolah dengan sistem yang 

ada disekolah yang membuat anak merasa 

terkekang, dan secara dominan anak 

melakukan sosialisasi bersama teman 

sebaya yang berdasarkan pengalaman hidup 

tidak jauh beda dengan sik anak, maka akan 

minimnya pendidikan berdasarkan 

pengalaman, lamban laun pengaruh teman 

sebaya yang terkadang buruk akan semakin 

kuat jika dalam sistem full day school 

(FDS). Anak- anak dan remaja yang tidak 
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diawasi oleh  orang dewasa untuk waktu 

yang lama beresiko tinggi (Gottfredson, 

2014). Namun jika di dalam keluarga dan 

lingkungan sosial anak akan banyak belajar 

tentang kehidupan, mengajarkan anak mana 

yang baik dan mana yang buruk, hal ini 

diarahkan oleh orang tua yang lebih 

berpengalaman, contoh ketika anak berada 

diluar sekolah dan mandi disungai yang 

kedalaman sungai cukup berbahaya, maka 

jika dia berada di ligkungan akan ada orang 

tua yang akan menasehati bahwa sungai 

tersebut berbahaya untuk tempat bermain, 

berbeda jika dengan teman sebaya anak 

tidak berpikir akibat terburuk sehingga 

terkadang terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan oleh orang tua, begitupun di 

sekolah yang sepenuhnya melakukan 

sosialisasi dengan teman sebaya, dimana 

diantara mereka tidak jarang ada anak yang 

nakal dan pengawasan guru juga kurang 

terhadap hal tersebut, maka dalam proses 

sosial tersebut anak akan cenderung meniru 

temannya. Bila hal ini terus berlanjut maka 

akan menciptakan karakter anak yang salah 

dikemudian hari. Anak nakal atau mungkin 

menjadi jahat pertama-tama disebabkan 

oleh lingkungan hidupnya (Shadily, 1999). 

Dalam sistem full day school (FDS) 

lingkungan sekolah adalah lingkungan yang 

sebagian besar waktu anak dihabiskan. 

Bahwasanya tidak ada manusia diciptakan 

dalam keadaan jahat dan sifat-sifat manusia 

itu melainkan hasil dari lingkungan hidup 

manusia itu sendiri (Shadily, 1999). Jika 

waktu banyak di habiskan bersama 

keluarga dan lingkungan sosial maka akan 

banyak hal yang di pelajari oleh anak, 

mulai dari bagai hidup bertetangga, hidup 

gotong royong bersama masyarakat sekitar, 

dan memahami nilai dan norma yang ada 

dilingkunnya.  

 

Tabel 2. Perbedaan Sistem Pendidikan 

full day school (FDS) dan Keluarga dan 

Lingkungan 
full day school (FDS) Keluarga dan Lingkungan 

Waktu banyak di 

habiskan di sekolah 

 

Waktu banyak bersama 

keluarga dan lingkungan 

Anak belajar kepada Anak belajar kepada ibu, 

teman sebaya dan guru bapak, saudara, tetangga, teman 

sebaya dan masyarakat luas 

Penegembangan siswa 

tersistematis 

Pengembangan anak bebas 

sesuai dengan nilai yang ada 

didalam masyarakat 

Pengetahuan anak 

terbatas hanya 

akademik 

Pengetahuan anak lebih luas 

mengenai sendi-sendi 

kehidupan 

Waktu istirahat 

sebentar 

Waktu istirahat lebih banyak  

 

Menurut Kmendikbud (2016) 

pengasuhan positif perlu dilakukan untuk 

perkembangan anak, pengasuhan positif 

adalah pengasuhan berdasarkan kasih 

sayang, saling menghargai, membangunan 

hubungan yang hangat antara anak dan 

orang tua, serta menstimulasi tumbuh 

kembang anak, pengasuhan yang 

menggunakan pendekatan yang 

mengedepankan penghargaan, pemenuhan 

dan perlindungan hak anak, juga 

mengedepankan kepentingan terbaik anak, 

upaya untuk memberikan lingkungan yang 

bersahabat dan ramah sehingga anak dapat 

tumbuh dan berkembang secara optimal. 

Dalam sistem full day school (FDS) 

lingkungan yang bersahabat mungkin 

didapatkan tetapi lingkungan yang 

membangun hubungan yang hangat antara 

orang tua dan anak tidak akan tercipta 

dengan baik, sehingga akan mempengaruhi 

perilaku anak. 

Bila sistem full day school (FDS) 

diterapkan di Indonesia maka ada banyak 

hal yang harus di perbaiki, dengan 

anggaran yang cukup besar yaitu 20%, 

dimana penerapan anggaran 20% APBN 

belum dapat sepenuhnya dinikmati 

masyarakat di setiap wilayah Indonesia, 

proses penggunaan anggaran pendidikan 

yang berasal dari APBN melalui 

mekanisme transfer daerah belum 

sepenuhnya transparan dan belum 

berdampak langsung pada peningkatan 

mutu layanan pendidikan di daerah, 

sehingga  Meskipun belanja pemerintah 

untuk pendidikan meningkat hampir tiga 

kali sejak tahun 2001, masih terjadi 

inefisiensi dalam pembiayaan pendidikan 

antara lain, (a) pengelolaan dan distribusi 

guru yang kurang baik; (b) rasio guru dan 
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murid yang makin rendah; (c) pemanfaatan 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  lebih 

banyak untuk guru dibandingkan dengan 

peningkatan kualitas pembelajaran; (d) 

penggunaan belanja transfer ke daerah 

melalui DAU dan DAK untuk bidang 

pendidikan belum optimal; dan (e) 

pengeluaran untuk guru meningkat karena 

bertambahnya jumlah guru dan jenis 

pengeluaran (termasuk karena sertifikasi) 

(Kemendikbud, 2015). Pentingnya ditribusi 

guru disetiap wilayah guru di Indonesia 

tidak tersebar secara merata, guru sangat 

diperlukan dalam sistem full day school 

(FDS) mengingat guru dalam  sistem ini 

akan manjadi pengawas penuh, dan harus 

memperhatikan tingkat kesejahteraan guru 

untuk keseriusan dalam mendidik di 

lingkungan sekolah, tentunya gaji guru 

akan ditambah dengan adanya penambahan 

waktu ini. 

Pendidikan keluarga dan lingkungan 

tentunya anak berhadapan dengan orang 

yang dewasa yang berada di rumahnya, 

yaitu orang tua, kakak, nenek dan kerabat 

yang dekat dan lingkungan masyarakat 

dihadapkan dengan orang-orang yang 

berada di sekitar lingkungannya. Orang-

orang yang berada di lingkungannya ini 

akan menjadi rule model dalam sosialisasi, 

baik keagamaan, cara interaksi,dan 

menghargai orang lain, karena perasaan 

adalah aspek yang perlu dibangun dalam 

perkembangan anak, disamping aspek 

sosial, fisik, dan berpikir adalah aspek yang 

perlu diperhatikan. Untuk perkembangan 

fisik tentunya anak akan sulit bercerita 

kepada orang lain, makanya diperlukan 

komunikasi yang efektif dalam keluarga.  

 

Dampak Pendidikan Full Day School 

(FDS) terhadap Karakter Anak 

Menurut Newman (2016) ada 

beberapa dampak positif full day school 

(FDS) atau ASP bagi siswa. Penelitian 

menunjukkan full day school (FDS) dapat: 

mengurangi kejahatan remaja dan 

kekerasan, mengurangi penggunaan 

narkoba dan kecanduan, mengurangi 

perilaku berisiko lainnya seperti merokok 

dan alkohol penyalahgunaan narkoba, 

mengurangi seks bebas dan kehamilan 

remaja, keberhasilan sekolah di sekolah. 

Tentunya peran sekolah sangat besar dalam 

program ini mulai dari keamanan siswa, 

perkembangan perasaan, pikiran dan sosial 

siswa sangat perlu diperhatikan, tetapi 

dibalik itu semua tentunya ada dampak 

negatif yang dirasakan oleh siswa yaitu 

adanya sistem hukuman yang diterapkan 

oleh sekolah membuat anak merasa 

dibebankan dalam penelitian Newman 

(2016) bahwa resiko anak-anak menjadi  

korban tiga kali lipat saat sekolah 

memungkinkan terjadi. 

Di Indonesia sendiri kekerasan di 

sekolah kerap sekali terjadi, bullying, 

perpeloncohan, bahkan tidak jarang siswa 

mengalami pelecehan seksual. Data KPAI 

menyatakan bahwa, kasus kekerasan yang 

terjadi di lingkungan pendidikan terus 

mengalami peningkatan dari tahun ketahun, 

tetapi mengalami penurunan tahun 2014. 

Kasus yang terjadi  kekerasan fisik dan 

psikis, seperti beberapa contoh kasus di 

bawah ini yang dimuat di media elektronik 

kompas.com dan liputan 6.com,  kompas, 

siswa SD yang meninggal karena kekerasan 

di sekolah, berasal dari keluarga kurang 

mampu. Ayah A bekerja di agen penjualan 

elpiji, sementara ibunya bekerja sebagai 

pembantu rumah tangga. A meninggal 

dunia setelah dipukul saat berkelahi dengan 

teman sekolahnya2.  Pengeroyokan 

terhadap siswi SD di Padang yang terjadi di 

jam belajar,  penyekapan dan penganiayaan 

terhadap siswi SMA di Yogyakarta hanya 

karena tato Hello Kitty. Siswa di Surabaya 

menebas lengan temannya karena cemburu. 

Atau tawuran siswa SMA di Jakarta yang 

merenggut nyawa3. Beberapa anak-anak 

diduga korban pencabulan oleh oknum 

guru SD di Magelang mendapat motivasi 

dari salah seorang terapis, Jumat 

                                                           
2http://megapolitan.kompas.com/read/2015/09/19/12

111601/Siswa.SD.Korban.Kekerasan.di.Sekolah.Ber

asal.dari.Keluarga.Kurang.Mampu, senin, 1 oktober 

2016, diambil pukul 10:36 WIB 
3 http://news.liputan6.com/read/2191106/survei-

icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah 

http://megapolitan.kompas.com/read/2015/09/19/12111601/Siswa.SD.Korban.Kekerasan.di.Sekolah.Berasal.dari.Keluarga.Kurang.Mampu
http://megapolitan.kompas.com/read/2015/09/19/12111601/Siswa.SD.Korban.Kekerasan.di.Sekolah.Berasal.dari.Keluarga.Kurang.Mampu
http://megapolitan.kompas.com/read/2015/09/19/12111601/Siswa.SD.Korban.Kekerasan.di.Sekolah.Berasal.dari.Keluarga.Kurang.Mampu
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(6/11/2015)4. Serentetan masalah dalam 

pendidikan  tentunya harus dikurangi. 

Untuk mngurangi tingkat kekerasan di 

sekolah tentunya pengawasan guru harus 

ditingkatkan, terkadang guru mengabaikan 

ejekan yang terjadi sesame siswa, ejekan 

tersebut akan memicuh terjadinya bullying 

bahkan kekerasan terhadap anak. Bilah kita 

kaitkan dengan sistem full day school 

(FDS) maka anak akan berada cukup lama 

di sekolah bahkan waktunya akan 

dihabiskan di sekolah , sekolah di 

Indonesia sendiri tidak jarang terjadi 

pelanggaran seperti contoh kasus diatas, 

dengan kasus diatas apakah kita sadar apa 

yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan 

kita memberikan solusi yang tepat untuk 

mengatasi masalah tersebut, sedangkan 

berbagai kebijakan terus berjalan tanpa 

memperhatikan aspek permasalahan yang 

terjadi di dalam pendidikan. 

Sistem full day school (FDS) cukup 

rumit jika tetap diterapkan di seluruh 

wilayah Indonesia, dan konsepan yang 

belum jelas menambah semakin beratnya 

sistem ini akan diterapkan. Untuk 

menerapkan sistem ini tentunya pemerintah 

harus memperhatikan masalah-masalah 

yang berkaitan dengan pendidikan yang 

sebagai subyek dalam sistem ini. Kemudian 

budaya masyarakat Indonesia yang berbeda 

dengan budaya barat, tentunya menjadi 

perhatian tersendiri dalam sistem FDS, 

budaya di Indonesia, anak-anak setelah 

pulang sekolah biasanya mengisi waktunya 

dengan mengaji, atau meningkatkan ilmu 

pengetahuan di bidang agama. Bagi orang 

tua anak wajib belajar mengaji, untuk masa 

depan anak. TPA jugasebagai pendidikan 

nonformal juga memberikan pendidikan 

karakter, syarat dengan nilai-nilai kebaikan 

bagi anak, dibutuhkan konsep yang matang 

untuk menerapkan sistem ini, dan 

pembagian waktu yang proporsional, 

dengan waktu yang cukup lama di sekolah 

                                                           
4http://regional.kompas.com/read/2015/11/06/17354

701/Anakanak.Korban.Pelecehan.Seksual.di.Magela

ng.Ikuti.Pemulihan.Trauma, 1 oktober 2016, pukul 

10:40 IB 

dari pukul 6:45 WIB-15:00 WIB, akan 

membuat lebih sedikit anak berada di 

rumah, ketika pulang sekolah tentunya anak 

perlu istirahat dan malamnya harus istirahat 

tidur. Konsepan waktu menurut penulis, 

yaitu:  

 

Tabel 3. Pembagian waktu anak 

No 
Pembagian 

Waktu 
Kegiatan 

1 6:30-13:00 Berada di sekolah (pendidikan formal) 

2 13:00-14:00 Ekstrakulikuler 

3 14:00-15:00 

Istirahat bersama keluarga, bermain 

bersama teman sebaya (Pendidikan 
informal) 

4 15:00-16:30 
Belajar mengaji bersama teman sebaya, 

les tambahan (pendidikan nonformal) 

5 16:30-20:00 
Intensif bersama keluarga (pendidikan 
informal) 

6 20:00-4:00 Istirahat tidur 

7 4:00-6:00 Persiapan ke sekolah 

8 6:00-6:30 Berangkat dan berada di sekolah 

 

 

PENUTUP 

Sistem full day school (FDS) adalah 

bukti bahwa pemerintah sangat perhatian 

terhadap pendidikan, keinginan keras untuk 

mewujudkan cita-cita Bangsa. Pendidikan 

keluarga dan lingkungan tidak kalah 

pentingnya dalam mempersiapkan generasi 

yang berkarakter. Siswa SD dan SMP di 

Indoensia setiap wilayah mengalami 

ketimpangan tidak hanya dari segi fasilitas 

sekolah, kekerasan, guru yang tidak merata, 

hingga faktor geografis. Berdasarkan kajian  

penulis dari berbagai literature kesiapan 

Indonesia dalam  menerapkan sistem ini 

jauh dari siap. Untuk menciptakan 

pendidikan karakter anak ada beberapa hal 

yang harus di perhatikan oleh pemerintah, 

yaitu (1) pembagian waktu yang jelas 

terhadap pendidikan anak, (2) 

memperhatikan pendidikan keluarga dan 

lingkungan dengan anak (3) meningkatkan 

sumber daya guru, fasilitas di sekolah (4) 

menciptakan rasa kenyamanan, kasih 

sayang, dan keamanan anak di sekolah. 

Dari kajian penulis sistem FDS dan 

pendidikan keluarga dan lingkungan sama 

pentingnya dalam menciptakan karakter 

anak dimasa depannya, tetapi dalam 

prosesnya terjadi perbedaan-perbedaan 

yang akan  mempengaruhi perkembangan 

http://regional.kompas.com/read/2015/11/06/17354701/Anakanak.Korban.Pelecehan.Seksual.di.Magelang.Ikuti.Pemulihan.Trauma
http://regional.kompas.com/read/2015/11/06/17354701/Anakanak.Korban.Pelecehan.Seksual.di.Magelang.Ikuti.Pemulihan.Trauma
http://regional.kompas.com/read/2015/11/06/17354701/Anakanak.Korban.Pelecehan.Seksual.di.Magelang.Ikuti.Pemulihan.Trauma
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anak. Kemudian pentingnya kajian lebih 

dalam mengenai kebermanfaatan sistem  

FDS baik jangka pendek dan jangka 

panjang terhadap anak, dan keefektifan 

sistem  FDS  dalam menciptakan karakter 

anak.   
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Abstrak: Pendidikan sebagaimna dijelaskan dalam UURI No. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana beajar 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. Adapun 

tujuan Pendidikan Nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini erat sekali hubungannya dengan status 

manusia sebagai khlifah di dunia. Jalur pendidikan terdiri dari : jalur pendidikan formal, non formal dan 

informal.. Kihajar dewantara menjelaskan tentang tripusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga dan masyarakat. 

Konsep full day schooll tidak selalu harus dimaknai dengan proses pembelajaran dikelas sepanjang hari. Akan 

tetapi dapat diimplementasikan di semua jalur pendidikan baik formal, non formal maupun informal. 

  
Kata Kunci : Full day school, pendidikan 
 

 

PENDAHULUAN 

Masalah pendidikan di indonesia 

tidak pernah ada ujung pangkalnya. Satu 

permasalahan belum selesai tumbuh lagi 

permasalahn baru. Demikian juga dengan 

kebijakan yang ditetapkan oleh pihak 

pembuat kebijakan, kebijakan awal belum 

tuntas dilaksanakan, hadir lagi kebijakan 

baru yang belum tentu dapat menyelesaikan 

permasalahan, bahkan menjadi masalah 

baru. Suatu contoh, perubahan kurikulum 

dari CBSA, KBK, KTSP dan K 13 

merupakan suatu masalah yang cukup rumit 

untuk dilakukan. Yang bingung adalah 

pelaksana kebijakan termasuk pengelola 

lembaga pendidikan dan para guru yang 

berdampak pada kebingungan siswa dan 

orang tua siswa. K 13 belum terlaksana, 

tumbuh K 13 revisi, lalu sekarang ada lagi 

istilah full day school yang cukup membuat 

gelisah sebagian masyarakat, walaupun 

sebagian yang lain merespon positif dengan 

hadirnya full day school. Hal ini dikrenakan 

karakteristik bangsa indonesia yang 

berbeda-beda. Sistem pendidikan yang 

dilaksanakan juga berbeda-beda, karena 

kebutuhan masyarakat terhadap hasil 

pendidikan itu juga berbeda. 

Pendidikan dipandang sebagai proses 

belajar sepanjang hayat manusia. Artinya 

pendidikan merupakan upaya manusia 

untuk mengubah dirinya ataupun orang lain 

selama ia hidup. Pendidikan hendaknnya 

lebih dari sekedar masalah akademik atau 

perolehan pengetahuan, skill dan mata 

pelajaran secara konvensionsl, melainkan 

harus mencakup berbagai kecakapan yang 

diperlukan untuk menjadi manusia yang 

lebih baik. 

Pendidikan adalah proses 

berkelanjutan (Education is continuing 

process). Pendidikan dimulai dari bayi 

samapi dewasa dan berlanjut samapi mati, 

yang memerlukan berbagai metode dan 

sumber-sumber belajar.Dalam hubungan ini 

Philips H. Coombs mengatagorikan metode 

pendidikan menjadi tiga, yaitu informal, 

formal, dan nonformal.1 

                                                           
11 Prof. Dr. Saleh Marzuki, M. Ed. 2012 . 

Pendidikan Non Formal : Dimensi dalam 

Keaksaraan Fungsional, Pelatihan dan Andragogi. 

Malang : PT. Remaja rosdakarya, hal. 137  

mailto:rifatulazizah100@gmail.com
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Pendidikan dapat terjadi di mana-

mana, di rumah, di kantor di pasar dan di 

sekolah. Tempat pendidikan oleh para ahli 

dibagi kedalam tiga bagian yaitu : di rumah 

tangga, di masyarakat dan di sekolah. 

Pendidikan di rumah tangga sekarang telah 

banyak berubah dibandingkan dengan masa 

lalu. Pada masa lalu diteorikan bahwa orang 

tua adalah pendidikan pertama dan utama.2 

Struktur pekerjaan berubah, orang tua 

sekarang banyak yang jarang berada di 

rumah. Tatkala ayahnya berangkat sang 

anak masih tidur, dan tatkala ayah datang 

anak sudah tidur. Kadang ayah berangkat 

dari rumah hari senen dan pulang hari 

sabtu, bahkan kadang berangkat bulan 

januari dan pulang pada akhir bulan 

desember. Itu kalau hanya yang bekerja. 

Kadang kedua-duanya bekerja. Akibatnya 

adalah tugas-tugas mereka sebagai orang 

tua sebagai  pendidik anak-anaknya  tidak 

dapat dilakukan sepenuhnya. 

Rumah tangga tidak lagi dapat 

berfungsi secara penuh sebagai tempat 

pendidikan. Lembaga-lembaga di dalam 

masyarakat juga sudah banyak juga yang 

kehilangan fungsinya sebagai tempat 

pendidikan. Lantas apalagi yang diandalkan 

orang tua untuk anak? Menghadapi keadaan 

seperti itu sekolah harus memikul beban 

lebih berat lagi sebagai lembaga pendidikan 

yang diandalakan. Mungkin saja pada 

akhirnya , dalam menghadapi persoalan ini, 

teori pendidikan di sekolah harus diperluas; 

teori-teori pendidikan di sekolah harus 

mengambil alih tugas-tugas pendidikan 

yang tadinya diemban oleh rumah tangga 

dan masyarakat. Ini harus ada usaha untuk 

mengembangkan teori pendidikan di 

sekolah.3 

Ada beberapa hal yang akan dibahas  

dalam makalah ini, yaitu : pengertian 

Pendidikan, Tujuan Pendidikan,  Jalur 

Pendidikan, Tripusat Pendidikan, dan full 

                                                           
2 Prof. Dr. Ahmad Tafsir. 2013. Ilmu 

Pendidikan Islam. Bandung : PT. Remaja 

rosdakarya, hal. 237 
3 Prof. Dr. Ahmad Tafsir. 2013. Ilmu 

Pendidikan Islam. Bandung : PT. Remaja 

rosdakarya, hal. 238 

day school dalam konsep pendidikan 

indonesia. Yang masing-masing akan 

dijelaskan dalam penjelasan berikut. 

 

 

PEMBAHASAN  

Konsep Pendidikan  

Secara Etimologi 

Banyak penjelasan yang bermacam-

macam tentang pengertian pendidikan, 

walaupun demikian, pendidikan berjalan 

terus tanpa menunggu keseragaman arti. 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia pendidikan 

diartikan proses pengubahan sikap dan tata 

laku seseorang atau kelompok orang dalam 

usaha mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan pelatihan; proses, 

cara, perbuatan mendidik4 .  Istilah 

pendidikan juga berasal dari bahasa Yunani 

, paedagogi yang mempunyai arti seorang 

anak yang pergi dan pulang sekolah diantar 

oleh seorang pelayan. Seorang yang 

mengantar dan menjemput dinamakan 

paedagogos. Dalam bahasa Romawi 

pendidikan diistilahkan dengan educat yang 

brarti mengeluarkan sesuatu yang berada di 

dalam. Dalam bahasa inggris pendidikan 

diistilahkan to educate yang berarti 

memperbaiki moral dan melatih 

intelektual.5 

Dalam kamus Munawir pendidikan 

diistilahkan dengan kata “ Al-Tarbiyah” , 

“AL-Ta’dib ,"  "Al-Tadzhib"  6. Abdul 

Mujib dan Yusuf Mudakkir mengistilahkan 

pendidikan dengan istilah-istilah yang 

terambil dari Al-Qur’an antara lain “ 

tarbiyah”,  “ ta’lim”, “Ta’dib”, “Riyadhah”, 

“Irsyad” dan “tadris”.7 Istilah ta’lim bisa 

dimaknai mengajarkan ilmu. Dalam hal ini 

lebih mengarah pada aspek kognitif. 

Sedangkan istilah tarbiyah adalah 

pendidikan yang bukan saja mengarah pada 

                                                           
4 http://kbbi.web.id/didik 
5 Ta im Penulis Dirjen Pendidikan Islam RI. 

2012. Dasar-dasar Pendidikan. Jakarta: 

Prenadamedia, hal. 59 
6 AW. Munawir dan Muhammad Fairuz. 

Kamus Indonesia-Arab Al-Munawwir. Surabaya : 

Pustaka Progresif. H. 232. 
7 Abdul Mujib dan Yusuf Mudakkir. Ilmu 

Pendidikan Islam. Jakarta. Kencana. Edisi-I. Hal.9 

http://kbbi.web.id/didik
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aspek kognitif saja melainkan juga pada 

ranah afektif dan psikomotorik. Ta’dib 

dapat diartikan dengan pendidikan sopan 

santun, tatakrama, adab, budi pekerti, ahlak, 

moral dan etika. Riyadlah dapat diartikan 

dengan pengajaran dan pelatihan. 

 

Secara Terminologi 

Dalam UU RI No 20 tahun 2003 : 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan 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. 8 

Hasbullah mengemukakan pengertian 

pendidikan menurut para ahli 9. Pendapar 

Ki Hajar Dewantara: “ Pendidikan yaitu 

tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-

anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu 

menuntun segala kekuatan kudrat yang ada 

pada anak-anak itu, agar mereka sebagai 

manusia dan sebagai anggota masyarakat 

dapatlah mencapai keselamatan dan 

kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 

Pendapat Ahmad D. Marimba : “ 

Pendidikan adalah bimbingan atau 

pimpinan secara sadar oleh si pendidik 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani 

si pendidik menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama. John Dewey : “ 

Pendidikan adalah proses pembentukan 

kecakapan-kecakapan fundamental secara 

intelektual dan emosional ke arah alam dan 

sesama manusia. Prof. Lodge : “ Pendidikan 

dalam arti luas adalah semua pengalaman 

kehidupan manusia yang tidak terbatas oleh 

waktu maupun tempat.  Sedangkan dalam 

artian sempit, pendidikan identik dengan 

sekolah yang terbatas oleh waktu dan 

tempat”. Brubaker : Pendidikan adalah 

suatu proses secara timbal balik dari tiap 

                                                           
8 UU RI No. 20 tahun 2003. Sistem 

Pendidikan Nasional. 
9 Hasbullah. Dasar-dasar Ilmu 

Pendidikan.Jakarta : Raja Grafindo Persada. H. 4 

pribadimanusia dalam penyesuaian dirinya 

dengan alam, teman, dan alam semesta. 

Menurut Mudyaharjo, pendidikan 

dalam arti luas adalah hidup. Pendidikan 

adalah segala pengalama belajar yang 

berlangsung dalam segala lingkungan dan 

sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala 

situasi hidup yang memengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan hidup. 

Dalam arti sempit, Pendidikan adalah 

sekolah. Pendidikan adalah pengajaran 

yang diselenggarakan di sekolah sebagai 

lembaga pendidikan formal. Pendidikan  

adalah segala pengaruh yang diupayakan 

oleh sekolah terhadap anak yang bersekolah 

agar mempunyai kemampuan yang 

sempurna dan kesadaran penuh terhadap 

hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial 

mereka. 10 

Hasan Langgulung menjelaskan 

bahwa pendidikan dapat dilihat dari dua 

sudut pandang. Dari segi pandangan 

masyarakat dan dan dari segi pnadangan 

individu. Pendidikan dilihat dari sudut 

pandang masyarakat  pendidikan berarti 

pewarsan kebudayaan dari generasi tua 

kepada generasi muda, agar masyarakat 

tetap berlanjut. Atau dengan kata lain 

masyarakat mempunyai nilai-nilai budaya 

yang ingin disalurkan dari generasi ke 

generasi agar identitas masyarakat tersebut 

tetap terpelihara. Dilihat dari sudut pandang 

individu, pendidikan adalah pengembangan 

potensi-potensi yang terpendam dan 

tersembunyi. Individu itu laksana lautan 

dalam yang penuh mutiara dan bermacam-

macam ikan, tetapi tidak tampak, ia masih 

berada di dasar laut. Ia perlu dipancing dan 

digali supaya dapat menjadi makanan dan 

erhiasan bagi manusia.11 

 

 

 

                                                           
10 Radja Mudyaharjo. 2006.  Pengantar 

Pendidikan: Sebuah Study Awal tentang Dasa-dasar 

Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di 

Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, hal. 

3   
11 Hasan Langgulung. 1992. Asas-asas 

Pendidikan Islam. Jakarta : Pustaka Al-Husna, hal. 3 
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Tujuan Pendidikan 

Dalam UU RI No 20 Tahun 2003: 

tujuan pendididkan adalah berkembangnya 

potens peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuahn 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. 

Menurut Rulam Ahmadi, tujuan 

pendidikan secara umum adalah 

mengembangkan segala potensi bawaan 

manusia secara integral, simultan, dan 

berkelanjutan agar manusia mampu 

melaksanakan tugas dan kewajiban dalam 

kehidupan guna mencapai kebahagiaan di 

masa sekarang dan masa mendatang.12 

Menurut Huberman dalam Rulam 

Ahmadi , tujuan pendidikan adalah untuk 

pembangunan negara secara keseluruhan 

melalui penyediaan tenaga kerja terampil 

untuk peranan –peranan yang beragam dan 

melalui pengejaran pada generasi baru 

mengenai tujuan-tujuan masyarakat secara 

menyeluruh dan alat-alat pemenuhan 

mereka. Menurut  Amos Comenius, tujuan 

pendidikan adalah untuk membuat 

persiapan yang berguna di akhirat nanti.13 

Menurut Sudarwan Danim, tujuan utama 

pendidika adalah transmisi pengetahuan 

atau proses pembangunan manusia menjadi 

berpendidikan14 

Menurut Barnadib, tujuan pendidikan 

memiliki berbagai tingkatan, mulai dari 

tujuan umum, tujuan khusus, tujuan tidak 

lengkap, tujuan sementara, tujuan 

intermedian, dan tujuan insidental.15 Tujuan 

umum adalah tujuan yang akan dicapai di 

akhir proses pendidikan, yaitu tercapainya 

kedewasaan jasmani dan rohani peserta 

                                                           
12 Dr. Rulam Ahmadi.  Pengantar Pendidikan 

: Asas dan Filsafat Pendidikan. Yogyakarta : Arruzz 

Media. H. 49 
13 Hasbullah. Dasar-dasar Ilmu 

Pendidikan.Jakarta : Raja Grafindo Persada. H. 43 
14 Sudarwan Danim. Pengantar 

Kependidikan: Landasan, Teori dan 234 metafora 

Pendidikan.  Bandung: Alfabeta. Hal. 40 
15 Imam Barnadib. 1984. Pengantar Ilmu 

Pendidikan Sistematik. Yogyakarta. IKIP 

Yogyakarta. 

didik. Tujuan khusus adalah tujuan yang 

hendak dicapai berdasar usia, jenis kelamin, 

sifat, bakat, inteligensi, lingkngan sosial 

budaya, tahap-tahap perkembangan tuntutan 

syarat pekerjaan, dan sebagainya. Tujuan 

tidak lengkap adalah tujuan yang 

menyangkut sebagian aspek manusia, 

misalnya tujuan khusus pembentukan 

kecerdasan saja. Tujuan sementara adalah 

tujuan yang dilakukan setingkat demi 

setingkat untuk mencapai tujuan umum.  

Tujuan intermedier adalah tujuan perantara 

bgi tujuan lainnya. Contoh : anak 

dibiasakan untuk menyapu halaman, 

maksudnya agar ia kelak mempunyai rasa 

tanggung jawab. Tujuan insidental adalah 

tujuan yang dicapai pada saat-saat tertentu 

yang sifatnya seketika dan spontan. Seperti 

orang tua menegur anaknya agar berbicara 

sopan. 

Zakiya Darajat mebagi tujuan 

pendidikan kepada : tujuan umum, Tujuan 

akhir, Tujuan sementara dan tujuan 

opersional.16 Tujuan secara umum adalah 

tujuan yang akan dicapai dengan semua 

kegiatan pendidikan , baik dengan cara 

pengajaran maupun dengan cara yang 

lainnya. Tujuan ini meliputi seluruh aspek 

kemanusiaan yang meliputi sikap, tingkah 

laku, penampilan, kebiasaan dan 

pandangan. Tujuan akhir pendidikan adalah 

terbentuknya insan kamil dengan pola 

takwa kepada Allah SWT. Tujuan 

sementara adalah tujuan yang akan dicapai 

setelah anak didik diberi sejumlah 

pengalaman pendidikan formal.Tujuan 

intruksional Umum dan tujuan intruksional 

khusus (TIU-TIK) dapat dimasukkan pada 

tujuan sementara. Tujuan operasional 

adalah tujuan praktis yang akan dicapai 

dalam jumlah pendidikan tertentu. Dr. 

Bashrowi dan Abdul Wahid menyebutkan 

tujaun pendidikan akan sama dengan 

gambaran manusia terbaik menurut orang 

tertentu. Mungkin saja seorang tidak 

mampu melukiskan dengan kata-kata 

tentang bagaimana manusia yang baik yang 

ia maksud. Sekalipun demikian tetap saja ia 

                                                           
16 Zakiya Darajat. 1992. Ilmu Pendidikan 

Islam.  Jakarta : bumi Aksara, hal. 30-32 
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menginginkan tujuan pendidikan itu 

haruslah manusia terbaik. 17 Talhah Hasan 

menyebutkan tujuan pendidikan sama 

dengan tujuan manusia. Manusia 

menginginkan semua manusia termasuk 

anak keturunannya menjadi manusia yang 

baik. Sampai disini tidaklah ada perbedaan 

akan muncul tatkala merumuskan ciri-ciri 

manusia yang baik.18  Ahmad Syafi’i 

Ma’arif menjelaskan, mausia yang baik 

merupakan sosok manusia yang tidak 

menghabiskan masa hidup yang ringkas ini 

dengan sia-sia.19 

 

Jalur Pendidikan  

Dalam pasal 13 UU RI No 20 ahun 

2003 dijelaskan jelur pendidikan terdiri atas 

: pendidikan formal, non formal dan 

informal yang saling dapat melengkai dan 

memperkaya. Ki Hajar Dewantara 

menyebutkan Tripusat pendidikan yaitu : 

sekolah, keluarga dan masyarakat. Ahmad 

tafsir menjelaskan bahwa pendidikan dapat 

dibagi tiga. Yaitu pendidikan formal, non 

formal dan in formal. Tempat pendidikan 

informal itu di rumah tangga, tempat 

pendidikan non formal di kursus-kursus, 

dan tempat pendidikan formal itu di 

sekolah.20 Umar Tirtaraharja menyebutkan 

ada tiga macam lingkungan pendidikan 

yang utama yaitu keluarga, sekolah dan 

masyarakat, dan ketiganya disebut dengan 

tripusat pendidikan.21 

 

Pendidikan Formal 

Dalam pasal (1) UURI No 20 Tahun 

2003 dijelaskan Pendidikan formal adalah 

                                                           
17 Dr. H. Bashori Muchlisin dan Drs. H. 

Abdul Wahid. Pendidikan Islam Kontemporer. 

Bandung : PT. Refika Aditama, hal. 3 
18 Muhammad Tholhah Hasan. 1986. Islam 

dalam Persfektif Sosial Budaya. Jakarta : Galasa 

Nusantara, hal. 16-17 
19 Ahmad Syafi’i Ma’arif. 1995. 

Membumikan Islam. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

hal. 11 
20 Prof. Dr. Ahmad Tafsir. 2013. Ilmu 

Pendidikan Islam. Bandung : PT. Remaja 

rosdakarya, hal. 238 
21 Prof. Dr. Umar Tirtarahardja. 2008. 

Pengantar Pendidikan. Jakarta : PT Renika Cipta, 

hal. 167. 

jalur pendidikan yang terstruktur dan 

berjenjang yang terdiri atas Pendidikan 

Dasar, Pendidikan Menengah dan 

Pendidikan Tinngi. 22 Dalam pasal (14) 

dijelaskan jenjang pendidikan formal terdiri 

atas pendidikan dasar, pendidikan 

menengah dan pendidikan tinggi. Pasal (15) 

berbunyi :Jenis pendidikan 

mencakuppendidikan umum, kejuruan, 

akdemik, profesi, fokasi, keagamaan dan 

khusus. Pasal (16) berbunyi : Jalur, jenjang 

dan jenis pendidikan dapat diwujudkan 

dalam bentuk satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 

Dalam kehidupan sehari-hari, apabila 

menyebut nama pendidikan formal, 

persepsi kebanyakan orang adalah sekolah. 

Pada dasarnya pendidikan formal adalah 

pendidikan yang memiliki aturan resmi 

yang sangat ketat dalam segala aspeknya, 

jauh lebih ketat dari pendidikan informal 

dan non formal.23 Combs dalam Rulam 

Ahmadi mengemukakan bahwa pendidikan 

formal terstruktur secara hirarkis, 

sistemyang bergelar secara kronologis yang 

berlangsung mulai dari sekolah dasar 

hingga universitas dan termasuk study-

study akademik umum , ragam program-

program dan lembaga-lembaga khusus 

untuk pelatihan teknik dan profesional 

penuh waktu. Pada pendidikan formal, 

proses belajar terjadi secara hirarkis, 

terstruktur, berjenjang termasuk study 

akademik secara umum, beragam program 

lembaga denganwaktu penuh atau full time, 

pelatihan teknis dan profesional.24 

Sekolah merupakan tampat/lembaga 

pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam 

UURI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem 

Pendidikan Nasional, yang terdiri dari 

pendidikan Dasar, pendidikan menengah 

                                                           
22 UURI No. 20 tahun 2003. Sisitem 

Pendidikan Nasioanl. 
23 Dr. Rulam Ahmadi.  Pengantar Pendidikan 

: Asa dan Filsafat Pendidikan. Yogyakarta : Arruzz 

Media. Hal 81 
24 24 Prof. Dr. Saleh Marzuki, M. Ed. 2012 . 

Pendidikan Non Formal : Dimensi dalam 

Keaksaraan Fungsional, Pelatihan dan Andragogi. 

Malang : PT. Remaja rosdakarya, hal. 137 
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dan pendidikan Tinggi. Sebagai lembaga 

formal sekolah mempunyai tanggung jawab 

sebagai berikut25 : (a) Tanggung jawab 

formal kelembagaan sesuai dengan fungsi 

dan tujuan yang telah ditetapka  dalam 

Undang-undang, (b) Tanggung jawab 

keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan 

dan tingkat pendidika yang dipercayakan 

kepadanya oleh masyarakat dan bangsa, (c) 

Tanggung jawab fugsional, yaitu tanggung 

jawab profesional pengelola dan pelaksana 

pendidikan yang menerimaketetapan ini 

berdasarkan ketentuan-ketentuan 

jabatannya. Tanggung jawab ini merupakan 

pelimphan tanggung jawab dan 

kepercayaan orangtua (masyarakat) kepada 

sekolah dari para guru. 

 

Pendidikan non formal  

Pendidikan non formal sebagaimana 

dijelaskan dalam UURI No 20 Tahun 2003 

pasal (1) adalah  jalur pendidikan diluar 

pendidikan formal yang dapat dilaksanakan 

secara terstruktur dn berjenjang.  jalur 

pendidikan yang diselenggarakan oleh 

warga masyarakat yang mememrlukan 

layanan pendidikan yang berfungsi sebagai 

pengagganti, penambah, dan/atau 

pelengkap pendidikan formal dalam rangka 

mendudkung pendidikan sepanjang hayat. 

Pendidikan non formal berfungsi 

mengembangkan potensi peserta didik 

dengan enekana pada penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan fungsional 

serta pengembangan sikap dan kepribadian 

profesioanl. Satuan pendidikan dapat 

berupa lembaga kursus, lembaga pelatihan, 

kelompok belajar, pusat kegiatan belajar 

masyarakat dan majlis ta’lim, serta satuan 

pendidikan yang sejenis. 

Pada pendidikan non formal ( 

nonformal education), proses belajar terjadi 

secara terorganisasikan di laur sitem 

persekolahan atau pendidikan formal, baik 

dilaksanakan terpisah meupun merupakan 

bagian penting dari suatu kegiatan yang 

lebih besar yang dimaksudkan untuk 

                                                           
25 Hasbullah. Dasar-dasar Ilmu 

Pendidikan.Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 47 

melayani sasaran didik tertentu dan 

belajarnya tertentu pula.26 

Tempat pendidikan non formal adalah 

masyarakat. Masyarakat besar pengaruhnya 

dalam memberi arah terhadap pendidikan 

anak, terutama para pemimpin masyarakat 

atau penguasa yang ada didalamnya. 

Dengan demikian, di pundak mereka 

terpikul keikutsertaan membimbing 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Ini 

berarti bahwa pemimpin dan penguasa dari 

masyarakat ikut bertanggung jawab 

terhadap penyelenggaraan pendidikan. 

Sebab tanggung jawab pendidikan pada 

hakikatnya aerupakan tanggung jawab 

moral dari setiap orang dewasa baik sebagai 

perorangan maupun sebagai kelompok 

masyarakat.27 

Masyarakat dapat diartikan sebagai 

satu bentuk tata kehidupan sosial dengan 

tata nilai dan tatabudaya sendiri. Dalam arti 

ini masyarakat adalah wadah dan wahana 

pendidikan, medan kehidupan manusia 

yang majmuk ( plural: suku, agama, 

kegiatan kerja, tingkat pendidikan, tingkat 

sosialekonomi dan sebagainya). Manusia 

berada dalam multikompleks 

antarhubungan dan antaraksi dalam 

masyarakat. Dalam konteks pendidikan, 

masyarakat merupakan lingkungan ketiga 

setelah keluaraga dan sekolah. Pendidikan 

yang dialami dalam masyarakat ini, telah 

mulai ketika anak-anak untuk beberapa 

waktu setelah lepas dari asuhan keluarga 

dan berada di luar dari pendidikan sekolah. 

Dengan demikian berarti pendidikan 

tersebut tampaknya lebih luas.28 

Masyarakat adalah merupakan tempat 

pendidikan yang sulit diidentifikasi, kecuali 

bila berupa lembaga-lembaga seperti 

kepolisian, pengadilan, lembaga 

pemasyarakatan dan kursus-kursus. Karena 

sulit diidentifikasi, maka sulit juga datur 

                                                           
26 Prof. Dr. Saleh Marzuki, M. Ed. 2012 . 

Pendidikan Non Formal : Dimensi dalam 

Keaksaraan Fungsional, Pelatihan dan Andragogi. 

Malang : PT. Remaja rosdakarya, hal. 137 
27 Zakiya Darajat. 1992. Ilmu Pendidikan 

Islam.  Jakarta : bumi Aksara, hal. 45 
28 Hasbullah. Dasar-dasar Ilmu 

Pendidikan.Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 55 
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atau diawasi. Oleh karena itu bagi regulator 

pendidikan kelihatannya cukuplah 

mengatur tempat pendidikan yang mudah 

diidentifikasi seperti dipenjara, kepolisisan, 

kantor-kantor organisasi politik dan 

organisasi sosial. Pemerintah seharusnya 

mengatur lembaga-lembaga itu agar ia 

menjalankan fungsinya sebagai lembaga 

pendidikan, dan apabila melanggar harus 

disanksi dengan tegas.  Bukan mustahil 

kekuatan suatu bangsa dipengaruhi oleh 

buruknya lembaga-lembaga itu dalam 

menjalankan fungsinya sebagai tempat 

pendidikan.29 

 

Pendidikan informal 

Dalam UU RI No 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional 

disebutkan pendidikan informal adalah 

Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan30. 

Selanjutnya dalam pasal 27 disebutkan 

bahwa : 1) Kegiatan pendidikan informal 

dilakukan oleh keluarga dan lingkungan 

berbentuk kegiatan belajar secara 

mandiri.2) Hasil pendidikan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1)  diakui sama 

dengan pendidikan formal dan non formal 

setelah peserta didik lulus ujian sesuai  

Standar Nasional Pendidikan. 3) Ketentuan 

mengenai pengakuan hasil pendidikan 

informal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) diatur lebih lanjut dengan peraturan 

pemerintah. 

Rulam Ahmadi menjelaskan 

pendidikan informal adalah pendidikan 

yang tidak terstruktur yang berkenaan 

dengan pengalaman sehari-hari yang tidak 

terencana dan tidak terorganisir ( belajar 

insidental)31. Jika pengalaman-pengalaman 

diinterpretasikan atau dijelaskan oleh 

orang-orang yang lebih tua atau teman 

sejawat pengalaman itu merupakan 

pendidikan informal. 

                                                           
29 Prof. Dr. Ahmad Tafsir. 2013. Ilmu 

Pendidikan Islam. Bandung : PT. Remaja 

rosdakarya, hal. 237 
30 UURI No 20 tahuun 2003. Sistem 

Pendidikan Nasional. 
31 Dr. Rulam Ahmadi.  Pengantar Pendidikan: 

Asadan Filsafat Pendidikan.Yogyakarta:Arruzz 

Media.H. 49 

Pada pendidikan informal ( Informal 

Education), Proses belajar sepanjang hayat 

yang terjadi pada setiap individu dalam 

memperoleh nilai-nilai, sikap, keterampilan, 

dan pengetahuan melalui pengalaman 

sehari-hari atau pengaruh pendidikan dan 

sumber-sumber lainnya di sekitar 

lingkungannya. Hampir semua bagian 

prosesnya relatif tidak terorganisasikan dan 

tidak sistematik. Meskipun demikian , tidak 

berarti hal ini menjadi tidak penting dalm 

proses pembentukan kepribadian.32 

Tempat pendidikan informal menurut 

Ahmad Tafsir adalah di keluarga. Hal ini 

senada dengan pendapat ki Hajar 

Dewantara, bahwa keluarga adalah salah 

satu dari tripusat pendidikan. Keluarga 

adalah merupakan lingkungan pendidikan 

yang pertama, karena dalam keluarga inilah 

anak pertama-tama mendapatkan didikan 

dan bimbingan.  Keluarga juga dikatakan 

lingkungan yang utama, karena sebagian 

besar kehidupan anak adalah di dalam 

keluarga, sehingga pendidikan yang paling 

banyak diterima oleh anak adalah dalam 

keluarga. Di dalam keluargalah anak didik 

mulai mengenal hidupnya. Hal ini harus 

disadari dan dimengerti oleh para keluarga 

yaitu orang tua bahwa anak dilahirkan 

dalam lingkungan keluarga yang tumbuh 

dan berkembang sampai anak itu meleaskan 

diri dari ikatan keluarga ( sudah membentuk 

keluarga sendiri).33 

Selanjutnya Hasbullah menjelaskan 

fungsi dan peran pendidikan keluarga, yaitu 

: (a) Pengalaman pertama masa kanak-

kanak, (b) Menjamin kehidupan emosional 

anak, (c) Menanamkan dasar pendidikan 

moral, (d) Memberikan dasar pendidikan 

sosial, (e) Peletakan dasar-dasar 

keagamaan. 

Keluarga yang dalam hal ini orang tua 

merupakan pendidik utama dan pertama 

                                                           
32 Prof. Dr. Saleh Marzuki, M. Ed. 2012 . 

Pendidikan Non Formal : Dimensi dalam 

Keaksaraan Fungsional, Pelatihan dan Andragogi. 

Malang : PT. Remaja rosdakarya, hal. 137 
33 Hasbullah. Dasar-dasar Ilmu 

Pendidikan.Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 37-

43 
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bagi anak-anak mereka. Karena dari 

merekalah anak mula-mula menerima 

pendidikan. Dengan demikian bentuk 

pertama dari pendidikan terdapat dalam 

kehidupan keluarga. Pada umumnya 

pendidikan dalam rumah tangga itu bukan 

lahiar dari pengetahuan mendidik, 

melainkan karena secara kodrati suasana 

dan strukturnya memberikan kemungkinan 

alami membangun situasi pendidikan. 

Situasi pendidikan itu terwujud secara 

timbal balik antara orang tua dan anak. 

Mengenai tanggung jawab orang tua 

terhadap anak Nabi SAW. Bersabda: 

نه فأبواه يهودا على الفطرة كل مولود يولد

 اوينصرانه او يمجسانه الحديث .....34 

“ Setiap anak dilahirkan dalam 

keadaan suci, maka orang 

tuanyalah yang menjadikan 

mereka yahudi, nasrani atau  

majusi .......”. 

 

Dari hadis ini berarti seluruh 

tanggung jawab anak ada pada orang tua. 

Bahkan dimanapun anak itu berada, baik 

saat dia bersekolah maupun sedang bermain 

dengan temannya tanggung jawab orang tua 

tetap ada padanya. 

Walaupun di saat ini keluaraga 

kehilangan fungsi yang semula menjadi 

tanggung jawabnya, namunkeluarga masih 

tetap merupakan lembaga yang paling 

penting dalam roses sosialisasi anak, karena 

keluarga yang memberikan tuntunan dan 

contoh-contoh semenjak masa anak-anak 

sampai dewasa dan berdiri sendiri. Adanya 

perubahan fungsi keluarga mempunyai 

pengaruh besar terhadap proses pendidikan 

pada umumnya, termasuk pendidikan 

formal. Dalam keluarga pada masyarakat 

yang belum maju, orang tua merupakan 

sumber pengetahuan dan keterampilan yang 

diwariskan atau diajarkan pada anak-

anaknya. Dalam keluarga yang semacam ini 

orang tua memegang otoritas sepenuhnya. 

Sebalinya dalam masyarakat yang sudah 

maju , orang tua harus membagi otoritas 

                                                           
34 Abu Abidillah Muhammad bin Islamil Bin 

Ibrahim Bin Mugiroh Al-Ja’fi Al-Bukhari. 1422H. 

Shahih Al-Bukhari. Dar Thuq Al-Najah. hal,  

dengan orang lain, terutama guru dan 

pemuka masyarakat, bahkan dengan anak 

mereka sendri yang memperoleh 

pengethauan baru di luar keluarga.  

Hubungan keluargapun berubah dari 

hubungan yang bersifat otoritatif menjadi 

hubungan yang bersifat kolegal. Dalam 

keluarga ini lebih dapat ditumbuhkan 

erasaan aman, salaing menyayangi dan sifat 

demokratis, pada diri anak sebab sebab 

keputusan yang diambil selalu dibicarakan 

bersama oleh seluruh angota keluarga. 

Perubahan sifat hubungan natara orang tua 

dan anak , akan diiringi pula dengan 

perubahan hubungan antara guru dan siswa 

serta didukung oleh iklim keterbukaan yang 

demokratis dalam masyarakat. Dengan kata 

lain saling terdapat pengaruh antara ketiga 

pusat pendidikan itu, yaitu keluarga, 

sekolah dan masyarakat. 

Menurut penulis apapun perubahan 

tanggung jawab orang tua terhadap 

anakanya, oran tua tetaplah menjadi yang 

terpenting dalam pendidikan anaknya. 

Partisipasi orang tua dalam pendidikan 

anaknya selalu dibutuhkan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Walaupun orang tua secara langsung tidal 

bisa menjlankan tugasnya sebagai pendidik 

lantaran mereka bekerja, bahkan kadang 

berbula-bulan tidak bertemu dengan 

anaknya karena bekerja di luar daerah, akan 

tetapi kontrol orang tua, tetap saja 

dibutuhkan. Karena segala tanggung jawab 

akhir pendidikan anak tetap ada pada orang 

tua. 

 

Full Day School   

Full day school pada awalnya muncul 

pada awal tahu 90-an di Amerika 

Serikat.pada waktu itu full day school 

dilaksanakan untuk jenjang sekolah taman 

kanak-kanak dan selanjutnya meluas pada 

jenjang yang lebih tinggi mulai dari SD 

sampai dengan menengah atas.Ketertarikan 

para orang tua untuk memasukkan anaknya 

ke full day school dilatar belakangi oleh 

bebrapa hal, yaitu karena semakin 

banyaknya kaum ibu yang bekerja di luar 

rumah dan mereka banyak yang memiliki 
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anak berusia di bawah umur 6 

tahun.Meningkatnya usia anak pra sekolah 

yang ditampung di sekolah-sekolah milik 

publik ( masyarakat umum), meningkatnya 

pengaruh televisi dan mobilitas para orang 

tua, serta kemajuan kemoderenan yang 

mulai berkembang di segala aspek 

kehidupan.Dengan memasukkan  anak 

mereka ke full day school, meraka berharap 

dapat memperbaiki nilai kademik anak-

anak mereka sebagai persiapan untuk 

melanjutkan ke jenjang berikutnya dengan 

sukses. Dan dalam hasil penelitian tentang 

ini  disebutkan bahwa anak yang 

menempuh pendidikan di full day school 

terbukti tampil lebih baik dalam mengikuti 

setipa setiap mata pelajaran dan 

menunhjukkan keuntungan yang lebih 

signifikan.35 

Adapun munculnya sitem full day 

school di indonesia diawalai dengan 

menjamurnya istilah sekolah unggulan 

sekitar tahun 19990-an yang banyak 

dipelopori oleh sekolah-sekolah swasta 

termasuk sekolah-sekolah ykang berlabel 

islam. Dalam pengertian yang ideal, 

sekolah unggul adalh sekolah yang fokus 

pada kualitas proses pembelajaran, bukan 

pada kualitas input  siswanya. Kualitas 

proses pembelajaran bergantung pada 

sistem pembelajarannya. Namun faktanya 

sekolah unggulan biasanya ditandai dengan 

biaya yang mahal, fasilitas yang lengkap 

dan serba mewah, elit, lain dari pada yang 

lain, serta tenaga-tenaga pengajar yang 

profesional, walaupun keadaan ini kadang 

tidak menjamin kualitas pendidikan yang 

dihasilkan.36 Term unggulan ini yang 

kemudian dikembangkan oleh para 

pengalola di sekolah-sekolah menjadi 

bentuk yang lebih beragam dan menjadi 

trad mark, diantaranya  adalah full day 

school dan sekolah terpadu. Pendidikan 

terpadu merupakan salah satu wujud 

implementasi paradigma yang berusaha 

mengintegrasikan nilai-nilai ilmu 

                                                           
35 http://mkpd.Wordpress.(menakar 

kapitalisasi fullday school) 
36 Sismanto, “Awal Munculnya Sekolah 

Unggulan”, Artikel  (21 Mei 2007) 

pengetahuan, nilai-nilai agama dan etik, 

serta mampu melahirkan manusia yang 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, 

memiliki kematangan profesional sekaligus 

hidup dalm nilai-nilai islami.37 

Secara etimolgi, kata full day school 

berasal dari bahasa Inggris. Terdiri dari kata 

full yang berarti penuh, dan day yang 

berarti hari. Ketika digabung menjadi full 

day, mengandung arti sehari penuh. Full 

day juga bisa diartikan hari sibuk, karena 

seharian penuh dengan kesibukan. 

Sedangkan school artinya sekolah.38 Jadi 

arti dari full day school ketika dilihat dari 

segi etimologinya dapat diartikan kegiatan 

belajar yang dilakukan seharian penuh di 

sekolah. 

Secara terminologi, full day school 

mengandung arti sitem pendidikan yang 

menerapkan pembelajaran atau kegiatan 

belajar mengajar sehari penuh dengan 

memadukan sistem pengajaran yang 

intensifnyakni dengan menambah jam 

pelajaran untuk pendalaman materi 

pelajaran serta pengembangan diri dan 

kreatifitas. 39 

Pada sistem pendidikan full day 

school sebagian besar waktu peserta 

didik banyak dihabiskan dilingkungan 

sekolah dengan tujuan untuk 

mengkondisikan peserta didik dengan 

pembiasaan positif secara terkontrol. 

Sekolah yang dapat menciptakan 

keakraban antar siswa dan antar guru 

karena waktu bersama yang lebih lama. 

Ada beberpa hal yang melatar belakangi 

munculnya sistem pendidikan full day 

school antra lain40 :  

                                                           
37 Muhaimin, dkk., Paradigma Pendidikan 

Islam: Upaya mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 

cet.1, 2001), hal. 45-46 
38 Jhon M Echols & Hassan Shadily, Kamus 

Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia, t. th), hal. 

260. 
39 http://www. Sekolah Indonesia. 

Com/Alirsyad/smu/muqaddimah.  
40 Baharudin. 2009. Pendidikan dan Psikologi. 

Yogyakarta : Arruz Media.  Hal. 229 

http://www/
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a. Jumlah orang tua tunggal menngkat 

dan banyaknya aktivitas orang tua 

b. Perubahan sosial budaya yang 

terjadi di masyarakat , dari 

masyarakat agraris menuju 

masyarakat industri 

c. Perubahan sosial budaya 

mempengaruhi pola pikir dan cara 

pandang masyarakat 

d. Kemajuan ilmu engetahuan dan 

teknologi begitu cepat sehingga jika 

tidak dicermati kita akan menjadi 

korban semakin canggihnya 

perkembangan dunia komonikasi 

Setiap sistem pembelajaran pasti 

memilki kelebihan dan kekurangan 

dalam penerapannya. Tidak terkecuali 

dengan sistem full day school. Berikut 

akan diuraikan beberap kelebihan dan 

kekurangan dari sistem full day school. 

Adapun kelbihannya adalah : 

a. Anak mendapat pendidikan umum 

antisipasi terhadap perkembangan 

ilmu pengetahuan 

b. Anak memperoleh pendidikan 

keislaman secara layak dan 

proposional 

c. Anak mendapat pendidikan 

kepribadian yang bersifat antisipatif 

terhadap perkembangan sosial budaya 

d. Potensi anak didik tersalurkan melalui 

kegiatan ekstra kurikuler 

e. Perkembangan bakat minat dan 

kecerdasan anak terantisipasi sejak 

dini. 

Adapun kekurangannya adalah : 

a. Faktor sarana dan prasarana : 

keterbatasan sarana dan prasaran 

dapat menghambat kemajuan 

sekolah, oleh karena itu perlu 

adanya pengelolaan pendidikan 

yang baik dalam hal sarana dan 

prasarana sebagaimnana dikatakan 

bahwa sekolah dapat berhasil 

apabila peneglolaan sarana dan 

prasarananya juga baik 

b. Kualitas guru/pendidik. Kualitas 

guru juga berpengaruh terhadap 

kelangsungan proses belajar 

mengajar pada full day school, 

karena diperlukan sikap profesional 

guru untuk mencapai tujuan 

pendidikan. 

Mengenai full day school 

mengandung pemahman yang bervariasi 

dikalangan pakar pendidikan, yang tentu 

saja butuh penyatuan pemahaman 

sehingga dapat difahami degan bena oleh 

masyarakat pebagai penikmat 

pendidikan. Penulis sendiri bingung 

ketika menteri pendidikan menjelaskan 

akan diberlakukannya full day di seluruh 

lembaga pendidikan dasar dan menengah 

dengan pertimbangan kerena banyak 

orang tua siswa yang tidak bisa 

mengurus anakanya, lantaran mereka 

bekerja seharian, sehingga diambil 

alternatif akan diberlakukannya full day 

schooll tersebut. 

Sementara di indonesia, kehidupan 

masyarakat sangatlah hiterogen, meodel 

pendidikan yang diterapkan diseluruh 

nusantara ini juga hiterogen. Oleh karena 

itu menurut penulis, ketika memahami 

full day school secara etimologi , tidak 

bisa diterapkan di seluruh pelosok 

nusantara. Artinya harus ada klasifikasi, 

masyakat manakah yang membutuhkan 

diterapkannya fullday school dan yang 

tidak.  

Bahkan lebih dari istilah fullday 

ada istilah yang lebih dalam berkenaan 

dengan pendidikan yaitu istilah full time 

education ( belajar sepanjang waktu). 

Istilah ini muncul dari pondok pesantren, 

karena seluruh waktunya, para santri 

penuh dengan nilai-nilai pedidikan, 

bahkan tidurun memiliki nilai-nilai 

pendidikan karena tidurpun ada aturan-

aturan yang perlu diperhatikan oleh 

seorang santri. 

Dilihat dari kurikulumnya full day 

school memiliki relevansi dengan 

pendidikan terpadu. Endidikan terpadu 

ini banyak diterapkan dalam lembaga 

pendidikan umum berlabel islam. Dalam 

konteks pendidikan islam, pendidikan 

terpadu artinya memadukan ilmu umum 
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dengan ilmu agama secara seimbang dan 

terpadu.41 

Dari itu menurut penulis, jika 

istilah full day akan tetap diberlakukan, 

maka perlu ada pemahaman yang benar 

sehingga tidak timbul salah tafsir tentang 

hal ini. Full day school tidak cukup 

dilihat dari satu sudut pandang saja. 

Perlu ada pemahaman yang luas. Maka 

merupakan suatu langkah yang benar di 

momen ini adanya pemahaman fullday 

school dari sudut pandang formal, non 

formal dan informal. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Dari pemparan di ataas dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana beajar 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 

2. Tujuan Pendidikan , terdiri dari tujuan 

akhir, tujuan umum dan tujuan khusus. 

Tujuan akhir adalah tujuan akhir 

pendidikan itu yaitu terciptanya insan 

kamil sebagai kholifah di bumi. Tujuan 

umum adalah tujuan yang ingin dicapai 

oleh lembaga pendidikan. Tujuan khusus 

adalah tujuan yang ada pada masing-

masing mata pelajaran yang diampu oleh 

guru atau dosen. 

3. Jalur pendidikan adalah pendidikan 

formal yang ada di sekolah, pendidikan 

non formal yang tempatnya di 

masyarakat, serta pendidikan informal 

yang tempatnya ada di keluarga. 

4. Full day scholl adalah model pendidikan 

terpadu di mana siswa berada seharian di 

sekolah dengan berbagai macam 

kegiatan yang menyenangkan.  

 

 

                                                           
41 Imron Rossidy, Pendidikan Berparadigma 

Inklusif,  (Malang: UINMalang Press, 2009), 71. 

Saran 
1. Salah satu prinsip pendidikan adalah 

belajar seumur hidup, dari itu belajarlah 

tanpa henti, baik kita itu orang tua, orang 

dewasa, remaja, maupun anak kecil 

2. Orang tua adalah penentu utama 

pendidikan anak-anaknya. Oleh karena 

itu sebagia orang tua hendalah mengawal 

putra-putrinya untuk belajar dimanapun 

tempat belajarnya 

3. Bagi para pelajar dan mahasiswa, 

bulatkan niat belajar mencari ilmu untuk 

menghlangkan kebodohan. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdul Mujib dan Yusuf Mudakkir. Ilmu 

Pendidikan Islam. Jakarta. 

Kencana. Edisi-I.  

Abu Abidillah Muhammad bin Islamil Bin 

Ibrahim Bin Mugiroh Al-Ja’fi Al-

Bukhari. 1422H. Shahih Al-

Bukhari. Dar Thuq Al-Najah.  

Ahmad Syafi’i Ma’arif. 1995. 

Membumikan Islam. Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar, AW.  

Munawir dan Muhammad Fairuz. Kamus 

Indonesia-Arab Al-Munawwir. 

Surabaya : Pustaka Progresif.  

Bobbi Departer., Mark Reardon & Sarah 

Singger Naurie, Quantum 

Teaching (Mempraktekan 

Quantum teaching di ruang kelas-

kelas), (Bandung: Kaifa, 2003), 

Dr. H. Bashori Muchlisin dan Drs. H. 

Abdul Wahid. Pendidikan Islam 

Kontemporer. Bandung : PT. 

Refika Aditama,  

Dr. Rulam Ahmadi.  Pengantar Pendidikan : 

Asas dan Filsafat Pendidikan. 

Yogyakarta : Arruzz Media.  

Hasan Langgulung. 1992. Asas-asas 

Pendidikan Islam. Jakarta : 

Pustaka Al-Husna,  

Hasbullah. Dasar-dasar Ilmu 

Pendidikan.Jakarta : Raja Grafindo 

Persada,  

http://kbbi.web.id/didik 

http://mkpd.Wordpress.(menakar 

kapitalisasi fullday school) 

http://kbbi.web.id/didik


308 | Rif’ah Azizah: Implementasi “Full Day School” dalam Konsep Pendidikan Indonesia. 
 

http://www. Sekolah Indonesia. 

Com/Alirsyad/smu/muqaddimah.  

Imam Barnadib. 1984. Pengantar Ilmu 

Pendidikan Sistematik. 

Yogyakarta. IKIP Yogyakarta. 

Imron Rossidy, Pendidikan Berparadigma 

Inklusif,  (Malang: UINMalang 

Press, 2009),  

Jhon M Echols & Hassan Shadily, Kamus 

Inggris Indonesia, (Jakarta: 

Gramedia, t. th),  

Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah 

dan Sekolah. (Jakarta: LP3ES, 

1974),  

Muhaimin, dkk., Paradigma Pendidikan 

Islam: Upaya mengefektifkan 

Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah, (Jakarta: Remaja 

Rosdakarya, cet.1, 2001),  

Muhammad Tholhah Hasan. 1986. Islam 

dalam Persfektif  Sosial Budaya. 

Jakarta : Galasa Nusantara,  

Prof. Dr. Ahmad Tafsir. 2013. Ilmu 

Pendidikan Islam. Bandung : PT. 

Remaja rosdakarya,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Saleh Marzuki, M. Ed. 2012 . 

Pendidikan Non Formal : Dimensi 

dalam Keaksaraan Fungsional, 

Pelatihan dan Andragogi. Malang : 

PT. Remaja rosdakarya,  

Prof. Dr. Umar Tirtarahardja. 2008. 

Pengantar Pendidikan. Jakarta : PT 

Renika Cipta,  

Radja Mudyaharjo. 2006.  Pengantar 

Pendidikan: Sebuah Study Awal 

tentang Dasa-dasar Pendidikan 

Pada Umumnya dan Pendidikan di 

Indonesia. Jakarta : PT. Raja 

Grafindo persada, 

Sismanto, “Awal Munculnya Sekolah 

Unggulan”, Artikel  (21 Mei 2007) 

Sudarwan Danim. Pengantar Kependidikan: 

Landasan, Teori dan 234 metafora 

Pendidikan.  Bandung: Alfabeta.  

Ta im Penulis Dirjen Pendidikan Islam RI. 

2012. Dasar-dasar Pendidikan. 

Jakarta: Prenadamedia,  

UURI No. 20 tahun 2003. Sisitem 

Pendidikan Nasioanl. 

Zakiya Darajat. 1992. Ilmu Pendidikan 

Islam.  Jakarta : bumi Aksara, hal. 

45 

 

 

http://www/


Risa Durrotun Nailiyah: Penerapan Program “Full Day School” dalam Sekolah Alam. | 309 
 

 
 

PENERAPAN PROGRAM FULL DAY SCHOOL DALAM SEKOLAH ALAM 

 

Risa Durrotun Nailiyah 

 

Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Program Pascasarjana UM 

Jl. Semarang No. 5 Malang 65145 

risadurrotun@yahoo.com 

 

 
Abstrak: Program Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal bukanlah dua jalur pendidikan yang saling 

berlawanan. Namun, merupakan dua jalur pendidikan yang saling melengkapi. Pendidikan nonformal memegang 

peranan penting yang dapat berfungsi melengkapi pendidikan formal yang ada saat ini (Soelaiman Joesoef, 

2008:70). Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, pemerintah terus melakukan perubahan dalam 

pelaksanaan program pendidikan. Program Full Day School merupakan program yang digencarkan oleh Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan yang baru. Sistem pendidikan full day school dan terpadu juga mengutamakan 

pembentukan kepribadian untuk menanamkan nilai-nilai yang positif pada anak (Iwan Kuswandi, 2012). 

Penerapan Full Day School tidak hanya pada pendidikan formal biasa, namun juga pendidikan formal dalam 

bentuk sekolah alam. Sekolah alam adalah salah satu bentuk pendidikan alternatif yang menggunakan alam 

sebagai media utama pembelajaran peserta didiknya. Tidak seperti sekolah biasanya yang menggunakan metode 

belajar mengajar dalam ruang kelas, para peserta didik lebih banyak belajar pada alam terbuka. Penerapan 

program tersebut lebih efektif karena peserta didik dapat berinteraksi secara langsung dengan alam. Peserta didik 

tidak hanya dapat mengetahui alam, namun juga mengenal, menjaga dan merawatnya. Program Full Day School 

dalam sekolah alam merupakan bentuk kolaborasi antara pendidikan formal dan pendidikan nonformal. 

Pendidikan formal dalam bidang mata pelajaran dan sistem Full Day sedangkan pendidikan nonformal dalam 

bidang strategi pembelajaran, metode pembelajaran, sarana belajar dan sistem pembelajarannya. 

 

Kata kunci: Pendidikan Nonformal, Full day School, Sekolah Alam. 

  

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan nasional adalah 

pendidikan yang berdasarkan pancasila dan 

Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada 

nilai-nilai agama, kebudayaan nasional 

Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan 

perubahan zaman. Pendidikan merupakan 

hal yang sangat penting dalam proses 

perkembangan Negara. Keberhasilan 

pendidikan merupakan tolak ukur dari 

keberhasilan suatu Negara, karena kualitas 

pendidikan yang baik akan membentuk 

kualitas sumber daya manusia yang baik 

pula. Keberhasilan pendidikan akan 

tercapai apabila sistem pendidikan yang 

diterapkan sesuai dengan kondisi peserta 

didik. Sistem pendidikan nasional adalah 

keseluruhan komponen pendidikan yang 

saling terkait secara terpadu untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional (UU 

Sisdiknas No. 20 Th. 2003 BAB I, Pasal I, 

Ayat 3).  

Di era globalisasi ini, dunia 

pendidikan harus melakukan rekonstruksi 

pemikiran menuju pemikiran yang lebih 

luas dan luwes. Penyelenggaraan 

pendidikan terdiri dari tiga jalur, yaitu 

pendidikan formal, pendidikan nonformal 

dan pendidikan informal. Penyelenggaraan 

pendidikan akan dapat terlaksana dengan 

baik jika lingkungan sekitarnya saling 

mendukung. Lingkungan tersebut yaitu 

sekolah (formal), lingkungan keluarga dan 

lingkungan masyarakat. Selain dukungan 

dari lingkungan tersebut ada pihak yang 

sangat berpengaruh dalam pelaksanaan 

pendidikan, yaitu pemerintah sebagai 

pembuat kebijakan.  

Usaha untuk meningkatkan mutu 

pendidikan sudah dilakukan sejak dahulu 

dan terus berubah hingga saat ini. Mutu 

pendidikan saat ini ditentukan oleh 

seberapa mahal biaya pendidikan tersebut. 

Salah satu program pendidikan yang 

digencar-gencarkan oleh Menteri 

mailto:risadurrotun@yahoo.com
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Pendidikan dan Kebudayaan yang baru 

yaitu program Full Day School, merupakan 

program pendidikan yang menghabiskan 

waktu anak lebih banyak di sekolah. 

Penerapan program tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan kemampuan anak, baik 

dari segi kognitif, afektif dan psikomotor. 

Banyak yang menganggap bahwa sekolah 

yang menerapkan program Full Day School 

sering kali disebut dengan tempat penitipan 

anak, karena mereka seolah lebih percaya 

menitipkan anak-anak mereka di sekolah 

daripada di pengasuh anak. Karena di 

sekolah mereka mendapat bimbingan dari 

guru yang dapat membantu meningkatkan 

kemampuan anak. 

Penerapan Full Day School tidak 

hanya pada pendidikan formal biasa, namun 

juga pendidikan formal dalam bentuk 

sekolah alam. Sekolah alam adalah salah 

satu bentuk pendidikan alternatif yang 

menggunakan alam sebagai media utama 

pembelajaran peserta didiknya. Tidak 

seperti sekolah biasanya yang 

menggunakan metode belajar mengajar 

dalam ruang kelas, para peserta didik lebih 

banyak belajar pada alam terbuka (menurut 

Efriyani Djuwita, M.Si seorang psikolog 

Perkembangan anak dan staf pengajar 

Fakultas Psikologi UI). Program Full Day 

School dalam bentuk sekolah alam 

merupakan kolaborasi antara pendidikan 

formal dan pendidikan nonformal. Mata 

pelajaran dan sistem pendidikannya 

termasuk dalam pendidikan formal 

sedangkan proses belajar, sarana, metode, 

dan strategi pembelajarannya termasuk 

dalam pendidikan nonformal.  

 

 

PEMBAHASAN  

Konsep Dasar Pendidikan 

Setiap manusia pasti mengalami 

proses pendidikan, baik disengaja maupun 

tidak, baik disadari maupun tidak. Namun, 

tidak semua manusia tersebut mengerti 

makna kata pendidikan. Untuk memahami 

pendidikan, ada dua istilah yang dapat 

mengarahkan pada pemahaman hakikat 

pendidikan, yakni kata  paedagogie dan 

paedagogiek. Menurut Purwanto, 1995: 3 

dalam buku Landasan Pendidikan 

menjelaskan bahwa kata paedagogie 

bermakna pendidikan sedangkan 

paedagogiek bermakna ilmu pendidikan 

(Sukardjo, 2015:7).  

Dalam realitas di dunia pendidikan, 

paedagogi modern membagi fungsi 

pembelajaran menjadi tiga area, yakni apa 

yang dimaksud dengan Taksonomi Bloom. 

Menurut Taksonomi Bloom, pengajaran 

terbagi atas: (1) bidang kognitif, yakni yang 

berkenaan dengan aktivitas mental, seperti 

ingatan pemahaman, penerapan, analisis, 

evaluasi dan mencipta; (2) bidang afektif, 

yakni berkenaan dengan sikap dan rahsia 

diri; dan (3) bidang psikomotor yang 

berkenaan dengan aktivitas visik seperti 

keterampilan hidup (Sukardjo, 2015: 8). 

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. Pendidikan 

adalah proses berkelanjutan. Pendidikan 

dimulai dari bayi sampai dewasa dan 

berlanjut sampai meninggal, yang 

memerlukan berbagai metode dan sumber-

sumber belajar. Malcolm Knowles, 1981 

dalam buku Pendidikan Nonformal 

menyebutkan bahwa format pendidikan 

dikategorikan menjadi tiga yaitu: 

 

Pendidikan Informal  

Proses belajar sepanjang  hayat yang 

terjadi pada setiap individu dalam 

memperoleh nilai-nilai, sikap, keterampilan 

dan pengetahuan melalui pengalaman 

sehari-hari atau pengaruh pendidikan dan 

sumber-sumber lainnya disekitar 

lingkungannya. 

 

Pendidikan Formal 

Proses belajar yang terjadi secara 

hierarkis, terstruktur, berjenjang, termasuk 

studi akademik secara umum, beragam 
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program lembaga pendidikan dengan waktu 

penuh, pelatihan teknis dan professional. 

 

Pendidikan Nonformal 

Proses belajar yang terjadi secara 

terorganisasikan di luar sistem 

persekolahan, baik dilaksanakan terpisah 

maupun merupakan bagian penting dari 

suatu kegiatan yang lebih besar yang 

dimaksudkan untuk melayani sasaran didik 

tertentu dan belajar tertentu. 

Ketiga format pendidikan tersebut 

bukan untuk membandingkan format yang 

satu dengan format lainnya. Ketiganya 

merupakan suatu kesatuan, jika ketiga 

format tersebut dapat terlaksana dengan 

baik maka hakikat pendidikan untuk 

menjadikan mausia seutuhnya dapat 

tercapai. Setiap format pendidikan tersebut 

mempunyai sasaran strategi dan sistem 

pembelajaran yang berbeda. 

Pendidikan di Indonesia masih sangat 

memerlukan perhatian. Pendidikan 

merupakan hal yang sangat penting karena, 

mutu pendidikan berakibat pada 

perkembangan Negara. Mutu pendidikan 

yang bagus maka akan membawa 

pembangunan Negara menjadi lebih maju. 

Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah 

menerapkan berbagai program pendidikan 

salah satunya yaitu program Full Day 

School. Program ini akan diterapkan pada 

sekolah formal. Namun, sebelum program 

tersebut dicanangkan ada beberapa 

Pendidikan formal (sekolah) dan 

pendidikan nonformal (Home schooling) 

telah menerapkan program full day school. 

Ada juga pendidikan yang merupakan 

bentuk kolaborasi dari pendidikan formal 

dan pendidikan nonformal yaitu pada 

pendidikan dengan model sekolah alam. 

Pendidikan dalam model sekolah alam juga 

menerapkan program full day school.  

 

Full Day School 

Pengertian Full Day School 

Full day school berasal dari bahasa 

Inggris. Full artinya penuh, day artinya 

hari, sedang school artinya sekolah. Jadi 

pengertian full day school adalah sekolah 

sepanjang hari atau proses belajar mengajar 

yang diberlakukan dari pagi hari sampai 

sore hari, mulai pukul 06.45-15.00 WIB, 

dengan durasi istirahat setiap dua jam sekali 

(Baharudin, 2010: 221). Dengan demikian, 

sekolah dapat mengatur jadwal pelajaran 

dengan leluasa, disesuaikan dengan bobot 

mata pelajaran dan ditambah dengan 

pendalaman materi. Hal yang diutamakan 

dalam full day school adalah pengaturan 

jadwal mata pelajaran dan pendalaman. 

Sedangkan Full day school menurut 

Sukur Basuki (2007). adalah sekolah yang 

sebagian waktunya digunakan untuk 

program-program pembelajaran yang 

suasana informal, tidak kaku, 

menyenangkan bagi siswa dan 

membutuhkan kretifitas dan inovasi dari 

guru. Dalam hal ini Sukur berpatokan pada 

sebuah penelitian yang menyatakan bahwa 

waktu belajar afektif bagi anak itu hanya 3-

4 jam sehari (dalam suasana formal) dan 7-

8 jam sehari (dalam suasana informal). 

Dari beberapa pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa Full Day School adalah 

program pendidikan yang diterapkan pada 

sekolah formal dengan durasi waktu yang 

lebih panjang. Peserta didik lebih banyak 

mempunyai waktu di sekolah dari pada di 

rumah. Program ini diterapkan dengan 

tujuan agar para pendidikan dapat 

memaksimalkan pengetahuan dan 

pemahaman peserta didik. 

Penyelenggaraan program full dau 

school baik dalam pendidikan formal 

maupun nonformal diharapkan dapat 

mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Program full day school mengutamakan 

pada pembentukan kepribadian untuk 

menanamkan nilai-nilai positif apada anak. 

 

Sistem Pembelajaran Full Day School  

Full Day School menerapkan suatu 

konsep dasar “Integrated-Activity” dan 

“Integrated-Curriculum”. Model ini yang 

membedakan dengan sekolah pada 

umumnya. Dalam Full Day School semua 

program dan kegiatan siswa di sekolah, 

baik belajar, bermain, beribadah dikemas 

dalam sebuah sistem pendidikan. Titik 
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tekan pada Full Day School adalah siswa 

selalu berprestasi belajar dalam proses 

pembelajaran yang berkualitas yakni 

diharapkan akan terjadi perubahan positif 

dari setiap individu siswa sebagai hasil dari 

proses dan aktivitas dalam belajar. Adapun 

prestasi belajar yang dimaksud terletak 

pada tiga ranah, yaitu: (1) Prestasi yang 

bersifat kognitif. Seperti kemampuan siswa 

dalam mengingat, memahami, menerapkan, 

mengamati, menganalisa, membuat analisa 

dan lain sebagainya. Konkritnya, siswa 

dapat menyebtkan dan menguraikan 

pelajaran minggu lalu, berarti siswa tersebut 

sudah dapat dianggap memiliki prestasi 

yang bersifat kognitif. (2) Prestasi yang 

bersifat afektif. Siswa dapat dianggap 

memiliki prestasi yang bersifat afektif, jika 

ia sudah bisa bersikap untuk menghargai, 

serta dapat menerima dan menolak terhadap 

suatu pernyataan dan permasalahan yang 

sedang mereka hadapi. (3) Prestasi yang 

bersifat psikomotor. Kecakapan eksperimen 

verbal dan non verbal, keterampilan 

bertindak dan gerak. Misalnya seorang 

siswa menerima pelajaran tentang adab 

sopan santun kepada orang lain, khususnya 

kepada orang tuanya, maka si anak sudah 

dianggap mampu mengaplikasikannya 

dalam kehidupannya. 

Sistem Pembelajaran adalah suatu 

sistem karena merupakan perpaduan 

berbagai elemen yang berhubungan satu 

sama lain. Tujuannya agar siswa belajar dan 

berhasil, yaitu bertambah pengetahuan dan 

keterampilan serta memiliki sikap benar. 

Adapun proses inti sistem pembelajaran full 

day school, antara lain: (1) Proses 

pembelajaran yang berlangsung secara 

aktif, kreatif, transformative sekaligus 

intensif. Sistem persekolahan dengan pola 

full day school mengindikasikan proses 

pembelajaran yang aktif dalam artian 

mengoptimalkan seluruh potensi untuk 

mencapai tujuan pembelajaran secara 

optimal baik dalam pemanfaatan sarana dan 

prasarana di lembaga dan mewujudkan 

proses pembelajaran yang kondusif demi 

pengembangan potensi siswa yang 

seimbang. (2) Proses pembelajaran yang 

dilakukan selama aktif sehari penuh tidak 

memforsir siswa pada pengkajian, 

penelaahan yang terlalu menjenuhkan. 

Akan tetapi, yang difokuskan adalah sistem 

relaksasinya yang santai dan lepas dari 

jadwal yang membosankan. 

 

Tujuan Program Full Day School 

Pelaksanaan full day school 

merupakan salah satu alternatif untuk 

mengatasi berbagai masalah pendidikan, 

baik dalam prestasi maupun dalam hal 

moral atau akhlak. Dengan mengikuti full 

day school, orang tua dapat mencegah dan 

menetralisir kemungkinan dari kegiatan-

kegiatan anak yang menjerumus pada 

kegiatan yang negatif. Salah satu alasan 

para orangtua memilih dan memasukkan 

anaknya ke full day school adalah dari segi 

edukasi siswa. Menurut Baharuddin (2010: 

229-239) menyebutkan bahwa banyak 

alasan mengapa full day school menjadi 

pilihan. 

1) Meningkatnya jumlah orang tua yang 

berkarir, yang kurang memberikan 

perhatian kepada anaknya, terutama 

yang berhubungan dengan aktivitas anak 

setelah pulang sekolah. 

2) Perubahan social budaya yang terjadi 

dimasyarakat, dari masyarakat agraris 

menuju masyarakat industri. Perubahan 

tersebut berpengaruh pada pola pikir dan 

cara pandang masyarakat. 

3) Perubahan social budaya memengaruhi 

pola pikir dan cara pandang masyarakat. 

Salah satu cirri masyarakat industry 

adalah mengukur keberhasilan dengan 

materi. Hal ini sangat berpengaruh 

terhadap pola kehidupan masyarakat 

yang akhirnya berdampak pada 

perubahan peran. 

4) Kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi begitu cepat sehingga  jika 

tidak dicermati, maka kita akan menjadi 

korban teknologi komunikasi. 

Perkembangan di dunia komunikasi 

seolah-olah tanpa batas, banyak program 

televisi yang membuat anak-anak lebih 

enjoy untuk duduk di depan televisi dan 

bermain play station (PS).  
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Full day school merupakan paradigm 

baru yang dirumuskan untuk mengatasi 

permasalahan yang terjadi. Selain bertujuan 

untuk mengembangkan mutu pendidikan, 

yang paling utama adalah full day school 

bertujuan sebagai salah satu upaya 

pembentukan akidah dan akhlak siswa dan 

menambahkan nilai-nilai positif. Full day 

school juga memberikan dasar yang kuat 

dalam belajar pada segala aspek yaitu 

perkembangan intelektual, fisik, social dan 

emosional. 

 

Sekolah Alam 

Sekolah menjadi tempat yang penting 

untuk menciptakan dan melaksanakan 

sebuah sistem pembelajaran pentingnya 

pemeliharaan alam. Disinilah berbagai 

pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan 

dengan intens dan dalam jangka waktu yang 

lama. Dasar pemikiranya, pemahaman 

tentang pemeliharaan alam adalah sebuah 

gaya hidup bagian dari kebudayaan yang 

harus dipelajari sebagai bagian keseharian 

sejak usia kanak-kanak. Semestinya hasil 

akan menjadi lebih baik jika pemahaman 

tersebut sudah tertanam sejak kecil dan 

menjadi tempat ideal untuk menanamkan 

pengertian tersebut sejak kanak -kanak. 

Menurut Hurlock (Syamsu Yusuf, 2007: 

54) menyatakan bahwa sekolah merupakan 

faktor penentu bagi perkembangan 

kepribadian anak. Pada usia sekitar 7 tahun, 

maka anak akan masuk ke jenjang 

pendidikan dasar (Sekolah Dasar). 

Penanaman nilai serta pembentukan 

kepribadian yang baik sejak dini diharapkan 

dapat mencetak generasi penerus bangsa 

yang unggul, sehingga lahirlah individu 

yang tidak hanya pandai namun juga 

berwatak baik. 

Peranan sekolah sangat besar sebagai 

tahapan awal dalam mendidik anak karena 

akan dijadikan sebagai fondasi dalam 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi serta menjalani kehidupan yang 

lebih kompleks. Sekolah diharapkan 

menciptakan lulusan tidak hanya unggul 

secara akdemik tetapi memiliki budi pekerti 

dan kepribadian yang baik.  

Menurut Efriyani Djuwita,M.Si 

seorang psikolog Perkembangan Anak dan 

staf pengajar Fakultas Psikologi UI, 

Sekolah alam adalah salah satu bentuk 

pendidikan alternatif yang menggunakan 

alam sebagai media utama sebagai 

pembelajaran siswa didiknya. Tidak seperti 

sekolah biasa yang lebih banyak 

menggunakan metode belajar mengajar di 

dalam kelas, para siswa belajar lebih 

banyak di alam terbuka. 

Sekolah alam merupakan bentuk 

pendidikan kolaborasi dari pendidikan 

formal dan pendidikan nonformal. Sekolah 

alam adalah tempat melakukan proses 

belajar mengajar dengan sarana dan 

prasarana yang ada di alam. Tempat belajar 

yang digunakan yaitu berupa gubuk atau 

gazebo. Setting lingkungannya seperti di 

dalam hutan yang dilengkapi dengan 

berbagai permainan (out bond). Konsep 

belajar sekolah alam lebih menyenangkan 

karena menggunakan strategi pembelajaran 

yang kreatif dan sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik. Pembelajaran dilakukan 

dengan banyak memberikan game yang 

sesuai dengan materi yang diberikan. 

Penyusunan kurikulum dilandasi 

dengan pemikiran bagaimana menciptakan 

sistem pembelajaran yang menyenangkan 

dan menarik minat anak didik untuk 

mempelajarinya. Ada beberapa hal yang 

semestinya diperhatikan dalam 

menciptakan pembelajaran tersebut agar 

siswa betul -bteul menyenangi, menghayati, 

melaksanakan, dan terlibat dalam proses 

pelestarian alami ini yaitu : (1) 

Pembelajaran itu harus membentuk jiwa 

eksploratif siswa. Siswa yang memiliki jiwa 

eksploratif akan menemukan jalan untuk 

setiap persoalan dalam pelestarian alam. (2) 

Kegiatan kreatif. Merupakan sisi lain dari 

mata uang jiwa eksploratif. Jika siswa 

eksploratif maka dia akan kreatif. Siswa 

kreatif tidak mudah putus asa dan selalu 

memikirkan cara baru dalam melestarikan 

alam. (3) Kegiatan integral. Ditandai oleh 

keberhasilan siswa yang utuh jiwanya 

artinya siswa tersebut mengerti betul apa 

yang akan dilakukan terhadap alam. 
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Sekolah alam adalah sekolah yang 

menggunakan alam sebagai media 

pembelajaran. Dalam sekolah alam, rasa 

keingintahuan anak dapat tersalurkan. Anak 

diberikan kebebasan untuk memuaskan 

keingintahuan mereka tanpa dihalangi oleh 

ruang kelas. 

 

 

Penerapan Program Full Day School 

Dalam Sekolah Alam  
Full Day School merupakan salah 

satu program yang dicanangkan pemerintah 

untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

Indonesia. Program tersebut umumnya 

diterapkan pada pendidikan formal (bentuk 

sekolah biasa). Sekolah alam merupakan 

bentuk pendidikan dengan mengenalkan 

peserta didik pada alam. Baik dari tempat, 

lingkungan dan materi pembelajaran. 

Proses pembelajaran dalam sekolah alam 

tentu lebih menyenangkan dan kreatif. 

Peserta didik merasa senang berangkat ke 

sekolah dan mengikuti proses 

pembelajaran. Dengan begitu mereka akan 

dengan mudah dapat mengingat, menelaah, 

dan memahami materi pembelajaran yang 

diberikan oleh guru. 

Penerapan program full day school  

dengan sistem bahwa peserta didik 

menghabiskan waktu lebih lama di sekolah 

bukan menjadi masalah. Karena dengan 

bentuk sekolah alam, peserta didik tidak 

merasa bosan dan jenuh ketika berada di 

sekolah. Sekolah alam dilengkapi dengan 

fasilitas dan strategi pembelajaran yang 

lengkap. Selain menggunakan media 

pembelajaran alam, sekolah alam juga 

dilengkapi dengan teknologi modern seperti 

computer, LCD, dan lain-lain.  

 

 

PENUTUP 

Pendidikan merupakan hal yang 

memerlukan perhatian khusus. Kualitas 

pendidikan dapat menentukan kemajuan 

negara. Meningkatkan kualitas pendidikan 

dilakukan dengan berbagai cara, salah 

satunya adalah penerapan program full day 

school pada pendidikan formal dalam 

tingkat SD hingga SMP. Program tersebut 

tidak hanya diterapkan dalam pendidikan 

formal yang sistematis namun juga 

diterapkan dalam pendidikan dalam bentuk 

sekolah alam, yaitu pendidikan yang 

sistematis seperti pendidikan di sekolahan 

sedangkan tempat dan proses 

pembelajarannya mengacu pada pendidikan 

nonformal. 

Penerapan full day school lebih 

efektif diterapkan dalam bentuk sekolah 

alam. Program full day school memerlukan 

waktu yang lebih panjang berada di sekolah 

daripada di rumah. Sekolah alam dilengkapi 

dengan fasilitas yang menyenangkan, 

lingkungan sekolah yang lebih sejuk dan 

bebas karena peserta didik dapat 

berinteraksi langsung dengan alam. Strategi 

pembelajaran yang diterapkan lebih 

menyenangkan. Peserta didik lebih banyak 

aktif untuk memahami materi yang 

diberikan.  

Program full day school mempunyai 

banyak manfaat, salah satunya adalah 

membuat peserta didik gemar belajar. 

Manfaat lainnya yaitu program tersebut 

diterapkan untuk mengatasi permasalahan 

saat ini dimana anak-anak yang kedua 

orang tuanya bekerja akan merasa kesepian 

ketika dia pulang sekolah. Di rumah mereka 

tidak di sambut oleh kedua orang tuanya 

tapi, mereka bertemu dengan asisten rumah 

tangga dan pengasuhnya. Hal tersebut 

mempunyai dampak yang kurang baik bagi 

perkembangan mereka.  
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Abstrak: “Manusia bisa dididik dan dapat mendidik”. Kalimat atau ungkapan ini sering diucapkan oleh Dosen 

pengampu matakuliah Kependidikan; karena itu sangat diingat oleh setiap mahasiswa yang mengikuti 

matakuliah tersebut. Kalimat tersebut sederhana,penuh makna, mudah diingat tetapi sulit untuk diterjemahkan 

dalam kehidupan karena mengandung filosofis yang mendalam,tidak cukup dibahas dalam kesempatan sehari 

apalagi berdurasi jam. Kata pendidikan dan kegiatannya hanyalah diperuntukkan bagi manusia, tidak  bisa 

dikenakan kepada selain manusia (binatang). Sejak lahir manusia bertemu dengan komunitas manusia selain 

kedua orang tuanya, petugas kesehatan yang membantu kelahirannya. Dengan demikian kata pendidikan sudah 

melekat dalam kehidupan dan semua sepak terjangnya sebagai individu maupun sebagai mahluk sosial. Sebagai 

individu, manusia membutuhkan pendidikan sebagai modal untuk hidup dan kehidupannya (survival). Kata 

orang bijak : “manusia terlihat manusia jika berada pada komunitasnya”. Homeschooling atau rumahsekolah, 

hadir sebagai sebuah alternatif seperti jalur yang lain, tetapi home basenya berada di rumah atau keluarga. 

Karenanya, pendidikan informal, nonformal dan formal bisa berjalan secara sinergis. Berilah kesempatan kepada 

masyarakat untuk memilih layanan yang sudah ada dengan layanan yang terbaik.    

 

Kata Kunci: Homeschooling, Pendidikan Formal dan Paradoks 
 

 

PENDAHULUAN 

Sejak kehadirannya, manusia telah 

berinteraksi dengan dunia luar terutama 

orang tuanya sebagai keluarga terdekat,  

kemudian petugas yang menolong kelahiran 

(Bidan/Dokter). Selanjutnya, Ia berinteraksi 

dengan orang sekitar rumah, tetangga dekat 

hingga tetangga jauh. Peran Ibu sangat 

sentral bagi seorang anak.Mulai dari hamil, 

lahir,  menyusui, menidurkan, memandikan, 

menemani/ bermain, membawa ke Dokter 

ketika sakit dan masih banyak kegiatan 

lainnya. 

Dengan bertambahnya usia, seorang 

anak harus tahu dunia luar. Saat anak 

mencapai usia `dua (2) tahun seorang Ibu 

akan membawanya ke tempat layanan Anak 

Usia Dini (PAUD). Dilanjutkan ke 

Kelompok Bermain (KB) dan berakhir di 

Taman Kanak-Kanak pada usia enam(6) 

tahun.Tepat di usia tujuh (7) tahun, para 

orang tua akan mengantarkan mereka ke 

Sekolah Dasar(SD) 

 

 

 

PEMBAHASAN 

Siklus diatas telah membuktikan 

kepada kita bahwa semua manusia akan 

melewati siklus diatas : keluarga  

(informal)-layanan PAUD (nonformal ) dan 

terakhir pada pendidikan yang berlangsung 

di Sekolah (pendidikan formal). Harus 

diakui bahwa pendidikan tertua dan terlama 

adalah pendidikan yang berlangsung dalam 

keluarga; setelah itu terjadi di masyarakat 

(pendidikan non formal- Saleh Marzuki 

2012) dan di sekolah. Secara alamiah siklus 

itu terjadi atau dialami setiap individu; 

siklus tersebut terus terjadi  tanpa terasa 

hingga manusia harus kembali kepada Sang 

Pencipta (meninggal). Tanpa  diatur oleh 

apapun/siapapun setiap manusia akan 

mengalaminya. 

Dalam Undang-Undang no 20 tahun 

2003 pasal 1, ayat 1, 10, 11, 12 dan 13 

dilanjutkan ke pasal 7,8,9, 10 dan 11sudah 

tertulis tentang kewajiban orang tua, 

masyarakat dan pemerintah. Sedangkan 

jalur dan jenjang pendidikan tertuang dalam 

pasal 13 dan 14( UU RI No. 20 Tahun 
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2003). Dalam perjalanan waktu, pendidikan 

formal (sekolah) mendapat porsi yang tidak 

seimbang dibandingkan dengan pendidikan 

nonformal apalagi bagi pendidikan 

informal. Seakan akan ada kesan : 

pendidikan tersebut dibagi atas : a) 

pendidikan formal; b)pendidikan nonformal 

didalamnya termasuk pendidikan informal 

(pendidikan keluarga), apakah tidak disebut 

sebagai diskriminasi ? Kalau mau berkata 

jujur : yang paling banyak memberikan 

kontribusi pada penyiapan individu di masa 

depannya adalah pendidikan yang 

berlangsung dalam keluarga. Waktu 

kehidupan manusia yang berdurasi 24 jam, 

sisa waktu terbanyak ada di dalam keluarga. 

Misal : seorang anak pergi keluar rumah 

(sekolah dan lain-lain adalah 10 jam sehari) 

maka jumlah 14 jam, seorang anak berada 

dalam keluarga. Persoalannya sekarang 

adalah bagaimana orang tua mengatur 

waktu tersebut dapat memberikan 

pengalaman kepada anggota keluarganya 

secara efektif dan efisien. 

Kemajuan IPTEK telah membawa 

kita di dunia/alam yang lain. Telah terjadi 

perubahan, pergeseran dan pergantian 

dalam kehidupan. Pada pendidikan formal 

telah banyak program yang berbau proyek 

seperti dikenal dengan RSBI/SBI- 

Kelas/Sekolah Aksel- Sekolah Ungulan / 

The Best Schools (Thomas Armstrong 

2006/ BRANDED SCHOOL ( Barnawi & 

Moh. Arifin 2013)Sekolah Alam- Sekolah 

Favorit- Sekolah Model-Homescholing ( 

Kak Seto 2007,Maulana D.Kembara 2007 

dan Dwi Cahyo Kurniawan 2013-Skripsi). 

Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan 

pembelajaran terdapat : PAKEM-PAIKEM 

GEMBROT- LS- Full Day Schools dan 

bentuk-bentuk lainnya yang datang dengan 

cepat dan pergi dengan cepat.  

Cepat berlalunya 

program/proyek/pembaharuan atau yang 

lainnya tersebut dikarenakan bangsa ini 

kreatif dalam membuat peristilahan tanpa 

kontrol atau karena kita belum memiliki 

lembaga tersebut; sehingga siapapun boleh 

membuat istilah sesuai dengan niat dan 

keinginan si pembuat istilah. 

Hal lain terkait dengan uraian diatas, 

laporan dari sekolah kepada pihak terkait  

dengan penggunaan  peristilahan lainnya 

belum bisa dibaca oleh halayak/ orang 

awam maupun orang yang ahli dalam 

peristilahan tersebut. Ketika hal itu muncul 

di mass media, bermunculanlah komentar-

komentar mulai dari yang mendukung 

maupun yang tidak mendukung. Semua 

pihak dibuat kebakaran jenggot bagaimana 

menghentikannya. Semoga Seminar ini 

bukan untuk menjawab peran komentar 

yang ada di mass media tersebut. 

Kegiatan ilmiah seharusnya secara 

rutin dilakukan baik oleh Forum Kajian 

Keilmuan, Konsursium,  Forum Guru 

Besar, Forum Prodi/Jurusan yang 

dilaksanakan oleh Perguruan 

Tinggi/Swasta. Penelitian dan Pengabdian 

kepada masyarakat dapat dijadikan ajang 

kajian keilmuan dan hasilnya segera 

diupload agar masyarakat bisa tahu dan 

membacanya, sekalipun bangsa ini sangat 

rendah dalam membaca. Media lain seperti 

di Televisi yang banyak ditonton halayak, 

dapat memberikan  issue-issue terbaru yang 

bisa diketahui oleh masyarakat terutama 

yang peduli pendidikan. 

 

 

PENUTUP  

Tidak dapat diragukan apalagi 

disangkal kalau upaya pendidikan baik 

informal (termasuk Homeschooing) 

maupun pendidikan formal (Sekolah dan 

bentuk/istilah lain) nya serta pendidikan 

yang berlangsung dalam masyarakat 

(nonformal) bisa disebut sebagai siklus 

layanan pendidikan kemanusiaan telah 

memberikan kontribusi kepada seseorang 

dengan cara yang berbeda sesuai dengan 

masing-masing karakteristiknya. 

Penggunaan istilah sebaiknya ada 

lembaga yang mengkaji ketepatan atau 

kebenaran/kelayaan ditinjau dari sudut 

keilmuan, sehingga penggunaan istilah 

tersebut dapat dibakukan oleh pemerintah 

dan menjadi sah jika akan digunakan. 

Laporan secara berkala pada pihak terkait 

dan sosialisasi kepada masyarakat harus 
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dilakukan, agar masyarakat mendapatkan 

informasi yang akurat sekaligus dapat 

mencerdaskan masyarakat terhadap 

pendidikan di Indonesia.  
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Abstrak: Penerapan model kontekstual dalam pembelajaran IPS di Sekolah Dasar sesuai dengan langkah-

langkah Pembelajaran (1) Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja 

sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. (2) Laksanakan sejauh mungkin 

kegiatan inkuiri untuk semua topik. (3) Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya.  (4) Ciptakan 

masyarakat belajar. (5) Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. (5) Lakukan refleksi di akhir pertemuan 

(6) Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Berdasarkan Center for Occupational Research 

and Development (CORD), penerapan strategi pembelajaran kontekstual digambarkan sebagai berikut: (1) 

Relating, belajar dikaitkan dengan konteks pengalaman kehidupan nyata; (2) Experiencing, belajar adalah 

kegiatan “mengalami”, siswa berproses secara aktif dengan hal yang dipelajari dan berupaya melakukan 

eksplorasi terhadap hal yang dikaji, berusaha menemukan dan menciptakan hal baru dari apa yang dipelajarinya; 

(3) Applyng, belajar menekankan pada proses pendemonstrasian pengetahuan yang dimiliki dalam kenteks dan 

pemanfaatannya; (4) Cooperating, belajar merupakan proses kolaboratif dan kooperatif melalui belajar 

berkelompok, komunikasi interpersonal, atau hubungan intersubjektif; dan (5) Transferring, belajar menekankan 

pada terwujudnya kemampuan memanfaatkan pengetahuan dalam situasi atau konteks baru (Suprijono, 2011: 

84). Pembelajaran model kontekstual pada pembelajaran IPS dapat dilaksanakan di kelas IV, V dan VI  Sekolah 

Dasar dan diharapkan siswa lebih aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan. Tujuh komponen utama 

pembelajaran kontekstual, yakni: kontruktivisme, bertanya, inkuiri, masyarakat belajar, belajar penuh 

kebermaknaan, pemodelan dan penilaian autentik (Trianto, 2008:20). 

 

Kata kunci: penerapan model kontekstual, aktivitas, hasil belajar, IPS SD 

 

 

PENDAHULUAN 

Menurut Winoyo (dalam Mashudi, 

2009:50) IPS adalah program pendidikan 

atau bidang studi dalam kurikulum sekolah 

yang mempelajari kehidupan manusia 

dalam masyarakat serta perhubungan atau 

interaksi antara manusia dengan 

lingkungannya (sosial dan fisik). Mashudi 

(2009:50) menjelaskan: 
“IPS merupakan integrasi dari 

berbagai cabang ilmu sosial, 

seperti sejarah, geografi, 

ekonomi, sosiologi, antropologi, 

psikologi sosial, tatanegara, 

hokum humaniora dan ilmu-ilmu 

lain yang terkait, yang 

mempelajari kehidupan manusia 

dalam masyarakat serta interaksi 

antara manusia dengan 

lingkungannya, digunakan untuk 

kepentingan pendidikan”. 

Dari pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa IPS adalah suatu 

program pembelajaran yang utuh 

terintegrasi, tidak terpisah-pisah dalam 

kotak-kotak disiplin ilmu yang 

membangunnya. IPS merupakan suatu 

keseluruhan persoalan, interaksi manusia 

dengan lingkungannya, baik fisik maupun 

lingkungan sosialnya yang bahannya 

merupakan perpaduan dari berbagai ilmu 

sosial, seperti sejarah, geografi, ekonomi, 

antropologi, sosiologi, ilmu politik, dan 

psikologi.  
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PEMBAHASAN 

Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Menurut Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006. 

Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 

(a) Mengenal  konsep-konsep yang 

berkaitan dengan kehidupan  masyarakat 

dan lingkungannya. (b) Memiliki 

kemampuan dasar untuk berpikir logis dan 

kritis, rasa ingin tahu,  inkuiri, memecahkan 

masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan social. (c) Memiliki komitmen 

dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial 

dan kemanusiaan. (d) Memiliki kemampuan 

berkomunikasi, bekerjasama dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang 

majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan 

global. 

Tujuan Pendidikan IPS adalah untuk 

mendidik dan memberi bekal kemampuan 

dasar kepada anak untuk mengembangkan 

diri sesuai bakat, minat, kemampuan dan 

lingkungannya, serta berbagai bekal bagi 

siswa untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi (Solihatin, 

2009:15). Menurut Wright (dalam 

Konsorium Program PJJ S1 PGSD, 

2008:106) menyebutkan bahwa tujuan IPS 

ialah mendorong anak untuk 

mengembangkan kualitas personal melalui 

proses mengetahui, menggali, 

menghayati/merefleksi dan menilai. Serta 

yang tidak kalah penting ialah mendorong 

agar berkembang kemauan untuk 

berpartisipasi secara positif baik dalam 

lingkup masyarakat lokal, nasional, maupun 

global.   

Sejalan dengan pendapat di atas Gross 

(dalam Solihatin 2009:14) menyebutkan 

bahwa tujuan pendidikan IPS adalah untuk 

mempersiapkan peserta didik menjadi 

warga Negara yang baik dalam kehidupan 

bermasyarakat. Berbagai tujuan yang 

dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran IPS di 

sekolah dasar mengembangkan aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini 

diharapkan peserta didik di sekolah dasar 

mampu mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan dasar yang berguna bagi 

kehidupan sehari-hari. 

 

Karakteristik Pembelajaran IPS Di SD 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran 

IPS di SD, perlu memperhatikan corak dan 

karakteristik pembelajaran IPS di SD 

menurut Rochmadi (dalam Mashudi 2009 : 

73) sebagai berikut: (a) Harus lebih 

ditekankan pada pengenalan kehidupan 

pada dirinya sebagai makhluk sosial. (b) 

Dalam kedudukannya sebagai makhluk 

sosial anak didik harus tahu tentang dirinya, 

dan lingkungan alam sekitarnya (sosial, 

budaya dan juga fisik). (c) Lingkungan 

alam, fisik, dan sosial budaya dapat 

menjadikan yang bersangkutan menjadi 

aktif dan bisa mengembangkan diri. (d) 

Proses belajar mengajar memiliki nuansa 

yang cooperative, inquiry, dan bersifat 

pragmatis praktis. 

Pembelajaran IPS di SD bersifat 

pragmatis menyangkut dunia diri dan 

kehidupan peserta didik sesuai dengan 

tingkat perkembangan usia dan kemampuan 

berpikirnya, serta sesuai dengan persoalan 

atau permasalahan masyarakat sekitar 

peserta didik, baik sebagai sumber belajar 

maupun sebagai media 

belajar.Pembelajaran di SD bersifat 

pengetahuan bukan keilmuan.Artinya 

bahwa yang diajarkan dalam matapelajaran 

IPS adalah hal-hal yang praktis yang 

berguna bagi diri peserta didik dan 

kehidupannya kini maupun kelak di 

kemudian hari dalam berbagai lingkungan 

serta aspek kehidupan. Jadi bukan 

mengajarkan teori-teori sosial atau ilmu 

sosial Djahiri, K (dalam Mashudi, 2009 : 

74). 

 

Ruang Lingkup Pembelajaran IPS Di SD 

Ruang lingkup mata pelajaran IPS 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 22 tahun 2006 meliputi 

aspek-aspek sebagai berikut: (1) manusia, 

tempat dan lingkungan; (2) waktu, 

keberlanjutan dan perubahan; (3) sistem 

sosial dan budaya; (4) perilaku ekonomi 

dan kesejahteraan. 
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Adapun standar kompetensi dan 

kompetensi dasar mata pelajaran IPS kelas 

V semester 2 berdasarkan Permen Diknas 

22 Tahun 2006 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel  Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar 
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Menghargai 

peranan tokoh 

pejuang dan 

masyarakat 

dalam 

mempersiapkan 

dan 

mempertahankan 

kemerdekaan 

Indonesia 

2.2 Menghargai jasa dan 

peranan tokoh 

perjuangan dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia Mengenal 

perkembangan 

teknologi produksi, 

komunikasi,  dan 

transportasi serta 

pengalaman 

menggunakannya 

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi 

 

Aktivitas Belajar 

Sebelum meninjau lebih jauh tentang 

aktivitas belajar, terlebih dahulu kita harus 

mengetahui tentang pengertian dari 

aktivitas dan belajar. Aktivitas. Sesuai 

dengan kamus besar bahasa Indonesia 

(1980:17) “ aktivitas berarti kegiatan / 

keaktivan. Jadi segala sesuatu yang 

dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang 

terjadi baik fisik maupun non fisik, 

merupakan suatu aktivitas. Sedangkan 

Belajar: Hampir semua para ahli 

mendefinisikan pengertian tentang belajar 

berbeda antara satu dengan yang lain 

berdasarkan sudut pandang para ahli itu 

sendiri. Menurut Pribadi (2009: 6) belajar 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang agar memiliki kompetensi berupa 

keterampilan dan pengetahuan yang 

diperlukan. Sardiman (2007 : 22) 

menyatakan: “Belajar merupakan suatu 

proses interaksi antara diri manusia dengan 

lingkungannya yang mungkin berwujud 

pribadi, fakta, konsep ataupun teori”. 

Dapat disimpulkan dari dua pendapat 

para ahli di atas bahwa aktivitas belajar 

merupakan segala kegiatan yang dilakukan 

dalam proses interaksi (guru dan siswa) 

untuk mencapai tujuan belajar. Aktivitas 

yang dimaksudkan di sini penekanannya 

adalah pada siswa, sebab dengan adanya 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

terciptalah situasi belajar aktif, seperti yang 

dikemukakan oleh Suhana dan Hanafiah 

(2009:23) yakni proses aktivitas 

pembelajaran harus melibatkan seluruh 

aspek psikologis peserta didik, baik jasmani 

maupun rohani sehingga akselerasi 

perubahan perilakunya dapat terjadi secara 

cepat, tepat, mudah dan benar, baik 

berkaitan dengan aspek kogntif, afektif 

maupun psikomotor. 

Aktivitas yang dilakukan siswa dalam 

pembelajaran baik fisik dengan melakukan 

sesuatu dan psikis dengan berfikir untuk 

mendapat hasil pengajaran yang optimal. 

Kegiatan siswa tersebut merupakan 

pengalaman yang dialami siswa. Aktivitas 

belajar dapat memberikan nilai tambah bagi 

peserta didik (Suhana dan Hanafiah, 

2009:24) yaitu:  
(1) peserta didik memliki 

kesadaran (awareness) untuk 

belajar sebagai wujud adanya 

motivasi internal (driving force) 

untuk belajar sejati; (2) eserta 

didik mencari pengalaman dan 

langsung mengalami sendiri yang 

dapat memberikan dampak 

terhadap pembentukan pribadi 

yang integral; (3) peserta didik 

belajar dengan menurut minat 

dan kemampuannya; (4) 

menumbuhkembangkan sikap 

disiplin dan suasana belajar yang 

demokratis di kalangan peserta 

didik; (5) pembelajaran 

dilaksanakan secara kongkret; (6) 

menumbuhkembangkan sikap 

kooperatif di kalangan peserta 

didik. 

Menurut Paul D. Dierich (dalam 

Hamalik, 2010:172) menyebutkan jenis-

jenis aktivitas belajar ada 8 macam, antara 

lain: (a) kegiatan visual : membaca, melihat 

gambar-gambar, mengamati eksperimen, 

demonstrasi, pameran, mengamati orang 

lain bekerja atau bermain. (b) kegiatan lisan 

: mengemukakan suatau fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, berwawancara, 
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diskusi. (c) kegiatan mendengarkan : 

mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan 

instrumen musik, mendengarkan siaran 

radio. (d) kegiatan menulis : menulis cerita, 

menulis laporan, memeriksa karangan, 

bahan-bahan kopi, membuat sketsa, atau 

rangkuman, mengerjakan tes, mengisi 

angket. (e) kegiatan menggambar : 

menggambar, membuat grafik, diagram, 

peta, dan pola. (f) kegiatan motorik : 

melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, 

menyelenggarakan permainan (simulasi), 

menari dan berkebun. (g) kegiatan mental : 

merenungkan, mengingat, memecahakan 

masalah, menganalisis faktor-faktor, 

menemukan hubungan-hubungan, dan  

membuat keputusan. (h) kegiatan emosional 

: minat, membedakan, berani, tenang, dan 

sebagainya. Kegiatan-kegiatan dalam 

kelompok ini terdapat dalam semua jenis 

kegiatan dan overlap satu sama yang lain. 

Aktivitas siswa dapat diartikan 

sebagai segala kegiatan siswa berupa fisik 

dan psikis yang berlangsung selama proses 

pembelajaran serta melibatkan aspek 

jasmani dan rohani siswa sehingga tercipta 

suasana pembelajaran yang aktif. 

 

Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

keterampilan.Hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku secara keseluruhan 

bukan salah satu aspek manusia 

kemanusiaan saja.Hal tersebut dapat 

diartikan bahwa hasil belajar tidak dilihat 

dari fragmentaris atau terpisah, melainkan 

komprehensif. 

Senada dengan hal itu, Benyamin 

Bloom (dalam Sudjana 2010:22) secara 

garis besar membaginya menjadi tiga ranah, 

yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan 

ranah psikomotorik. Perinciannya adalah 

sebagai berikut: (a) Ranah Kognitif, 

berkenaan dengan hasil belajar intelektual 

yang terdiri dari 6 aspek yaitu pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis 

dan penilaian. (b) Ranah Afektif, berkenaan 

dengan sikap dan nilai. Ranah afektif 

meliputi lima jenjang kemampuan yaitu 

menerima, menjawab atau reaksi, menilai, 

organisasi dan karakterisasi dengan suatu 

nilai atau kompleks nilai. (c) Ranah 

Psikomotor, meliputi keterampilan motorik, 

manipulasi benda-benda, koordinasi 

neuromuscular (menghubungkan, 

mengamati). 

Tujuan ranah kognitif berhubungan 

dengan ingatan atau pengenalan terhadap 

pengetahuan dan informasi, serta 

pengembangan keterampilan intelektual 

menurut Jarolemik dan Foster (dalam 

Dimyati dan Mudjiono, 2006 :202). Tujuan 

ranah afektif berhubungan dengan hierarki 

perhatian sikap, penghargaan, nilai, 

perasaan dan emosi. Tujuan ranah 

psikomotorik berhubungan dengan 

keterampilan ,motorik, manipulasi benda 

atau kegiatan yang memerlukan koordinasi 

saraf atau koordinasi badan menurut Davis 

(dalam Dimyati dan Mudjiono, 2006 : 207). 

Hasil belajar siswa dapat diukur 

dengan masing-masing instrumen yang 

sesuai. Untuk hasil kognitif dapat diukur 

dengan menggunakan tes tulis, baik itu tes  

objektif maupun subjektif. Untuk hasil 

psikomotor atau keterampilan serta afektif 

atau sikap  siswa saat pembelajaran dapat 

diukur dengan lembar observasi dengan 

teknik observasi saat pembelajaran 

berlangsung yang dilengkapi dengan rubrik 

penilaian. 

Aspek kognitif atau aspek intelektual 

merupakan yang paling banyak dinilai oleh 

guru di sekolah, karena berkaitan dengan 

kemampuan siswa dalam menguasai bahan 

pelajaran. Perubahan - perubahan ke arah 

yang lebih baik merupakan keberhasilan 

belajar yang diorientasikan pada prestasi 

belajar, dimana prestasi belajar merupakan 

gambaran hasil belajar siswa dalam 

mengikuti proses belajar mengajar pada 

suatu jenjang yang diikutinya. 

 

Hakekat Pembelajaran Kontekstual 
Pembelajaran kontekstual (Contextual 
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Teaching and learning) adalah konsep 

belajar yang membantu guru mengaitkan 

antara materi yang diajarkannya dengan 

situasi dunia nyata siswa dan mendorong 

siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka 

sehari-hari, dengan melibatkan tujuh 

komponen utama pembelajaran efektif, 

yakni: konstruktivisme (Constructivism), 

bertanya (Questioning), menemukan       ( 

Inquiri), masyarakat belajar (Learning 

Community), pemodelan (Modeling), dan 

penilaian sebenarnya (Authentic 

Assessment). 

 

Pengertian Pembelajaran Kontekstual 

Pembelajaran Kontekstual merupakan 

satu konsepsi pengajaran dan pembelajaran 

yang membantu guru mengaitkan bahan 

subjek yang dipelajari dengan situasi dunia 

sebenarnya dan memotivasikan pembelajar 

untuk membuat kaitan antara pengetahuan 

dan aplikasinya dalam kehidupan harian 

mereka sebagai ahli keluarga, warga 

masyarakat, dan pekerja. 

Pembelajaran Kontekstual adalah 

sebuah sistem belajar yang didasarkan pada 

filosofi bahwa siswa mampu menyerap 

pelajaran apabila mereka menangkap 

makna dalam materi akademis yang mereka 

terima, dan mereka menangkap makna 

dalam tugas-tugas sekolah jika mereka bisa 

mengaitkan informasi baru dengan 

pengetahuan dan pengalaman yang sudah 

mereka miliki sebelumnya (Elanie B. 

Johnson, 2007:14). 

Pembelajaran kontekstual merupakan 

suatu konsep belajar dimana guru 

menghadirkan situasi dunia nyata kedalam 

kelas dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapan dalam 

kehidupan mereka sebagai anggota kelurga 

dan masyarakat (Nurhadi, 2003:4). 

Pembelajaran kontekstual adalah 

konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang 

diajarkannya dengan situasi dunia nyata 

siswa dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sehari-hari, dengan 

melibatkan tujuh komponen utama 

pembelajaran kontekstual, yakni: 

kontruktivisme, bertanya, inkuiri, 

masyarakat belajar, belajar penuh 

kebermaknaan, pemodelan dan penilaian 

autentik (Trianto, 2008:20). 

 

Tujuan Pembelajaran Kontekstual 

Sistem CTL (Contextual Teaching 

and Learning) adalah proses pendidikan 

yang bertujuan membantu siswa melihat 

makna dalam materi akademik yang mereka 

pelajari dengan jalan menghubungkan mata 

pelajaran akademik dengan isi kehidupan 

sehari-hari, yaitu dengan konteks kehidupan 

sehari-hari. Dengan kata lain penggunaan 

pembelajaran Konstekstual bermotto : 

“Belajar dengan penuh makna”. Tujuan-

tujuan pembelajaran kontekstual: (a) Untuk 

memotivasi siswa dalam memahami makna 

materi pelajaran yang dipelajarinya dengan 

mengaitkan materi tersebut dalam konteks 

kehidupan mereka sehari-hari. (b) Agar 

dalam belajar itu tidak hanya sekedar 

menghafal tetapi perlu dengan adannya 

pemahaman. (c) Menekankan pada 

pengembangan minat pengalaman siswa. 

(d) Untuk melatih siswa agar dapat berfikir 

kritis dan terampil dalam memproses 

pengetahuan agar dapat menemukan dan 

menciptakan sesuatau yang bermanfaat bagi 

dirinya sendiri dan orang lain. (e) Agar 

pembelajaran lebih produktif dan 

bermakna. (f) Untuk mengajak anak pada 

suatu aktivitas yang mengaitkan materi 

akademik dengan konteks kehidupan 

sehari-hari. (g) Agar siswa secara individu 

dapat menemukan dan mentransfer 

informasi-informasi kompleks dan siswa 

dapat menjadikan informasi itu miliknya 

sendiri. 

 

Komponen Pembelajaran Kontekstual 

Tujuh komponen yang melandasi 

pelaksanaan proses pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan CTL yaitu: 
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1. Belajar Berbasis Masalah (Problem 

Based Learning), yaitu suatu pendekatan 

pengajaran yang menggunakan masalah 

dunia nyata sebagai suatu konteks bagi 

siswa untuk belajar tentang berfikir kritis 

dan ketrampilan pemecahan masalah, 

serta untuk memperoleh pengetahuan 

dan konsep yang esensi dari materi 

pelajaran. 

2. Pengajaran Autentik (Authentic 

Instruction), yaitu pendekatan 

pengajaran yang memperkenankan siswa 

untuk mempelajari konteks bermakna. 

3. Belajar Berbasis Inquiri (Inquiri Based 

Learning), yaitu strategi pengajaran yang 

mengikuti metodologi sains dan 

menyediakan kesempatan untuk 

pembelajaran bermakna. 

4. Belajar Berbasis Proyek/Tugas (Project 

Based Learning), yaitu suatu pendekatan 

komperhensif dimana lingkungan belajar 

siswa (kelas) didesain agar siswa dapat 

melakukan penyelidikan terhadap 

masalah autentik termasuk pendalaman 

darisuatu topik mata pelajaran, dan 

melaksanakan tugas bermakna lainnya. 

5. Belajar Berbasis Kerja (Work Based 

Learning), yaitu suatu pendekatan 

pengajaran yang memungkinkan siswa 

menggunakan konteks tempat kerja 

untuk mempelajari materi pelajaran 

berbasis sekolah dan bagaimana materi 

tersebut dipergunakan kembali di tempat 

kerja. 

6. Belajar Berbasis Jasa Layanan (Service 

Learning), yaitu metodologi pengajaran 

yang mengkombinasikan jasa layanan 

masyarakat dengan suatu struktur 

berbasis sekolah untuk merefleksikan 

jasa layanan tersebut, jadi menekankan 

hubungan antara pengalaman jasa 

layanan dan pembelajaran akademis. 

7. Belajar Kooperatif (Cooperatif 

Learning), yaitu pendekatan pengajaran 

melalui kelompok kecil siswa untuk 

bekerjasama dalam memaksimalkan 

kondisi belajar dalam mencapai tujuan 

belajar. 

 

 

Karakteristik Pembelajaran Kontekstual 

Lima karakteristik penting dalam 

proses pembelajaran yang menggunakan 

pendekatan Kontekstual: (a) Dalam 

Pembelajaran Kontekstual pembelajaran 

merupakan proses pengaktifan pengetahuan 

yang sudah ada (activing knowledge). 

Artinya, apa yang akan dipelajari tidak 

terlepas dari pengetahuan yang sudah 

dipelajari. Dengan demikian, pengetahuan 

yang akan diperoleh siswa adalah 

pengetahuan yang utuh yang memiliki 

keterkaitan satu sama lain. (b) Pembelajaran 

yang kontekstual adalah pembelajaran 

dalam rangka memperoleh dan menambah 

pengetahuan baru (acquiring 

knowledge).  Pengetahuan baru itu dapat 

diperoleh dengan cara deduktif. Artinya, 

pembelajaran dimulai dengan mempelajari 

secara keseluruhan kemudian 

memperhatikan detailnya. (c) Pemahaman 

pengetahuan (understanding knowledge) 

berarti pengetahuan yang diperoleh bukan 

untuk dihafal, melainkan untuk dipahami 

dan diyakini. (d) Mempraktikkan 

pengetahuan dan pengalaman tersebut 

(applying knowledge). Artinya, 

pengetahuan dan pengalaman yang 

diperolehnya harus dapat diaplikasikan 

dalam kehidupan nyata. (e) Melakukan 

refleksi (reflecting knowledge) terhadap 

strategi pengembangan pengetahuan. Hal 

ini dilakukan sebagai umpan balik untuk 

proses perbaikan dan penyempurnaan 

strategi. 

 

Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kontekstual 

Hernowo (2005:93) menawarkan 

langkah-langkah praktis menggunakan 

strategi pembelajaran Kontekstual. (a) 

Kaitkan setiap mata pelajaran dengan 

seorang tokoh yang sukses dalam 

menerapkan mata pelajaran tersebut. (b) 

Kisahkan terlebih dahulu riwayat hidup 

sang tokoh atau temukan cara-cara sukses 

yang ditempuh sang tokoh dalam 

menerapkan ilmu yang dimilikinya. (c) 

Rumuskan dan tunjukkan manfaat yang 

jelas dan spesifik kepada anak didik 
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berkaitan dengan ilmu (mata pelajaran) 

yang diajarkan kepada mereka. (d) 

Upayakan agar ilmu-ilmu yang dipelajari di 

sekolah dapat memotivasi anak didik untuk 

mengulang dan mengaitkannya dengan 

kehidupan keseharian mereka. (e) Berikan 

kebebasan kepada setiap anak didik untuk 

mengkonstruksi ilmu yang diterimanya 

secara subjektif sehingga anak didik dapat 

menemukan sendiri cara belajar alamiah 

yang cocok dengan dirinya. (f) Galilah 

kekayaan emosi yang ada pada diri setiap 

anak didik dan biarkan mereka 

mengekspresikannya dengan bebas. (g) 

Bimbing mereka untuk menggunakan emosi 

dalam setiap pembelajaran sehingga anak 

didik penuh arti (tidak sia-sia dalam belajar 

di sekolah). 

 

Kelebihan Pembelajaran Kontekstual 
Adapun beberapa keunggulan dari 

pembelajaran Kontekstual adalah: (a) 

Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan 

riil. Artinya siswa dituntut untuk dapat 

menangkap hubungan antara pengalaman 

belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. 

(b) Pembelajaran lebih produktif dan 

mampu menumbuhkan penguatan konsep 

kepada siswa karena metode pembelajaran 

CTL menganut aliran konstruktivisme, 

dimana seorang siswa dituntun untuk 

menemukan pengetahuannya sendiri. 

Melalui landasan filosofis konstruktivisme 

siswa diharapkan belajar melalui 

”mengalami” bukan ”menghafal”. (c) 

Kontekstual adalah model pembelajaran 

yang menekankan pada aktivitas siswa 

secara penuh, baik fisik maupun mental. (d) 

Kelas dalam pembelajaran Kontekstual 

bukan sebagai tempat untuk memperoleh 

informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk 

menguji data hasil temuan mereka di 

lapangan. (e) Materi pelajaran dapat 

ditemukan sendiri oleh siswa, bukan hasil 

pemberian dari guru. (f) Penerapan 

pembelajaran Kontekstual dapat 

menciptakan suasana pembelajaran 

yang  bermakna. 

 

Kekurangan Pembelajaran Kontekstual 

Sedangkan kelemahan dari 

pembelajaran Kontekstual adalah sebagai 

berikut: (a) Diperlukan waktu yang cukup 

lama saat proses pembelajaran Kontekstual 

berlangsung. (b) Jika guru tidak dapat 

mengendalikan kelas maka dapat 

menciptakan situasi kelas yang kurang 

kondusif. (c) Guru lebih intensif dalam 

membimbing. Karena dalam metode 

CTL,  guru tidak lagi berperan sebagai 

pusat informasi. Tugas guru adalah 

mengelola kelas sebagai sebuah tim yang 

bekerja bersama untuk menemukan 

pengetahuan dan ketrampilan yang baru 

bagi siswa. (d) Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk 

menemukan atau menerapkan sendiri ide–

ide dan mengajak siswa agar dengan 

menyadari dan dengan sadar menggunakan 

strategi–strategi mereka sendiri untuk 

belajar. Namun dalam konteks ini tentunya 

guru memerlukan perhatian dan bimbingan 

yang ekstra terhadap siswa agar tujuan 

pembelajaran sesuai dengan apa yang 

diterapkan semula. (e) Pengetahuan yang 

didapat oleh setiap siswa akan berbeda-

beda dan tidak merata. 

 

Perbedaan Pola Pembelajaran 

Kontekstual Dengan Pembelajaran 

Konvensional 
Dalam penerapannya di lapangan, 

pola pembelajaran kontekstual berbeda 

dengan pembelajaran konvensional. Di 

bawah ini, dikemukakan beberapa 

perbedaan antara pembelajaran kontekstual 

dan pembelajaran konvensional yang 

dimodifikasi dari Depdiknas( 2002) dan 

Nurhadi & Senduk (2003).  

 

Tabel  Perbedaan Pola Pembelajaran 

Kontekstual dan Pembelajaran 

Konvensional 
No Pembelajaran 

Kontekstual 

Pembelajaran Konvensional 

1 Mengutamakan pada 

pemahaman peserta didik. 

Mengutamakan daya ingat dan 

hafalan. 

2 Pembelajaran 

dikembangkan 

berdasarkan kebutuhan 

peserta didik. 

Pembelajaran dikembangkan 

oleh guru. 

3 Peserta didik secara aktif 

terlibat dalam proses 

pembelajaran 

Peserta didik penerima 

informasi secara pasif. 
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4 Mendorong pembelajaran 

aktif dan pembelajaran 

berpusat pada peserta 

didik (students centered). 

Mengupayakan peserta didik 

menerima materi yang 

disampaikan oleh pembelajar 

(teacher centered). 

5 Penyajian pembelajaran 

berkaitan dengan 

kehidupan nyata dan 

masalah yang 

disimulasikan. 

Penyajian disajikan 

berdasarkan teoretis, 

abstarak,  kaku dan berpegang 

pada buku teks 

6 Selalu mengaitkan 

informasi dengan 

pengetahuan yang telah 

dimiliki peserta didik. 

Memberikan berupa informasi 

kepada peserta didik sampai 

saatnya diperlukan. 

7 Materi pelajaran selalu 

diintegrasikan dengan 

materi lain. 

Materi pelajaran disajikan 

secara terfokus berdasarkan 

subjek materi. 

8 Peserta didik 

menggunakan waktu 

belajarnya untuk 

menemukan, mengenal, 

berdiskusi, berpikir kritis, 

atau mengerjakan proyek 

dan pemecahan masalah 

(melalui kerja kelompok). 

Cara belajar peserta didik di 

kelas lebih banyak mendengar 

ceramah pembelajar, 

mengerjakan latihan yang 

diberikan pembelajar (bekerja 

secara individual) dan belajar 

di rumah adalah mengerjakan 

tugas terstruktur dari 

pembelajar. 

9 Pengetahuan dibangun 

berdasarkan kemampuan 

peserta didik dan atas 

kemauan sendiri. 

Pengetahuan dibangun 

berdasarkan kebiasaan 

(behavioristik) dan terikat 

dengan “kata dosen/guru”. 

10 Keterampilan 

dikembangkan atas dasar 

pemahaman. 

Keterampilan dikembangkan 

atas dasar latihan. 

11 Pembelajaran 

menciptakan peserta didik 

menjadi dirinya sendiri, 

berbuat, untuk tahu, dan 

hidup dengan masyarakat 

lain 

Pembelajaran adalah 

menciptakan peserta 

didik  berprestasi di sekolah 

dan mendapat nilai yang tinggi 

di lapor. 

12 Mengajak peserta didik 

belajar mandiri, berpikir 

kritis, dan kreatif dalam 

mengembangkan 

kemampuan diri. 

Peserta didik diberi 

pengetahuan agar dapat 

menjadi bekal hidupnya. 

13 Pengetahuan peserta didik 

akan dapat dibangun 

melalui interaksi sosial 

dan lingkungan. 

Pengetahuan peserta didik 

berkembang melalui proses 

interaksi peserta dengan 

pembelajar. 

14 Peserta didik tidak 

melakukan sesuatu yang 

buruk karena sadar hal 

tersebut dapat merugikan 

dirinya 

Peserta didik tidak melakukan 

sesuatu yang buruk karena 

takut akan hukuman. 

15 Bahasa yang 

dipergunakan dalam 

proses pembelajaran 

adalah bahasa 

komunikatif, peserta didik 

diajak mengguakan 

bahasa konteks nyata 

Bahasa yang dipergunakan 

dalam proses pembelajaran 

adalah struktural; rumus 

diterangkan sampai paham, 

kemudian dilatih (drill). 

16 Mendorong munculnya 

motivasi instrinsik 

Mendorong munculnya 

motivasi ekstrinsik. 

17 Pembelajaran tidak terikat 

pada tempat, waktu, dan 

sarana. 

Pembelajaran hanya terjadi di 

kelas 

18 Pembelajar (dosen/guru) 

menguatkan dan 

meneguhkan kesimpulan 

yang telah dibuat oleh 

peserta didik. 

Pembelajar (dosen/guru) 

membuatkan kesimpulan 

materi pelajaran yang telah 

disajikan sebelumnya. 

19 Hasil belajar diukur 

melalui penerapan 

penilaian autentik 

(pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap). 

Hasil belajar diukr melalui 

kegiatan akademik dalam 

bentuk tes/ujian/ulangan. 

 

Penerapan Pembelajaran Kontekstual 

Dalam Pembelajaran IPS Sekolah Dasar  
Pembelajaran Kontekstual dapat 

diterapkan dalam kurikulum apa saja, 

bidang studi apa saja, dan kelas yang 

bagaimanapun keadaannya. Pendekatan 

Pembelajaran Kontekstual dalam kelas 

cukup mudah. Secara garis besar, 

langkahnya sebagai berikut ini: (a) 

Kembangkan pemikiran bahwa anak akan 

belajar lebih bermakna dengan cara bekerja 

sendiri, dan mengkonstruksi sendiri 

pengetahuan dan keterampilan barunya. (b) 

Laksanakan sejauh mungkin kegiatan 

inkuiri untuk semua topic. (c) Kembangkan 

sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. (d) 

Ciptakan masyarakat belajar. (e) Hadirkan 

model sebagai contoh pembelajaran. (f) 

Lakukan refleksi di akhir pertemuan. (g) 

Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan 

berbagai cara. 

Di sisi lain, berdasarkan Center for 

Occupational Research and Development 

(CORD), penerapan strategi pembelajaran 

kontekstual digambarkan sebagai berikut: 

(1) Relating, belajar dikaitkan dengan 

konteks pengalaman kehidupan nyata; (2) 

Experiencing, belajar adalah kegiatan 

“mengalami”, siswa berproses secara aktif 

dengan hal yang dipelajari dan berupaya 

melakukan eksplorasi terhadap hal yang 

dikaji, berusaha menemukan dan 

menciptakan hal baru dari apa yang 

dipelajarinya; (3) Applyng, belajar 

menekankan pada proses pendemonstrasian 

pengetahuan yang dimiliki dalam kenteks 

dan pemanfaatannya; (4) Cooperating, 

belajar merupakan proses kolaboratif dan 

kooperatif melalui belajar berkelompok, 

komunikasi interpersonal, atau hubungan 

intersubjektif; dan (5) Transferring, belajar 

menekankan pada terwujudnya kemampuan 

memanfaatkan pengetahuan dalam situasi 

atau konteks baru (Suprijono,2011: 84). 

Ada sejumlah alasan mengapa 

pembelajaran kontekstual dikembangkan 

sekarang ini, dikemukakan oleh Nurhadi 

(2003:4) sebagai berikut: (a) Penerapan 

konteks budaya dalam pengembangan 

silabus, penyusunan buku pedoman guru, 

dan buku tes akan mendorong sebagian 

besar siswa untuk tetap tertarik dan terlibat 

dalam kegiatan pendidikan, dapat 
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meningkatkan kekuatan masyarakat 

memungkinkan banyak anggota masyarakat 

untuk mendiskusikan berbagai isu yang 

dapat berpengaruh terhadap perkembangan 

masyarakat. (b) Penerapan konteks 

personal, konteks ekonomi, konteks politik 

dapat meningkatkan keterampilan 

komunikasi, kesejahteraan sosial, dan 

pemahaman siswa tentang berbagai isu 

yang dapat berpengaruh terhadap 

masyarakat, akan membantu lebih banyak 

manusia dalam kegiatan pendidikan dan 

masyarakat. 

Pembelajaran kontekstual 

menempatkan siswa dalam konteks 

bermakna yang menghubungkan 

pengetahuan awal siswa dengan materi 

yang sedang dipelajari dan sekaligus 

memperhatikan faktor kebutuhan individual 

siswa dan peranan guru. 

Pembelajaran kontekstual memiliki 

beberapa prinsip dasar. Adapun prinsip-

prinsip dalam pembelajaran kontekstual 

menurut Suprijono (2011: 80-81) adalah 

sebagai berikut. Pertama; saling 

ketergantungan, artinya prinsip 

ketergantungan merumuskan bahwa 

kehidupan ini merupakan suatu sistem. 

Kedua; diferensiasi, yakni merujuk pada 

entitas-entitas yang beraneka ragam dari 

realitas kehidupan di sekitar siswa. Ketiga; 

pengaturan diri, artinya prinsip ini 

mendorong pentingnya siswa mengeluarkan 

seluruh potensi yang dimilikinya. 

Lain halnya dengan Nurhadi, ia 

mengemukakan prinsip-prinsip 

pembelajaran kontekstual yang perlu 

diperhatikan guru, yakni: (1) merencanakan 

pembelajaran sesuai dengan kewajaran 

mental sosial, (2) membentuk kelompok 

yang saling bergantung, (3) menyediakan 

lingkungan yang mendukung pembelajaran 

yang mandiri, (4) mempertimbangkan 

keragaman siswa, (5) mempertimbangkan 

multi intelegensi siswa, (6) menggunakan 

teknik-teknik bertanya untuk meningkatkan 

pembelajaran siswa, perkembangan 

masalah, dan ketrampilan berpikir tingkat 

tinggi, (7) menerapkan penilaian autentik.  
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Penerapan program full day school dalam 

pembentukan karakter anak. (2) Masalah yang terjadi dalam penerapan program full day school. (3) Solusi atas 

masalah penerapan program full day school dalam membentuk karakter anak. Penelitian ini mengambil lokasi di 

SD Islamic Global School Sukun Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif 

dengan menggunakan strategi studi kasus untuk memperoleh pemahaman terkait penyelenggaraan program  full  

day  school  dalam  membentuk  karakter  anak.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan dengan menggunakan 

teknik wawancara mendalam dan observasi berpartisipasi aktif. Teknik analisis data yang digunakan dengan 

menggunakan analisis data yang meliputi empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Penerapan program full day 

school dalam pembentukan karakter anak dilakukan melalui penguatan, pendisiplinan, keteladanan (2) Masalah 

yang ditemukan dari implementasi program full day school  dalam  pembentukan  karakter  yaitu  kurangnya 

kerja sama dan partisipasi orang tua wali murid dalam mengembangkan karakter siswa pada saat dirumah. (3) 

Solusi yang diterapkan atas masalah implementasi program full day school dalam pembentukan karakter yaitu 

dengan menerapkan progam parenting kepada orangtua wali murid supaya mereka mengetahui bagaimana cara 

membangun karakter siswa. kesimpulannya, p e n e r a p a n  program full day school dalam pembentukan 

karakter anak di SD Islamic Global School sudah sepenuhnya berhasil meskipun ditemukan masalah dalam 

pelaksanaannya, namun dapat teratasi melalui solusi yang diterapkan dalam penyelenggaraan program full day 

school. 

 

Kata kunci : penerapan  Full day school, karakter siswa 

 
Abstract : This study aims to determine: (1) The implementation of full day school program in the formation of 

character. (2) The problems that occur in the application of full day school program. (3) The solution to the 

problem application of the full day school program in shaping the character of children. This study took place in 

the Global Islamic Elementary School Breadfruit Malang. The method used in this research is descriptive 

qualitative by using strategies to gain an understanding of case studies related to the implementation of full day 

school program in shaping the character of children. Data was collected using in-depth interview and 

observation participate actively. Data analysis techniques used by using data analysis that includes four 

components, namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. Based on the results of 

research are: (1) Implementation of the program full day school in the formation of character through the 

strengthening, discipline, exemplary (2) Problems encountered from the implementation of full day school in the 

formation of character is the lack of cooperation and participation of parents guardians in developing the 

character of the student at the time at home. (3) The solution is applied to the problem of implementation of full 

day school program in the formation of character by implementing a parenting program for parents parents so 

they know how to build the character of students. conclusion, the implementation of full day school program in 

the formation of character in the Global Islamic Elementary School has been entirely successful despite 

problems encountered in the implementation, but can be resolved through solutions that are applied in the 

implementation of full day school program. 

 
Keywords: Full implementation of day school, students character
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PENDAHULUAN 

Lembaga pendidikan dipandang 

sebagai industri yang dapat mencetak jasa 

yaitu jasa pendidikan. Lewat pendidikan 

orang mengharap supaya semua bakat, 

kemampuan dan kemungkinan yang 

dimiliki bisa dikembangkan secara 

maksimal, agar orang bisa mandiri dalam 

proses membangun pribadinya. Kesuksesan 

pendidikan terletak pada kurikulum. 

Kurikulum yang diterapkan harus relevan 

dengan kebutuhan anak didik dan tuntutan 

orangtua. Sekolah harus menampilkan ciri 

khas yang dapat dilirik masyarakat, juga 

yang paling utama sekolah mampu 

memastikan bahwa sekolah tersebut benar-

benar mempunyai kelebihan dalam 

berbagai hal. 

Keunggulan sebuah sekolah 

ditentukan oleh manajemen sekolah 

tersebut. Salah satu indikasi bahwa 

pendidikan di sekolah sukses adalah apa 

yang diberikan kepada murid sesuai dengan 

kebutuhan siswa dan para orang tua murid, 

selain itu juga didesain mampu 

memberikan harapan pasti terhadap 

masyarakat juga menciptakan manusia 

yang berkualitas sebagaimana termuat 

dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, 

yang menyebutkan bahwa pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk karakter serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Untuk mewujudkan tujuan itu, banyak 

sekali usaha yang dilakukan lembaga 

pemerintah maupun swasta dengan 

menerapkan sistem atau kurikulum yang 

sesuai untuk mewujudkan tujuan tersebut, 

salah satunya adalah dengan membentuk 

sistem full day school. Dari kondisi seperti 

itu, akhirnya para praktisi pendidikan 

berpikir keras untuk merumuskan suatu 

paradigma baru dalam dunia pendidikan, 

untuk memaksimalkan waktu luang anak-

anak agar lebih berguna, maka diterapkan 

sistem full day school dengan tujuan: 

membentuk akhlak dan akidah dalam 

menanamkan nilai-nilai positif serta 

memberikan dasar yang kuat dalam belajar 

di segala aspek. Penguatan pendidikan 

moral (moral education) dalam konteks 

sekarang sangat relevan untuk mengatasi 

krisis moral yang sedang melanda di negara 

kita. 

Krisis tersebut antara lain berupa 

meningkatnya pergaulan bebas, maraknya 

angka kekerasan anak-anak dan remaja, 

kejahatan terhadap teman, pencurian 

remaja, kebiasaan menyontek, 

penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, 

dan perusakan milik orang lain sudah 

menjadi masalah sosial yang hingga saat 

ini belum dapat diatasi secara tuntas, oleh 

karena itu betapa pentingnya pendidikan 

karakter. Menurut Lickona, karakter 

berkaitan dengan konsep moral (moral 

knowing), sikap moral (moral felling), dan 

perilaku moral (moral behavior). 

Berdasarkan ketiga komponen ini dapat 

dinyatakanbahwa karakter yang 

baikdidukung oleh pengetahuan tentang 

kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, 

dan melakukan perbuatan kebaikan. 

Bagan dibawah ini merupakan bagan 

kterkaitan ketiga kerangka pikir ini. 

Pembangunan karakter bangsa 

Indonesia dapat dilaksanakan bila ada 

kerjasama dari semua pihak untuk bisa 

membentuk manusia yang sempurna. Salah 

satu faktor yang dapat membentuk karakter 

seorang anak adalah orang tua. Tugas orang 

tua adalah memilihkan dan memberikan 

pendidikan yang bermutu sejak sekolah 

dasar. Pendidikan yang dimulai sejak dasar 

lebih mudah melekat terhadap kebiasaan 

anak. Salah satu yang bisa orang tua 

lakukan adalah memasukkan anak di 

sekolah yang banyak memuat pendidikan 

agama yaitu Agama Islam untuk 

membentuk akhlak dan kepribadian anak. 
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Saat ini banyak bermunculan 

sekolah- sekolah  terpadu,  sebagian  

menggunakan  agama  sebagai  landasan  

dasar  dalam  proses mendidik dan sebagian 

yang lain tidak. Salah satunya adalah 

Sekolah Islam Terpadu. Berkaitan dengan 

hal ini, Khalid Ahmad Syantut (2009:119) 

mengemukakan pendapat bahwa,“Sekolah 

Islam terpadu dapat menjadi salah satu 

alternatif pilihan orang tua dalam 

menentukan lembaga pendidikan yang tepat 

bagi anak memilih sekolah yang tepat 

membutuhkan banyak pertimbangan, mulai 

dari lingkungan sekolah, kurikulum yang 

digunakan, kondisi sarana dan prasarana 

yang ada, sampai pada kegiatan harian 

yang dilaksanakan dalam sekolah.” 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis 

berinisiatif untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “Penerapan Program Full Day 

School Dalam Pembentukan  Karakter  

Anak  Di  SD Islamic Global School ” 

 

METODE 

Penelitian ini dilakukan di SD Islamic 

Global School, dalam penelitian  ini  

menggunakan  metode penelitian  kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian 

yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas 

sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, 

pemikiran orang secara individual maupun 

kelompok. Beberapa deskripsi digunakan 

untuk menemukan prinsip- prinsip dan 

penjelasan yang mengarah pada 

penyimpulan. Analisis data menggunakan 

teknik analisis interaktif yakni dengan 

tahapan sebagai berikut : reduksi data, 

penyajian data, penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. 

 

PEMBAHASAN 

Implementasi Program Full Day School 

Dalam Pembentukan Karakter Anak di 

SD Islamic Global School 

Pembentukan karakter merupakan 

tujuan pendidikan di SD Islamic Global 

School yang tercermin dalam visi dan misi 

sekolah. Secara garis besar pembentukan 

karakter diimplementasikan dalam setiap 

kegiatan pembelajarannya di program full 

day school. Kegiatan pembentukan  

karakter dilakukan melalui kedisiplinan,  

yang terwujud dengan 3 metode yakni 

kedisiplinan dalam pembiasaan, 

keteladanan dan penguatan. 

Pembiasaan. Kebiasaan akan 

membentuk karakter, karakter akan 

membentuk perilaku. Kalimat tersebut 

adalah pedoman yang dianut setiap orang 

untuk menilai perilaku seseorang.  Dengan 

kata lain perilaku seseorang terbentuk dari 

karakternya, dan karakter terbentuk dari 

kebiasaan yang dijalani. Rumus kehidupan 

mendisiplinkan pembiasaan inilah yang 

melatarbelakangi diterapkannya program 

full day di SD Islamic Global School 

supaya pihak sekolah bisa menerapkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan 

menjadi metode pembelajaran strategis 

untuk memantapkan pembentukan karakter 

dan kepribadian siswa yang berakhlak 

karimah. Proses pembelajaran tidak 

berhenti pada kegiatan belajar mengajar di 

kelas, akan tetapi berlanjut pada proses 

pembiasaan dan kegiatan rutin sehari- hari, 

seperti pembiasaan  bertanggung jawab, 

pembiasaan salam, adab makan, adab tidur, 

adab bergaul, pembiasaan shadaqah, 

budaya bersih lingkungan dan sebagainya. 

Pembentukan karakter erat hubungannya 

dengan pembentukan perilaku, karena 

karakter seseorang diukur dari bagaimana 

orang tersebut berperilaku. Dalam 

pembentukan karakter, perilaku tersebut 

dibentuk melalui urutan-urutan upaya untuk 

mendekati perilaku yang  diinginkan,  

masing-masingnya  dimungkinkan  dengan  

secara  selektif  menguatkan respon-respon 

tertentu dan bukan lainnya. Dengan cara 

demikian secara bertahap, perilaku dibawa 

mendekati pola yang diinginkan. Seperti 

yang diungkapkan oleh Mu’in (2011:161) 

bahwa “Kepribadian dianggap sebagai 

ciri/karakteristik/gaya/sifat khas dari diri 

seseorang yang bersumber dari bentukan-

bentukan yang diterima dari lingkungan.” 

Kepribadian sering dikaitkan dengan 

karakter, karena kedua hal itu memang 

tidak bisa dipisahkan. 
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Keteladanan. Selain mengajar dan 

mendidik, guru juga berperan sebagai 

model atau  contoh  bagi  anak  didik.  Oleh  

karena  itu  tingkah  laku  guru  sebagai  

teladan  akan mengubah perilaku siswa 

karena guru adalah penuntun siswa. Guru 

yang berperilaku baik akan dihormati dan 

disegani siswa, jadi guru harus mendidik 

dirinya sendiri terlebih dahulu dalam 

perkatan dan perbuatan sebelum mendidik 

orang lain. Tutur kata guru di sekolah dapat 

memberikan  pengaruh  yang  positif  

maupun  negatif  terhadap  siswa.  

Tindakan  guru  juga mempengaruhi 

perilaku dan tindakan siswa. Anak usia 

memasuki sekolah dasar berada pada tahap 

imitasi, Winda Gunarti (2008:1.15) 

menyampaiakan bahwa “imitasi berupa 

peniruan tingkah laku atau sikap dari orang 

dewasa (model) dalam aktivitas yang  

dilihat anak. Individu yang menjadi model 

disini adalah orang-orang dewasa yang 

dekat dengan  anak, bisa anggota keluarga 

dan  guru di sekolah.” Untuk itu selain 

membimbing dan mengajarkan anak 

tentang nilai-nilai karakter yang baik,  guru 

dan orang tua juga dituntut untuk menjadi 

model  yang baik bagi anak didiknya. 

Penguatan. Penguat disini 

merupakan stimulus agar anak mau untuk 

mengulangi lagi perilaku-perilaku baik 

yang berhubungan dengan pembentukan 

karakter. Dalam hal pembentukan, agar 

perilaku yang diinginkan tersebut terjadi 

lagi berulang-ulang diperlukan penguat. 

Penguat tersebut bisa berupa penguat 

positif (positive reinforcement) serta  

penguat  negatif   (negative  reinforcement).   

Isjoni  (2009:76)  memberikan   contoh 

mengenai penguat positif dimisalkan bahwa 

“seorang anak melakukan suatu perbuatan 

dan mendapatkan pujian guru, maka si anak 

akan melakukan perbuatan yang sama dan 

ingin mendapat  pujian  kembali”.  Penguat  

positif  disini  yaitu  pujian  dari  guru,  

penguat  positif berupa stimulus yang 

menyenangkan. Selain penguat positif, 

terdapat pula penguat negatif. Berdasarkan 

teori Skiner, Hill (2011:101) menyatakan 

bahwa, “Penguat negatif berwujud stimuli 

penghindaran, hal-hal yang pada umumnya 

dihindari oleh individu”. Kenyataan di 

lapangan beberapa anak terkadang 

melakukan tindakan yang buruk, bahkan 

terkadang mereka melakukan tindakan 

tersebut hanya untuk mencari perhatian dari 

guru. Solusi untuk itu biasanya selain lewat 

nasehat, guru biasanya akan mengabaikan 

tindakan buruk anak jika tindakan tersebut 

dirasa hanya untuk mencari perhatian. 

Seperti ketika anak berperilaku tidak sopan 

dengan duduk di meja, guru akan 

memberitahu anak sekali bahwa perilaku 

yang anak tersebut lakukan tidak 

seharusnya dilakukan karena tidak sopan. 

Penguat negatif bukan berati hukuman, 

karena hukuman adalah metode yang buruk 

untuk memodifikasi perilaku. Terkadang 

pemberian hukuman bukan menghilangkan 

perilaku buruk namun dapat menghasilkan 

perilaku yang lain. 

 

Masalah  Yang  Terjadi  Pada  

Penerapan Program  Full  Day  School  

Dalam Pembentukan Karakter Anak di 

SD Islamic Global School 

Masalah yang terjadi ketika 

penerapan progam full day school adalah 

kurangnya kerja sama antara orang tua 

murid dengan pihak sekolah dalam 

membangun karakter siswa. Peranan orang 

tua siswa sebagai patner guru dalam 

mendidik anak-anak tidak bisa dipisahkan. 

Bahkan orang tualah yang hakikatnya 

memiliki peran utama sesungguhnya dalam 

pendidikan. Sedangkan guru hanya sebagai 

fasilitator, pembimbing, orang tua kedua di 

sekolah. Namun, justru hanya sebagian 

kecil saja yang memahami hal tersebut. 

Orang tua justru menyerahkan sepenuhnya 

segala macam pendidikan baik intelektual, 

spiritual dan juga keterampilan pada guru 

disekolah. 

Pendidikan itu butuh keteladanan. 

Keteladanan yang pertama dilihat oleh 

siswa adalah perilaku orang tua di rumah. 

Anak-anak adalah peniru yang handal. Jika 

orang tua tidak hati-hati maka secara tidak 

langsung akan memberikan dampak 

terhadap perkembangan anak didik. Inilah 
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yang perlu disadari kedua belah pihak. 

Guru juga perlu mengetahui lingkungan 

sekitar dimana anak didiknya tinggal. Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan cara visit 

to home. Pernyataan yang diungkapkan 

oleh Nafis Siswa kelas 5A di SD Islamic 

Global School ” pak, saya kalau tidur 

sering malam, karena saya suka menonton 

acara TV, lihat film pak sampai jam 23.00 

biasanya”  orang tua kurang memberikan 

pengawasan kepada Nafis sehingga sering 

dibiarkan melihat TV sampai larut malam 

dan tidak didampingi secara langsung 

ketika menonton TV. Hal ini berdampak 

pada penurunan prestasi dan akhlak siswa 

di sekolah.  

 

Solusi Dari Masalah Yang Terjadi Pada 

Penerapan Program Full Day School 

Dalam Pembentukan Karakter Anak 

di SD Islamic Global School, sekolah 

menyelenggarakan pertemuan bersama 

orang tua wali murid di awal tahun ajaran. 

Selain dibuat kesepahaman dalam mendidik 

anak-anak juga dijabarkan kegiatan-

kegiatan sekolah yang akan 

diselenggarakan sekolah. Sehingga orang 

tua mengetahui semua program sekolah. 

Orang tua juga bisa meminta informasi 

tentang kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan dari segi manfaatnya bagi 

pendidikan anak-anak dengan demikian 

guru dan orang tua dapat bersinergi dan 

mengembangkan komunikasi horizontal 

bersifat kekeluargaan dalam mendidik 

anak-anak. Apa yang dilakukan siswa 

disekolah perlu diketahui orang tua. Dan 

begitu juga sebaiknya, lingkungan keluarga 

siswa perlu diketahui guru untuk 

mengidentifikasi berbagai persoalan yang 

bisa muncuk dalam perjalanan pendidikan 

nantinya. 

Salah satu usaha pihak sekolah dalam 

mendekatkan diri dengan orang tua wali 

melalui progam parenting. Parenting 

adalah upaya pendidikan yang dilaksanakan 

oleh keluarga dengan memanfaatkan 

sumber-sumber yang tersedia dalam 

keluarga dan lingkungan yang berbentuk 

kegiatan belajar secara mandiri. Parenting 

sebagai proses interaksi berkelanjutan 

antara orang tua dan anak-anak mereka 

yang meliputi aktivitas-aktivitas sebagai 

berikut : memberi makan (nourishing), 

memberi  petunjuk (guiding), dan 

melindungi (protecting) anak-anak ketika 

mereka tumbuh berkembang. Penggunaan 

kata "parenting" untuk aktivitas-aktivitas 

orang tua dan anak di sini karena memang 

sampai saat ini belum ada padanan kata 

dalam bahasa Indonesia yang tepat. 

Keluarga sebagai unit sosial terkecil 

di masyarakat yang terbentuk atas dasar 

komitmen untuk mewujudkan fungsi 

keluarga khususnya fungsi sosial dan 

fungsi pendidikan , harus benar- benar 

dioptimalkan sebagai mitra lembaga 

SDIGS .Oleh karena itu melalui program 

parenting sebagai wadah komunikasi antar 

orang tua, disamping untuk memberikan 

sosialisasi terhadap program-program yang 

diselenggarakan oleh lembaga SDIGS, 

secara umum tujuan program parenting, 

adalah mengajak para orang tua untuk 

bersama-sama memberikan yang terbaik 

untuk anak-anak mereka, sedangkan secara 

khusus tujuan pengembangan program 

parenting adalah: (a) Meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan orang tua 

dalam melaksanakan perawatan, 

pengasuhan, dan pendidikan anak di dalam 

keluarga sendiri dengan landasan dasar-

dasar karakter yang baik. (b) 

Mempertemukan kepentingan dan 

keinginan antara pihak keluarga dan pihak 

sekolah guna mensikronkan keduanya 

sehingga pendidikan karakter yang 

dikembangkan di lembaga SDIGS dapat 

ditindak lanjuti di lingkungan keluarga. (c) 

Menghubungkan antara program sekolah 

dengan program rumah. SDIGS yang 

memiliki program-program kelembagaan 

dan pembelajaran kadangkala bertentangan 

atau tidak selaras dengan kebiasaan-

kebiasaan yang terjadi di lingkungan 

keluarga. Dengan program parenting ini 

akan terjadi keselarasan dan keterkaitan, 

kerjasama yang saling mendukung, saling 

menguatkan. 
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Tahapan Pembentukan Program 

Parenting Antara Lain Yaitu: (a) 

Melakukan identifikasi kebutuhan orang 

tua. Setiap orang tua memiliki kebutuhan 

dan keinginan yang berbeda-beda terhadap 

anak-anaknya yang menjadi peserta didik 

dilembaga SDIGS, ada orang tua yang 

ingin anak-anaknya bisa cepat membaca, 

ada orang tua yang ingin anak-anaknya 

lebih mandiri, ada orang tua yang ingin 

anak-anaknya pandai menyanyi dan menari 

dan lain-lain. Oleh karena itu perlu 

dilakukan identifikasi kebutuhan orang tua 

yang beragam tersebut sehingga dapat 

dikembangkan dan dituangkan dalam 

kurikulum lembaga SDIGS. (b) 

Membentuk kepanitiaan parenting yang 

melibatkan komite sekolah. Kepanitiaan 

dalam program parenting di bentuk dengan 

melibatkan komite sekolah sehingga 

program parenting yang akan 

dikembangkan betul-betul dapat 

menjembatani kebutuhan orang tua dan 

kebutuhan sekolah/lembaga SDIGS. Panitia 

program parenting dibentuk dengan 

susunan yang jelas sebagaimana bagan 

sebuah organisasi. Dalam bagan tersebut 

sebagaimana kelengkapan sebuah 

organisasi diantaranya ada ketua, sekertaris, 

bendahara, dan seksi-seksi seperti seksi 

pendidikan dan pengajaran, seksi 

perlengkapan dan sarana, seksi dana, seksi-

seksi ini berkembang sesuai kebutuhan 

organisasi. (c) Membuat job deskripsi 

masing-masing bagian. Setelah susunan 

kepanitiaan untuk program parenting 

dengan struktur organisasi yang jelas sudah 

terbentuk selanjutnya masing-masing 

bagian menyusun job deskripsi atau 

rencana tugas di masing-masing bagian dan 

seksi yang ada. (d) Menyusun program. 

Perangkat organisasi yang terbentuk 

selanjutnya bekerja dibawah komando 

Ketua program Parenting untuk menyusun 

program yang akan dilaksanakan, siapa 

pelaksananya, siapa narasumbernya, berapa 

anggarannya. (e) Menyusun jadwal 

kegiatan Disamping menyusun program, 

juga menyusun jadwal pelaksanaan 

kegiatan secara rinci dan jelas, waktu dan 

tempat, jumlah pertemuan dan sebagainya. 

(f) Mengidentifikasi potensi dan mitra 

pendukung. Dengan pengembangan 

program parenting perlu dijalin kemitraan 

dengan individu seperti pejabat, tokoh 

masyarakat, kalangan profesional misalnya 

dokter dan petugas kesehatan, ahli gizi, 

praktisi dan institusi baik pemerintah 

maupun swasta seperti puskesmas, dinas 

kesehatan, dinas pendidikan, posyandu, dan 

sebagainya. (g) Melaksanakan program 

sesuai dengan agenda. Program dan jadwal 

kegiatan selanjutnya acuan dalam 

pelaksanaan di lapangan. Apabila terjadi 

agenda kegiatan perlu juga dipersiapkan 

alternatif pelaksanaannya bila terjadi 

hambatan di lapangan. 

 

PEMBAHASAN 

Pendidikan karakter adalah sebuah 

system yang menanamkan nilai – nilai 

karakter pada peserta didik,yang 

mengandung komponen pengetahuan, 

kesadaran individu, tekad serta adanya 

kemauan dan tindakan untuk melaksanakan  

nilai- nilai, baik terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan, maupun bangsa, sehingga akan 

terwujud insan  kamil. Menurut Akhmad 

Sudrajat kita mesti mengerti makna dari 

karakter  itu sendiri terlebih dahulu. 

Pengertian Karakter menurut Depdiknas 

adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, 

budi pekerti, perilaku, personlitas, sifat, 

tabiat, temperamen, dan watak. Sementara 

itu yang disebut dengan berkarakter ialah 

berkepribadian , berperilaku, bersifat, 

bertabiat dan berwatak. 

Pendapat Tadzkirotun Musfiroh 

(2008). Menurutnya karakter mengacu pada 

serangkaian sikap (attitudes), perilaku 

(behaviors), motivasi (motivations), dan 

keterampilan (skills). Makna karakter itu 

sendiri sebenarnya berasal dari bahasa 

Yunani yang berarti “to mark” atau 

menandai dan memfokuskan pada aplikasi 

nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau 

tingkah laku sehingga orang yang tidak 

jujur , kejam, rakus dan berperilaku jelek. 

Sebaliknya orang yang perilakunya sesuai 
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dengan kaidah moral dinamakan 

berkarakter mulia. Seseorang dianggap 

memiliki karakter mulia apabila ia 

mempunyai pengetahuan yang mendalam 

tentang potensi dirinya  adalah terpupuknya 

sikap terpuji, seperti penuh reflektif, 

percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, 

kratif inovatif, mandiri, hidup sehat, 

bertanggung jawab  dll. Dengan demikian 

karakter atau karakteristik  adalah realisasi 

perkembangan positif dalam hal intelektual, 

emosional, social, etika dan perilaku. 

Menurut David Elkind dan  Freddy sweet, 

Ph.D. (2004) pendidikan karakter adalah 

segala sesuatu yang dilakukan oleh guru 

yang mampu mempengaruhi karakter 

peserta didik,Guru membantu membentuk 

watak peserta didik agar senantisa positif  

T. ramli (2003) menyatakan bahwasannya 

pendidikan karakter memiliki esensi yang 

sama dengan pendidikan moral atau akhlak. 

Dalam konteks pendidikan di Indonesia 

pendidikan karakter ialah pendidikan nilai 

yakni penanaman nilai-nilai luhur yang di 

gali dari budaya bangsa Indonesia. pijakan 

utama yang harus dijadikan sebagai 

landasan dalam menerapkan pendidikan 

karakter ialah nilai moral universal yang 

dapat digali dari agama. 

Ada beberapa nilai karakter dasar 

yang disepakati oleh para pakar untuk 

diajarkan kepada peserta didik, yakni rasa 

cinta kepada Tuhan yang maha esa dan 

ciptaannya, tanggung jawab, jujur, hormat 

dan santun, kasih sayang, peduli, mampu 

bekerjsama, percaya diri, kreatif, mau 

bekerja keras, pantang menyerah, adil serta 

memiliki sifat kepimpinan, baik, rendah 

hati, toleransi, cinta damai dan cinta 

persatuan. Guru harus berusaha 

menumbuhkan nilai nilai tersebut melalui 

spirit keteladanan  yang nyata, bukan 

sekedar pengejaran dan wacana. 

 

Tujuan Pendidikan Karakter 

Tujuan pendidikan karakter siswa itu 

sendiri pada hakikatnya tidak hanya 

menambah pengetahuan, tapi juga secara 

seimbang harus menanamkan karakter 

positif terhadap sikap, perilaku, dan 

tindakan seseorang. Tujuan pendidikan 

adalah untuk menghasilkan orang yang 

baik. Siapakah manusia yang baik itu? 

Yaitu manusia yang mengenal dirinya, lalu 

ia mengenal Tuhannya. Ia mengenal 

potensi yang ada pada dirinya dan mampu 

mengembangkannya. Pendidikan akan 

menghasilkan manusia paripurna yang 

dapat memaknai hakikat dirinya sebagai 

hamba Tuhan dan makhluk sosial. Hal ini 

dimaksudkan agar manusia yang 

berpendidikan itu cerdas otaknya sekaligus 

waras perilakunya. Pendidikan harus 

kembali kepada fungsi asalnya, yaitu 

menanamkan karakter positif warga negara 

sesuai dengan fungsi pendidikan yang 

tersurat dalam UU No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pada 

Pasal 3, yang menjelaskan bahwa 

pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan 

membentuk karakter serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Intinya, 

karakter warga negara harus ditopang oleh 

nilai-nilai moral, sehingga akan tercipta 

kesalehan sosial. 

 

Jenis-jenis Program Parenting Yang 

Dapat Dilaksanakan Dalam Kegiatan 

Lembaga SDIG 
1. Parents Gathering. Parents Gathering 

adalah pertemuan orang dengan pihak 

lembaga SDIGS yang difasilitasi oleh 

panitia program parenting guna 

membicarakan tentang program-

program lembaga SDIGS dalam 

hubungannya dengan bimbingan dan 

pengasuhan anak di keluarga dalam 

rangka menumbuh-kembangkan anak 

secara optimal. Materi dalam pertemuan 

dapat berbagai hal tentang kebutuhan 

tumbuh-kembang anak, misalnya : 

tentang gizi dan makanan, tentang 

kesehatan, tentang pendidikan karakter, 

penyakit pada anak, dan sebagainya. 

2. Foundation Class. Foundation Class, 

adalah pembelajaran bersama anak 

dengan orang tua di awal masuk sekolah 

dalam rangka orientasi dan pengenalan 
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kegiatan disekolah. Di laksanakan pada 

minggu-minggu pertama anak-anak 

masuk sekolah di tahun  baru. 

3. Seminar. Seminar adalah kegiatan dalam 

rangka program parenting, yang dapat 

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 

seminar. Misalnya dengan mengundang 

tokoh atau praktisi SDIGS yang 

kompeten, pakar dongeng, psikolog, dan 

lain-lain. 

4. Hari Konsultasi. Hari Konsultasi adalah 

hari konsultasi untuk orang tua yang 

dapat disediakan atau dibuka oleh 

lembaga SDIGS. Jumlah hari yang 

disediakan sesuai dengan tinggi 

rendahnya kasus atau jumlah orang tua 

yang melakukan konsultasi. 

5. Field Trip. Field Trip  adalah 

darmawisata, kunjungan wisata, atau 

kunjungan ke tempat-tempat yang 

menunjang kegiatan pembelajaran 

SDIGS. Kegiatan kunjungan dilakukan 

bersama dengan orang tua. Misalnya 

kunjungan ke museum,  kunjungan ke 

Bandar Udara, Pelabuhan, atau tempat-

tempat lain yang sesuai dengan tema 

dalam pembelajaran. 

6. Home Activities. Home Activities 

Adalah aktifitas di rumah di bawa ke 

sekolah, yaitu membawa orang tua 

untuk menginap di sekolah, bisa dengan 

melakukan kegiatan perkemahan di 

lapangan apabila di sekolah tidak 

mampu menyediakan tempat menginap. 

7. Cooking on The Spot. Cooking on The 

Spot Adalah anak-anak belajar masakan, 

menyajikan makanan dengan bimbingan 

guru atau bersama dengan orang tua. 

8. Bazar Day. Bazar Day Adalah 

menyelenggarakan bazar di lembaga 

SDIGS. Anak-anak menampilkan 

karyanya yang dijual pada orang tua 

atau umum. 

9. Mini Zoo. Mini Zoo adalah 

menyelenggarakan kebun binatang mini 

disekolah, yaitu anak-anak membawa 

binatang kesayangan atau binatang 

peliharaan dari rumah ke lembaga 

SDIGS. 

10. Home Education Video. Home 

Education Video adalah mengirimkan 

kegiatan pembelajaran anak-anak di 

lembaga SDIGS pada orang tua dalam 

keping CD/DVD, agar dapat disaksikan 

dan dipelajari juga oleh orang tua di 

rumah. 

 

KESIMPULAN 

Hasil penelian menunjukkan bahwa 

pembentukan karakter di SD Islamic 

Global School dapat diimplementasikan 

melalui program full day school yang 

dilakukan dengan tiga cara yakni 

pembiasaan di sekolah selama sehari 

penuh, keteladanan dari guru, serta 

pendisiplinan dalam kebiasaan dan 

meneladani perilaku yang baik. Penerapan 

ketiga metode tersebut dalam pembentukan 

karakter dinilai sudah cukup baik namun 

belum optimal. Hal ini dapat dilihat 

maslahnya yaitu dalam penerapan progam 

full day school kerja sama antara orang tua 

murid dengan pihak sekolah dalam 

membangun karakter siswa  
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Abstrak: Konsep full day school Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) oleh Prof. 

Muhadjir Efendi sebagai kebijakan pendidikan dalam bentuk program persekolahan nasional yang diperuntukkan 

bagi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menegah Pertama (SMP) yang di selaraskan pada visi-misi Pendidikan 

Nasional. Dalam makalah ini penelaahan program full day schooll bersandar pada paradigma lifelong education 

sebagai pengejawantahan  peran pendidikan non formal pada sektor persekolahan.  Full day school dan 

Pendidikan Nonformal menjadi satu elaborasi yang intergratif diharapakan dapat memberikan satu paradigma 

dan praksis pada pendidikan nasional. 

 
Kata Kunci: Full day school, Kebijakan, Persekolahan, LifeLong Education, Pendidikan Nonformal, Pendidikan 

Nasional. 

 

 

PENDAHULUAN

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, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara1. 

Dari UU No. 20 Tahun 2013 ihwal 

definisi pendidikan diatas menjadi guide 

dalam penyelenggaraan pendidikan 

nasional. Agar terwujudnya cita-cita 

pendidikan nasional tersebut di butuhkan 

perencanaan yang sistimatis, komperhensif 

dan terintegrasi dengan kebijakan 

pendidikan yang mengutamakan 

kepentingan publik. 

Perencanaan pendidikan merupakan 

suatu kegiatan melihat jauh ke depan dalam 

menentukan kebijakasanaan, prioritas dan 

pembiayaan  sistem pendidikan dengan 

realitas ekonomi dan sosial suatu negara 

untuk mengembangkan potensi sistem 

pendidikan untuk memenuhi kebutuhan 

                                                           
1  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
pasal 1 ayat 1. 

peserta didik dan masyarakat yang dilayani 

oleh sistem pendidikan (Beeby,1967)2. 

Setiap perencanaan pendidikan, 

seyogianya melihat relasi antara realitas 

sosial, ekonomi dan politik. Setelah 

menelaah realitas barulah memasuki tahap 

perencanaan pendidikan berdasarkan suplay 

and demand peserta didik dan masyarakat 

sebagai bagian dari penyelenggara 

pendidikan. Maka perencanaan pendidikan 

perlu mempertimbangkan pendekatan 

demant (kebutuhan) masyarakat. 

Dalam hal ini, perencanaan 

pendidikan berdasarkan demand 

masyarakat bukan berarti bebas dari 

pengaruh ekonomi, tetapi para analisis 

harus lebih mempertimbangkan faktor-

faktor lain yang bukan ekonomi 3 , seperti 

pengaruh dari variabel-variabel sosial dan 

politik. Namun, analisis kebijakan 

                                                           
2  Beeby,C.E.196.Planning and The Educational 

Aministration. Paris: UNESCO-IIEP. (Dalam buku, 
Pengantar teori perencanaan pendidikan 
berdasarkan pendektan sistem, Dr. Endang 
soenarya, 2000. Percetakan mitra gama widya. 
hal.61  

3  Dr. Endang Soenarya. 2000. Pengantar Teori 
Perencanaan Pendidikan Berdasarkan Pendektan 
Sistem. Percetakan mitra gama widya. hal. 65 
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pendidikan nasional dewasa ini di 

determinasi oleh model analisis politik 

(Yoyon Bahtiar,2011:45)4. 

Komisi Nasional Perlindungan Anak 

(Komnas PA) mencatat sebanyak 2.008 

kasus kriminalitas yang dilakukan anak usia 

sekolah terjadi di awal tahun 2012. Jumlah 

itu meliputi berbagai jenis kejahatan seperti 

pencurian, tawuran, dan pelecehan seksual 

yang dilakukan siswa SD hingga SMA 

(vivanews,2012). Dengan adanya fakta 

sosial tersebut, maka perlu adanya 

perencanaan yang komperhensif dan di 

desposisikan kedalam kebijakan pendidikan 

sebagai role atau panduan dalam 

penyelenggaran pendidikan nasional agar 

cita-cita pendidikan tidak stagnan pada 

level kebijakan dn implementasi untuk 

terwujudnya sistem pendidikan berbudi 

luhur yang termaktub dalam nilia-nilai 

filosofis Pancasila dan Undang-undang 

Dasar 1945. 

Setelah resufle kabinet kerja jilid II 

oleh Presiden RI Ke-7, dan penunjukan 

Prof. Muhadjir Efendi sebagai Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan untuk 

menggantikan posisi Anies Baswedan, 

Ph.d. Menjelang 100 hari masa kerja di 

Kementerian, Prof. Muhadjir Efendi 

mengelurkan presumsi kebjikan pendidikan  

persekolahan nasional berupa program Full 

Day School untuk Sekolah Dasar (SD) dan 

Sekolah Menegah Pertama (SMP). 

Dalam perkembangan pendidikan 

dewasa ini sedang semarak  mengaply 

program full day school khususnya pada 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan 

Taman Kanak-kanak (TK). Semisal yang 

telah dilaksanakan di beberapa kota dan 

daerah, diantaranya; TK Unggulan Al-

Ya’lu Kota Malang, SDIT Insan Utama 

Bantul, dan MI Sultan Agung Sleman.  

Program full day scholl diberlakukan  

bermula dari adanya beberapa hal yang di 

klaim pada persekolahan konvensional 

tidak sejalan dengan definisi pendidikan. 

Sistem persekolahan konvensional lebih 

                                                           
4  Dr. Yoyon bahtiar.M.Pd. 2011.Kebijakan 

Pembaruan Pendidikan; Konsep, Teori dan Model. 
Rajawali press. Jakarta. hal.45 

intelectual oriented, sementara nihil dalam 

segi afektif dan psikomotoriknya. Dua hal 

demikian terjadi antara lain disebabkan 

karena sangat terbatasnya jumlah waktu 

yang diberikan oleh sekolah dan 

interaksinya yang serba formal mekanistis 

(Qodri Azizy,2000:106)5. 

Menurut Ali (2010: 136) 6  sekolah 

yang menerapkan sistem full day school 

adalah sekolah yang memilih waktu belajar 

dari pagi sampai sore hari. Anak-anak 

biasanya menghabiskan sekitar 8 jam 

perhari, tetapi dengan penerapan full day 

school, anak harus di sekolah sampai 9 atau 

10 jam perhari7. 

Presumsi kebijkan program Full day 

school menuai pro dan kontra di berbagai 

sektor pemerhati pendidikan dan 

masyarakat Indonesia. Karena kebijakan 

pendidikan persekolahan nasional terkait 

program full day school belum memiliki 

konsep yang bisa dipertanggung jawabkan 

untuk di uji materi. Namun, antusias 

masyarakat atas issue tersebut memberikan 

sinyal bahwa kebijkan pendidikan nasional 

mendapat perhatian khusus oleh seluruh 

elemen masyarakat Indonesia. 

Dengan demikian makalah ini 

bertujuan dan fokus pada penelaahan 

konsep full day school dengan pendekatan 

pendidikan non-formal (lifelong education) 

sebagai suatu upaya  paradigmatik. 

 

Konsep Full Day School 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Pasal 19 ayat 18 menyebutkan, 

proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan diselenggara-kan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

                                                           
5 A. Qadri Azizy, Islam dan Permasalahan Sosial: 

Mencari Jalan Keluar (Yogyakarta: LKiS, 2000), 
hlm., 106. 

6  Ali, Mohamad. 2010. Reinvensi Pendidikan 
Muhammadiyah. Jakarta. Al- Wasat Publishing 
House. 

7  RenataWidya Nanda, Moh. Mudzakkir. 
TRANSFORMASI SISTEM PENDIDIKAN FULL DAY 
SCHOOL DI ERA GLOBALISASI. (Makalah) 

8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan 
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menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan 

kemandirian sesuai bakat, minat, dan 

perkembangan fisik, serta psikologi bagi 

peserta didik. 

Secara implisit dari penjabaran 

peraturan pemerintah RI diatas, 

mengharapkan pendidikan dalam proses 

penyelenggaraannya inklusif dan integratif. 

Untuk menerapkan prihal tersebut pada 

level praksis mengenai program full day 

school tentu harus di selesaikan terlebih 

dahulu pada tataran diskursus yang 

membangun pijakan konsepsi program full 

day school. Maka penulis mendiskursuskan 

dari pelbagi teori dan hasil publikasi guna 

mengupayakan pembangunan landasan 

konsep full day school. 

Full day school berasal dari bahasa 

inggris. Full artinya ‘penuh’, day artinya 

‘hari’, sedang schooll adalah sekolah. Jadi, 

pengertian full day school secara harfiah 

adalah sekolah sepanjang hari atau proses 

belajar mengajar yang dilakukan mulai 

pukul 07.00-15.00 dengan durasi istirahat 

setiap dua jam sekali. Hal yang diutamakan 

dalam full day school adalah pengaturan 

jadwal mata pelajaran dan pendalaman9. 

Pertama, konsep awal dibentuknya 

sistem full day school sebagai tambahan 

jam sekolah digunakan untuk pengayaan 

materi ajar yang disampaikan dengan 

metode pembelajaran yang kreatif dan 

menyenangkan untuk menambah wawasan 

dan memperdalam ilmu pengetahuan, 

menyelesaikan tugas dengan bimbingan 

guru, pembinaan mental, jiwa dan moral 

anak. Dengan kata lain konsep dasar dari 

full day school ini adalah integrated 

curriculum dan integrated activity10. 

                                                           
9  Baharuddin, Pendidikan dan Psikologi 

Perkembangan (Yogyakarta: Arruzz Media, 2009) , 
hlm. 227. 

10  Ida Nurhayati Setiyarini. Penerapan Sistem 
Pembelajaran “FUN & FULL DAY SCHOOL” untuk 
Meningkatkan Relegiutas Peserta Didik di SD IT AL 
ISLAM KUDUS. Jurnal Teknologi Pendidikan dan 
Pembelajaran Vol.2, No.2, hal 231 – 244, Edisi 
April 2014. 

Definisi full day school tersebut 

sejalan dengan apa yang di argumentasikan 

oleh Prof. Muhadjir Efendi bahwa program 

full day school adalah pemberian jam 

tambahan. Namun, pada jam tambahan 

siswa tidak akan dihadapkan dengan mata 

pelajaran yang membosankan. Kegiatan 

yang dilakukan seusai jam belajar-mengajar 

di kelas selesai adalah ekstrakurikuler 

(ekskul). Dari kegiatan ekskul ini, 

diharapkan dapat melatih 18 karakter, 

beberapa di antaranya jujur, toleransi, 

displin, hingga cinta tanah air11. 

Kedua, program full day school akan 

di terapkan karena adanya kekahawatiran; 

1) anak akan ikut dalam pergaulan atau 

lingkungan sosial yang kurang baik ketika 

diluar sekolah. 2) kurang adanya waktu 

yang disediakan orang tua untuk menemani 

anaknya di karenakan adanya tuntutan 

pekerjaan, sosial atau apapun yang 

menyibukkan orang tua. 3) kecenderungan 

anak apabila di rumah, hanya bermain dan 

malas untuk belajar12. 

Prof. Muhajir Efendy juga 

mempertimbangkan faktor hubungan antara 

orang tua dan anak. Biasanya siswa sudah 

bisa pulang pukul 1 siang. Tidak dipungkiri, 

di daerah perkotaan, umumnya para 

orangtua bekerja hingga pukul 5 sore.  

“Antara jam 1 siang sampai jam 5 siang kita 

nggak tahu siapa yang bertanggung jawab 

pada anak, karena sekolah juga sudah 

melepas, sementara keluarga belum ada. 

Ketiga, program full day school 

dianggap dapat membantu guru untuk 

mendapatkan durasi jam mengajar sebanyak 

24 jam/minggu. Ini merupakan salah satu 

syarat untuk lolos proses sertifikasi guru. 

“Guru yang mencari tambahan jam belajar 

                                                           
11 Blogruangguru.com di akses 28/9/2016 
12 Arsyadana, Addin (2010), Penerapan Sistem Full 

Day School Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan 
Kualitas Pendidikan Di Mi Al-Qamar Nganjuk. 
Skripsi. UIN Malang (Penulis menukil dalam 
makalah, Marfiah Astuti. Implementasi Program 
Fullday School Sebagai Usaha Mendorong 
Perkembangan Sosial Peserta Didik TK Unggulan 
Al-Ya’lu Kota Malang. Jurnal Kebijakan dan 
Pengembangan Pendidikan. Volume 1, Nomor 2, 
Juli 2013; 133-140. 
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di sekolah nanti akan mendapatkan 

tambahan jam itu dari program ini. Hanya 

saja saat ini equivalensi 24 jam mengajar 

sedang di lakukan pengujian ulang materi. 

Dari penjabaran di atas terdapat 

variabel-variabel yang sama atas presumsi 

full day school oleh Prof. Muhajir dan 

beberapa pendapat terkait full day school, 

diantaranya; a) Pemberian jam tambahan, b) 

Lingkungan sosial dan orang tua, c) 

Equivalensi guru mengajar 24 jam.  

 

 

PEMBAHASAN 

Pertama, secara kuantitaf 

penyimpangan prilaku anak-anak terjadi di 

luar jam persekolahan (diluar sekolah) dari 

pada di jam sekolah. Artinya, pada saat 

sekolah sangat wajar jika penyimpangan 

minim terjadi karena ada guru dan seluruh 

pelaksana pendidikan serta peraturan 

sekolah yang mengawasi dan menjaga 

peserta didik. Maka untuk menanggulangi 

hal tesebut (penyimpangan prilaku), di 

lakukannya penambahan jam ajar yang 

bersandar pada pembelajaran moral 

oriented. 

Kegiatan Ekstrakurikuler (ekskul) 

yang dahulunya sebagai kegiatan 

pembelajaran non-formal seperti pramuka, 

bahasa asing, danlain-lain. Namun, pada 

full day scholl akan menjadi kegiatan 

pemebelajaran wajib semisal pembelajaran 

“Budaya Lokal”, “Peace Generation” dan 

“Kerohanian”. Jadi, full day school dalam 

pengertian ini tidak bertentangan dengan 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Kedua, akar masalah anak berprilaku 

menyimpang di luar jam sekolah, 

kemungkinan besar berakar pada pergaulan 

antar sesama, dan perlakuan dirumah 

(keluarga). Dengan asumsi orang tua yang 

berkerja hingga sore, sehingga anak saat 

pulang tidak bertemu dengan orang tuanya. 

Dengan asumsi tersebut program full day 

school berusaha memeberikan ruang kepada 

anak untuk berkreasi sesuai dengan 

kegemaranya. Sekolah yang biasanya hanya 

memiliki jam istirahat dua kali, pada full 

day bisa menjadi 3 kali.  Maka sekolah 

yang akan menerapkan full day sebaiknya 

mempertimbangkan sarana dan prasarana. 

Kemudian, saat malam hari waktu di 

prioritaskan untuk bersitirahat. Sedangkan 

anak lebih memilih untuk menoton televesi, 

bermain dan istirahat. Artinya, ada 

komunikasi yang terputus antara orang tua 

dan anak. 

Ketiga, equivalensi guru dalam 

mebelajarkan selama 24 jam dalam 

seminggu adalah keperluan sertifikasi, 

prihal equivalensi ini sekarang sedalam 

dalam pengujian kembali untuk di 

berlakukan. Sementara pada full day scholl 

guru di tuntut aktif dan inovatif dalam 

membelajarkan moral orientied pada 

peserta didik. 

Pendidikan nonformal mempuyai 

keluasan jauh lebih besar daripada sekolah 

dan secara cepat dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan masayarkat. Pendidikan 

nonformal dapat menangani kegiatan 

pendidikan yang tidak dapat 

diselenggarakan melalui jalur pendidikan 

sekolah. Pendidikan nonformal merupakan 

jembatan antara pedidikan sekolah dan 

dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan 

nonformal sebagai penambah, pelengkap 

dan pengganti pendidikan yang tidak dapat 

di selenggarakan melalui jalur pendidikan 

sekolah (Oong Komar,2006:213)13. 

Pendidikan nonformal mencakup 

pendidikan yang bisa di katakan nyaris 

komperhensif, karena mewadahi pendidikan 

pra-sekolah (informal) dan pasca-sekolah 

(lifelong education dan vokasional), karena 

bersifat fleksibel pendidikan nonformal 

dapat di sesuaikan dengan demand 

masyarakat. Kemudian dengan adanya nalar 

bahwa outcame dari persekolahan adalah 

kerja, sehingga pendidikan nonformal 

sering di branding dengan pendidikan 

tambahan di luar jam sekolah, yakni seperti 

kursus, diklat, dan lain sebagainya yang 

menyangkut kecakapan hidup (life skill). 

Pada pendidikan informal, seperti 

                                                           
13 Dr.Oong Komar, M.Pd. 2006. Filsafat Pendidikan 
Nonformal. Pustaka Setia. Bandung. Hal.213 
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pendidikan keluarga, PAUD dan TK lebih 

memfokuskan anak pada pembentukan 

kecerdasan dan emosional anak dengan 

belajar dan bermain. 

Dengan adanya asumsi bahwa 

kegiatan pendidikan nonformal tidak dapat 

di selenggarakan melalui jalur pendidikan 

sekolah. Nalar tersebut tidak sejalan dengan 

cita-cita pendidikan yang memiliki tujuan 

untuk memanusiakan manusia berbudi 

luhur serta implementasi pendidikan yang 

integratif. Mungkin pernyatan tersebut 

dapat di tinjau kembali dengan 

memperhatikan praksis pendidikan 

nonformal yang sejak dahulu sudah 

berintegrasi dengan persekolahan formal 

yang ditengarai oleh kegiatan ekskul yang 

mamuat nilai moral orientied seperti 

pramuka dan kerohanian. Simak gambar di 

bawah ini. 

 

  

 

 

 

 

 
Sumber: penulis 
Gambar 1.1 Siklus Tahapan Pembelajaran Nonformal dalam 

Pembelajaran Sekolah 

Dengan gambar diatas menunjukkan 

bahwa upaya program full day schooll ingin 

melibatkan secara aktif peran pendidikan 

nonformal pada level persekolahan formal. 

Upaya itu dapat dilihat dari argumentasi 

Prof. Muhadjir Efendi yang mendefinisikan 

program full day schooll sebagai pemberian 

jam tambahan. 

Kemudian, telah kita tela’ah bahwa 

penyimpangan etis (etika) 70% terjadi 

diluar jam sekolah. Full day schooll dengan 

jam tambahan tersebut akan memberikan 

pembeljaran moral kepada anak-anak, 

hingga orang tua yang memilki kesibukan 

dapat menjemput anak-anaknya pada jam 

sekolah berakhir, agar anak-anak pulang 

tidak keluyuran dan tiba dengan selamat 

sampai dirumah. Walaupun upaya full day 

schooll untuk memberi ruang pendidikan 

nonformal pada persekolahan formal bukan 

berarti pendidikan non-formal berhenti di 

persekolahan saja, akan tetapi setelah tiba 

dirumah anak-anak di harapkan 

mendapatkan pendidikan yang ulas asih 

oleh keluarga (informal) serta ikut 

berpartisipasi pada jam belajar masyarakat 

yang telah ditentukan. Maka inilah cikal 

bakal pijakan  konsepsi program Full Day 

School sebagai paradigma Belajar Setiap 

Saat  yang di dasarkan dari buah pemikiran 

lifelong education (pendidikan sepanjang 

hayat). 

Konsepsi lifelong education mulai di 

masyarakat melalui kebijkan Negara 

(Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 jo 

Ketetapan MPR No.iv/mpr/1978 Tentang 

Garis Besar Haluan Negara) 14 . Asas 

pendidikan sepanjang hayat bertitik tolak 

atas keyakinan, bahwa proses pendidikan 

dapat berlangsung selama hidup, baik di 

dalam maupun diluar sekolah. 

Pendidikan berlangsung seumur 

hidup/sepanjang hayat dilaksanakan di 

dalam lingkungan rumah tangga, sekolah 

dan masyarakat. karena itu pendidikan 

adalah tanggung jawab bersama  anatara 

keluarga, masyarakat dan pemerintah15. Jika 

bersandar pada penjabaran di atas lifelong 

education dapat di maknai sebagai 

‘pendidikan atau belajar setiap saat’. 

Belajar setiap saat dimaksudkan 

sebagai upaya rasionalisasi konsep full day 

schooll yang hanya di definisikan sebagai 

sekolah sehari penuh (pagi-sore). Dalam 

penerjemahan kata bahasa inggris di 

Indonesia biasanya terjadi bias pada 

penerjemahan secara formal, padahal 

penggunaan kata sifat (adjective) selalu 

terkait dan di ikuti dengan kata keterangan 

sebagi penjelasnya, sehingga kita dapat 

memaknai kata atau teks sesuai dengan 

konteksnya.  

Terminologi ‘full day’ dalam 

konteks pendidikan nonformal di maknai 

sebagai ‘setiap saat’, sedangkan kata 

                                                           
14 Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 jo Ketetapan 

MPR No. IV/mpr/1978 Tentang Garis Besar Haluan 
Negara. 

15 Drs. Sanapiah Faisal. 2003. Pengantar Dasar-
Dasar Kependidikan. Usaha Nasioana. Surabaya. 
Hal.126  

Pra-sekolah Pasca-sekolah Sekolah 

Non formal 
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‘School’ lebih dekat dengan aktivitas 

‘Belajar dan Pembelajaran’. Jadi secara 

interinsik full day schooll dapat dimakanai 

sebagai belajar setiap saat. Lihat Gambar 

dibawah ini; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: penulis 
Gambar 1.2 Siklus Tahapan Pembelajaran 

Nonformal dalam Pembelajaran Sekolah 

Gambar di atas menunjukkan bahwa 

paradigma belajar setiap saat di landasi dari 

cita-cita negara dalam muwujudkan 

pendidikan yang memiliki outcame generasi 

yang berbudi luhur dan siap menjadi 

sumberdaya di berbagai sektor pekerjaan 

yang memperkuat stabililisasi negara. 

Pemberian jam tambahan juga dapat 

di jadikan opportunity bagi pendidikan 

nonformal, disaat menjamurnya lembaga-

lembaga penerangan dan gerakan sosial 

yang hanya memiliki cakupan diluar jam-

jam sekolah, di harapkan dengan full day 

scholl dapat bersinergi dengan persekolah 

untuk dapat memberikan pembelajaran 

dengan materi-materi yang menunjang 

moral orientied. 

Tidak hanya itu, terkait equivalensi 

waktu mengajar guru 24 jam semingu yang 

saat ini masih di tinjau ulang, munkin dapat 

segera di anulir oleh tutor, sesuai dengan 

issue yang berkembang dilingkungan 

praktisi PLS yang mengharapkan tutor di 

sebut sebagai guru yang dapat mengajar di 

sekolah. Dengan jam tambahan tersebut 

dapat di isi oleh tutor sehingga bukan saja 

model pembelajaran tetapi juga 

pemanfaatan tenaga pengajar (tutor) di 

dalam persekolahan formal. Sementara, 

guru mata pembelajaran wajib di alih 

fungsikan untuk bisa beraktivitas lain yang 

menunjang life skill atau megelola 

administrasi seperti fokus pada 

measurement dan assesment untuk 

mengontrol perkembangan anak-anak 

peserta didik yang hasilnya bisa di 

konsultasikan selalu pada orang tua peserta 

didik. Kemudian peran orang tua adalah 

belajar dan menjadi pendengar yang baik 

akan cerita tetang pengalaman anak-

anaknya selama di sekolah. Jadi prinsipnya 

bukan saja anak-anak yang belajar akan 

tetapi guru dan orang tua juga belajar, 

dengan demikian tujuan pendidikan sebagai 

tanggungjawab bersama dapat terjawabkan.  

 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penela’ahan dan 

pembahasan konsep full day schooll dengan 

pendekatan pendidikan non-formal (lifelong 

education) sebagai suatu upaya  

paradigmatik menghasilkan beberapa 

kesimpulan, diantaranya; 1) Pendidikan 

nonformal dapat di implementasikan secara 

integratif pada pendidikan formal (sekolah) 

dengan berbagai pertimbangan yang 

proporsional, semisal pemenfaatan tutor 

dalam persekolahan formal yang dapat 

mengurangi jam pemebelajaran guru setelah 

membelajarakan mata pelajaran wajib serta 

membantu guru untuk dapat  memiliki 

waktu untuk beraktivitas penunjang life 

skill, measurement dan assesment. 2) 

Pengertian full day schooll dalam 

paradigma pendidikan nonformal sebagai 

Belajar Setiap Saat, pengertian ini berdasar 

pada pendekatan longlife education sebagai 

pendidikan/belajar sepanjang hayat, karena 

adanya upaya pengintegrasian antara 

pendidikan nonformal dan formal 

diharapkan pendidikan tidak di artika 

sebagai pendidikan/sekolah sehari penuh, 

melainkan belajar setiap saat yang menjadi 

tanggung jawa keluarga, peserta didik, 

masayarakat dan negara yang memiliki 

tujuan dan cita-cita sebagai pendidikan 

yang memanusiakan manusia berbudi luhur. 

3) Penerapan prorgram full day schooll 

mempertimbangkan sarana dan prasaran 

Pra-sekolah Pasca-sekolah Sekolah 

Non formal 

Belajar Setiap 

Saat 

Jam 

Tamb

ah 

Landasan 

Pancasila 

UUD 45 

Implementas

i 

Result/Outco

me 
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yang dapat menujang peserta didik dari 

kelelahan serta sarpras yang menujang 

pembelajaran aktifi dan kreatif. 

Penalaahan makalah (paper) ini 

memang fokus pada issue konsepsi full day 

schooll, dan belum membahasnya secara 

holistik terkait pengkajian model dan 

kurikulum, diharapkan makalah ini dapat 

digunakan sebagai refleksi atas konsep full 

day school yang perlu di matangkan dengan 

hasil riset dan pengkajian dengan ruang 

lingkup yang sama agar adanya 

pembaharuan dan dinamika konsepsi 

tentang pendidikan nasional bila khusus 

pendidikan nonformal dan full day school. 

Dengan demikian saran serta kritik 

diharapkan sebagai perbandingan dan 

melengkapi kekurang atas tulisan yang ada 

di hadapan pembaca sekarang, adapun 

kebermanfaatannya yang di dapat oleh 

pembaca penulis mengucapkan rasa syukur 

dan terimkasih. 
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Abstrak: Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi 

dan memperkaya. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk 

kegiatan belajar secara mandiri. Full day school merupakan program pendidikan yang seluruh aktivitas berada di 

sekolah. Secara umum, full day school hadir karena beberapa tuntutan, seperti minimnya waktu orang tua di 

rumah, perlunya formalisasi jam-jam tambahan keagamaan karena minimnya pengawasan orang tua di rumah. 

Penerapan full day school akan dirasakan sebagai bentuk  pengabaian peranan keluarga sebagai sekolah utama 

“madrasatul ula” bagi anak. Keluarga sebagai sebuah lembaga pendidikan yang pertama dan utama, selalu 

diharapkan senantiasa berusaha menyediakan kebutuhan, baik biologis maupun psikologis bagi anak, serta 

merawat dan mendidiknya.  Keluarga sangat penting dalam proses sosialisasi. Hal lain yang perlu diperhatikan 

yakni secara sosial emosional kesempatan dan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya 

rumah dan sekitarnya cenderung berkurang. Anak juga terlalu lelah karena berkurang waktu istirahatnya. Anak 

memang diajarkan untuk bersosialisasi, guru dan temannya di sekolah, tetapi sosialisasi tersebut berbeda dengan 

di rumah/lingkungan sekitar. Bersosialisasi dan bermain dengan keluarga dan lingkungan sekitar (dengan teman 

sebaya, tetangga) juga penting bagi perkembangan sosial emosional anak. 

 

Kata kunci: full day school, keluarga, lingkungan. 
 

 

PENDAHULUAN 
Pendidikan memiliki peranan penting 

untuk menjamin kelangsungan hidup suatu 

Negara. Pendidikan merupakan salah satu 

kebutuhan manusia yang tidak terelakkan, 

artinya setiap manusia dapat dipastikan 

membutuhkan pelayanan pendidikan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari 

itulah pemerintah mengatur hal sedemikian 

rupa, baik undang-undang maupun 

kebijakan-kebijakan agar setiap individu 

berhak dan mendapatkan pendidikan. 

Masalah besar yang masih dihadapi oleh 

pendidikan nasional adalah persoalan mutu, 

relevansi, efektivitas dan efisiensi 

pendidikan. Masalah-masalah ini 

menimbulkan keresahan pada masyarakat 

yang seringkai terdengar dalam diskusi, 

seminar dan kegiatan lainnya. Keresahan 

bahwa pendidikan kita masih rendah 

mutunya, kurang relevansinya dengan 

kebutuhan pembangunan, kurang efektif 

dan efisien dalam pelaksanaanya harus 

ditanggapi secara serius dan dipecahkan 

secara komprehensif dan terpadu demi 

suksesnya pendidikan yang juga berarti 

suksesnya pembangunan bangsa dan negara 

kita. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menjelaskan 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”. Hal ini menunjukkan bahwa 

pendidikan bukan hanya sekedar 

penyampaian pengetahuan secara kognisi 

saja, tetapi juga mengharapkan perubahan 

pada keterampilan, moral dan spiritual 

peserta didik. Untuk macam jalur 

pendidikan, sebagaimana yang disebutkan 

pada Pasal 13, ayat 1 bahwa “Jalur 

pendidikan terdiri atas pendidikan formal, 

nonformal, dan informal yang dapat saling 

melengkapi dan memperkaya” lebih lanjut 

pada Pasal 27 ayat 1 “Kegiatan pendidikan 
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informal yang dilakukan oleh keluarga dan 

lingkungan berbentuk kegiatan belajar 

secara mandiri”. 

Pendidikan sendiri merupakan suatu 

upaya untuk memanusiakan manusia. 

Artinya melalui proses pendidikan 

diharapkan terlahir manusia-manusia yang 

baik, meskipun standar manusia yang 

“baik” tersebut berbeda antar masyarakat, 

bangsa atau negara, karena adanya 

perbedaan pandangan hidup yang diyakini. 

Perbedaan pandangan ini yang dianut dari 

suatu bangsa akan membawa perbedaan 

dalam orientasi atau tujuan pendidikan. 

 

PEMBAHASAN 

Full day school jika di artikan 

menurut kata perkatanya berasal dari 

bahasa inggris. Full mengandung arti 

penuh, dan day artinya hari. Jika digabung, 

akan mengandung arti sehari penuh. 

Sedangkan school mempunyai arti sekolah 

(Salim, 1998). Full day school merupakan 

program pendidikan yang seluruh aktivitas 

berada di sekolah atau dengan kata lain 

sekolah sepanjang hari. Dengan pendekatan 

ini maka seluruh program dan aktivitas 

anak di sekolah mulai dari belajar, bermain, 

makan bahkan ibadah dikemas dalam suatu 

sistem pendidikan. 

Secara umum, full day school 

didirikan karena beberapa tuntutan, 

diantaranya adalah minimnya waktu orang 

tua di rumah, lebih-lebih karena kesibukan 

di luar rumah yang tinggi. Hal ini jika tidak 

disiasati dengan tambahan jam sekolah 

maka akan berdampak pada kurangnya 

kontrol orang tua terhadap anak di rumah 

atau di luar jam sekolah. Selanjutnya, akibat 

minimnya waktu yang dimiliki orangtua 

tersebut di rumah, maka perlu adanya 

peraturan jam-jam tambahan keagamaan 

karena secara otomatis pengawasan 

terhadap hal tersebut juga minim. Ketiga, 

perlunya peningkatan mutu pendidikan 

sebagai solusi alternatif untuk mengatasi 

berbagai masalah dan problematika 

kehidupan. Peningkatan mutu tidak akan 

tercapai tanpa terciptanya suasana dan 

proses pendidikan yang representatif dan 

profesional. Maka kehadiran full day school 

diharapkan dapat mengatasi tuntutan-

tuntutan di atas. 

Full day school memang dirancang 

dan didesain sedemikian rupa dengan 

harapan mampu memberikan jaminan 

kepada masyarakat untuk memberikan 

semacam nilai plus kepada peserta 

didiknya. Hal yang mampu memikat orang 

tua untuk menyekolahkan anaknya di 

lembaga pendidikan yang berbasiskan full 

day school adalah paket lengkap yang 

disediakan sekolah selain sebagai pendidian 

yang dengan serangkaian proses belajar 

mengajarnya, juga sebagai tempat 

pengawasan kepada anak yang tidak 

mampu diawasi oleh orangtuanya karena 

kesibukan di luar rumah. 

Jika menilai dampaknya, full day 

school memang memiliki dampak positif 

dan negatifnya. Selain karena lebih 

terjaminnya pengawasan kepada anak 

karena ditinggalkan oleh orang tua yang 

bekerja di luar rumah, nilai positif full day 

school lainnya adalah memaksimalkan 

waktu luang anak-anak agar lebih berguna. 

Namun, jika sesuatu memiliki dampak 

positif, dampak negatif tentunya ikut 

dibelakangnya. Penerapan full day school 

akan dirasakan sebagai bentuk pengabaian 

peranan keluarga sebagai sekolah utama 

“madrasatul ula” bagi anak. 

Keluarga sebagai sebuah lembaga 

pendidikan yang pertama dan utama, selalu 

diharapkan senantiasa berusaha 

menyediakan kebutuhan, baik biologis 

maupun psikologis bagi anak, serta 

merawat dan mendidiknya.  Keluarga 

sangat penting dalam proses sosialisasi. 

Dalam keluarga, anak mendapatkan 

pengalaman yang pertama kali untuk 

mengembangkan diri dan berinteraksi 

sosial. Selain itu keluarga merupakan 

tempat pendidikan yang utama dalam setiap 

kehidupan manusia (anak) yang sangat 

penting dalam perkembangan anak dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungan 

dimana ia berada. Keluarga juga merupakan 

tempat pembentukan kepribadian anak. 

Dalam menanamkan moral orangtua harus 
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dapat menerapkan nilai-nilai dan prinsip 

kemerdekaan, kesamaan, dan saling terima 

(Sjarkawi, 2008). 

Keluarga merupakan unit sosial yang 

terkecil yang memiliki peranan penting dan 

menjadi dasar bagi perkembangan 

psikososial anak dalam konteks sosial yang 

lebih luas. Masa usia sekolah dipandang 

sebagai masa untuk pertama kalinya anak 

memulai kehidupan social mereka yang 

sesungguhnya. Bersamaan dengan 

masuknya anak ke dunia sekolah, maka 

terjadilah perubahan hubungan anak dan 

orang tua. Perubahan tersebut dikarenakan 

adanya perubahan penggunaan waktu yang 

dilewati anak dengan dengan orang lain 

diluar anggota keluarga. Desmita (2009) 

menyebutkan bahwa sekalipun tidak 

menjadi subjek tunggal dalam pergaula 

anak, orangtua tetap menjadi bagian penting 

dalam proses ini, karena mereka menjadi 

figure sentra dalam kehidpan anak. Untuk 

itu orangtua harus menuntun anak untuk 

menjadi bagian dari lingkungan sosial yang 

lebih luas. Teladan dan perilaku yang baik 

dapat mempertajam pemahaman anak 

terhadap tuntutan masyarakat yang 

dihadapinya kelak. Melalui proses ini, anak 

akan semakin memahami kebutuhan dan 

perasaannya, sekaligus kebutuhan dan 

perasaan orang lain. 

Hubungan orangtua dan anak akan 

berkembang dengan baik apabila kedua 

belah pihak saling memupuk keterbukaan. 

Berbicara dan mendengarkan merupakan 

hal yang sangat penting. Perkembangan 

yang dialami anak sama sekali bukan alasan 

untuk menghentikan kebiasaan dimasa 

kecilnya, hal ini justru akan membantu 

orangtua dalam menjaga terbukanya jalur 

komunikasi. Namun kebiasaan berbicara 

dan mendengar ini akan sulit untuk 

terwujud jika orangtua dan anak keduanya 

sama-sama disibukkan oleh aktifitasnya 

diluar rumah. Santrock (1995) 

menyebutkan jika keterikatan orangtua 

dengan anak pada usia remja dapat 

membantu kompetensi sosial dan 

kesejahteraan sosialnya, seperti tercemin 

dalam harga diri, penyesuaian emosional 

dan kesehatan fisik. 

Pondasi dan dasar-dasar yang kuat 

adalah awal pendidikan dalam keluarga, 

dasar kokoh dalam menapaki kehidupan 

yang lebih berat, dan luas bagi perjalanan 

anak-anak manusia berikutnya. Dari 

kacamata anak-anak, hanya anak 'hebat' 

yang kuat dengan stimulus sekolah yang 

beragam dan mendominasi waktu mereka 

sehari-hari. Mereka rela kehilangan waktu 

bermain dan mengeksplor hal-hal lain yang 

lebih liar tanpa dibatasi aturan-aturan 

formal yang seringkali menjemukan bagi 

anak. Sistem pendidikan tersebut memang 

seolah-olah menyesuaikan dengan 

karakteristik perkembangan anak, tapi 

penerapan full day school sendiri 

sebenarnya sudah tidak adaptif lagi dengan 

karakteristik perkembangan anak-anak. 

Anak-anak akan banyak kehilangan waktu 

di rumah dan belajar tentang hidup bersama 

keluarganya. Sore hari anak-anak akan 

pulang dalam keadaan lelah dan mungkin 

tidak berminat lagi untuk bercengkrama 

dengan keluarga. Padahal sesungguhnya 

sekolah terbaik itu ada di dalam rumah dan 

pada keluarga. 

Ada beberapa kasus yang perlu 

ditelaah lebih jauh: kurangnya eksplorasi 

anak di dunia bebas, dunia yang tidak 

terikat dengan desain pendidikan. Padahal 

di dunia itu anak sering kali menemukan 

dan mengembangkan talentanya. Menurut 

teori Piaget pikiran anak bukanlah suatu 

kotak yang kosong sebaliknya anak 

memiliki sejumlah gagasan tentang dunia 

fisik dan alamiah, yang berbeda dengan 

gagasan orang dewasa. Anak-anak datang 

ke sekolah dengan gagasan-gagasan mereka 

sendiri. Pada dasarnya anak adalah makhluk 

yang berpengetahuan yang selalu 

termotivasi untuk memperoleh 

pengetahuan. Di sinilah pengaruh full day 

school yang akan berpengaruh pada tugas 

perkembangan anak yaitu mengembangkan 

pengertian-pengertian yang diperlukan 

untuk kehidupan sehari-hari. Kedua, ada 

sebagian sekolah full day yang kurang 

memperhatikan kondisi fisik dan psikis 
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anak karena adanya materi-materi yang 

lebih beroreintasi kognitif pada jam-jam 

siang. Ketiga, adanya sebagian sekolah full 

day yang minim fasilitas, sehingga 

kemungkinan terjadinya kebosanan belajar 

tinggi. Keempat, mahalnya biaya 

pendidikan sekolah full day, menyebabkan 

terjadinya dikotomi pendidikan; sekolah 

eksklusif dan sekolah biasa. Masyarakat 

berekonomi lemah jelas-jelas tidak 

mungkin melirik sekolah full day. Kelima, 

kerja guru diforsir 8 sampai 9 jam di 

sekolah. 

Hal lain yang perlu diperhatikan 

yakni secara sosial emosional kesempatan 

dan kemampuan anak untuk berinteraksi 

dengan lingkungannya rumah dan 

sekitarnya cenderung berkurang. Anak juga 

terlalu lelah karena berkurang waktu 

istirahatnya. Anak memang diajarkan untuk 

bersosialisasi, bergaul dengan teman dan 

gurunya di sekolah, tetapi sosialisasi di 

sekolah berbeda dengan di 

rumah/lingkungan sekitar. Bersosialisasi 

dan bermain dengan keluarga dan 

lingkungan sekitar (dengan teman sebaya, 

tetangga) juga penting bagi perkembangan 

sosial emosional anak. 

Kemampuan sosial anak diperoleh 

dari berbagai kesempatan dan pengalaman 

bergaul dengan orang-orang 

dilingkungannya. Kebutuhan berinteraksi 

dengan orang lain telah dirasakan sejak usia 

enam bulan, disaat itu mereka telah mampu 

mengenal manusia lain, terutama ibu dan 

anggota keluarganya. Sunarto (1999) 

menyatakan bahwa hubungan sosial 

(sosialisasi) merupakan hubungan antar 

manusia yang saling membutuhkan. 

Hubungan sosial mulai dari tingkat 

sederhana dan terbatas, yang didasari oleh 

kebutuhan yang sederhana. Semakin 

dewasa dan bertambah umur, kebutuhan 

manusia menjadi kompleks dan dengan 

demikian tingkat hubungan sosial juga 

berkembang amat kompleks. Dalam 

perkembangan sosial anak, mereka dapat 

memikirkan dirinya dan orang lain. 

Pemikiran itu terwujud dalam refleksi diri, 

yang sering mengarah kepenilaian diri dan 

kritik dari hasil pergaulannya dengan orang 

lain. 

Lingkungan merupakan salah satu 

faktor yang penting dalam menentukan 

perkembangan anak. Sejalan dengan 

perkembangan anak, interaksi dalam 

lingkungan menjadi lebih kompleks. Untuk 

mempelajari perkembangan anak kita tidak 

hanya melihat lingkungan langsung, tetapi 

juga interaksi lingkungan yang lebih besar. 

Berkaitan dengan perkembangan sosial 

anak, peranan orang tua sangat penting, 

terutama dalam mengembangkan 

keterampilan bergaul bagi anak. Orang tua 

diharapkan dapat memberikan kepercayaan 

dan kesempatan kepada anak serta 

memberikan penguatan melalui pemberian 

ganjaran atau hadiah pada saat anak 

berperilaku positif, dan juga berkewajiban 

memberikan hukuman apabila anak 

bertingkah laku negatif atau melakukan 

berbagai kesalahan. Dengan adanya 

tindakan yang kongrit dan pasti dari 

orangtua, anak dapat berkembang dengan 

baik, yang giliranya akan menjadi makhluk 

sosial yang bertanggung jawab dan sehat 

serta bermanfaat bagi masyarakat. 

Sebagai makhluk sosial, individu 

dituntut untuk mampu mengatasi segala  

permasalahan yang timbul sebagai hasil 

dari interaksi dengan lingkungan sosial dan 

mampu menampilkan diri sesuai dengan 

aturan atau norma yang berlaku. Oleh 

karena itu setiap individu dituntut untuk 

menguasai ketrampilan-ketrampilan sosial 

dan kemampuan penyesuaian diri terhadap 

lingkungan sekitarnya. Keterampilan-

keterampilan tersebut biasanya disebut 

sebagai aspek psikososial. Keterampilan 

tersebut harus mulai dikembangkan sejak 

masih anak-anak, misalnya dengan 

memberikan waktu yang cukup buat anak-

anak untuk bermain atau bercanda dengan 

teman-teman sebaya, memberikan tugas 

dan tanggungjawab sesuai perkembangan 

anak, dan sebagainya. Dengan 

mengembangkan keterampilan tersebut 

sejak dini maka akan memudahkan anak 

dalam memenuhi tugas-tugas 
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perkembangan berikutnya sehingga ia dapat 

berkembang secara normal dan sehat. 

Keterampilan sosial dan kemampuan 

penyesuaian diri menjadi semakin penting 

manakala anak sudah menginjak masa 

remaja. Hal ini disebabkan karena pada 

masa remaja individu sudah memasuki 

dunia pergaulan yang lebih luas dimana 

pengaruh teman-teman dan lingkungan 

sosial akan sangat menentukan. Kegagalan 

remaja dalam menguasai keterampilan-

keterampilan sosial akan menyebabkan dia 

sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan 

sekitarnya sehingga dapat menyebabkan 

rasa rendah diri, dikucilkan dari pergaulan, 

cenderung berperilaku yang kurang 

normatif (misalnya asosial ataupun anti 

sosial), dan bahkan dalam perkembangan 

yang lebih ekstrim bisa menyebabkan 

terjadinya gangguan jiwa, kenakalan 

remaja, tindakan kriminal, tindakan 

kekerasan. 

Berdasarkan kondisi tersebut diatas 

maka amatlah penting bagi remaja untuk 

dapat mengembangkan ketrampilan-

ketrampilan sosial dan kemampuan untuk 

menyesuaikan diri. Permasalahannya adalah 

bagaimana cara melakukan hal tersebut dan 

aspek-aspek apa saja yang harus 

diperhatikan. Salah satu tugas 

perkembangan yang harus dikuasai remaja 

yang berada dalam fase perkembangan 

masa remaja madya dan remaja akhir 

adalah memiliki ketrampilan sosial (social 

skill) untuk dapat menyesuaikan diri dengan 

kehidupan sehari-hari. Ketrampilan-

ketrampilan sosial tersebut meliputi 

kemampuan berkomunikasi, menjalin 

hubungan dengan orang lain, menghargai 

diri sendiri dan orang lain, mendengarkan 

pendapat atau keluhan dari orang lain, 

memberi atau menerima feedback, memberi 

atau menerima kritik, bertindak sesuai 

norma dan aturan yang berlaku. Apabila 

keterampilan sosial dapat dikuasai oleh 

remaja pada fase tersebut maka ia akan 

mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sosialnya. Hal ini berarti pula 

bahwa sang remaja tersebut mampu 

mengembangkan aspek psikososial dengan 

maksimal. Jadi tidak mengherankan jika 

pada masa ini remaja mulai mencari 

perhatian dari lingkungannya dan berusaha 

mendapatkan status atau peranan, misalnya 

mengikuti kegiatan remaja dikampung dan 

dia diberi peranan dimana dia bisa 

menjalankan peranan itu dengan baik. 

Sebaliknya jika remaja tidak diberi peranan, 

dia akan melakukan perbuatan untuk 

menarik perhatian lingkungan sekitar dan 

biasanya cenderung ke arah perilaku 

negatif. 

Sekolah memiliki arti yang sangat 

penting bagi kehidupan dan perkembangan 

anak. Sekolah dipandang dapat memenuhi 

kebutuhan dan menentukan kualitas 

kehidupan mereka di masa depan. Tetapi 

pada saat yang sama, sekolah ternyata juga 

dapat menjadi sumber masalah yang ada 

gilirannya memicu stress dikalangan peserta 

didiknya. Masa sekolah di satu sisi 

merupakan suatu pengalaman yang sangat 

berharga, tetapi di sisi lain mereka 

dihadapkan pada banyak tuntutan dan 

perubahan cepat yang membuat anak 

mengalami masa-masa yang penuh stress. 

Mereka dihadapkan pada pekerjaan rumah 

yang banyak, perubahan kurikulum yang 

berlangsung dengan cepat, batas waktu 

tugas dan ujian, bahkan kesulitan dalam 

membagi waktu untuk olah raga hobi, dan 

kehidupan sosial. Sekolah-sekolah telah 

menjadi sebuah lembaga menakutkan dan 

menimbulkan perasaan tertekan bagi siswa. 

Siswa merasakan betapa belajar di sekolah 

merupakan suatu proses berat yang tidak 

menyenangkan, sehingga tidak sedikit dari 

mereka yang mengalami stres dan frustrasi. 

Secara psikodinamik, stres dan frustrasi ini 

bisa ikut mengakari berbagai letupan 

problem lain, semisal tawuran kelompok-

kelompok pelajar dan kerentanan tinggi 

untuk penyalahgunaan narkotika serta zat 

adiktif lain di kalangan peserta didik 

(Sutanto dalam Desmita, 2009). 

Memang penyelenggaraan full day 

school dipersiapkan agar jangan sampai 

konsep full day school akan merampas 

masa-masa bermain mereka, masa-masa 

dimana mereka harus belajar berinteraksi 
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dengan sesama, berinteraksi dengan orang 

tua, berinteraksi dengan sanak saudara, 

serta berinteraksi dengan lingkungan di 

sekitar tempat tinggalnya. Jangan sampai 

dengan penerapan sistem full day school 

menjadikan mereka tidak mengenal anak-

anak yang sebaya dengannya di sekitar 

rumahnya. Akan sangat salah jika waktu di 

sekolah dihabiskan penuh untuk kegiatan-

kegiatan yang sifatnya intrakulikuler, 

dimana anak harus belajar dengan 

menerima penjelasan-penjelasan, 

mengerjakan tugas-tugas dari sang guru di 

dalam kelas, di dalam laboratorium, di 

perpustakaan dan tempat lain di sekolah 

yang sebenarnya sangat tidak kondusif 

untuk kegiatan anak bermain dan belajar. 

 

PENUTUP 

Orangtua, sebelum memasukkan 

anaknya ke sekolah yang bersistem full day, 

tentunya harus melihat kondisi anaknya 

terlebih dahulu apakah mereka berkenan 

dengan pendidikan yang seperti itu. 

Orangtua perlu juga untuk mencari sekolah 

yang bersifat terpusat pada siswa, bukan 

yang terpusat pada guru, sehingga anak 

mendapat kebebasan untuk bereksplorasi, 

dan anak menjadi lebih kreatif. Orangtua 

juga harus mempercayai bahwa melatih 

anak untuk mempunyai/menumbuhkan 

motivasi belajar lebih baik daripada 

memaksa anak untuk belajar dan ini hanya 

bisa dicapai dari proses dan lingkungan 

yang kondusif dan menyenangkan  bagi 

anak. Selanjutnya, diharapkan orangtua 

juga tidak mengandalkan sepenuhnya 

pendidikan buah hatinya kepada sekolah, 

orangtua hendaknya tetap memantau 

perkembangan anaknya serta mendukung 

segala sesuatu yang mereka (anak) lakukan 

asalkan mengarah ke hal yang positif. 

Diupayakan sekolah yang 

menerapkan sekolah dengang system full 

day merancang pembelajarannya 

sedemikian rupa sehingga proses belajar 

yang ada di dalamnya bukan hanya semata 

interaksi antara pihak sekolah dan peserta 

didik saja, namun juga pihak sekolah, 

peserta didik beserta orangtuanya. 

Keterlibatan orang  tua sebagai pendidik 

utama bagi anak. Sehingga, peran orang tua 

dalam pendidikan anak sangat penting 

dalam pelaksanaan pendidikan. Selain itu, 

menjalin kemitraan dengan keluarga dan 

masyarakat penting adanya. Sekolah 

hendaknya juga dapat melibatkan dan 

menunjukkan bagaimana membangun 

sinergi dengan keluarga dan masyarakat 

sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. 

Kualitas sumber daya manusia dari 

pengajar juga perlu diperhatikan. 

Peningkatan SDM guru dapat dilakukan 

dengan melalui pemahaman dan penerapan 

akan prinsip kegiatan belajar mengajar yang 

yang dapat memberdayakan potensi anak. 

Pengelolaan kegiatan dan waktu dalam 

belajar mengajar. Cara pengelolaan anak 

didik yang mana dapat untuk 

mengembangkan kemampuan individual 

dan sosial melalui pengaturan anak dalam 

belajar yang hendaknya berganti-ganti 

antara belajar perseorangan, berpasangan, 

dan berkelompok. Pengaturan ini 

disesuaikan dengan karakteristik bahan ajar 

yang dipelajari karena pada dasarnya 

kemampuan setiap anak harus berkembang 

secara optimal. 
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Abstract: There are various models of the Integrated Thematic learning in elementary school. One effective 

model for Integrated Thematic membelajarkan through a scientific approach that can develop creative thinking 

and activity of elementary school students is a model Inquiry Value. Integrated thematic learning model based 

on value and nuanced scientific inquiry are: (1) alternative learning model that brings students learn to 

experience, feel, prove and dialoging, not just memorize things. (2) The student learning activities showed an 

increase while solving problems in groups; (3) The creativity of students showed improvement with the learning 

style that originally come, sit down, write and memorize turned into observe, identify, analyze, compare and 

proved; (4) Building a fun community. 

 

Keywords: thematic learning, scientific approach, Inquiry 

 

Abstrak: Model pembelajaran Tematik Terpadu di SD bermacam-macam, tetapi dengan memilih  model 

pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi penyajian suatu hal yang penting yang penting bagi guru. 

Salah satu model yang efektif untuk membelajarkan Tematik Terpadu melalui pendekatan saintifik yang dapat 

mengembangkan aktivitas dan kreatif berfikir siswa  SD salah satunya adalah model Inkuiri Nilai. Model 

pembelajaran tematik terpadu berbasis inkuiri nilai bernuansa saintifik merupakan: (1) model pembelajaran 

alternatif yang membawa siswa belajar mengalami, merasakan, membuktikan dan mendialogkan dan bukan 

menghafal semata. (2) aktivitas belajar siswa menunjukkan peningkatan saat memecahkan masalah dalam 

kelompok; (3) Kreativitas siswa menunjukkan peningkatan dengan gaya belajar yang awalnya datang, duduk, 

menulis dan menghafal berubah menjadi mengamati, mengidentifikasi, menganalisis, membandingkan dan 

membuktikan; (4) Membangun komunitas dan menyenangkan.  

 

Kata kunci: pembelajaran tematik , pendekatan saintifik,  inkuiri       
 

 

PENDAHULUAN 

Penerapan kurikulum 2013 yang  

menekankan pada pendekatan saintifik 

(Scientific Approach) mengalami 

perubahan yang sangat signifikan. Semua 

mata pelajaran dipadukan menjadi suatu 

tema  pembelajaran tematik terpadu yang 

tidak mengenal standar kompetensi lagi, 

namun ditekankan pada Kompetensi Inti 

(KI) dan Kompetensi Dasar (KD). 

Aktivitas pembelajaran didesain pada 3 

(tiga) hal yaitu sikap, pengetahuan dan 

keterampilan (Sani, 2014). 

Acuan dan  prinsip penyusunan  

kurikulum 2013 mengacu pada Pasal 36 

Undang-Undang No. 20 tahun 2003, yang 

menyatakan sebagai berikut. “Penyusunan 

kurikulum harus memperhatikan 

peningkatan iman dan takwa;  peningkatan 

akhlak mulia; peningkatan potensi, 

kecerdasan, dan minat peserta didik; 

keragaman potensi daerah dan lingkungan; 

tuntutan pembangunan daerah dan 

nasional; tuntutan dunia kerja; 

perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni; agama; dinamika 

perkembangan global; dan peratuan 

nasional dan nilai-nilai kebangsaan” 

(Ridwan, 2014). 

Pengembangan Kurikulum 2013 

merupakan bagian dari strategi 

meningkatkan pencapaian pendidikan. 

Orientasi kurikulum 2013 adalah terjadinya 

peningkatan dan keseimbangan antara 

kompetensi sikap (attitude), pengetahuan 

(knowledge), keterampilan (skill). Tiga 

faktor alasan pengembangan kurikulum 

mailto:widayati29@ymail.com
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2013 adalah Pertama, tantangan masa 

depan diantaranya meliputi arus 

globalisasi, masalah lingkungan hidup, 

kemajuan teknologi informasi, konvergensi 

ilmu dan teknologi, dan ekonomi berbasis 

pengetahuan; Kedua, kompetensi masa 

depan yang meliputi kemampuan 

berkomunikasi, kemampuan berfikir jernih 

dan kritis, kemampuan mempertimbangkan 

segi moral suatu permasalahan, 

kemampuan menjadi warganegara yang 

efektif, dan kemampuan mencoba untuk 

mengerti dan toleran terhadap pandangan 

yang berbeda; Ketiga, fenomena sosial 

yang mengemuka seperti perkelahian 

pelajar, narkoba, korupsi, plagiarism, 

kecurangan dalam berbagai ujian, dan 

gejolak sosial (Daryanto, 2014). 

Berdasarkan kenyataan di lapangan 

dan menindak lanjuti hasil penelitian 

Widayati, 2015, judul “ Pengembangan 

Model Pembelajaran Tematik terpadu 

Melalui Pendekatan Saintifik berhasil 

Inkuiri di SD Kabupaten Blitar”. Maka 

perlu ditindak lanjuti hasil penelitian 

pengembangan dengan 

judul”Pengembangan Pembelajaran 

Tematik Terpadu Melalui Pendekatan 

Saintifik Berbasis Inkuiri Nilai secara 

kelayakan telah diuji cobakan di SD, 

dengan menekankan pada kejelasan yang 

unggul dalam peningkatan pembelajaran. 

Fokus  penulisan ini adalah 

penerapan model pembelajaran tematik 

terpadu  melalui pendekatan saintifik 

berbasis inkuiri nilai. Pembelajaran 

berbasis inkuiri adalah pembelajaran yang 

melibatkan siswa dalam merumuskan 

pertanyaan yang mengarahkan untuk 

melakukan investigasi dalam upaya 

membangun pengetahuan dan makna baru. 

Seperti yang didifinisikan Alberta Learning 

adalah sebagai berikut. “ Inquiry based 

learning is aprocess where students are 

involved in their learning, formulate 

questions, investigate widely and then 

build new understanding, meaning and 

knowledge”. 

Beberapa variasi pembelajaran 

inkuiri telah dikembangkan menjadi 

model, misalnya model latihan inkuiri dan 

model inkuiri ilmiah. Namun inkuiri secara 

umum merupakan sebuah metode yang 

dapat dipadukan dengan metode lainnya 

dalam sebuah pembelajaran. Metode 

inkuiri menekankan kepada proses 

penyelidikan berbasis pada upaya  

menjawab pertanyaan. Inkuiri adalah 

investigasi tentang ide, pertanyaan, atau 

permasalahan. Investigasi yang dilakukan 

dapat berupa kegiatan laboratorium atau 

aktivitas lainnya yang dapat ginunakan 

untuk mengumulkan informasi. 

Pembelajaran berbasis inkuiri 

mencakup proses mengajukan 

permasalahan, memperoleh informasi, 

berfikir kreatif tentang kemungkinan 

penyelesaian masalah, membuat keputusan 

dan membuat kesimpulan. 

 

 

PEMBAHASAN 

Tujuan Dan Manfaat  Inkuiri Nilai 

Tujuan dan manfaat metode inkuiri 

nilai sebagai metode pembelajaran adalah 

sebagai berikut. (1) mengembangkan sikap 

keterampilan siswa untuk mampu 

memecahkan permasalahan serta 

mengambil keputusan secara obyektif dan 

mandiri. (2) Mengembangkan kemampuan 

berfikir para siswa. (3) melalui inkuiri, 

kemampuan berfikir  diproses dalam 

situasi/keadaan yang benar-benar dihayati, 

diminati siswa serta dalam berbagai macam 

ragam alternative. (4) membina 

mengembangkan sikap penasaran (ingin 

tahu lebih jauh) dan  cara berfikir obyektif 

mandiri, kritis analitis, baik secara 

individual maupun kelompok. 

 

Tahapan Pembelajaran Melalui  Inkuiri  

Secara Terbuka (Open Inquiry) 

Langkah-langkah inkuiri di SD harus 

dilakukan secara hati-hati, mengingat 

bahwa perilaku moral yang dimiliki siswa 

amat terbatas dan membedakan antara yang 

boleh dan tidak boleh amat sulit (khususnya  

dalam kelas-kelas rendah). Namun dengan 

lewat ceritera, gambar atau mengamati 

kawan-kawan yang sedang bermain, anak 
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dapat memperoleh gambaran misalnya 

tentang kejujuran, persahabatan, tanggung 

jawab, disiplin, ketekunan. 

Menurut Sany, 2014, mengatakan 

pada umumnya pembelajaran menggunakan 

pendekatan inkuiri adalah sebagai berikut. 

Pertama, membuat rumusan masalah: 

peserta didik merumuskan masalah dari 

suatu permasalahan yang mungkin untuk 

diselidiki kemampuan yang diharapkan 

muncul dari peserta didik adalah, (a) 

Peserta didik menyadari adanya masalah; 

(b) Peserta didik mampu mengidentifikasi 

masalah; (c) Peserta didik melihat 

pentingnya masalah dan (d) Peserta didik 

mampu merumuskan hipotesis. Kedua, 

mengembangkan dan merumuskan  

hipotesis, peserta didik membuat hipotesis 

atau jawaban sementara terhadap 

permasalahan yang diselidiki. Kemampuan 

yang diharapkan muncul dari peserta didik 

adalah (a) menentukan variabel 

/menggolongkan data yang dapat diperoleh; 

(b) mengidentifikasi  dan merumuskan 

hubungan variabel yang ada secara logis; 

(c) merumuskan hipotesis. Ketiga, 

merancang dan melakukan kegiatan untuk 

menguji hipotesis; peserta didik melakukan 

kegiatan penyelidikan untuk menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan. 

Kemampuan yang diharapkan muncul  dari 

peserta didik adalah: (a) mengidentifikasi 

peristiwa yang perlu diamati; (b) 

merancang kegiatan eksplorasi atau 

eksperimenyang perlu dilakukan; (c)  

melakukan kegiatan pengamatan 

berdasarkan rancangan eksperimen dalam 

upaya mengumpulkan data; (d) 

mengevaluasi, menyusun data, mengolah 

dan menganalisis data. Keempat, menarik 

kesimpulan, peserta didik diminta menarik 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis data 

yang telah dilakukan. Kemampuan yang 

diharapkan muncul dari peserta didik 

adalah (a) mencari pola dan makna 

hubungan data atau peristiwa; dan 

merumuskan kesimpulan berdasarkan data 

yang diperoleh.(Sani, 2014). 

Model penerapan pembelajaran 

inkuiri sangat beragam dan bergantung 

pada tujuan penggunaan inkuiri tersebut 

pada pembelajaran, dan harus sesuai dengan 

materi pembelajaran. Menurut Alberta 

Learning, Model belajar inkuiri 

diperkenalkan sebagai berikut. (1) 

Perencanaan (planning), yang mencakup 

pembuatan rencana untuk melakukan 

inkuiri. Guru dan siswa perlu menentukan 

topic inkuiri dan memilih sumber belajar 

atau sumber informasi yang diperlukan. (2) 

Mencari Informasi       (retrieving), yang 

mencakup pengumpulan data dan pemilihan 

informasi, serat mengevaluasi informasi. 

Kegiatan memperoleh informasi juga 

mencakup pelaksanaan aktivitas inkuiri 

untuk memperoleh informasi yang 

diperlukan. (3) mengolah (processing), 

yang mencakup  analisis informasi dengan 

mencari hubungan  dan melakukan infrensi. 

(4)  Mengkreasi (creating), yang mencakup 

kegiatan mengolah informasi, mengkreasi 

produk, dan memperbaiki produk. (5) 

Berbagi (sharing),  yang mencakup 

komunikasi atau  paparan hasil pada audien 

yang terkait. (6) Mengevaluasi ( 

evaluating),  yang mencakup aktivitas  

evaluasi produk dan evaluasi proses inkuiri 

yang telah dilakukan. Kemampuan yang 

diharapkan adalah transfer kemampuan 

dalam menangani masalah lain. 

Dari uraian tersebut diatas dapat 

ditarik kesimpulan beberapa model 

pembelajaran inkuiri telah dikembangkan 

oleh para ahli; misalnya model latihan 

inkuiri dan model pembelajaran inkuiri 

ilmiah. 

Adapun sintaks Model Pembelajaran 

latihan inkuiri adalah sebagai berikut. 

Fase1: Dihadapkan dengan permasalahan, 

penjelasan inkuiri, Menyajikan fenomina 

yang menimbulkan konflik kognitif; Fase 

2: Pengumpulan data untuk verifikasi,  

menemukan sifat dan kondisi benda, 

verifikasi kejadian  dari permasalahan; Fase 

3: Pengumpulan data dalam eksperimen, 

isolasi variabel yang relevan, rumuskan dan 

uji hepotesis terkait sebab akibat; Fase 4: 

Organisasi, perumusan dan penjelasan, 

jelaskan dan rumuskan latihan; Fase 5: 

Menganalisis proses inkuiri, analisis 
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strategi inkuiri yang dilakukan dan 

kembangkan yang lebih efektif. 

Pendekatan inkuiri merupakan proses 

pembelajaran didasarkan pada pencarian 

dan penemuan melalui proses berfikir 

secara sitematis. Secara umum, proses 

inkuiri dapat dilakukan melalui beberapa 

langkah, yaitu merumuskan masalah, 

mengajukan hipotesa, mengumpulkan data, 

menguji hipotesis, dan membuat 

kesimpulan (Hosnan, 2014). 

Guru harus selalu merancang kegiatan 

mengemukakan apapun materi yang 

diajarkannya. Siklus inkuiri terdiri atas 

berikut ini. (a) Observasi; (b) Bertanya; (c) 

Mengajukan dugaan; (d) Pengumpulan 

data; (e) Penyimpulan. Kaitan dengan 

pembelajaranGuru harus selalu merancang 

kegiatan mengemukakan apapun materi 

yang diajarkannya. Siklus inkuiri terdiri 

atas berikut ini. (a) Observasi; (b) Bertanya; 

(c) Mengajukan dugaan; (d) Pengumpulan 

data; (e) Penyimpulan. 

Kaitan dengan pembelajaran tematik 

terpadu melalui pendekatan saintifik, 

merupakan kegiatan pembelajaran yang 

melibatkan secara maksimal seluruh 

kemampuan siswa untuk mencari dan 

menyelidiki suatu peristiwa secara 

sistematis, logis,  analisis sehingga siswa 

dapat merumuskan sendiri penemuannya  

dengan penuh percaya diri. 

Menurut Sani.A.Ridwan. 2014, 

langkah-langkah pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik (scientific approach) 

sebagai berikut. (1) Mengamati (melakukan 

pengamatan atau observasi; (2) Menanya 

(Mengajukan pertanyaan); (3) Menalar 

(mengasosiasi); (4) Mencoba (melakukan 

percobaan); (5) Membangun jaringan dan 

komunikasi. 

 

Kelebihan Model Pembelajaran Inkuiri 

Nilai (Value Inquiry)  
Pembelajaran dengan integrasi 

kegiatan ilmiah pada umumnya merupakan 

kegiatan ilmiah. Inkuiri (Inquiry) adalah 

proses berfikir untuk memahami tentang 

sesuatu dengan mengajukan pertanyaan. 

Inkuiri dapat dijadikan sebagai pendekatan 

pembelajaran, strategi pembelajaran, atau 

metode pembelajaran. 

Kelebihan dari model pembelajaran 

inkuiri nilai adalah: (1) menggunakan 

model pembelajaran inkuiri nilai, dapat 

mengembangkan  sikap keterampilan siswa 

untuk mampu memecahkan masalah 

permasalahan serta mengambil keputusan 

secara obyektif dan mandiri; (2) 

penggunaan model pembelajaran inkuiri 

nilai dalam proses pembelajaran dapat 

mengembangkan kemempuan berfikir 

siswa; (3) melalui inkuiri, kemampuan 

berfikir siswa tadi diproses dala 

situasi/keadaan yang benar-benar dihayati, 

diminati siswa serta dalam berbagai macam 

ragam alternative; (4) membina 

mengembangkan  sikap penasaran (ingin 

tahu lebih jauh) dan cara berfikir obyektif 

mandiri, kritis-analitis, baik secara 

indivikual maupun kelompok. 

 

Kelemahan Model Pembelajaran Inkuiri 

Nilai (Value Inquiry) 
Kelemahan dari model pembelajaran 

inkuiri dalam pembelajaran tematik terpadu 

berbasis inkuiri nilai adalah: (1) Model 

pembelajaran inkuiri nilai (value inquiry) 

menuntut profesionalisme yang tinggi dari 

seorang guru; (2) Banyaknya media dan 

fasilitas yang digunakan, sehingga model 

pembelajaran inkuiri, dinilai kurang 

ekonomis; (3) Kesulitan yang dihadapi 

dalam menggunakan model pembelajaran 

inkuiri akan terjadi dalam situasi dan 

kondisi belajar yang kurang kondusif, 

sehingga menuntut penguasaan kelas yang 

baik. 

 

Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri 

Nilai Dalam Pembelajaran Tematik 

Terpadu Berbasis Saintifik. 

Guru dalam menerapkan 

pembelajaran tematik terpadu dikelas 

mempunyai peranan sebagai konselor, 

konsultan, teman kritis dan fasilitator. Guru 

harus membimbing dan merefleksikan 

pengalaman kelompok, serta memberi 

kemudahan bagi kerja kelompok. Dalam 

pembelajaran guru perlu mengingatkan 
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bahwa yang penting dalam pembelajaran 

tematik terpadu berbasis inkuiri nilai ialah  

siswa mencari sesuatu sampai tingkat “ 

yakin” (belief). Guru mengarahkan, 

membina. 

Proses Inkuiri dilakukan melalui 

tahapan-tahapan sebagai berikut yaitu: (1) 

Merumuskan masalah; kemampuan yang 

dituntut adalah: (a)  kesadaran  terhadap 

masalah; (b) melihat pentingnya masalah; 

(c) merumuskan masalah. 

(2)Mengembangkan hipotesis; kemampuan 

yang dituntut dalam mengembangkan 

hipotesis ini adalah: (a) menguji dan 

menggolongkan data yang diperoleh; (b) 

melihat dan merumuskan hubungan yang 

ada secara logis; dan merumuskan 

hipotesis.(3) Menguji jawaban tentatif; 

kemampuan yang dituntut adalah (a) 

merakit peristiwa, terdiri dari: 

mengidentifikasi peristiwa yang 

dibutuhkan, mengumpulkan data, dan 

mengevaluasi data; (b) menyusun data, 

terdiri dari mentransalasi data, 

menginterpretasi data dan 

mengklasifikasikan data; (c) analisis data, 

terdiri dari: melihat hubungan, mencatat 

persamaan dan perbedaan dan 

mengidentifikasi tren, sekuensi dan 

keteraturan,(4) Menarik kesimpulan; 

kemampuan yang dituntut adalah: (a) cari 

pola dan makna hubungan dan (b) 

merumuskan kesimpulan, (5) Menerapkan 

kesimpulan dan generalisasi. 

Guru dalam mengembangkan  

pembelajaran Tematik terpadu dikelas 

mempunyai peranan sebagai konselor, 

konsultan teman kritis dan fasilitator. Guru 

harus membimbing dan merefleksikan 

pengalaman  kelompok, serta memberi 

kemudahan bagi kerja kelompok. Dalam 

pembelajaran  guru perlu mengingatkan 

bahwa yang penting dalam pembelajaran 

tematik terpadu berbasis  inkuiri  nilai ialah 

siswa mencari sesuatu sampai tingkat 

“yakin” (belief). Guru  mengarahkan, 

membina, memancing jawaban, 

memotivasi, dan menghargai (rein 

forcement) aktivitas siswa. Untuk ini 

program dan jalannya pembelajaran 

hendaknya: (a) Memberi kesempatan 

pengembangan pengalaman individu dan 

siswa sentris. 

Dibina suasana kelas/ belajar yang 

bebas dari tekanan, ketakutan, atau paksaan. 

(Sumarno, 1996: 48). Pembelajarn tematik 

terpadu berbasis inkuiri nilai berarti suatu 

rangkaian kegiatan belajar yang  melibatkan  

secara maksimal seluruh kemampuan siswa 

untuk mencari dan menyelidiki secara 

sitematis, kritis, logis, analisis, sehingga 

mereka dapat merumuskan sendiri 

penemuannya dengan penuh percaya diri. 

Metode pembelajaran tematik terpadu 

melalui pendekatan saintifik (scientific 

approach) berbasis inkuiri adalah metode 

yang mampu menggiring peserta didik 

untuk menyadari apa yang telah didapatkan 

selama belajar. Pembelajaran tematik 

terpadu melalui  pendekatan  saintifik 

(scientific approach) menempatkan peserta 

didik sebagai subyek belajar yang aktif. 

Pembelajaran tematik terpadu melalui 

pendekatan saintifik (scientific approach) 

berorientasi pada keterlibatan siswa secara 

maksimal dalam proses kegiatan belajar, 

mengembangkan sikap percaya diri, pada 

siswa tentang apa yang ditemukan dalam 

proses pembelajaran. 

Strategi  pembelajaran tematik 

terpadu  melalui  pendekatan saintifik 

(scientific approach) berbasis Inkuiri 

menekankan  pada: Pertama, aktivitas 

siswa secara maksimal untuk mencari dan 

menemukan (siswa sebagai subyek belajar). 

Kedua, seluruh aktifitas yang dilakukan 

siswa diarahkan untuk mencari dan 

menemukan jawaban sendiri yang sifatnya 

sudah pasti dari sesuatu yang sudah 

dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat 

menumbuhkan sifat percaya diri. Ketiga, 

tujuan dari penggunaan strategi 

pembelajaran tematik terpadu melalui 

pendekatan saintifik  (scientific approach) 

berbasis inkuiri adalah mengembang-kan 

kemampuan berfikir secara sistematis, logis 

dan kritis. 

Menurut Kasihani (2009), langkah-

langkah Inkuiri : (1) Diawali dengan 

kegiatan pengamatan dalam rangka 
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memahami suatu konsep; (2) terdiri dari 

kegiatan mengamati, bertanya, menganalisa 

dan merumuskan teori, baik secara individu 

maupun bersama-sama dengan teman 

lainnya; (3) Mengembangkan dan sekaligus 

menggunakan keterampilan berfikir kritis. 

Prinsip penggunaan Inkuiri 

dikembangkan sebagai berikut yaitu (1) 

Berorientasi pada  pengembangan  

intelektual: tujuan utama strategi inkuiri 

adalah kemampuan berfikir. Dengan 

demikian strategi pembelajaran ini selain 

berorientasi pada hasil belajar juga 

berorientasi pada proses belajar. Karena itu 

kriteria keberhasilan dari proses 

pembelajaran  dengan  mengembangkan 

menggunakan strategi inkuiri bukan 

ditentukan sejauh mana siswa dapat 

menguasai materi pelajaran, akan tetapi 

sejauh mana siswa beraktifitas mencari dan 

menemukan, (2) Prinsip interaksi, proses  

pembelajaran  pada dasarnya adalah proses  

interaksi antara siswa maupun interaksi 

siswa dengan guru bahkan antara siswa 

dengan  lingkungan. Pembelajaran sebagai 

interaksi  berarti  menempatkan guru bukan 

sebagai sumber belajar, tetapi sebagai 

pengatur lingkungan atau pengatur interaksi 

itu sendiri. Prinsip bertanya, peran guru 

yang harus dilakukan dalam menggunakan 

model inkuiri adalah guru sebagai penanya, 

Sebab kemampuan siswa untuk menjawab 

pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan 

sebagaian dari proses berfikir. 

Prinsip Belajar untuk Berfikir. Belajar 

bukan untuk mengingat sejumlah fakta, 

akan tetapi adalah proses berfikir (Learning 

how to think), yakni proses 

mengembangkan potensi seluruh otak 

.Pembelajaran berfikir adalah pemanfaatan 

dan penggunaan otak secara maksimal. 

Prinsip Keterbukaan. Pembelajaran yang 

bermakna adalah pembelajaran yang 

menyediakan berbagai kemungkinan 

sebagai hipotesis yang harus dilakukan/ 

dibuktikan kebenarannya. 

Tujuan pembelajaran dengan model 

inkuiri nilai ini adalah proses pembelajaran 

didasarkan pada pencarian dan penemuan 

melalui proses berfikir secara sistematis. 

Kegiatan ini (1)  diawali dari pengamatan 

terhadap fenomena, dilanjutkan dengan 

kegiatan bermakna untuk menghasilkan 

temuan yang diperoleh sendiri oleh siswa. 

(2)  untuk melatih siswa  bersikap aktif, 

kreatif, berfikir kritis, berani 

mengemukakan pendapat, saling hormat 

dan menghargai serta membentuk sikap 

mandiri, bertanggung jawab, dan membuat 

suasana yang nyaman dan menyenangkan. 

 

 

PENUTUP 

Guru dalam menerapkan 

pembelajaran tematik terpadu dikelas 

mempunyai peranan sebagai konselor, 

konsultan, teman kritis dan fasilitator. Guru 

harus membimbing dan merefleksikan 

pengalaman kelompok, serta memberi 

kemudahan bagi kerja kelompok. Dalam 

pembelajaran guru perlu mengingatkan 

bahwa yang penting dalam pembelajaran 

tematik terpadu berbasis inkuiri nilai ialah  

siswa mencari sesuatu sampai tingkat “ 

yakin” (belief). Guru mengarahkan, 

membina. 

Proses Inkuiri dilakukan melalui 

tahapan-tahapan sebagai berikut. 

Merumuskan masalah; kemampuan yang 

dituntut adalah: (a)  kesadaran  terhadap 

masalah; (b) melihat pentingnya masalah; 

(c) merumuskan masalah. Mengembangkan 

hipotesis; kemampuan yang dituntut dalam 

mengembangkan hipotesis ini adalah: (a) 

menguji dan menggolongkan data yang 

diperoleh; (b) melihat dan merumuskan 

hubungan yang ada secara logis; dan 

merumuskan hipotesis. Menguji jawaban 

tentatif; kemampuan yang dituntut adalah 

(a) merakit peristiwa, terdiri dari: 

mengidentifikasi peristiwa yang 

dibutuhkan, mengumpulkan data, dan 

mengevaluasi data; (b) menyusun data, 

terdiri dari mentransalasi data, 

menginterpretasi data dan 

mengklasifikasikan data; (c) analisis data, 

terdiri dari: melihat hubungan, mencatat 

persamaan dan perbedaan dan 

mengidentifikasi tren, sekuensi dan 

keteraturan. Menarik kesimpulan; 
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kemampuan yang dituntut adalah: (a) cari 

pola dan makna hubungan dan (b) 

merumuskan kesimpulan. Menerapkan 

kesimpulan dan generalisasi. 

Penerapan model pembelajaran ini 

juga didukung hasil penelitian Widayati, 

2015. Judul” Pengembangan Model 

Pembelajaran tematik Terpadu Melalui 

Pendekatan Saintifik Brbasis Inkuiri Nilai”  

yang menghasilkan model-model strategi 

pembelajaran yang beroientasi pada 

pendekatan saintifik  (Mengamati; 

Menanya; Mencoba; Menalar; Membentuk 

jejaring) dan berorientasi pada model 

inkuiri nilai, antara lain Perencanaan/ 

planning, yang  mencakup pembuatan  

rencana untuk melakukan inkuri; Mencari 

informasi/ retrieving, yang  mencakup  

pengumpulan dan pemilihan informasi serta 

mengevaluasi  informasi; Mengolah/ 

processing, yang  mencakup analisis 

informasi dengan mencari hubungan dan 

melakukan inferensi; Mengkreasi/ creating, 

yang  mencakup kegiatan  mengolah  

informasi, mengkreasi dan memperbaiki; 

Berbagi/ sharing, yang mencakup 

komunikasi atau paparan hasil; 

Mengevaluasi/ evaluating, yang  mencakup 

aktivitas evaluasi  hasil dan evaluasi  proses 

inkuiri yang telah dilakukan. Model strategi 

pembelajaran inkuiri layak diterapkan di 

SD, artinya proses pembelajaran didasarkan 

pada pencarian dan penemuan melelui 

proses berfikir kritis, secara sistematis.  
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Abstrak: Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi  kehidupan umat manusia. 

Berawal dari kebutuhan dan mobilitas masyarakat yang tinggi muncullah konsep pendidikan baru yang 

dinamakan full day school. Secara umum, sekolah full day didirikan untuk mengakomodir berbagai 

permasalahan yang ada di masyarakat, yang menginginkan anak mereka mendapatkan pendidikan terbaik baik 

dari aspek akademik dan non akademik serta memberikan perlindungan bagi anak dari pergaulan bebas. Full day 

school adalah sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran sehari penuh dari pagi hingga sore dengan sebagian 

waktunya digunakan untuk program pelajaran yang suasananya informal serta menyenangkan bagi siswa. 

Sekolah dapat mengatur jadwal pelajaran dengan bebas sesuai dengan bobot mata pelajaran. pelaksanaan full day 

school adalah memberikan dasar yang kuat terhadap siswa dan untuk mengembangkan minat dan bakat serta 

mengembangkan kemandirian siswa dalam segala aspeknya. Kemandirian diwujudkan melalui situasi satuan 

pendidikan yang membangun kemandirian peserta didik. Nilai kemandirian siswa dikembangkan melalui 

kegiatan pengembangan diri yakni ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Program pengembangan kemandirian 

siswa dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler Pramuka setiap hari Jumat dan Persami dimana anak 

diharuskan belajar mandiri dengan melakukan semua kegiatan sendiri, mulai dari pendirian tenda, melipat 

pakaian, mencuci tempat minum, membersihkan tenda, menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan sendiri. 

Kegiatan  intrakurikuler yang terintegrasi melalui mata pelajaran dan muatan lokal dalam pengembangan 

kemandirian siswa dilaksanakan melalui tugas mandiri yang dikerjakan siswa tanpa meminta bantuan dari 

teman, diskusi dimana siswa saling berpendapat untuk memecahkan persoalan yang diberikan oleh guru, dan 

eksperimen melalui percobaan yang dialami dan dibuktikan sendiri terkait persoalan yang diberikan oleh guru. 

 

Kata kunci: full day scholl, program, pengembangan, mandiri.  

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan pada saat ini dihadapkan 

pada tuntutan tujuan yang semakin canggih, 

semakin meningkat baik ragam, lebih- lebih 

kualitasnya. Hal ini sesuai dengan tuntutan 

perkembangan ilmu dan teknologi yang 

semakin maju. Pendidikan merupakan 

persoalan hidup manusia sepanjang 

hayatnya, baik sebagai individu, kelompok 

sosial maupun sebagai bangsa. Sementara 

itu, pemerintah dan masyarakat berharap 

agar lulusan dapat menjadi pemimpin, 

manajer, inovator, operator yang efektif 

dalam bidang ilmu pengetahuan dan 

mampu beradaptasi dengan perubahan ilmu 

dan teknologi saat ini dan memiliki iman 

dan takwa yang kuat. Oleh sebab itu, beban 

yang diemban oleh Wadah-wadah 

Pendididkan, dalam hal ini guru pendidikan 

sangat berat, karena gurulah yang berada 

pada garis depan dalam membentuk pribadi 

anak didik. Dengan demikian sistem 

pendidikan di masa depan perlu 

dikembangkan agar dapat menjadi lebih 

responsif terhadap tuntutan masyarakat dan 

tantangan yang akan dihadapi di dunia kerja 

di masa mendatang. 

Pendidikan merupakan suatu 

kebutuhan yang sangat penting bagi  

kehidupan umat manusia. Karena dengan 

pendidikan akan  membantu membentuk  

kepribadian peserta didik di masa yang 

akan datang dan sekaligus juga  mempunyai 

fungsi untuk mengembangkan kemampuan 

serta meningkatkan kualitas kehidupan 

manusia Indonesia dalam rangka 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Di 

Indonesia terdapat tiga jalur pendidikan 

yang dapat ditempuh yakni informal, 

formal, dan non formal. Sekolah sebagai 

lembaga pendidikan formal diharapkan 

memiliki kualitas yang baik sehingga 

mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. 

mailto:lkp.yuwita@yahoo.co.id
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Berawal dari kebutuhan dan mobilitas 

masyarakat yang tinggi muncullah konsep 

pendidikan baru yang dinamakan full day 

school (Sukur Basuki, 2007). Secara umum, 

sekolah full day didirikan untuk 

mengakomodir berbagai permasalahan yang 

ada di masyarakat, yang menginginkan 

anak mereka mendapatkan pendidikan 

terbaik baik dari aspek akademik dan non 

akademik serta memberikan perlindungan 

bagi anak dari pergaulan bebas. Secara rinci 

sekolah full day didirikan karena adanya 

tuntutan diantaranya: Pertama, minimnya 

waktu orang tua di rumah karena tingginya 

tuntutan kerja. Orang tua akan memberikan 

kesibukan pada anaknya sepulang sekolah 

dengan jaminan keamanan dan manfaat 

yang banyak. Lain halnya jika orang tua 

kurang memperhatihan masalah anak, maka 

yang terjadi adalah anak akan mencari 

kegiatan negatif tanpa kendali bahkan bisa 

jadi anak akan terjebak dalam lingkungan 

pergaulan sosial yang buruk. Kedua, 

perlunya pengawasan terhadap segala 

kebutuhan dan keselamatan anak, terutama 

bagi anak di usia dini selama orang tua 

bekerja. Ketiga, perlunya formalisasi jam-

jam tambahan keagamaan karena dengan 

minimnya waktu orang tua di rumah maka 

secara otomatis pengawasan terhadap hal 

tersebut juga minim. Keempat, perlunya 

peningkatan kualitas pendidikan sebagai 

solusi berbagai permasalahan bangsa saat 

ini. 

Konsep full day school berbeda 

dengan sekolah reguler pada umumnya atau 

half day school. Half day school merupakan 

sekolah setengah hari yang berlangsung 

dari pagi sampai siang. Full day school 

merupakan sekolah sepanjang hari atau 

proses belajar mengajar yang dilakukan 

mulai pukul 06.45-15.00 dengan waktu 

istirahat setiap dua jam sekali (Baharudin, 

2010: 221). Masyarakat dengan tingkat 

mobilitas yang tinggi akan meninggalkan 

rumah untuk bekerja dari pagi hingga sore, 

bahkan sampai malam hari. Dengan 

demikian, orang tua tidak bisa mendidik 

anaknya secara maksimal. Di lain pihak, 

sekolah dengan sistem pendidikan half day 

cenderung kurang bahkan tidak 

memperhatikan anak didiknya ketika berada 

di luar sekolah. Ketika anak sudah pulang 

dari sekolah maka tanggung jawab 

pendidikan ada di tangan orang tua atau 

keluarga. 

Keberadaan sekolah unggulan dengan 

model full day school kini semakin terlihat 

di setiap daerah di Indonesia. Tidak hanya 

di daerah yang notabene kota besar 

berpenduduk padat dengan struktur 

masyarakat yang kompleks saja, tapi juga di 

kota kecil yang berpenduduk tidak terlalu 

padat dan struktur masyarakatnya tidak 

terlalu kompleks seperti yang dicirikan 

sebagai masyarakat modern di kota besar. 

Pertimbangan yang digunakan para orang 

tua dalam memilih sekolah anak-anaknya 

bisa jadi berbeda. Jika pada orang tua 

modern yang tinggal di kota besar memilih 

sekolah anak berdasarkan pertimbangan 

efektivitas dan efisiensi, pada orang tua 

yang tinggal di kota kecil pertimbangan 

yang mereka gunakan bisa jadi berbeda. 

Hal ini dikarenakan ciri atau karakteristik 

mereka yang berbeda pada tingkat tertentu. 

Sistem pendidikan full day school 

sebagai salah satu solusi alternatif untuk 

menjawab kebutuhan masyarakat yang telah 

disebutkan di atas, yakni sibuk bekerja, 

orang tua juga menginginkan pendidikan 

yang berkualitas bagi anaknya. Konsep full 

day school sampai saat ini masih menjadi 

perdebatan praktisi pendidikan. Di satu sisi, 

siswa akan kehilangan waktu bermain di 

rumah dan jadwal pelajaran yang padat 

akan membuat jenuh. Disisi lain, siswa 

akan mendapatkan metode pembelajaran 

yang bervariasi dan lain daripada sekolah 

program reguler, orang tua tidak akan 

merasa khawatir karena siswa akan berada 

seharian di sekolah, serta tidak perlu takut 

anak akan terkena pengaruh negatif karena 

untuk masuk ke sekolah tersebut biasanya 

dilakukan tes dalam menyaring anak-anak 

dengan kriteria khusus (Ike Herdiana, 

2007). Sistem pendidikan full day school 

dan terpadu juga mengutamakan 

pembentukan kepribadian untuk 
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menanamkan nilai-nilai yang positif pada 

anak (Iwan Kuswandi, 2012). 

 

PEMBAHASAN  

Full day school dapat diartikan 

dengan sekolah sepanjang hari atau proses 

belajar mengajar yang dilakukan mulai 

pukul 06.45-15.00 dengan waktu istirahat 

setiap dua jam sekali. Sekolah dapat 

mengatur jadwal pelajaran dengan leluasa, 

disesuaikan dengan bobot mata pelajaran 

dan ditambah dengan pendalaman materi. 

Pengaturan jadwal mata pelajaran dan 

pendalaman merupakan hal yang 

diutamakan dalam full day school 

(Baharudin, 2010: 221). 

Sismanto dalam artikel “Menakar 

Kapitalisasi Full Day School” juga 

mengungkapkan bahwa full day school 

merupakan sekolah sepanjang hari dengan 

proses pembelajaran yang dimulai dari 

pukul 06.45-15.00 WIB dengan durasi 

istirahat setiap 2 jam mata pelajaran. Sukur 

Basuki (Baharudin, 2010: 221) menyatakan 

bahwa dalam full day school, sebagian 

waktunya digunakan untuk program 

pelajaran yang suasananya informal, 

menyenangkan bagi siswa, dan 

membutuhkan kreativitas serta inovasi dari 

pendidik. Wiwik Sulistyaningsih (2008: 59) 

menyatakan bahwa sekolah bertipe full day 

ini berlangsung hampir sehari penuh 

lamanya, yakni dari pukul 08.00 pagi 

hingga 15.00 sore. 

Berdasarkan paparan pendapat diatas, 

maka dapat disimpulkan full day school 

adalah sekolah yang menyelenggarakan 

pembelajaran sehari penuh dari pagi hingga 

sore dengan sebagian waktunya digunakan 

untuk program pelajaran yang suasananya 

informal serta menyenangkan bagi siswa. 

Sekolah dapat mengatur jadwal pelajaran 

dengan bebas sesuai dengan bobot mata 

pelajaran. 

Khusnul Mufidati (2013) menyatakan 

bahwa sistem pembelajaran dalam full day 

school menerapkan konsep dasar 

Integrated-Activity dan Integrated-

Curriculum. Hal inilah yang membedakan 

dengan sekolah pada umumnya. Dalam full 

day school semua program dan kegiatan 

siswa di sekolah, baik belajar, bermain, 

beribadah dikemas dalam sebuah sistem 

pendidikan. Hal yang ditekankan adalah 

siswa selalu berprestasi dengan 

pembelajaran yang berkualitas dan 

diharapan akan terjadi perubahan positif 

dari setiap siswa. Adapun proses inti sistem 

pembelajaran full day school antara lain: (a) 

Proses pembelajaran yang berlangsung 

secara aktif, kreatif, tranformatif sekaligus 

intensif. Sistem persekolahan dengan pola 

full day school mengindikasikan proses 

pembelajaran yang aktif dalam artian 

mengoptimalisasikan seluruh potensi untuk 

mencapai tujuan pembelajaran secara 

optimal baik dalam pemanfaatan sarana dan 

prasarana di lembaga dan mewujudkan 

proses pembelajaran yang kondusif demi 

pengembangan potensi siswa yang 

seimbang. (b) Proses pembelajaran yang 

dilakukan selama aktif sehari penuh tidak 

memforsir siswa pada pengkajian, 

penelaahan yang terlalu menjenuhkan. 

Akan tetapi, yang difokuskan adalah sistem 

relaksasinya yang santai dan lepas dari 

jadwal yang membosankan. 

Soetopo dan Soemanto (Iwan 

Kuswandi, 2012) menyatakan bahwa 

pengintregasian bahan pelajaran dan 

berbagai macam pelajaran disebut sebagai 

kurikulum terpadu. Integrasi diciptakan 

dengan memusatkan pelajaran pada suatu 

masalah yang memerlukan solusinya 

dengan materi atau bahan dari berbagai 

disiplin ilmu. Kurikulum terpadu 

dikelompokkan menjadi lima macam, yaitu 

(a) The Child Centered Curriculum 

(kurikulum yang berpusat pada anak); (b) 

The Social Function Curriculum 

(kurikulum fungsi sosial); (c) The 

Experience Curriculum (kurikulum 

pengalaman); (d) Development Activity 

Curriculum (kurikulum pengembangan 

kegiatan); dan (e) Core Curriculum 

(kurikulum inti). Budi Asyhari Afwan 

(2002: 44) menyatakan bahwa sistem full 

day school dan terpadu juga menerapkan 

metode dialogis-emansipatoris dengan 

menghidupkan suasana persahabatan dan 
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persaudaraan, adanya kebebasan memilih 

tempat belajar, pengaturan belajar sesuai 

bobotnya, serta memperhatikan kegiatan 

ekstrakurikuler. 

Baharudin (2009: 224) menyatakan 

bahwa sekolah yang bersistem full day 

school tidak hanya berbasis sekolah formal, 

namun juga informal. Sistem pengajaran 

yang diterapkan sangat menyenangkan 

(tidak kaku dan monoton). Guru dituntut 

untuk kreatif dan inovatif sedangkan siswa 

diberi keleluasaan untuk memilih tempat 

belajar. Full day school identik dengan 

permainan, tujuannya agar proses belajar 

mengajar penuh dengan suasana 

kegembiraan. Sekolah yang menerapkan 

full day school dapat menciptakan situasi 

yang sangat menyenangkan serta 

mewujudkan keakraban antar siswa dan 

guru yang nantinya melahirkan generasi 

cerdas intelektual serta emosional. Wiwik 

Sulistyaningsih (2008: 63) menyatakan 

bahwa sekolah bertipe full day school 

dirancang untuk memberikan pengalaman 

belajar yang luas kepada anak, misalnya 

pergi berdarmawisata, ke taman, ke kebun 

binatang, daerah pertanian, dan sebagainya. 

Full day school menjanjikan banyak 

hal, diantaranya: kesempatan belajar siswa 

lebih banyak, guru bebas menambah materi 

melebihi muatan kurikulum biasanya dan 

bahkan mengatur waktu agar lebih 

kondusif, orang tua siswa terutama yang 

bapak-ibunya sibuk berkarier di kantor dan 

baru bisa pulang menjelang maghrib 

mereka lebih tenang karena anaknya ada di 

sekolah sepanjang hari dan berada dalam 

pengawasan guru. Dalam full day school  

lamanya waktu belajar tidak dikhawatirkan 

menjadikan beban karena sebagian 

waktunya digunakan untuk waktu-waktu 

informal. Cryan dan Others dalam 

penelitiannya menemukan bahwa adanya 

full day school memberikan efek positif 

bahwa anak-anak akan lebih banyak belajar 

dari pada bermain, karena lebih banyak 

waktu terlibat dalam kelas yang bermuara 

pada produktivitas yang tinggi, juga lebih 

mungkin dekat dengan guru, dan siswa juga 

menunjukkan sikap yang lebih positif, 

terhindar dari penyimpangan-

penyimpangan karena seharian berada di 

kelas dan dalam pengawasan guru. 

Secara utuh dapat dilihat bahwa 

pelaksanaan system pendidikan full day 

school dan terpadu mengarah pada 

beberapa tujuan ,antara lain: (a) Untuk 

memberikan pengayaan dan pendalaman 

materi pelajaran yang telah ditetapkan oleh 

diknas sesuai jenjang pendidikan. (b) 

Memberikan pengayaan pengalaman 

melalui pembiasaan-pembiasaan hidup 

yang baik untuk kemudian diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. (c) 

Melakukan pembinaan kejiwaan, mental 

dan moral peserta didik disamping 

mengasah otak agar terjadi keseimbangan 

antara kebutuhan jasmani dan rohani 

sehingga terbentuk kepribadian yang utuh. 

(d) Pembinaan spiritual Intelegence 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 

pembentukan 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. Sebagaimana yang dikatakan 

oleh Aep saifuddin bahwa dengan full day 

school sekolah lebih bisa intensif dan 

optimal dalam memberikan pendidikan 

kepada anak, terutama dalam pembentukan 

akhlak dan akidah. Kemudian menurut 

Farida Isnawati mengatakan bahwa waktu 

untuk mendidik siswa lebih banyak 

sehingga tidak hanya teori, tetapi praktek 

mendapatkan proporsi waktu yang lebih. 

Sehingga pendidikan tidak hanya teori 

mineed tetapi aplikasi ilmu. Agar semua 

terakomodir, maka kurikulum program full 

day school didesain untuk menjangkau 

masing-masing bagian dari perkembangan 

siswa. Jadi tujuan pelaksanaan full day 

school adalah memberikan dasar yang kuat 

terhadap siswa dan untuk mengembangkan 
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minat dan bakat serta mengembangkan 

kemandirian siswa dalam segala aspeknya. 

Desmita (2011: 185) menyatakan 

bahwa kemandirian adalah suatu kondisi 

dimana seseorang mampu mengambil 

keputusan dan inisiatif dalam mengatasi 

masalah yang dihadapi. Kemandirian juga 

disertai dengan rasa tanggung jawab atas 

apa yang dilakukan. Lerner (Nandang 

Budiman, 2006: 84) menjelaskan konsep 

kemandirian meliputi kebebasan untuk 

bertindak, tidak tergantung pada orang lain, 

tidak terpengaruh lingkungan dan bebas 

mengatur kebutuhan sendiri. Watson dan 

Lindger (Nandang Budiman, 2006: 84) 

mengungkapkan kemandirian adalah 

kebebasan untuk mengambil inisiatif, 

mengatasi hambatan, melakukan sendiri 

segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. 

Robert Havighurst (Desmita, 2011: 

186) membedakan kemandirian atas empat 

bentuk, yaitu: (a) Kemandirian emosi, yaitu 

kemampuan mengontrol emosi sendiri dan 

tidak tergantungnya kebutuhan emosi pada 

orang lain; (b) Kemandirian ekonomi, 

kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan 

tidak menggantungkan kebutuhannya pada 

orang lain; (c) Kemandirian intelektual, 

kemampuan untuk mengatasi berbagai 

permasalahan yang ada; (d) Kemandirian 

sosial, kemampuan untuk berinteraksi 

dengan orang lain, dan tidak tergantung 

pada aksi orang lain. 

Kemandirian bukanlah sesuatu yang 

dibawa anak sejak lahir, namun 

lingkunganlah yang mempengaruhi 

perkembangannya. Keinginan mandiri dari 

diri pribadi anak memiliki ukuran yang 

penelitiannya bahwa kemandirian 

berkembang subur pada pengasuhan 

aoutoritatif. Pengasuhan aoutoritatif 

ditandai dengan adanya kerja sama, latihan 

berpikir mandiri, penanaman tanggung 

jawab, penghargaan atas ide anak, 

melibatkan anak dalam suatu kegiatan, dan 

anak diberi kesempatan untuk 

mengembangkan bakat dan minatnya. 

Jamal Ma’mur Asmani (2012: 93) 

menyatakan bahwa pengembangan 

kemandirian anak dapat dilakukan dengan 

melatih mereka bekerja dan menghargai 

waktu, misal siswa dilatih untuk 

berwirausaha, dari hal-hal kecil seperti 

menjual kerupuk, es batu, dan lain-lain. 

Laura Lipton dan Deborah Hubble (2010: 

117) menyatakan bahwa diskusi dapat 

mengembangkan kemandirian belajar 

siswa. Diskusi akan membantu siswa dalam 

mengaitkan pengetahuan dan pengalaman. 

Diskusi juga menggabungkan pengalaman 

menulis, berbicara, menyimak dengan 

mengharuskan siswa memprediksi, 

mengklarifikasi, serta berdebat. 

Kemandirian diwujudkan melalui 

situasi satuan pendidikan yang membangun 

kemandirian peserta didik. Kemandirian 

menurut indikator kelas diciptakan melalui 

suasana yang memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk bekerja mandiri. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat 

Nandang Budiman (2006: 92) yang 

menyatakan bahwa dalam rangka 

pengembangan kemandirian siswa dapat 

dilakukan dengan menanamkan sikap dan 

kemampuan berpikir mandiri dalam 

pengambilan keputusan. 

Nilai kemandirian siswa 

dikembangkan melalui kegiatan 

pengembangan diri yakni ekstrakurikuler 

dan intrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler 

adalah kegiatan yang menunjang 

pembelajaran dan dilaksanakan di luar jam 

tatap muka. Kegiatan ini bertujuan untuk 

mengembangkan potensi, bakat, dan minat 

siswa. Kegiatan ekstrakurikuler dalam 

pengembangan kemandirian siswa 

dilakukan melalui pramuka. 

Kegiatan intrakurikuler adalah 

kegiatan belajar tatap muka yang sudah 

diatur dalam kurikulum dengan alokasi 

waktu tertentu. Kegiatan intrakurikuler 

dalam pengembangan kemandirian siswa 

dilakukan melalui muatan lokal dan 

terintegrasi dalam mata pelajaran (life skill 

serta pendidikan budaya dan karakter 

bangsa). Program kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka dalam pengembangan 

kemandirian anak yang tercantum dalam 

kurikulum adalah mendirikan tenda, masak-

memasak, serta mengadakan kegiatan 



Wiwin Herwina: Program “Full Day School” dalam Pengembangan Kemandirian Siswa. | 362 
 

persami. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Maria Magdalena (2014) yang 

menyatakan bahwa pembinaan pramuka 

bisa menjadi dasar dalam pembentukan 

kemandirian, keuletan, kesederhanaan, dan 

pengabdian. 

Pramuka juga membentuk pribadi 

yang tangguh dalam menghadapi berbagai 

situasi sulit. Neneng (2013) juga 

menyatakan bahwa kegiatan pramuka dapat 

menjadi ajang untuk melatih kemandirian 

siswa, seperti berkemah dimana anak 

mempersiapkan segala kebutuhan sendiri. 

Kegiatan persami dan mendirikan tenda 

dalam implementasinya sudah dilakukan 

sesuai dengan kurikulum. Kegiatan persami 

mengajarkan anak dalam mendirikan tenda 

per regu dan melakukan semua kegiatannya 

sendiri serta tidak tergantung pada orang 

tua. Mulai dari anak mandi sendiri, melipat 

pakaiannya sendiri, mencuci tempat 

minumnya sendiri, membersihkan tenda 

sendiri, menyiapkan semua peralatan yang 

dibutuhkan sendiri yang nantinya dapat 

melatih kemandirian anak. Mahmuddin 

(2009) menyatakan bahwa perkemahan 

dirancang untuk melatih kemandirian anak 

dalam bentuk mandiri mengurus tubuhnya, 

makanan, lingkungan, dan interaksi dengan 

orang lain termasuk menyelesaikan masalah 

yang dihadapi. 

Di dalam kegiatan intrakurikuler yang 

terintegrasi dalam mata pelajaran dan 

muatan lokal juga mengembangkan 

kemandirian anak. Tugas berbasis mandiri 

pada anak yang dilakukan oleh guru 

Matematika, Bahasa Indonesia, Seni 

Budaya dan Keterampilan, PKN, TIK, 

Bahasa Inggris melatih anak untuk 

menyelesaikan soal secara mandiri.  Guru 

Matematika memberikan tugas mandiri 

dengan menuliskan soal di papan tulis, dan 

menyuruh anak untuk mengerjakannya 

secara mandiri. Guru Bahasa Indonesia 

menugaskan siswa untuk mengerjakan soal 

di buku paket secara mandiri. Guru Seni 

Budaya dan Keterampilan menyuruh 

masing-masing siswa menggambar 

pemandangan alam sesuai dengan 

keinginannya. Guru PKN dan Bahasa 

Inggris yang memberikan tugas mandiri 

dengan latihan soal. Guru TIK yang 

meberikan tugas mandiri berbasis praktek 

dengan membuat animasi tertentu. 

Kegiatan  intrakurikuler yang 

terintegrasi melalui mata pelajaran dan 

muatan lokal dalam pengembangan 

kemandirian siswa dilaksanakan melalui 

tugas mandiri yang dikerjakan siswa tanpa 

meminta bantuan dari teman, diskusi 

dimana siswa saling berpendapat untuk 

memecahkan persoalan yang diberikan oleh 

guru, dan eksperimen melalui percobaan 

yang dialami dan dibuktikan sendiri terkait 

persoalan yang diberikan oleh guru. 

 

 

PENUTUP 

Full day school adalah sekolah yang 

menyelenggarakan pembelajaran sehari 

penuh dari pagi hingga sore dengan 

sebagian waktunya digunakan untuk 

program pelajaran yang suasananya 

informal serta menyenangkan bagi siswa. 

Sekolah dapat mengatur jadwal pelajaran 

dengan bebas sesuai dengan bobot mata 

pelajaran. pelaksanaan full day school 

adalah memberikan dasar yang kuat 

terhadap siswa dan untuk mengembangkan 

minat dan bakat serta mengembangkan 

kemandirian siswa dalam segala aspeknya.  

Kemandirian diwujudkan melalui 

situasi satuan pendidikan yang membangun 

kemandirian peserta didik. Nilai 

kemandirian siswa dikembangkan melalui 

kegiatan pengembangan diri yakni 

ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Program 

pengembangan kemandirian siswa 

dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler 

Pramuka setiap hari Jumat dan Persami 

dimana anak diharuskan belajar mandiri 

dengan melakukan semua kegiatan sendiri, 

mulai dari pendirian tenda, melipat pakaian, 

mencuci tempat minum, membersihkan 

tenda, menyiapkan semua peralatan yang 

dibutuhkan sendiri. Kegiatan  intrakurikuler 

yang terintegrasi melalui mata pelajaran 

dan muatan lokal dalam pengembangan 

kemandirian siswa dilaksanakan melalui 

tugas mandiri yang dikerjakan siswa tanpa 
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meminta bantuan dari teman, diskusi 

dimana siswa saling berpendapat untuk 

memecahkan persoalan yang diberikan oleh 

guru, dan eksperimen melalui percobaan 

yang dialami dan dibuktikan sendiri terkait 

persoalan yang diberikan oleh guru. 
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Abstrak: Pendidikan Informal merupakan pendidikan yang berlangsung pada masyarakat atau keluarga, baik 

masyarakat atau keluarga yang telah memiliki peradaban yang belum maju maupun masyarakat atau keluarganya 

yang memiliki peradaban yang maju. Pendidikan Informal memiliki sasaran yang tidak hanyanya kategori sosial 

dari kelompok usia tertentu saja tapi sasarannya meliputi berbagai usia atau dengan kata lain semua kelompok 

usia, peran keluarga dalam membentuk pribadi, karakter dan kebiasaan anak-anak. Kebiasaan yang diterapkan 

oleh orangtua akan membawa kebiasaan pada anak-anaknya. Proses pendidikan dalam keluarga dimulai dalam 

proses sosialisasi.  Sejalan dengan keberlangsungan full day school yang diterapkan oleh sekolah-sekolah, maka 

bagaimanakah keberlangsungan pendidikan informal itu sendiri. Dimana proses pendidikan dalam setiap  

individu  akan memperoleh pengalaman, pengetahuan, dan kecakapan yang sangat berguna bagi individu untuk 

menghadapi lingkungannya. Dalam pembelajaraan di Full Day School anak-anak tidak hanya belajar materi 

persekolahan saja namun lebih dititikberatkan pada pembentukan karakter. Melalui kegiatan ekstrakurikuler dan 

kegiatan lain untuk meningkatkan bakat dan potensi anak. 
 

Kata Kunci: Full Day School, Pendidikan Informal 

 

 

PENDAHULUAN 

Manusia merupakan mahkluk homo 

educandum artinya manusia itu pada 

hakikatnya merupakan mahkluk yang harus 

mendidik dan mahkluk yang harus dididik. 

Pendidikan itu muncul bersama dengan 

munculnya manusia dan tugas pendidikan 

untuk selalu meningkatkan kualitas 

kehidupan manusia.  Pengertian ini 

sekaligus memberi isyarat bahwa 

pendidikan itu tidak hanya ada di sekolah 

saja tetepi pendidikan tersebut ada 

dilingkungan hidup manusia.  

Pendidikan Informal merupakan 

pendidikan selalu berlangsung pada 

masyarakat atau keluarga, Baik masyarakat 

atau keluarga yang telah memiliki 

peradaban yang belum maju maupun 

masyarakat atau keluarganya yang memiliki 

peradaban yang maju. Pendidikan demikian 

memiliki ciri-ciri tersendiri Jadi pendidikan 

infomal tidak hanya paling tua, tetapi 

pendidikan yang paling banyak kegiatannya 

dan paling jangkauannya. 

Pendidikan Informal memiliki sasaran 

yang tidak hanyanya kategori sosial dari 

kelompok usia tertentu saja tapi sasarannya 

meliputi berbagai usia atau dengan kata lain 

semua kelompok usia. Sejalan dengan 

sasaran yang sangat luas, pendididkan 

informal dapat terlaksana kapan saja dan 

dimana saja, asalkan ada insan atua 

manusia yang berkomunikasi secara sadar 

dan bermakna baik  secara langsung atau 

dengan perantara medium komunikasi. 

Oleh karena itu Pendidikan Informal dapat 

memberikan hal yang terkait dengan 

masalah-masalah dalam kehidupan. Jadi 

Pendidikan Informal dapat memberikan 

keterempilan, pengetahuan, sikap, nilai dan 

norma kehidupan, yang secara singlakat 

Pendidikan Informal memberikan way of 

life masyarakat. 

Pendidikan informal dapat 

berlangsung secara wajar dalam arti 

pendidikan informal dapat dilaksanakan 

melalui proses imitasi, identifikasi, dan 

sugesti  dalam kerangka learning by doing. 

Oleh karena itu Pendidikan informal tidak 

diorganisasikan secara struktural dan tidak 

mengenal penyimpangan secara kronologis 

menurut tingkat usia maupun tingkat 

pengetahuan dan keterampilan yang 

dimiliki peserta.  

 

mailto:wiwin.yulianingsih@yahoo.co.id


Wiwin Yulianingsih: “Full Day School” dan Keberlangsungan Pendidikan Informal. | 365 
 

 
 

 

PEMBAHASAN 

Pendidikan Informal 

Proses interaksi individu dengan 

individu berlangsung didalam lingkungan 

keluarga, lingkungan tetangga, dan 

lingkungan masyarakat. Proses interaksi 

antara individu dengan lingkungan 

berlangsung antara individu dengan 

lembaga-lembaga, kegiatan sosial, dan 

situasi yang terjadi didalam masyarakat. 

Kebiasaan yang diterapkan oleh orangtua 

akan membawa kebiasaan pada anak-

anaknya. Proses pendidikan dalam keluarga 

dimulai dalam proses sosialisasi. Kondisi 

ini disebutkan oleh Berger dan Luchmaen 

(Santoso, S.2010 :2-3) sebagai berikut :  

1. Primary socialisation is the first 

socialisation and individual undergoes 

and childhood through he becomes a 

member of family. Dalam sosialisasi 

tersebut individu memperoleh 

pendidikan dari orang tuanya, anggota-

anggota keluarga lain dan teman-

temannya dalam berbicara, bersikap dan 

bertingkah laku sehingga ia dapat 

berinteraksi dengan individu lain dalam 

kehidupan. Akibatnya individu dapat 

tumbuh dan berkembang sejalan dengan 

pertambahan usia melalui perolehan 

pengalaman dalam kehidupan sehari-

hari. 

2. Secondary socialisation is any 

subsequent proces wich inducty an 

already socialised individual into new 

sectors of the objective world of his 

society. Sosialisasi ini berlangsung 

apabila individu mengikuti kegiatan 

kelompok, mengisi kegiatan diwaktu 

luang atau kegiatan bermasyarakatan 

sehingga individu semakin dapat tumbuh 

dan berkembang dalam kehidupannya. 

Proses sosialisasi ini dilakukan individu 

dengan mencontoh sikap dan tingkah 

laku individu lain atau individu berperan 

dalam aktivitas dengan individu lain. 

Dengan demikian perubahan status 

indivdu dalam kehidupan keluarga dan 

masyarakat semakin cepat tercapai 

seperti individu semakin matang dalam 

bersikap dan bertingkah laku. 

Kehidupan individu dalam keluarga 

dan masyarakat, menjadikan individu 

mereaksi lingkungan tersebut secara tepat 

dan benar sehingga kehidupan individu 

tersebut tidaklah tetapi seseorang karena 

mengalami perubahan. Bauman (Santoso S, 

2010:4) menggambarkan kondisi kehidupan 

individu dalam lingkungan keluarga dan 

masyarakat sebagai: “....has typified is a 

liquid – that is it is never static, always 

changes, the rapidly changes has therefore 

produced a situation (individu mempunyai 

tipe sebagai benda cair, yang ia tidak 

pernah diam (statis), selalu berubah. 

Kecepatan perubahan bagaimanapun juga 

mengkaitkan situasi). 

Proses perubahan yang harus 

dijalankan oleh individu dapat berlangsung 

karena keluarga dan masyarakat tidak 

hanya berfungsi sebagai lingkungan 

kehidupan individu, juga keluarga dan 

masyarakat menjadi lembaga yang 

berfungsi sebagai memberi pendidikan pada 

individu. Dalam proses pendidikan ini, 

individu memperoleh pengalaman, 

pengetahuan, dan kecakapan yang sangat 

berguna bagi individu untuk menghadapi 

lingkungannya. Oleh karena itu, pendidikan 

dapat menghindarkan individu dari 

kesulitan yang dihadapinya dalam 

kehidupan baik dikeluarga maupun 

dimasyarakat. Dave R H (1976 : 85) secara 

tepat menggambarkan kondisi demikian 

dengan pernyataannya : “ Education is a 

powerfull instrument for enabling man to 

take partin a form of social society which 

goes beyond the personal level of contact 

betwen a bear individuals.” 

Karakteristik Pendidikan Informal 

Allan Tough (Dalam Santoso, 2010) 

menjelaskan karakteristik pendidikan 

informal adalah sebagai berikut: (a) The 

learning that occurs is intentional (as 

compared to accidented or incidental), this 

intent remains dominant throughout the 

learning episode. (b) the learner engages in 

the activity in order to develop some 

reasonably definite knowledge or skill 
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rather than for general self improvement 

without a prior decision as to what the 

nature of that self improvement might be. 

(c) the learner whishes to retain the 

knowledge or skills for some definite period 

of time. (d) the intention to learn some 

predominant motive for engaging in the 

activity. 

Keluarga menurut D’Antonio, 

(1983:81) sebagai suatu unit yang terdiri 

dari dua orang atau lebih, yang hidup 

bersama untuk suatu periode waktu dan 

diantara mereka saling berbagi dalam satu 

hal atau lebih berkaitan dengan pekerjaan, 

seks, kesejahteraan dan makanan anak-

anak, kegiatan intelektual, spiritual dan 

rekreasi. 

Pendapat tersebut menyebutkan salah 

satunya adalah kegiatan intelektual, antara 

lain peran orangtua dalam membentuk 

atmosfer mencintai ilmu dirumah, orangtua 

sebagai peletak pondasi kegemaran 

membaca anak, menyediakan buku dan 

bersama anak menyelami isi buku, 

mensuasanakan kondisi yang mendukung 

anak mencintai buku, mencintai ilmu 

sehingga dimanapun anak berada dia akan 

mengedepankan aktivitas membaca 

informasi sehingga tidak mudah disesatkan 

orang. 

Vander Zanden (1996:287) 

menguraikan fungsi keluarga bahwa 

keluarga memiliki fungsi: Reproduksi, 

sosilisasi, keluarga sebagai sumber penting 

bagi terjadinya hubungan intim, konstan 

dan tatap muka dengan orang lain, 

persahabatan, cinta, keamanan, rasa 

kebenaran dan perasaan umum sebagai 

manusia yang baik. Sedangkan 

J.H.Pestalozzi 

(Sediapermana.2014…)Anak-anak harus 

belajar melalui kegiatan dan benda-benda, 

mereka harus bebas mengejar kepentingan 

mereka sendiri dan menarik kesimpulan 

sendiri. Pendidikan harus menjadi yang 

terdepan dan murah dengan memuat trik 

pengajaran yang efektif dan 

memperkayakan terhadap kekuatan 

alamiah, cahaya Tuhan selalu menyala dan 

terus hidup di setiap jiwa orang tua, untuk 

kepentingan orang tua yang menginginkan 

anak-anaknya tumbuh dalam rahmat 

Tuhan”. 

Dari dua pengertian tersebut 

memberikan gambaran yg semakin jelas 

tentang peran keluarga dalam membentuk 

pribadi, karakter dan kebiasaan anak-anak. 

Bentukan dari rumah akan membawa 

perilaku dimanapun baik di sekolah 

maupun di masyarakat. Berkaitan dengan 

hal tersebut Ki Hajar “…keluarga itulah 

tempat pendidikan yang lebih sempurna 

sifat dan wujudnya daripada pusat-pusat 

lainnya, untuk melangsungkan pendidikan 

kearah kecerdasan budi pekerti 

(pembentukan watak individuil) dan 

sebagai persediaan hidup 

kemasyarakatan…”. 

Penelitian Blanchard dan Billery 

(Sediapermana, 2012:26) yang 

membandingkan empat kelompok anak, 

menemukan bahwa anak-anak yang 

ditinggalkan ayah sebelum usia lima tahun 

kelihatan sekali kemampuan akademik 

menurun dibandingkan dengan anak yang 

ayahnya terlihat dalam proses pembinaan 

perkembangan anak. Termasuk juga hasil 

penelitian Eatson dan Lindgren 

sebagaimana dikutip Dagun (1989) dari 

hasil penelitiannya terhadap perkembangan 

anak yang tidak mendapat asuhan dan 

perhatian ayah menyimpulkan bahwa 

perkembangan anak menjadi pincang. 

Kelompok anak yang kurang mendapat 

perhatian ayahnya cenderung memiliki 

kemampuan akademis menurun, aktifitas 

sosial terhambat dan interaksi sosial 

terbatas, bahkan bagi anak laki-laki, ciri 

maskulinnya dapat menjadi kabur. 

Hampir keseluruhan aspek kehidupan 

keluarga berpengaruh terhadap pendidikan 

anak. Hal ini dapat dijelaskan dengan logis, 

mengingat kehidupan keseharian anak lebih 

lama ada pada lingkungan keluarga, 

keputusan-keputusan anak masih banyak 

tergantung pada keputusan orangtua. 

Sehubungan dengan kajian pendidikan 

dalam keluarga. Soelaeman menjelaskan 

bawah mungkin fungsi educatif yang dirasa 

paling menonjol. Akan tetapi fungsi 
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educatif itu tidak terlepas dari fungsi-fungsi 

lainnya, seperti fungsi proteksi, fungsi 

afektif dan fungsi sosilisasi.  

 

Full Day School 

Semakin berkembangnya dunia, 

pendidikan saat ini mulai beramai-ramai 

meningkatkan kualitas sumber daya siswa 

dengan berbagai cara. Hal ini berangkat 

dari banyaknya “tuntutan” untuk menjadi 

manusia yang kaya ilmu serta 

diseimbangkan dengan skill yang mumpuni. 

Salah satu strateginya adalah full day 

school. Namun, konsep full day school ini 

juga mengundang pro dan kontra dari 

berbagai pihak. Menurut pemerintah 

kondisi ideal pendidikan di Indonesia 

adalah ketika dua aspek pendidikan bagi 

siswa terpenuhi. Untuk jenjang SD, 80 

persen pendidikan karakter dan 20 persen 

untuk pengetahuan umum. Sedangkan 

SMP, bobot pendidikan karakter adalah 60 

persen dan 40 persen untuk pengetahuan 

umum Kegiatan yang dilakukan seusai jam 

belajar-mengajar di kelas selesai adalah 

ekstrakurikuler (ekskul). Dari kegiatan 

ekskul ini, diharapkan dapat melatih 18 

karakter, beberapa di antaranya jujur, 

toleransi, displin, hingga cinta tanah air. 

http/blog.ruangguru.com/online/.diakses 

sabtu, 15 oktober 2016 pukul 10.25 wib). 

Kondisi dilapangan 1).  Kuantitas 

jumlah jam sekolah tidak berbanding lurus 

dengan capaian siswa sekolah. 2). Perlu 

ditinjau ulang apa tujuan penerapan full day 

school, bagi siapa saja, jika untuk kalangan 

masyarakat yang kedua orangtuanya 

bekerja di are perkotaan. 3). Kalau sekedar 

agar tidak ‘keleleran’ di jalan itu alasan 

yang tidak subtansial bukan solusi atas 

masalah. 

Pendapat Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan, Muhajir Effendy, “Usai 

belajar setengah hari, hendaknya para 

peserta didik (siswa) tidak langsung pulang 

ke rumah, tetapi dapat mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler yang menyenangkan dan 

membentuk karakter, kepribadian, serta 

mengembangkan potensi mereka,” kata 

Muhadjir. Dengan demikian, kemungkinan 

siswa ikut arus pergaulan negatif akan 

sangat kecil karena berada di bawah 

pengawasan sekolah. Misalnya, 

penyalahgunaan narkoba, tawuran, 

pergaulan bebas, dan sebagainya. 

Pertimbangan lainnya adalah faktor 

hubungan antara orangtua dan anak. 

Biasanya siswa sudah bisa pulang pukul 

13.00 (1). Tidak dipungkiri, di daerah 

perkotaan, umumnya para orangtua bekerja 

hingga pukul 5 sore.  “Antara jam 1 sampai 

jam 5 kita nggak tahu siapa yang 

bertanggung jawab pada anak, karena 

sekolah juga sudah melepas, sementara 

keluarga belum ada, Kalau siswa tetap 

berada di sekolah, mereka bisa sambil 

menyelesaikan tugas sekolah 

sampai orangtuanya menjemput sepulang 

kerja. Setelahnya, siswa bisa pulang 

bersama orangtua, dan selanjutnya aman di 

bawah pengawasan 

orangtua.,”ujar Muhadjir(  

http/blog.ruangguru.com/online/.diakses 

sabtu, 15 oktober 2016 pukul 10.25 wib). 

Agar program ini dapat berjalan 

lancar harus didukung dengan suasana 

lingkungan sekolah yang menyenangkan. 

Jadi, penerapannya adalah belajar formal 

sampai setengah hari, selebihnya diisi 

kegiatan ekstrakurikuler. Namun, rencana 

ini juga menuai berbagai respon, baik pro 

maupun kontra. Sebagian pihak yang 

kurang setuju berargumen bahwa tingkat 

konsentrasi setiap anak berbeda-beda. Bisa 

dikatakan, jenjang SD masih tergolong 

anak-anak yang mudah bosan. Selain itu, 

jika dilihat dari segi fisik juga kurang baik 

untuk kesehatan. Siswa masih butuh 

istirahat yang cukup di rumah agar 

konsentrasi lebih maksimal. Dan tidak 

semua kedua orangtua bekerja, sehingga 

tidak membawa anaknya ke program full 

day school. 

Dari segi sosial dan geografis, daerah 

pelosok nampaknya belum cocok 

menjalankan full day school. Kebanyakan 

orangtua siswa bermata pencaharian 

sebagai petani, nelayan, buruh, dan 

sebagainya. Di Daerah-daerah pelosok 

orangtua pun membutuhkan anaknya untuk 
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membantu mereka menyelesaikan 

pekerjaan sepulang sekolah. Misalnya 

bercocok tanam, menjahit, mencari ikan 

dan sebagainya. Membantu ini juga 

merupakan bagian dari pembentukan 

karakter dan meningkatkan 

kemampuan anak di rumah. Berbeda 

dengan orangtua di perkotaan yang 

sebagian besar adalah pekerja kantoran. 

Kemungkinan jarang bertemu dan 

berinteraksi dengan anak secara langsung 

akibat kesibukan sangat besar. Namun 

aktivitas anak di rumah juga bisa beragam, 

ada yang mengikuti les privat musik, 

bergabung dengan kelompok belajar, 

mengikuti kegiatan di tempat-tempat 

peribadatan, misalnya mengikuti TPA, dan 

yang lainnya. 

Dilihat dari segi sarana prasana, coba 

bayangkan anak-anak harus berlama-lama 

di sekolah yang fasilitasnya kurang 

memadai. Bukan karakter yang akan 

berkembang, anak juga merasa tidak 

nyaman ketika di sekolah, bahkan diantara 

anak-anak ada yang ingin cepat-cepat 

sampai rumah, jenuh, ingin segera bermain 

dengan teman sepermainan, ingin segera 

berlatih sepak bola, bulutangkis, belajar 

mengaji di TPA (Taman Pendidikan 

Alquran) yang berada di Masjid dan 

mushola terdekat, ada yang akan mengikuti 

kursus musik, kursus bahasa dan kegiatan 

lainnya untuk meningkatkan potensi setiap 

anak-anak. 

Hal sesuai dengan pendapat menurut 

Ivan Illich, yang terkenal dengan karyanya 

berjudul Deschooling Society 

(Sediapermana, 2013) “Belajar harus lebih 

banyak dilakukan dirumah, di kantor dan di 

dapur, dalam konteks dimana pengetahuan 

dikerahkan untuk memecahkan masalah dan 

untuk menambah nilai kehidupan, pendidik 

harus dibebaskan untuk mengeksploitasi 

dan mengembangkan ide-ide mereka tanpa 

terpaku pada kurikulum baku…”. 

Kak Seto sebagai Ketua Dewan 

Pembina Komnas Anak turut 

mengemukakan pendapatnya. “Saya 

mendukung rencana tersebut selama tidak 

memasung hak anak, seperti hak bermain, 

hak beristirahat, dan hak berekreasi. Sebab, 

pada prinsipnya, sekolah harus ramah anak 

demi yang terbaik buat mereka,” . Full day 

school ini tidak bisa disamaratakan, lanjut 

Kak Seto. Di beberapa sekolah yang telah 

menerapkan hal tersebut, banyak anak didik 

yang stres karena cara pengemasannya 

tidak ramah. 

(http/blog.ruangguru.com/online/.diakses 

sabtu, 15 oktober 2016 pukul 10.25 wib). 

Sebelumnya, sudah ada beberapa 

negara yang menerapkan full day school. 

Ada Singapura, Korea Selatan, Cina, 

Jepang, Taiwan, Inggris, Amerika Serikat, 

Prancis, Spanyol, dan Jerman. Di Indonesia 

Sarana menunjang, tenaga pendidik yang 

berkualitas dan sejahtera, serta tidak 

menyamaratakan seluruh jenjang dan 

geografis. Kemudian, kemajuan teknologi 

pendidikan pun dapat memaksimalkan 

fungsi untuk memajukan sekolah ke 

depannya. Kombinasi antara fasilitas dan 

sistem pendidikan dapat menjalankan peran 

dan fungsinya secara efektif. Dengan 

demikian, label full day tidak sebatas pada 

namanya saja. Namun dibuktikan dengan 

proses pendidikan yang dikelola sesuai 

tujuan dan amanah undang-undang. 

 

 

PENUTUP 

Pendidikan Informal dapat 

berlangsung secara wajar dalam arti 

Pendidikan Informal dapat dilaksanakan 

melalui proses imitasi, identifikasi, dan 

sugesti  dalam kerangka learning by doing. 

Proses interaksi individu dengan individu 

berlangsung didalam lingkungan keluarga, 

lingkungan tetangga, dan lingkungan 

masyarakat. Proses interaksi antara individu 

dengan lingkungan berlangsung antara 

individu dengan lembaga-lembaga, kegiatan 

sosial, dan situasi yang terjadi didalam 

masyarakat. Kebiasaan yang diterapkan 

oleh orangtua akan membawa kebiasaan 

pada anak-anaknya. Proses pendidikan 

dalam keluarga dimulai dalam proses 

sosialisasi. Dalam sosialisasi tersebut 

individu memperoleh pendidikan dari orang 

tuanya, anggota-anggota keluarga lain dan 
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teman-temannya dalam berbicara, bersikap 

dan bertingkah laku sehingga ia dapat 

berinteraksi dengan individu lain dalam 

kehidupan. Akibatnya individu dapat 

tumbuh dan berkembang sejalan dengan 

pertambahan usia melalui perolehan 

pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. 

Namun dengan keberadaan full day school 

menjadikan pendidikan informal yang 

diperoleh anak-anak menjadi berkurang 

atau bahkan bisa digantikan oleh 

persekolahan. Dengan penerapan full day 

scholl proses sosilisasi anak kepada 

orangtua, anggota keluarga dan masyarakat 

bahkan di lembaga-lembaga yang ada di 

masyarakat juga mengalami hal yang sama. 

Sebaiknya full day school menjadi pilihan 

masyarakat, tidak diseragamkan oleh 

pemerintah.  
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Abstrak: Bahan  ajar dalam  rekonstruksi soasial berbasis pendidikan Informal adalah serangkaian 

kegiatan menyusun kembali model pembelajaran  yang dipengaruhi modernisasi yang terjadi secara 

dramatis,realitas laju perkembangan pendidikan  yang terjadi, kemudian bahan ajar dalam  

rekonstruksi sosial memodifikasi kembali sistem yang berbasis pendidikan Informal  yang  sesuai 

dengan kebutuhan masa kini sehingga model dalam pembelajaran juga sangat penting untuk 

mengkonstruksikan tanpa mengurangi dan melebihkan  tampa mengurangi model pembejaran yang 

sudah ada. untuk mencapai tujuan tersebut maka langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah 

menganalisis kebutuhan ,tujuannya harus jelas, hasil dapat diukur,dapat diamati,mengidentifikasi 

keadaan lingkungan dengan  adanya bahan ajar. 

 

kata kunci:  bahan ajar dalam  rekonstruksi sosial,berbasis pendidikan Informal 

 

 

PENDAHULUAN 

Ditengah kerasnya laju arus globalisasi 

yang kian lama kian tak terbendung, 

melahirkan berbagai permasalahan yang siap 

melumat apa saja termasuk nilai-nilai budaya 

yang selama ini nenek moyang kita 

pertahankan termasuk didalamnya budaya 

sasak. Masyarakat sebagai pelaku dari 

budaya sendiri menyadari bahwa 

perkembangan tersebut telah merusak sendi-

sendi dari budayanya mulai dari cara 

berpakaian,cara bersikap dan lain 

sebagainya. 

Perkembangan yang terjadi ditengah 

masyarakat tentu ada cepat dan ada juga 

masyarakat lain yang agak lambat dalam 

perkembangannya, dalam situasi yang 

demikian perubahan-perubahan yang terjadi 

dengan cepat, mobilitas manusia dan barang 

sangat tinggi , komunikasi, cepat, lancer, dan 

akurat. Perubahan demikianlah yang 

kemudian membawa dampak dalam semua 

aspek kehidupan, sosial budaya, ekonomi, 

politik, idiologi, nilai-nilai etika dan 

estetika.Dalam hal perubahan inilah, yang 

kemudian yang menjadi pusat dari pada 

pradigma baru yang muncul seperti 

kecakapan, sikap, aspirasi, minat, semangat, 

kebiasaan bahkan pola-pola hidup mereka 

(Nana Syaodih 2014:61). 

Keluarga yang mulanya adalah tempat 

dimana anak selalu beelajar, bermain, dan 

berinteraksi sekarang ini mulai berubah 

dengan adanya full day school. Pendidikan 

yang mengacu pada konsep pembelajaran 

sehari penuh ini menjadi alternatif tersendiri 

bagi anak untuk lebih mengenal lingungan 

serta pengetahuan yang semakin 

berkembang. Namun disisi lain konsep full 

day school ini menjadikan suatu nilai tambah 

tersendiri bagi keluarga lingkungan 

perkotaan mengingat sebagian besar dari 

masyarakat kota adalah sebagai pekerja 

kantor maupun perusahaan, oleh karena itu 

sebagian waktu anak akan berkurang dalam 

berkomunikasi dengan orang tuanya. Dengan 

kata lain full day school ini akan sangat 

membantu bagi keluarga lingkungan 
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masyrakat ddalam mengatasi pendidikan 

anak tersebut. 

Pendidikan informal merupakan salah 

satu jalur pendidikan yang pelaksanaannya di 

luar sistem pendidikan sekolah. Pendidikan 

informal terlaksana secara tidak terstruktur 

dan tidak melalui proses perencanaan khusus. 

Menurut Smith (1998) pendidikan informal 

adalah proses sepanjang hayat dimana 

seseorang mengakuisisi sikap, nilai, 

keterampilan, dan pengetahuan dari 

pengalaman sehari-hari dan pengaruh 

pendidikan dan sumber daya di 

lingkungannya, dari keluarga, dan tetangga, 

dari pekerjaan dan bermain, dari pasar, 

perpustakaan dan media massa. 

 

 

PEMBAHASAN 

Budaya Dan Perkembangan Globalisasi 

Hampir setiap lingkungan masyarakat 

mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang 

berbeda-beda, kebaisaan-kebiasaan tersebut 

seringkali kita tafsirkan dengan memberi 

penafsiran sebagai sebuah kebudayaan, 

sistem sosial yang kemudian lahir tidak akan 

pernah sama yang dimiliki oleh satu daerah 

satu dengan daerah lainnya, inilah kemudian 

yang dinamakan dengan kearifan budaya 

lokal, adapun sistem sosial budaya yang 

dimaksud diatas yakni yang mengatur pola 

kehidupan dan  pola hubungan intraksi antara 

anggota masyarakat, antara anggota dan 

lembaga masyarakat. 

Masyarkat kita sekarang ini berada 

pada zaman peradaban Era Digital yang 

hampir semua pola seolah-olah dibentuk 

pada pembiasaan yang bersifat instan, tidak 

jarang, dari kita tidak mampu  beradaptasi 

dan menyesuaikan diri dengan fenomena ini, 

kadang pula sebagian dari kita tidak bisa 

menerima fenomena Era Digital tersebut 

dengan utuh.Malah sebaliknya, disebagian 

tempat ia masih kukuh memelihara budaya 

sebagai kebudayaan untuk ia wariskan 

kepada generasi berikutnya. 

Sulit memang mempertemukan dua sisi 

yang saling bertolak belakang seperti ini 

antara budaya yang sifatnya 

mempertahankan keaslian sistem nilai 

budaya, sedangkan Era Digital seolah-olah 

memberikan gambaran tidak ada jarak yang 

pasti untuk tidak bisa dijangkau oleh 

kemampuan  digital, sebagai kebiasaan baru 

yang terpola pada struktur pemikiran baru 

yang ada pada sebagain dari masyarakat. 

Permasalan seperti ini juga sebagai 

penyumbang permasalahan baru pada tatanan 

nilai kebudayaan tersebut. 

Lambat laun akhirnya kesadaran kita 

akan hilang seiring dengan berjalanya waktu, 

kita disibukkan dengan proses penyesuaian 

diri kita pada hal-hal baru sedangkan nilai 

luhur kebudayaan yang sudah jauh tertanam 

sebelumnya pada diri kita luntur oleh arus 

globlisasi yang diwujudkan dengan 

kehidupan modern seperti sekarang, ini 

mungkin juga timbul oleh keinginan 

masyarakat untuk hidup menyesuaikan diri 

dengan tuntutan alam atau mungkin hirarki 

yang belum tertanam secara mendasar untuk 

memandang kebudayaan sebagai suatu yang 

indah untuk kita pelihara. 

 

Pendidikan Informal  

Pendidikan informal merupakan salah 

satu jalur pendidikan yang pelaksanaannya di 

luar sistem pendidikan sekolah. Pendidikan 

informal terlaksana secara tidak terstruktur 

dan tidak melalui proses perencanaan khusus. 

Menurut Smith (1998) pendidikan informal 

adalah proses sepanjang hayat dimana 

seseorang mengakuisisi sikap, nilai, 

keterampilan, dan pengetahuan dari 

pengalaman sehari-hari dan pengaruh 

pendidikan dan sumber daya di 

lingkungannya, dari keluarga, dan tetangga, 

dari pekerjaan dan bermain, dari pasar, 

perpustakaan dan media massa. 

Kemudian Joesoef (2008:66) 

mendefinisikan pendidikan informal 

merupakan pendidikan yang diperoleh  

seseorang dari pengalaman sehari-hari 
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dengan sadar atau tidak sadar, sejak 

seseorang lahir sampai mati, di dalam 

keluarga, dalam pekerjaan atau pengalaman 

sehari-hari. Nilai-nilai tradisi lokal yang 

digali, dipoles, dikemas dan dipelihara 

dengan baik bisa berfungsi sebagai alternatif 

pedoman hidup manusia Indonesia dewasa 

ini dan dapat digunakan untuk menyaring 

nilai-nilai baru (asing) agar tidak 

bertentangan dengan kepribadian bangsa dan 

menjaga keharmonisan hubungan manusia. 

Persoalannya adalah bagaimana  

implementasi budaya lokal untuk 

membangun kerukunan antar warga dalam 

masyarakat  sebagai media pendidikan 

informal untuk mendidik anak dan 

masyarakat kita. Hal ini dikarenakan nilai-

nilai budaya lokal masyarakat desa melalui 

pendidikan informal mampu mengantarkan 

masyarakat, khususnya anak bangsa untuk 

menjaga kerukunan tersebut. 

 

Model Pembelajaran  Rekonstruksi Sosial 

Berbasis pendidikan informal 

Model pembelajaran  dipandang 

sebagai suatu rancangan pendidikan.Sebagai 

suatu rancangan, model pembelajaran  

menentukan bagaimana pelaksanaan dan 

hasil dari sebuah pendidikan (Nana Syaodih 

S 2014:58).Sedangkan George S. Counts  Di 

dalam Oemar Hamalik (2013:8) dimana 

sekolah harus berani untuk membangun suatu 

tatanan sosial  (Dare the school a new social 

order), dalam pandangan ini juga 

berpendapat bahwa sekolah harus 

mempersiapkan suatu agenda pengetahuan 

dan nilai-nilai yang diyakini dapat menuntun 

siswa memperbaiki masyarakat dan institusi 

kebudayaan, serta berbagai keyakinan dan 

kegiatan praktik yang mendukungnya. Kita 

pahami bahwa ketika kita menentukan akan 

seperti apa kwalitas hasil pendidikan 

kedepannya maka perencanaan mutlak 

dipenuhi,mengacu kepada UUNo. 20tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat 2 

dan 3 Tahun 2003 menyatakan bahwa model 

pembelajaran pada jenjang dan jenis 

pendidikan dikembangkan dengan prinsip-

prinsip diversifikasi (penganekaragaman 

KBBI) sesuai dengan satuan pendidikan, 

potensi daerah, dan peserta didik. 

Model pembelajaran disusun sesuai 

dengan jenjang pendidikan dalam kerangka 

Negara kesatuan Republik Indonesia dengan 

memperhatikan: (a) Peningkatan iman dan 

takwa, (b) Peningkatan ahklak mulia, (c) 

Peningkatan potensi kecerdasan dan minat 

peserta didik, (d) Keragaman potensi daerah 

dan lingkungan, (e) Tuntutan dunia kerja 

perkembangan ilmu pengetahuan teknologi 

dan seni, (f) Agama, (g) Dinamika 

perkembangan global, (h) Persatuan nasional 

dan nilai kebangsaan. 

Dalam mendesain Model pembelajaran 

, yang berorientasi pada siswa, lice crow 

(crow & crow, 1995) menyarankan hal-hal 

sebagai berikut: (a) Model pembelajaran 

harus disesuaikan dengan perkembangan 

anak. (b) Isi pembelajaran harus mencakup 

keterampilan,pengetahuan,dan sikap yang 

dianggap berguna untuk masa sekarang dan 

masa yang akan datang. (b) Anak hendaknya 

ditempatkan sebagai subjek belajar yang 

berusaha untuk mebalajar mandiri. (d) 

Diusahakan apa yang dipelajari sesuai 

dengan minat,bakat dan tingkat 

perkembangan mereka.(Wina Sanjaya. 

2008:71). (e) Pendidikan informal adalah 

jalur pendidikan keluarga dan lingkungan 

berbentuk kegiatan belajar secara mandiri 

yang dilakukan secara sadar dan bertanggung 

jawab. Hasil pendidikan informal diakui 

sama dengan pendidikan formal dan 

nonformal setelah peserta didik lulus ujian 

sesuai dengan standar nasional pendidikan. 

Alasan pemerintah mengagas 

pendidikan informal adalah: (a) Pendidikan 

dimulai dari keluarga, (b) Informal 

diundangkan juga karena untuk mencapai 

tujuan pendidikan nasonal dimulai dari 

keluarga, (c) Homeschooling: pendidikan 

formal tapi dilaksanakan secara informal. (d) 

Anak harus dididik dari lahir 
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Pendidikan 

formal 

Pendidikan 

non-formal 

Pendidika

n informal 

- Tempat 

pembelajara

n di gedung 

sekolah. 

- Ada 

persyaratan 

khusus untuk 

menjadi 

peserta 

didik. 

- 

Kurikulumn

ya jelas. 

- Materi 

pembelajara

n bersifat 

akademis. 

- Proses 

pendidikann

ya memakan 

waktu yang 

lama 

- Ada ujian 

formal 

- 

Penyelengga

ra 

pendidikan 

adalah 

pemerintah 

atau swasta. 

- Tenaga 

pengajar 

memiliki 

klasifikasi 

tertentu. 

- 

Diselenggara

kan dengan 

administrasi 

yang 

seragam 

- Tempat 

pembelajaran

nya bisa di 

luar gedung 

- Kadang 

tidak ada 

persyaratan 

khusus. 

- Umumnya 

tidak 

memiliki 

jenjang yang 

jelas. 

- Adanya 

program 

tertentu yang 

khusus 

hendak 

ditangani. 

- Bersifat 

praktis dan 

khusus. 

- 

Pendidikann

ya 

berlangsung 

singkat 

- Terkadang 

ada ujian 

- Dapat 

dilakukan 

oleh 

pemerintah 

atau swasta 

- Tempat 

pembelaja

ran bisa di 

mana saja. 

- Tidak 

ada 

persyarata

n 

- Tidak 

berjenjang 

- Tidak 

ada 

program 

yang 

direncana

kan secara 

formal 

- Tidak 

ada materi 

tertentu 

yang 

harus 

tersaji 

secara 

formal. 

- Tidak 

ada ujian. 

- Tidak 

ada 

lembaga s 

 

 Adapun model yang digunakan untuk 

mengembangkan bahan ajar pada mata 

pelajaran muatan lokal adalah model 

ADDIE,ADDIE merupakan singkatan dari 

Analysis, Design, Development or 

Production, Implementation or Delivery and 

Evaluations.Model ADDIE dikembangkan 

oleh Dick and Carry (1996) untuk merancang 

model pengembangan bahan ajar dalam hal 

ini diterapkan pada mata pelajaran muatan 

lokal. Berikut ini diberikan contoh kegiatan 

pada setiap tahap pengembangan model atau 

metode bahan ajar, yaitu:  

a. Analysis  

Pada tahap ini, kegiatan utama 

adalah menganalisis perlunya 

pengembangan model/metode 

pembelajaran baru dan menganalisis 

kelayakan dan syarat-syarat 

pengembangan model/metode 

pembelajaran baru.Pengembangan 

metode pembelajaran baru diawali oleh 

adanya masalah dalam model/metode 

pembelajaran yang sudah 

diterapkan.Masalah dapat terjadi karena 

model/metode pembelajaran yang ada 

sekarang sudah tidak relevan dengan 

kebutuhan sasaran, lingkungan belajar, 

teknologi, karakteristik peserta didik, dsb. 

Setelah analisis masalah perlunya 

pengembangan model/metode 

pembelajaran baru, peneliti juga perlu 

menganalisis kelayakan dan syarat-syarat 

pengembangan model/metode 

pembelajaran baru tersebut. Proses 

analisis misalnya dilakukan dengan 

menjawab beberapa pertanyaan berikut 

ini: (1). apakah model/metode baru 

mampu mengatasi masalah pembelajaran 

yang dihadapi, (2). apakah model/metode 

baru mendapat dukungan fasilitas untuk 

diterapkan;  

b. Design  

Dalam perancangan 

model/metode pembelajaran, tahap 

desain memiliki kemiripan dengan 
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merancang kegiatan belajar mengajar. 

Kegiatan ini merupakan proses sistematik 

yang dimulai dari menetapkan tujuan 

belajar, merancang skenario atau kegiatan 

belajar mengajar, merancang perangkat 

pembelajaran, merancang materi 

pembelajaran dan alat evaluasi hasil 

belajar. Rancangan model/metode 

pembelajaran ini masih bersifat 

konseptual dan akan mendasari proses 

pengembangan berikutnya.  

c. Development  

Development dalam model 

ADDIE berisi kegiatan realisasi 

rancangan produk. Dalam tahap desain, 

telah disusun kerangka konseptual 

penerapan model/metode pembelajaran 

baru.Dalam tahap pengembangan, 

kerangka yang masih konseptual tersebut 

direalisasikan menjadi produk yang siap 

diimplementasikan. Sebagai contoh, 

apabila pada tahap design telah dirancang 

penggunaan model/metode baru yang 

masih konseptual, maka pada tahap 

pengembangan disiapkan atau dibuat 

perangkat pembelajaran dengan 

model/metode baru tersebut seperti RPP , 

silabus dan materi pelajaran yang 

disesuikan dengan mata pelajaran muatan 

lokal.  

d. Implementation  

Pada tahap ini diimplementasikan 

rancangan bahan ajar yang telah 

dikembangkan pada situasi yang nyata 

yaitu di kelas.Selama implementasi, 

rancangan bahan ajar yang telah 

dikembangkan diterapkan pada kondisi 

yang sebenarnya pada mata pelajaran 

muatan local tersebut.Materi disampaikan 

sesuai dengan model/metode baru yang 

dikembangkan. Setelah penerapan 

metode kemudian dilakukan evaluasi 

awal untuk memberi umpan balik pada 

penerapan model/metode berikutnya  

e. Evaluation  

Evaluasi dilakukan dalam dua 

bentuk yaitu evaluasi formatif dan 

sumatif.Evaluation formatif dilaksanakan 

pada setiap akhir tatap muka (mingguan) 

sedangkan evaluasi sumatif dilakukan 

setelah kegiatan berakhir secara 

keseluruhan (semester).Evaluasi sumatif 

mengukur kompetensi akhir dari mata 

pelajaran atau tujuan pembelajaran 

muatan local yang ingin dicapai.Hasil 

evaluasi digunakan untuk memberi 

umpan balik kepada pihak pengguna 

model/metode.Revisi dibuat sesuai 

dengan hasil evaluasi atau kebutuhan 

yang belum dapat dipenuhi oleh 

model/metode baru tersebut 

. 

Tahap 

Pengem

bangan 
 

Aktivitas 
 

Analysis 

 

Pra perencanaan: pemikiran 

tentang produk (model, 

metode, media, bahan ajar) 

baru yang akan 

dikembangkan  

Mengidentifikasi produk 

yang sesuai dengan sasaran 

peserta didik, tujuan belajar, 

mengidentifikasi isi/materi 

pembelajaran, 

mengidentifikasi lingkungan 

belajar dan strategi 

penyampaian dalam 

pembelajaran  

Design 

 

Merancang konsep produk 

baru di atas kertas  

Merancang perangkat 

pengembangan produk baru. 

Rancangan ditulis untuk 

masing-masing unit 

pembelajaran. Petunjuk 

penerapan desain atau 

pembuatan produk ditulis 

secara rinci  

Develop 

 

Mengembangkan perangkat 

produk (materi/bahan dan 

alat) yang diperlukan dalam 
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pengembangan  

Berbasis pada hasil 

rancangan produk, pada 

tahap ini mulai dibuat 

produknya (materi/bahan, 

alat) yang sesuai dengan 

struktur model  

Membuat instrumen untuk 

mengukur kinerja produk  

Impleme

ntation 

 

Memulai menggunakan 

produk baru dalam 

pembelajaran atau 

lingkungan yang nyata  

Melihat kembali tujuan-

tujuan pengembangan 

produk, interaksi antar 

peserta didik serta 

menanyakan umpan balik 

awal proses evaluasi  

Evaluati

on 

 

Melihat kembali dampak 

pembelajaran dengan cara 

yang kritis  

Mengukur ketercapaian 

tujuan pengembangan produk  

Mengukur apa yang telah 

mampu dicapai oleh sasaran  

Mencari informasi apa saja 

yang dapat membuat  

 

Tabel 2.1 Rangkuman Aktivitas Model 

ADDIE 

 

PENUTUP 

 

Model pembelajaran  rekonstruksi 

sosial adalah kegiatan untuk menyusun 

kembali nilai-nilai kebudayan seperti 

kebersamaan, kebahasaan, keramah tamahan, 

membantu satu sama lain, kekeluargaan, 

kepedulian kedalam  mata pelajaran muatan 

lokal. Adapun dalam proses penyajian nilai-

nilai dari pada kearifan budaya lokal sasak 

tersebut disusun kedalam bahan ajar 

menggunakan model pengembangan bahan 

ajar ADDIE (Analysis, Desain. Development, 

Implementation, Evaluation) dan dalam 

penyusunan bahan ajar tersebut pengembang 

juga diharap memperhatikan hal-hal sebgai 

berikut: Validity, Significance, Interest, 

Learnability, Consistency with 

socialrealities, Utility 

Kearifan budaya lokal adalah koleksi 

fakta, konsep, kepercayaan dan persepsi 

masyarakat ihwal dunia sekitar, mencakup 

cara mengamati dan mengukur alam sekitar, 

menyelesaikan masalah dan memvalidasi 

informasi. Singkatnya, kearifan lokal adalah 

proses bagaimana pengetahuan dihasilkan, 

disimpan, diterapkan, dikelola dan 

diwariskan. 
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Abstrak: Makalah ini mengkaji tentang peranan orangtua menghadapi full day School (FDS). Adapun tujuan 

makalah ini adalah untuk mengetahui peran orangtua, untuk mengetahui full day dan bagaiamana orang tua 

dalam menghadapi kebijkaan adanya full day School menghadapi full day School (FDS). Makalah ini 

memusatkan orangtua menghadapi full day School (FDS). Pendalaman masalah makalah ini dilakukan dengan 

kajian kepustakaan yang relevan dengan masalah dan untuk memperoleh data dilakukan dengan mempergunakan 

literatur-literatur ilmiah (buku dan jurnal). Analisis menunjukkan bahwa orangtua merupakan pengambilan 

keputusan dalam pendidikan dan yang dilakukan orlh setiap anak mereka. Peran orangtua menjadi unsur perekat 

antar pendidikan yang menerapkan pendidikan sistem full day school yang diharapkan mampu menanamkan 

nilai-nilai yang nantinya akan membuat karakter anak menjadi lebih baik. Menjadi orangtua dibutuhkan sikap 

tegas, namun bukan berarti menutup toleransi bagi anak dan hak-hak anak.  

 

Kata Kunci: Full day Scholl, orang tua 
 

 

PENDAHULUAN   
Pendidikan tidak hanya tanggung 

jawab pemerintah, tetapi juga tanggung 

jawab orangtua dan masyarakat karena 

pendidikan seorang anak tidak hanya 

dilakukan didalam ranah formal saja 

melainkan pada pendidikan nonfomal dan 

informal. Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional tahun 2009 bagian dua 

pasal 27 mengenai pendidikan informal 

ayat ke 1 berbunyi “kegiatan pendidikan 

informal yang dilakukan oleh keluarga dan 

lingkungan berbentuk kegiatan belajar 

secara mandiri”. Hal tersebut 

mengisyaratkan bahwa peran orangtua 

sangat berperan aktif saat diamana seorang 

anak mengalami perkembangan mulai dari 

masa dalam kandungan sampai si anak 

tersebut menjalani kehidupan dalam 

masyarakat. mendayagunakan kemampuan 

yang ada pada orangtua bagi pendidikan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan, 

terlebih pada era otonomi sekolah full Day 

School (FDS) saat ini peran serta orangtua 

dan masyarakat sangat menentukan, dalam 

rangka full Day School (FDS).   

Orangtua merupakan pendidik utama 

dan pertama bagi anak mereka, karena dari 

merekalah anak mula-mula menerima 

pendidikan, dengan demikan bentuk 

pertama dari pendidikan dalam kehidupan 

keluarga. Orangtua atau  ibu dan ayah 

memegang peranan yang sangat penting 

dan amat berpengaruh atas pendidikan 

anak-anaknya. Sejak seorang anak lahir 

ibunyalah yang selalu ada di sampingnya 

oleh karena itu ia meniru peranggai ibunya 

dan ayahmya, seorang anak lebih cinta 

kepada ibunya. 

Pengaruh ayah terhadap anaknya 

besar pulah dimata anaknya. Ia seorang 

yang tertinggi gengsinya dan yang 

terpandang diantara orang-orang yang 

dikenalnya.  Cara ayah itu melakukan 

pekerjaan sehari hari berpengaruh terhadap 

pekerjaan anaknya. Ayah merupakan 

penolong utama, lebih-lebih bagi anak yang 

besar baik laki-laki maupun perempuan bila 

ia mau mendekati dan dapat memahami hati 

anaknya. 

Pada dasarnya kenyataannya yang 

dikemukakan diatas itu berlaku dalam 

kehidupan keluarga dan rumah tangga, 

dengan yang bagaimanapun juga 

keadaannya. Hal ini menunjukkan cirri-ciri 

watak rasa tanggung jawab setiap orangtua 

atas kehidupan anak-anaknya mereka untuk 

masa kini dan masa mendatang. Bahkan 

para orangtua umumnya merasa tanggung 
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jawab atas segalahnya dari kelangsungan 

hidup anak-anaknya, karenanya tidaklah 

diragukan bahwa tanggung jawab 

pendidikan itu diakui secara sadar atau 

tidak, diterima dengan sepenuhnya hatinya. 

Jadi pada umumnya pendidikan 

dalam rumah tangga itu bukan berpangkal 

tolak dari kesadaran dan pengertian yang 

lahir dari pengetahuan mendidik, melaikan 

karena secara kodrati suasana dan 

strukturnya. Memberikan kemungkinan 

alami membangun situasi pendidikan. 

Situasi pendidikan itu terwujud berkat 

adanya pergaulan dan hubungan pengaruh 

mempengaruhi secara timbal balik antara 

orangtua dan anak. 

Tanggung jawab pendidikan islam 

yamng menjadi beban orangtua sekurang –

kurangnya harus dilaksanakan dalam 

rangka: (a) Memelihara dan membesarkan 

anak, ini adalah bentuk yang paling 

sederhana dari tanggung jawab setiap 

orangtua dan merupakan dorongan alami 

untuk mempertahan kan kelangsungan 

hidup manusia. (b) Melidungi dan 

menjamin kesamaan, baik jasmaniah 

ataupun rohaniah dari berbagai gangguan 

penyakit dan dari penyelewengan 

kehidupan dari tujuan hidup yang sesuai 

dengan filsafat hidup. (c) Memberi 

pengajaran dalam arti yang luas,sehingga 

anak memperoleh peluang untuk memiliki  

pengetahuan dan kecakap seluas dan 

setinggi mungkin. (d) Membahagiakan 

anak, baik di dunia maupun akhirat,sesuai 

pandangan dan tujuan hidap muslim. 

FDS berasal dari bahasa Inggris. Full 

artinya penuh, day artinya hari, sedang 

school artinya sekolah. Jadi pengertian FDS 

adalah sekolah sepanjang hari atau proses 

belajar mengajar yang diberlakukan dari 

pagi hari sampai sore hari, mulai pukul 

06.45-15.30 WIB, dengan durasi istirahat 

setiap dua jam sekali. Dengan demikian, 

sekolah dapat mengatur jadwal pelajaran 

dengan leluasa, disesuaikan dengan bobot 

mata pelajaran dan ditambah dengan 

pendalaman materi. Hal yang diutamakan 

dalam FDS adalah pengaturan jadwal mata 

pelajaran dan pendalaman. Sedangkan 

Fullday school menurut Sukur Basuki 

adalah sekolah yang sebagian waktunya 

digunakan untuk program-program 

pembelajaran yang suasana informal, tidak 

kaku, menyenangkan bagi peserta didik dan 

membutuhkan kretifitas dan inovasi dari 

guru. Dalam hal ini Sukur berpatokan pada 

sebuah penelitian yang menyatakan bahwa 

waktu belajar afektif bagi anak itu hanya 3-

4 jam sehari (dalam suasana formal) dan 7-

8 jam sehari (dalam suasana informal). 

Dengan demikian, sistem FDS adalah 

komponen-komponen yang disusun dengan 

teratur dan baik untuk menunjang proses 

pendewasaan manusia (peserta didik) 

melalui upaya pengajaran dan pelatihan 

dengan waktu di sekolah yang lebih 

panjang atau lama dibandingkan dengan 

sekolah-sekolah pada umumnya. 

Pelaksanaan FDS merupakan salah 

satu alternatif untuk mengatasi berbagai 

masalah pendidikan, baik dalam prestasi 

maupun dalam hal moral atau akhlak. 

Dengan mengikuti FDS, orangtua dapat 

mencegah dan menetralisir kemungkinan 

dari kegiatan-kegiatan anak yang 

menjerumus pada kegiatan yang negatif. 

Salah satu alasan para orangtua memilih 

dan memasukkan anaknya ke FDS adalah 

dari segi edukasi peserta didik. Banyak 

alasan mengapa FDS menjadi pilihan. 

Pertama, meningkatnya jumlah 

orangtua (parent-career) yang kurang 

memberikan perhatian kepada anaknya, 

terutama yang berhubungan dengan 

aktivitas anak setelah pulang dari sekolah 

Kedua, perubahan sosial budaya yang 

terjadi dimasyarakat, dari masyarakat 

agraris menuju ke masyarakat industri. 

Perubahan tersebut jelas berpengaruh pada 

pola pikir dan cara pandang masyarakat. 

Kemajuan sains dan teknologi yang begitu 

cepat perkembangannya, terutama teknologi 

komunikasi dan informasi lingkungan 

kehidupan perkotaan yang menjurus kearah 

individualisme. Ketiga, perubahan sosial 

budaya memengaruhi pola pikir dan cara 

pandang masyarakat. Salah satu ciri 

masyarakat industri adalah mengukur 

keberhasilan dengan materi. Hal ini sangat 
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berpengaruh terhadap pola kehidupan 

masyarakat yang akhirnya berdampak pada 

perubahan peran. Peran ibu yang dahulu 

hanya sebagai ibu rumah tangga, dengan 

tugas utamanya mendidik anak, mulai 

bergeser. Peran ibu di zaman sekarang tidak 

hanya sebatas sebagai ibu rumah tangga, 

namun seorang ibu juga dituntut untuk 

dapat berkarier di luar rumah. Keempat, 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

begitu cepat sehingga jika tidak dicermati, 

maka kita akan menjadi korban, terutama 

korban teknologi komunikasi. 

Dengan semakin canggihnya 

perkembangan di dunia komunikasi, dunia 

seolah-olah sudah tanpa batas (borderless 

world), dengan banyaknya program televisi 

serta menjamurnya stasiun televisi 

membuat anak-anak lebih enjoy untuk 

duduk di depan televisi dan bermain play 

station (PS). Adanya perubahan-perubahan 

di atas merupakan suatu sinyal penting 

untuk dicarikan alternatif pemecahannya. 

Dari kondisi seperti itu, akhirnya para 

praktisi pendidikan berpikir keras untuk 

merumuskan suatu paradigma baru dalam 

dunia pendidikan FDS selain bertujuan 

mengembangkan mutu pendidikan yang 

paling utama adalah FDS bertujuan sebagai 

salah satu upaya pembentukan akidah dan 

akhlak peserta didik dan menanamkan nilai-

nilai positif. FDS juga memberikan dasar 

yang kuat dalam belajar pada segala aspek 

yaitu perkembangan intelektual, fisik, sosial 

dan emosional. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh Asep Saifuddin bahwa 

dengan FDS sekolah lebih bisa intensif dan 

optimal dalam memberikan pendidikan 

kepada anak, terutama dalam pembentukan 

akhlak dan akidah. Kemudian untuk 

mendidik peserta didik lebih banyak 

sehingga tidak hanya teori, tetapi praktek 

mendapatkan proporsi waktu yang lebih. 

Sehingga pendidikan tidak hanya teori 

mineed tetapi aplikasi ilmu. Agar semua 

terakomodir, maka kurikulum program FDS 

didesain untuk menjangkau masing-masing 

bagian dari perkembangan peserta didik. 

Jadi tujuan pelaksanaan FDS adalah 

memberikan dasar yang kuat terhadap 

peserta didik dan untuk mengembangkan 

minat dan bakat serta meningkatkan 

kecerdasan peserta didik dalam segala 

aspeknya. 

Penulisan ini melakukan pengkajian 

tentang bagaimana peran orangtua dalam 

mengahdapi full day school. Metode yang 

digunakan adalah jenis nonpenelitian yang 

bersifat konseptual melalui pengkajian 

literature dengan pendekatan kajian pustaka 

dari berbagai kajian teori yang relevan. 

Artikel yang bersifat konseptual ini memuat 

berbagai idea atau gagasan teoritis. Hasil 

pengkajian tersebut, penulis menganalisis 

sejauh mana orangtua dalam mengahdapi 

full day school. Hasil analisis diperoleh dari 

beberapa sumber kajian pustaka.  Ciri 

utama dalam penulisan artikel non 

penelitian ini seperti yang di ungkapkan 

oleh (Mukhadis: 2014) yaitu bahwa kajian 

nonpenelitian ini yaitu adanya pemecahan 

masalah yang dijadikan obyek kajian secara 

teoritis, menonjolkan hasil analisis kritis 

atau pendapat penulis terhadap masalah 

yang dijadikan obyek obyek kajian, dan 

mengikuti system pengorganisasian 

tertentu. Berdasarkan ciri tersebut artikel 

non penelitian bukanlah hasil kerja dari 

sekedar menyusun atau mengompilasi 

berbagai ide/gagasan yang diambil dari 

berbagai referensi, tetapi lebih menonjolkan 

adanya pendirian penulis atau analisis kritis 

penulis terhadap masalah yang dijadikan 

obyek kajian dari sudut pandang teoritis. 

Pengkajian teori tersebut dilakukan melalui 

mengamatan berdasarkan pengalaman 

secara langsung. Sebab pengalaman 

langsung merupakan alat yang ampuh untuk 

mengetes suatu kebenaran. 

 

 

PEMBAHASAN 

FDS  memang merupakan bahan 

obrolan yang belum selesai. Bahkan, di 

kalangan para praktisi pendidikan, FDS  ini 

seakan-seakan menjadi sebuah kontroversi. 

Mulai dari ketidaksiapan sarana hingga 

guru-guru yang juga kurang memahami 

bagaimana mengaplikasikannya kepada 

peserta didik, esensi dari FDS  yang penting 
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dipahami oleh orangtua peserta didik 

sekolah dasar maupun sekolah Menengah 

pertama. Pendidikan pada dasarnya 

merupakan tanggungjawab orangtua. 

Dengan kata lain, peran orangtua sangat 

dibutuhkan dalam perkembangan 

pendidikan anak. Orangtua tidak cukup 

sekadar mengantar anak ke sekolah. Dalam 

FDS peserta didik atau peserta didik 

memang diarahkan supaya mandiri. Guru 

hanya memandu mereka. Sementara itu, 

orangtua diharapkan berperan lebih dalam 

memperhatikan pendidikan anak. Orangtua 

diharapkan lebih aktif dalam mendampingi 

aktivitas anak, di luar jam pelajaran sekolah 

tentu saja. Meskipun begitu, pendidikan 

karakter anak memang tidak bisa lepas dari 

orangtua. Terlepas dari semua kontroversi 

dan ketidaksiapan dalam aplikasi FDS  

dalam pendidikan di negeri kita ini. 

Adanya kebijakan yang akan 

diterapkan oleh pemerintah mengenai 

pembelajaran yang dilakaukan di jalur 

pendidikan formal yakni FDS sebagai 

orangtua perlu adanya mengkaji 

bagaiamana peran orangtua untuk 

menghadapi kebijakan FDS tersebut. 

Orangtua memiliki potensi-potensi yang 

dapat didayagunakan dalam mendukung 

program-program sekolah. Untuk itu agar 

sekolah dapat tumbuh dan berkembang, 

maka program sekolah harus sejalan dengan 

kebutuhan orangtua peserta didik.  

Partisipasi orangtua di sekitarnya 

sangat penting, di satu sisi sekolah 

memerlukan masukan dari orangtua dalam 

menyusun program yang relevan, sekaligus 

memerlukan dukungan orangtua dalam 

melaksanakan program tersebut. Dilain 

pihak, orangtua memerlukan jasa sekolah 

untuk mendapatkan program-program 

pendidikan sesuai dengan yang diinginkan. 

Jalinan semacam itu dapat terjadi, jika 

orangtua dapat saling melengkapi untuk 

meningkatkan mutu penyelenggaraan 

pendidikan di tingkat sekolah.  

Partisipasi orangtua dan masyarakat 

hendaknya diperhatikan oleh pihak sekolah, 

khususnya kepemimpinan Kepala Sekolah 

agar dapat terwujud dan terpelihara 

keberadaannya. Pada akhirnya apabila 

partisipasi telah terpelihara dengan baik, 

maka sekolah tidak akan mengalami 

kesulitan yang berarti dalam 

mengembangkan berbagai jenis program, 

karena semua pihak telah memahami dan 

merasa bertanggung jawab terhadap 

keberhasilan suatu program yang akan 

dikembangkan oleh pihak sekolah. 

Dengan sendirinya agar semua 

terpelihara dengan baik, maka harus ada 

komunikasi timbal balik antara sekolah 

dengan semua pihak yang berkepentingan, 

terutama orangtua peserta didik, sehingga 

sekolah, masyarakat dan orangtua 

merupakan satu kesatuan yang utuh dalam 

menyelenggarakan proses pendidikan yang 

bermutu di sekolah. Melalui upaya-upaya 

yang dilakukan pihak sekolah diharapkan 

masyarakat dan orangtua peserta didik 

dapat berpartisipasi aktif dan optimal dalam 

proses pendidikan di sekolah. Hal ini jelas 

menggambarkan bahwa sekolah dalam 

menyelenggarakan pendidikan hendaknya 

melibatkan orangtua peserta didik. 

 

 

PENUTUP 
Orangtua harusnya berperan aktif 

dalam perannya menjadi orangtua, apabila 

orangtua mempunyai anak dalam masa 

sekolah, sehingga pada umumnya 

pendidikan dalam keluarga itu bukan hanya 

dari kesadaran dan pengertian yang lahir 

dari pengetahuan mendidik, melainkan 

secara kodrati suasana dan strukturnya, 

kemungkinan alami membangun situasi 

pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud 

karena adanya pergaulan dan hubungan 

pengaruh mempengaruhi secara timbal 

balik antara orang tua dan anak.  

Sekolah dan orangtua harus 

saling  berkomunikasi atau timbal balik 

antara sekolah terutama orangtua peserta 

didik, sehingga sekolah dan orangtua 

merupakan satu kesatuan yang utuh dalam 

menyelenggarakan proses pendidikan yang 

bermutu di sekolah, jadi adanya kebijakan 

baru mengenai FDS orangtua sudah paham 

mengenai hal tersebut, karena peran 



Yuyum Sistim Ilmi: Peranan Orangtua Menghadapi “Full Day School”. | 381 

 

orangtua menjadi unsur perekat pendidikan, 

sistem FDS yang diharapkan mampu 

menanamkan nilai-nilai yang nantinya akan 

membuat karakter anak menjadi lebih baik. 
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Abstrak: full day school, keniscayaan suatu model pendidikan: Pro dan Kontra tentang pelaksanaan full day 

school masih terjadi dimasyarakat. Bagi yang sudah terbiasa dengan konsep full day school dan merasakan 

manfaatnya selama ini tentu menjadi orang yang mendukung konsep ini, tapi tidak bagi yang merasa kurang 

mampu untuk menjangkaunya terlebih dari aspek finansial. Konsep full day school sebenarnya sudah dikenalkan 

dan di laksanakan dengan baik di beberapa wilayah, tetapi tentu saja pelaksanaannya tidak persis seperti 

sekarang. Konsep boarding school yang sudah lama menjadi model pendidikan di Indonesia sudah dilaksanakan 

oleh pesantren salaf. Konsep ini adalah full day school berasrama yang bisa jadi akan bisa dikembangkan di 

Indonesia sebagai. Tentu saja setiap model pendidikan ada plus minusnya, tetapi tidaklah salah jika kemudian 

kita mengacu kembali kepada fungsi tujuan pendidikan nasional yaitu 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 bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.  

 

Kata Kunci : Full day school, Pendidikan Non Formal, Guru,Kurikulum.  

 

 

PENDAHULUAN 

Konsep full day school yang baru-

baru ini dilontarkan oleh Menteri 

Pendidikan Dr. Muhadjir Effendy, M.Si. 

langsung memicu pro dan kontra di 

kalangan masyarakat. Tidak hanya 

masyarakat yang terkait langsung dengan 

pendidikan, tetapi masyarakat yang tidak 

terkait langsung dengan sistem pendidikan 

juga menampakkan pro dan kontranya. 

Polemik tersebut tidak akan bisa diakhiri 

kalau kemudian tidak dilahirkan suatu 

sistem pendidikan model full day school 

yang betul-betul komprehensip mampu 

menjawab tantangan pendidikan kita saat 

ini. 

Keberatan sistem full day school tidak 

hanya pada orang tua yang akhirnya akan 

mengeluhkan biaya pendidikan yang 

menjadi lebih mahal, tapi juga keluhan 

siswa yang merasa waktu dan tenaganya 

digunakan untuk memikirkan suatu materi 

yang berada di awang-awang, karena kita 

tahu bahwa materi pelajaran di Indonesia 

yang di jejalkan kepada siswa mulai dari 

Sekolah Dasar sampai kepada siswa 

Sekolah Menengah sangat banyak 

muatannya dan sangat dalam 

pembahasannya. Bukan berarti bahwa 

seorang siswa keberatan melaksanakan 

kurikulum pendidikan yang ada di 

Indonesia tetapi yang lebih penting ada 

korelasi antara muatan kurikulum yang 

dipelajari di sekolah dengan kebutuhan 

aplikasi di lapangan (dalam dunia kerja). Ini 

penting diperhatikan untuk menjawab 

keresahan terhadap metode pendidikan 

yang ada di Indonesia saat ini. 

Untuk menjawab tantangan tentang 

full day school maka harus kita fahami 

benar tentang konsep-konsep pendidikan 

yang ada di Indonesia. Karena dengan 

konsep-konsep yang ada maka akan lebih 

mudah bagi kita melakukan penyesuaian-

penyesuaian pengembangan serta 

mengakomodir kepentingan-kepentingan 

pembelajaran bagi siswa yang dinilai layak 

untuk diberikan sebagai konsep 

pengembangan sebuah pendidikan. 

Menurut UU No. 23 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( UU 

Sisdiknas) dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan 

bahwa “ Pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan pembelajaran agar peserta 

mailto:Rosyidahzuhro@gmail.com
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didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara”. Ayat ini 

secara gamblang menegaskan definisi dari 

pendidikan. Ini bisa menjadi acuan pokok 

untuk pengembangan suatu sistem 

pendidikan yang akan diterapkan di 

Indonesia. Bahwa ayat ini menegaskan 

tentang tujuan pendidikan maka yang harus 

dikedepankan adalah bagaimana proses 

yang akan dilakukan dalam upaya mencapai 

tujuan tersebut. Proses inilah yang akan 

menjadi gagasan penulis dalam konsep 

penerapan full day school dalam pendidikan 

di Indonesia.  

 

 

PEMBAHASAN 

Konsep full day school yang ada 

selama ini hanya dilaksanakan di beberapa 

kota besar, karena dianggap sebagai 

pendidikan yang cukup efektif sembari 

menitipkan anak di saat orang tuanya 

bekerja. Anak akan berangkat dan pulang 

sekolah bersama dengan orang tuanya yang 

berangkat kerja, sedang dirumah masih ada 

pengawasan langsung dari orang tua. Tetapi 

tentu saja konsep full day school ini 

berbiaya mahal, karena komponen 

penunjang disekolah berbiaya, seperti 

misalnya makan siang, buku-buku literatur 

tambahan. Bagi sebagian orang yang 

menyadari arti pentingnya pendidikan 

seringkali biaya tidaklah menjadi masalah, 

karena dianggap itu semua investasi masa 

depan anak-anak mereka. Tetapi tentu saja 

akan cukup memberatkan bagi keluarga 

yang pendapatannya tidaklah besar dan 

hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 

dasar primer saja.  Berikut dibawah ini akan 

penulis uraikan beberapa hal  tentang 

kondisi masyarakat yang belumlah relevan 

untuk melaksanakan full day school di 

Indonesia, antara lain: 

Pertama, Belum semua keluarga di 

Indonesia memenuhi standar Indek 

Pembangunan Manusia (IPM). IPM yang 

diperkenalkan oleh UNDP (United Nation 

Development Programme) pada tahun 1990 

ini dipublikasi secara berkala dalam HDR 

(Human Development Report). Komponen 

penghitungan IPM meliputi : usia hidup 

(longevity), pengetahuan (knowledge), dan 

standar hidup layak (decent living). Usia 

hidup diukur dengan angka harapan hidup 

yang dihitung menggunakan metode tidak 

langsung berdasarkan variabel rata-rata 

anak lahir hidup dan rata-rata anak  yang 

masih hidup. Komponen pengetahuan 

diukur dengan angka melek huruf dan rata-

rata lama sekolah yang dihitung 

berdasarkan data Susenas. IPM merupakan 

indikator penting untuk mengukur 

keberhasilan dalam upaya membangun 

kualitas hidup manusia, menentukan 

peringkat atau level pembangunan suatu 

wilayah / negara dan merupakan data 

strategis karena merupakan salah satu 

alokasi penentuan Dana Alokasi Umum 

(DAU). Disini terlihat bahwa ketika IPM 

suatu daerah (wilayah) tidaklah tinggi maka 

tentu dana pembangunan yang terserap juga 

tidak tinggi termasuk didalamnya adalah 

dana pendidikan, dan itu akan melahirkan 

kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang 

rendah, dan kualitas SDM yang rendah 

akan membuat serapan lapangan kerja juga 

rendah dan berakibat pendapatan daerah 

juga rendah. Seperti sebuah lingkaran setan, 

bahwa kemiskinan selalu berkorelasi 

dengan pendidikan dan juga kesehatan. 

Angka IPM di Indonesia tercatat tertinggi di 

Yogyakarta sebesar 76,81 dan terendah di 

Papua 64,84. Ini masih catatan di tingkat 

propinsi belum lagi di tingkat 

kota/kabupaten. Dengan penyebaran yang 

sangat tidak merata maka bisa dipastikan 

bahwa daerah akan kesulitan dalam 

pengalokasian anggaran pendidikan 

terutama dengan model full day school. 

Belum lagi seperti pada umumnya keluarga 

miskin di Indonesia, maka anak bisa 

dipastikan adalah asset untuk membantu 

perekonomian keluarga, sehingga waktunya 

belajar disekolah pasti tidak akan maksimal, 

karena dituntut untuk meluangkan sebagian 

waktunya untuk bekerja. 
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Kedua, Indonesia adalah negara 

kepulauan yang terdiri dari 13.000 pulau 

yang tersebar di 34 propinsi, kondisi ini 

tentu saja akan menimbulkan banyak 

keragaman. Keragaman tersebut tidak 

hanya menyangkut mata pencaharian 

(nelayan, petani, pegawai, buruh pabrik), 

juga adat istiadat, budaya yang berlaku. 

Tetapi yang lebih penting disini adalah 

akses terhadap layanan yang belum merata, 

pada penduduk yang tinggal di pulau 

terpencil mereka akan kesulitan dalam 

mendapatkan layanan kesehatan, 

pendidikan, bahwa layanan administrasi. 

Karena kantor dan pusat-pusat layanan 

tersebut biasanya berada di pulau yang 

lebih besar, sedangkan transportasi dari 

pulau terkecil yang berada didaerah tersebut 

bisa jadi harus menyebrangi samudra dan 

membutuhkan waktu berjam -jam. Betapa 

banyak waktu yang akhirnya harus habis 

dalam perjalanan dengan menggunakan 

perahu atau speed boat tanpa bisa 

menggunakan waktu tersebut lebih efektif 

dalam menunjang pendidikan. Ini terjadi 

merata di hampir semua bagian terluar 

pulau di Nusantara, bahkan di pulau Jawa 

sebagai pusat pemerintahan nasional, kita 

masih temui kendala-kendala seperti 

tersebut. Kita tadi masih sebut wilayah 

perairan, belum kita telaah wilayah daratan 

yang banyak sekali sungai dan gunung. 

Kalimantan misalnya, sebagai penyangga 

paru paru dunia tentulah banyak hutan 

belantara yang tersisa disana, begitu pula 

sungai besar yang tersebar di beberapa 

propinsi disana, ini merupakan kendala 

tersendiri bagi transportasi anak-anak yang 

akan mengakses pendidikan, mungkin 

untuk Sekolah Dasar, masing-masing 

wilayah bisa menyelanggarakan sendiri, 

tapi tidak begitu untuk tingkat menengah 

pertama dan atas. Jangankan di luar pulau, 

bahkan di Jawa Timur sekalipun banyak 

kecamatan yang tidak memiliki jenjang 

pendidikan Sekolah Menengah Atas bahkan 

Sekolah Menengah Pertama, dengan alasan 

topografis wilayah. Sehingga bisa 

disimpulkan bahwa kondisi geografis yang 

seperti penjelasan diatas akan sangat 

menjadi potensi kendala dalam pelaksanaan 

full day school. 

Ketiga, Kurangnya sumber daya 

manusia yang peka terhadap pendidikan. 

Pendidikan sekarang sangat berbeda dengan 

pendidik dulu. Guru dulu sangat berbeda 

dengan guru sekarang, bukan hanya 

masalah komitmen mereka untuk menjadi 

guru tetapi juga kompetensi mereka yang 

seringkali kurang. Guru dulu adalah sosok 

yang digugu dan ditiru, betul-betul 

mendidik, memperhatikan perkembangan 

murid dari hari kehari serta menyertakan 

mereka dalam kegiatan-kegiatan di luar 

sekolah. Misalnya ; mengajak sesekali main 

kerumah dan memperkenalkan  dengan 

keluarga, membangun relasi dengan orang 

tua siswa.  Guru sekarang lebih berorientasi 

kepada jenis pekerjaan karena saat ini 

pekerjaan yang sesuai dengan bidang 

pendidikan masih sulit ditemukan, di 

lapangan banyak di antara guru 

mengajarkan mata pelajaran yang tidak 

sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan 

latar belakang pendidikan yang dimilikinya. 

Guru adalah profesi yang memerlukan 

pendidikan khusus, tidak hanya pendidikan 

yang berupa materi sesuai dengan 

kurikulum, tetapi juga perilaku positif yang 

bisa menjadi tuntunan bagi siswanya. Guru 

harus dapat memahami siswanya, 

kekurangan dan kelebihan masing-masing 

siswa sehingga bisa menggali potensi yang 

ada pada siswa tersebut. Guru yang tidak 

memiliki kemampuan mengajar dan 

mendidik akan berdampak kepada 

menurunnya kualitas pendidikan itu sendiri. 

Oleh karena itu, selain terampil mengajar, 

seorang guru juga memiliki pengetahuan 

yang luas, bijak, dan dapat bersosialisasi 

dengan baik. 

Keempat, Peserta didik, anak 

Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, 

mereka tumbuh dan berkembang di era 

yang berbeda ketika kita menjadi anak-anak 

dulu. Asupan gizi yang lebih dari sekedar 

cukup sampai terjadi obesitas banyak 

dialami oleh anak-anak dilingkungan 

menengah keatas perkotaan, sedangkan 

anak dari kalangan menengah kebawah 
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terutama didaerah-daerah terpencil 

seringkali menemui kendala dalam asupan 

makan mereka yang seringkali berdampak 

terhadap kondisi gizi mereka. Asupan 

makan dan gizi yang tidak seimbang mulai 

dari dalam kandungan sampai kepada usia 

emas pertumbuhannya sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan motorik, afektif 

dan kognitif mereka. Didaerah perkotaan 

dengan aneka ragam jenis fast food dan 

junk food akan memicu dampak susunan 

syaraf yang berbeda sejak bayi dalam 

kandungan, asap debu, asap rokok yang 

terpapar pada ibu hamil bisa juga menjadi 

pemicunya, dan hal tersebut tentu akan 

sangat berdampak kepada pertumbuhan 

anak. Ada anak yang akhirnya menjadi 

sangat aktif, hiper aktif, autism, slowly 

learning, lambat pertumbuhan, dll, semua 

itu dipicu oleh asupan makanan yang 

mereka dapat sejak dalam kandungan. Itu 

tentu saja akan menjadikan anak-anak yang 

tumbuh dan berkembang tidak sesuai 

dengan kondisi pertumbuhan anak yang 

wajar. Ini tentu akan menjadi kendala juga 

pada pelaksanaan full day school, karena 

bagi mereka tentulah harus ada perlakuan 

khusus selama di sekolah. Serta harus ada 

standarisasi yang lebih khusus dalam 

evaluasi keberhasilan pendidikannya, tentu 

tidak bisa melakukan evaluasi bersama 

tanpa ada indikator yang berbeda. 

Diatas penulis uraikan tentang 

kendala-kendala yang ada di Indonesia atas 

penerapan full day School, Dari uraian 

masalah yang tersebut diatas, maka penulis 

bisa berkesimpulan bahwa penerapan full 

day school di Indonesia bisa dilakukan jika 

memperhatikan dan menyiapan beberapa 

aspek, sebagai berikut : 

1. Berasrama (Boarding School), Konsep 

sekolah berasrama atau boarding school 

bisa menjadi alternatif dalam 

pelaksanaan full day school, karena 

selain siswa dan orang tua tidak harus 

disibukkan oleh urusan transportasi yang 

merepotkan, juga pergaulan anak bisa 

diawasi oleh orang tua dan guru. Konsep 

ini sebenarnya sudah sering ada dan 

dikenal di Indonesia sudah sangat lama, 

yaitu konsep pondok pesantren. Pondok 

pesantren yang merupakan contoh nyata 

dari pelaksanaan full day school dengan 

model boarding tidak hanya memadukan 

pendidikan formal, non formal dan 

informal sekaligus, tetapi penekanan 

kepada pembinaan karakter menjadi 

sesuatu yang sifatnya wajib. Ada 

beberapa sekolah yang penulis tahu 

menggunakan sistem ini, yang nampak 

di kota Malang adalah Sekolah 

Menengah Atas Sampoerna Academy 

(karena dananya berasal dari Sampoerna 

Foundation), sekolah tersebut sekarang 

berganti nama menjadi SMA Negeri 10 

Leadership (setelah diambil 

pendanaannya oleh Dinas Pendidikan 

Kota Malang) dan terletak di Kelurahan 

Madyopuro Kecamatan Kedung 

Kandang Kota Malang. sampai saat 

sekarang masih bisa dikatakan sebagai 

sebuah pelaksanaan full day school yang 

komprehensif. Bahkan menjadi salah 

satu SMA paling favorit di kota Malang. 

Siswa yang tinggal disana tidak hanya 

memperoleh pendidikan formal sebagai 

layaknya siswa SMA pada umumnya, 

tetapi dari masing-masing siswa juga di 

gali bakatnya dan ada pembinaan 

khusus. Selain kewajiban menggunakan 

bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar 

wajib dalam pengajaran dan pergaulan, 

mereka juga di wajibkan 

mengembangkan jiwa 

kewirausahaannya, langsung 

bersentuhan dan belajar dengan beberapa 

pengusaha yang ada di kota Malang serta 

mempraktekkan berjualan di tempat 

umum sebagai representasi hasil 

belajarnya. Mereka juga memiliki jam 

wajib bersentuhan langsung dengan 

kehidupan masyarakat, setiap hari sabtu 

ada kegiatan wajib yang dilakukan oleh 

peserta didik untuk berinteraksi langsung 

dengan warga masyarakat sesuai dengan 

tingkat kematangan usianya. Peserta 

didik bisa melaksanakan kegiatan 

mengajar di Sekolah Dasar, ikut kegiatan 

Lembaga Swadaya Masyarakat dan 

beberapa kegiatan lain yang berinteraksi 
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langsung dengan teman-teman 

sebayanya maupun masyarakat di luar 

asrama, dan itu semua masuk dalam 

kurikulum serta dilaksanakan selama 

setahun. Konsep ini betul-betul kawah 

candradimuka bagi anak-anak yang 

secara akademis sudah memiliki 

kecerdasan tinggi, penggalian 

kecerdasan spiritual, emosional, bisa 

tergali dari sistem pendidikan ini.       

2. Mengembangkan kearifan lokal, Kondisi 

penduduk tiap wilayah permukaan bumi 

berbeda, terlebih lagi ditanah Indonesia 

ini, hal ini sangat tergantung kepada 

kualitas dan kuantitas unsur pendukung 

lingkungan yang ada disuatu wilayah.  

Kondisi geografis meliputi unsur letak 

relief, cuaca dan iklim, jenis tanah, flora 

dan fauna sumber daya air dan kelautan, 

serta sumber daya mineral. Unsur-unsur 

ini memenuhi corak kehidupan manusia 

dan harus dikenali ciri-cirinya, karena 

dengan mengenal dan memahami ciri-

cirinya dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sekitar serta mampu 

memanfaatkan sumber daya alam 

lingkungan secara optimal untuk 

kepentingan hidup dan pengetahuan. 

Konsep pelaksanaan full day school, bisa 

melakukan penyesuaian dengan kondisi 

yang ada sesuai dengan kebutuhannya 

dalam ranah pendidikan.  Maka 

pendidikan non formal dalam konsep ini 

harus dikembangkan dalam skala besar 

dengan mengedepankan kearifan lokal 

yang ada. Sebagai contoh konkrit adalah 

bagi anak-anak yang tinggal di wilayah 

kepulauan maka akan sangat berguna 

jika kurikulum pendidikannya di isi 

dengan pengembangan potensi wilayah, 

bagaimana menghadapi cuaca ekstrim 

diwilayah kepulauan, mengelola dan 

menggali secara optimal sumber daya 

alam yang dimiliki. Bagi wilayah yang 

berada di areal perhutanan, bagaimana 

kemudian kurikulum yang disajikan 

mampu mengembangkan potensi lokal 

pengembangan dan pengelolaan hutan. 

Sungguh ini akan menjadi suatu sistem 

pendidikan yang sangat menarik, karena 

bagi peserta didik hal ini terkait 

langsung dengan kehidupan mereka 

sehari-hari. Demikian juga halnya bagi 

wilayah yang terletak di kawasann  yang 

padat penduduk, daerah pertanian atau 

daerah industri, kurikulum yang 

disajikan harus melakukan 

pengembangan sesuai dengan kondisi 

wilayah yang ada didaerah tersebut. Jika 

pengembangan kurikulum “dipaksakan” 

mengikuti kurikulum pusat secara baku, 

maka tidak pernah kita dapatkan 

keberhasilan suatu pendidikan secara 

menyeluruh karena kekayaan potensi 

yang berbeda, maka jelaslah itu seperti 

menilai ikan dari caranya memanjat 

pohon.  

3. Meningkatkan mutu guru dan 

memperluas cakupan pembelajaran, 

Kompetensi dasar bagi seorang guru 

(pendidik) adalah profesionalisme 

“digugu lan ditiru” ini harus menjadi 

kompetensi dasar mutlak bagi seseorang 

guru. Lebih lanjut dalam Undang-

Undang No. 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen, menjabarkan tentang 4 

jenis kompetensi yang harus dimiliki 

seorang guru: pertama, Kompetensi 

Pedagogik, yaitu kemampuan mengelola 

pembelajaran yang meliputi pemahaman 

terhadap peserta didik, perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

pembelajaran, dan pengembangan 

peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya. 

Secara rinci, kompetensi pedagogik 

meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) 

Memahami karakteristik peserta didik 

dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, 

emosional, dan intelektual. (2) 

Memahami latar belakang keluarga dan 

masyarakat peserta didik dan kebutuhan 

belajar dalam konteks kebhinekaan 

budaya. (3) Memahami gaya belajar dan 

kesulitan belajar peserta didik. (4) 

Memfasilitasi pengembangan potensi 

peserta didik. (5) Menguasai teori dan 

prinsip belajar serta pembelajaran yang 

mendidik. (6) Mengembangkan 

kurikulum yang mendorong keterlibatan 
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peserta didik dalam pembelajaran. (7) 

Merancang pembelajaran yang 

mendidik. (8) Melaksanakan 

pembelajaran yang mendidik. (8) 

Mengevaluasi proses dan hasil 

pembelajaran. Kedua, Kompetensi 

kepribadian, yaitu memiliki kepribadian 

yang mantap, stabil, dewasa, arif dan 

berwibawa menjadi teladan bagi peserta 

didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi 

ini meliputi hal-hal sebagai berikut: (a) 

Menampilkan diri sebagai pribadi yang 

mantap, stabil, dewasa, arif dan 

berwibawa. (b) Menampilkan diri 

sebagai pribadi yang berakhalak mulia 

dan sebagai teladan bagi peserta didik 

dan masyarakat. (c) Mengevaluasi 

kinerja sendiri. (d) Mengembangkan diri 

secara berkelanjutan. Ketiga, 

Kompetensi profesional, yaitu 

kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam 

yang memungkinkannya membimbing 

peserta didik memenuhi standar 

kompetensi. Kompetensi ini mencakup 

hal-hal sebagai berikut : (a) Menguasai 

subtansi bidang studi dan metodologi 

keilmuannya, (b) Menguasai struktur dan 

materi kurikulum bidang studi. (c) 

Menguasai dan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran. (d) Mengorganisasi materi 

kurikulum bidang studi. (d) 

Meningkatkan kualitas pembelajaran 

melalui penelitian tindakan kelas. 

Keempat, Kompetensi sosial, yaitu 

kemampuan berkomunikasi secara 

efektif dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang 

tua/wali peserta didik dan masyarakat 

sekitar. Dengan kompetensi ini 

diharapkan guru dapat melakukan hal-

hal sebagai berikut: (a) Berkomunikasi 

secara efektif dan empati terhadap 

peserta didik, sesama pendidik (tenaga 

kependidikan) dan masyarakat. (b) 

Berkomunikasi terhadap pengembangan 

pendidikan di sekolah dan masyarakat. 

(c) Berkontribusi terhadap 

pengembangan pendidikan di tingkat 

lokal, regional, nasional dan global. (d) 

Memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi (ICT) untuk berkomunkasi 

dan pengembangan diri. 

Sedangkan Peraturan Pemerintah RI 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan di Indonesia. Pasal 19 

peraturan pemerintah ini berbunyi sebagai 

berikut: (a) Proses pembelajaran pada 

satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan 

kemandirian sesuai bakat, minat dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik. (b) Selain ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dalam proses 

pembelajaran pendidik memberikan 

keteladanan. (c) Setiap satuan pendidikan 

melakukan perencanaan proses 

pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, dan pengawasan proses 

pembelajaran untuk terlaksananya proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Peraturan pemerintah tersebut 

mengidentifikasi bahwa sekarang 

pemerintah menaruh perhatian pada proses 

pembelajaran. Usaha baik dari pemerintah 

ini harus ditindaklanjuti sehingga mutu 

pendidikan menjadi kenyataan yang akan 

berdampak terhadap pembangunan 

Indonesia di masa mendatang. Tentunya 

kerja keras kita dalam menindaklanjuti 

usaha pemerintah ini baru dapat dirasakan 

paling cepat dalam waktu 10 tahun 

mendatang.     

 

KESIMPULAN 

Pelaksanaan full day school bisa 

dilaksanakan di semua sekolah di 

Indonesia, tentu dengan lebih 

mengedepankan kearifan lokal yang ada 

dan berbeda di semua wilayah. Beberapa 

kendala yang mungkin terjadi dalam 

pelaksanaan full day school misalnya suatu 

daerah yang memiliki angka pembangunan 

manusia yang rendah, kondisi geografis 

yang sulit serta kompetensi pendidik yang 

rendah bisa diakali dengan lebih 
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mengedepankan pendidikan non formal 

dalam suatu lembaga pendidikan formal. 

Pendidikan non formal dan bahkan in 

formal untuk menunjang pelaksanaan full 

day school sehingga efek dan hasil dari 

pendidikan tersebut lebih bisa dirasakan 

oleh masyarakat. 

Tidaklah berkecil hati tentang 

minimnya sarana dan prasarana di daerah 

dengan angka IPM rendah dalam 

melaksanakan sekolah model full day 

school, karena dengan meningkatkan 

pendidikan non formal dalam 

pengembangan kearifan lokal akan sangat 

membantu tidak hanya dalam skala 

pendidikan nasional, tetapi juga dalam 

upaya meyakinkan pemegang kebijakan di 

tingkat daerah bahwa sebenarnya dengan 

modal yang tidak terlalu besar sebenarnya  

bisa melaksanakan full day school tanpa 

menyimpang dari tujuan pendidikan 

nasional sesuai yang tertera dalam Undang 

Undang Sistem Pendidikan Nasional. 
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Abstrak: Tujuan penulisan ini membahas tentang: (1) Mendeskripsikan pendidikan informal dalam perspektif 

pendidikan keluarga dan kearifan lokal masyarakat; (2) Mendeskripsikan pendidikan informal pembentukan 

karakter berbasis keluarga mengantisipasi tantangan global; (3) Mendeskripsikan lembaga pendidikan sebagai 

salah satu struktur sosial. Kesimpulan: (1) pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan 

yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, (2) keluarga merupakan lembaga yang paling banyak 

“ditendang” efek samping globalisasi. Karenanya, keluarga harus diperdayakan agar memiliki kekuatan dan 

keberdayaan untuk mengantisipasi efek samping globalisasi ini.(3) program full day school ini dilengkapi 

dengan program kreatif, dengan tujuan agar proses pendidikan yang diberikan kepada anak tidak membosankan, 

sehingga proses transfer of knowledge bisa berjalan secara optimal. Dalam penerapan model pendidikan karakter 

yang dikembangkan oleh sekolah yang berbasis full day school. 

 

Kata kunci: Pendidikan keluarga, pendidikan informal, full day school. 

 

 

PENDAHULUAN 

Proses pendidikan merupakan bentuk 

pendidikan yang dilakukan secara sadar dan 

terencana, agar peserta didik secara aktif 

dapat mengembangkan potensi yang 

dimilikinya, sesuai dengan konteks zaman 

yang dihadapinya. Apalagi di era 

globalisasi ini dunia pendidikan harus 

melakukan rekonstruksi pemikiran, menuju 

pemikiran yang lebih transformatif dan 

berwawasan global. 

Keberhasilan pendidikan merupakan 

tolak ukur dari keberhasilan suatu negara, 

karena dengan kualitas pendidikan yang 

baik maka akan terbentuk kualitas sumber 

daya yang baik pula. Dengan demikian 

maka dunia pendidikan harus mendapatkan 

perhatian lebih dari stakeholder yang 

terkait, yaitu pemerintah sebagai pembuat 

kebijakan, masyarakat, dan para praktisi 

pendidikan, seperti guru dan siswa. Oleh 

karena itu untuk meningkatkan mutu 

pendidikan muncul banyak inovasi-inovasi 

baru dalam dunia pendidikan. 

Pendidikan formal, nonformal, dan 

informal merupakan bagian dari contuining 

education dan lifelong education, ketiganya 

tidak dapat terpisahkan, ketiganya saling 

mengisi dalam memenuhi kebutuhan belajar 

sepanjang hayat, pengembangan pendidikan 

sepanjang hayat yang sesuai dengan 

kebutuhan diri serta keahlian yang 

diperlukan bagi kehidupan pebelajar. 

Pendidikan nonformal sebagaimana 

dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional merupakan jalur pendidikan di 

luar pendidikan formal yang dapat 

dilaksanakan secara terstruktur dan 

berjenjang yang diselenggarakan bagi 

warga masyarakat yang memerlukan 

layanan pendidikan yang berfungsi sebagai 

pengganti, penambah dan/atau pelengkap 

pendidikan formal dalam rangka 

mendukung pendidikan sepanjang hayat. 

Sedangkan penyelenggaraan 

pendidikan informal sebagaimana telah 

tertuang pada pasal 27 Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dan Pasal 116 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 

bahwa pendidikan informal dilakukan oleh 

keluarga dan lingkungan yang berbentuk 

kegiatan belajar secara mandiri. 

Pengembangan program pendidikan 

nonformal dan informal diperlukan guna 

memberikan program pelayanan pendidikan 



390 | Zulkarnain: Perspektif “Full Day School” Berbasis Pendidikan Keluarga dan Kearifan  ... 
 

yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Peningkatan kualitas pendidikan formal di 

Indonesia sekarang mulai di rintis guna 

menciptakan penurus bangsa yang 

berkarakter. Langkah yang di tempuh untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan formal 

salah satunya dengan memberlakukan full 

day school. Program full day school ini 

sementara masih dalam bentuk wacana 

karena memerlukan berbagai pertimbangan 

dalam proses pelaksanaannya. 

Salah satu yang marak di dunia 

pendidikan saat ini yaitu program full day 

school, merupakan program pendidikan 

yang lebih banyak menghabiskan waktu 

anak di sekolah. Anak biasanya 

menghabiskan sekitar 8 jam perhari, tetapi 

dengan penerapan full day school, anak 

harus di sekolah sampai 9 atau 10 jam 

perhari. Dengan penerapan tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan anak, baik dari segi kognitif, 

psikomotorik, maupun afektif menjadi lebih 

baik karena adanya pendalaman materi 

dengan waktu yang lebih panjang. Tidak 

salah jika banyak orang yang menganggap 

full day school sebagai “tempat 

penitipan anak”. Mereka seolah lebih 

percaya untuk menitipkan anak-anak 

mereka di sekolah dari pada pengasuh anak. 

Karena dibawah bimbingan guru di sekolah 

dapat membantu meningkatkan kemampuan 

anak dibidang akademis, kerohanian 

maupun sosialnya melalui berbagai macam 

kegiatan yang diberikan. Sehingga model 

sekolah seperti ini sangat cocok dengan 

masyarakat industrialis yang memiliki 

kesibukan yang sangat tinggi, sehingga 

kurang perhatian terhadap perkembangan 

anak khususnya dibidang agama. 

Sekolah full day school sebenarnya 

memiliki kurikulum inti yang sama dengan 

sekolah pada umumnya. Namun, 

mempunyai kurikulum lokal seperti 

leadership (materi pembelajaran yang 

berkenaan dengan kepemimpinan), green 

education merupakan kegiatan belajar yang 

berpusat pada alam. Melalui alam, siswa 

diharapkan dapat menggali pengetahuan 

dengan baik tujuannya agar siswa lebih 

peka terhadap alam, selain itu juga ada 

teknologi informatika, mengaji dan lain-

lain. 

Dengan demikian kondisi siswa lebih 

matang dari segi materi akademik dan non 

akademik. Dengan berbagai strategi yang 

dikembangkan oleh sekolah full day school, 

siswa lebih tenang, tidak terburuburu dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari dan 

memberikan pengalaman yang bervariasi. 

Sedangkan guru dapat memberikan 

kesempatan untuk mengukur dan 

mengobservasi perkembangan anak secara 

leluasa, dan terbinanya kualitas interaksi 

antara figur guru dan siswa secara lebih 

baik. 

Keunggulan-keunggulan yang 

ditawarkan full day school, yang dianggap 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan 

pola pendidikan saat ini, membuat banyak 

bermunculan sekolah-sekolah yang 

menawarkan program sejenis. Banyak 

diantaranya adalah sekolah regular yang 

melakukan transformasi menjadi full day 

school. Keadaan ini lebih disebabkan oleh 

realitas atau kondisi masyarakat (sistem 

sosial) yang selalu berubah. Pendidikan 

mempunyai tugas untuk melakukan 

perubahan sosial menuju dunia yang lebih 

adil. Maka pendidikan berfungsi agar 

individu mampu menghadapi perubahan 

sosial tersebut. Posisi ini juga merupakan 

tantangan yang cukup berat. Artinya, untuk 

menjadi sarana bagi proses perubahan 

sosial, pendidikan harus “berani” 

merombak system yang sedang berjalan dan 

diyakini oleh banyak orang, dan ini 

membuat biaya atau resiko sosial yang 

besar pula. Untuk sampai pada pemilihan 

posisi mana yang akan dijalankan (apakah 

melanggengkan system atau mengubah 

sistem) dapat dicapai melalui ideologi 

pendidikan mana yang akan dianut 

(Martono, 2011:207). 

 

 

PEMBAHASAN 

Pendidikan Informal dalam Perspektif 

Pendidikan Keluarga dan Kearifan 

Lokal Masyarakat 
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Pendidikan informal adalah 

pendidikan dalam keluarga yang 

berlangsung sejak anak dilahirkan. Dalam 

keluarga yang memahami arti penting 

pendidikan keluarga, maka ia akan secara 

sadar mendidik anak-anaknya agar 

terbentuk kepribadian yang baik. 

Pendidikan informal sama sekali tidak 

terorganisasi secara struktural, tidak 

terdapat penjenjangan kronologis, tidak 

mengenal adanya ijazah, waktu belajar 

sepanjang hayat, dan lebih merupakan hasil 

pengalaman individual mandiri dan 

pendidikannya tidak terjadi di dalam medan 

interaksi belajar mengajar buatan (Aini, 

Wirdatul. 2006). 

Menurut Coombs (1999) pendidikan 

informal ialah pendidikan yang diperoleh 

seseorang dari pengalaman sehari-hari 

dengan sadar atau tidak sadar, sejak 

seseorang lahir sampai meninggal. Contoh 

pendidikan informal: agama, budi pekerti, 

etika, sopan santun, moral, dan sosialisasi. 

Alo Liliweri (2003:137) menjelaskan 

bahwa “...setiap kebudayaan harus memiliki 

nilai-nilai dasar yang merupakan pandangan 

hidup dan sistem kepercayaan dimana 

semua pengikutnya berkiblat. Nilai dasar itu 

membuat para pengikutnya melihat diri 

mereka ke dalam, dan mengatur bagaimana 

caranya mereka keluar. Nilai dasar itu 

merupakan filosofi hidup yang mengantar 

anggotanya ke mana dia harus pergi..” 

Lontara’na, Pattoriolongda dan 

Pangaderreng (dalam Rafiuddin, 2003:7), 

Rafiuddin menegaskan: “...Sangatlah 

disayangkan bila nilai-nilai budaya kita 

yang begitu tinggi harus hilang begitu saja, 

oleh kita sendiri, hanya karena kurangnya 

kepedulian masyarakat untuk mempelajari 

dan memahami secara benar sesuai apa 

yang diwariskan leluhur kita...”. Sehingga 

generasi penerus kita akan kehilangan 

identitas dan orang asinglah yang akan 

meletakkan identitas itu pada generasi kita. 

Berdasarkan undang-undang 

pendidikan  menjelaskan bahwa  

pendidikan informal  

adalah jalur pendidikan keluarga dan 

lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar 

secara mandiri. Suprojanto (2007) 

memberikan contoh bahwa pendidikan 

informal terjadi dalam keluarga, melalui 

media massa, acara keagamaan, pertunjukan 

seni, hiburan, kampanye, partisipasi dalam 

organisasi, dan lain-lain. 

Menurut Josephine Macalister Brew 

(dalam Sudiapermana, 2013) pendidikan 

informal mengandung unsur memahai latar 

belakang budaya dan berpikir tentang 

makna kehidupan, mampu terlibat dengan 

diri mereka sendiri, orang lain dan ide-ide, 

serta mendorong lingkungan diman orang-

orang tahu dan belajar, harus mendidik 

mereka sendiri, berpikiran positif, dan 

mampu berhubungan dengan orang lain 

serta fleksibel. 

Pendidikan informal adalah 

pendidikan yang berlangsung secara alami 

tanpa dapat kita sadari terjadi di dalam 

lingkungan hidup sehari-hari kita dan 

pendidikan informal tersebut berlangsung di 

dalam keluarga dan masyarakat. Menurut 

Bapak Syaripudin 

(http://seputarpendidikan003.blogspot.com/

2013/06/pembahasan-pendidikan-

informal.html) pendidikan informal dapat 

menghasilkan pengetahuan, nilai-nilai, adat, 

norma-norma, sikap, kebiasaan, dan 

keterampilan-keterampilan tertentu 

diwariskan masyarakat. Beliau juga 

menambahkan bahwasannya pendidikan di 

dalam keluarga bertujuan agar anak menjadi 

pribadi yang mantap dan siap, bermoral, 

dan menjadi anggota masyarakat yang baik.  

Proses pendidikan informal tersebut terjadi 

ketika orang tua mengajarkan sesuatu 

kepada anaknya misalnya mengajarkan 

berbicara santun, makan, berjalan, memakai 

pakaian, dan lain – lain. “Buah jatuh tidak 

akan jauh dari pohonnya” bila kita kaitkan 

dengan sebuah pepatah tersebut, sama 

halnya dengan karakter yang di miliki 

seorang anak pun tidak jauh dengan 

karakter orang tuanya. Sebab anak tersebut 

akan menjadikan orang tua sebagai contoh 

dan teladan untuk dirinya. Karakter yang di 

bentuk dari anak tersebut berasal dari 

penglihatan tentang seuatu di sekitarnya. 

http://seputarpendidikan003.blogspot.com/2013/06/pembahasan-pendidikan-informal.html
http://seputarpendidikan003.blogspot.com/2013/06/pembahasan-pendidikan-informal.html
http://seputarpendidikan003.blogspot.com/2013/06/pembahasan-pendidikan-informal.html
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Sebenarnya, pendidikan informal itu 

lebih menekankan kepada proses yang jauh 

lebih bermakna dibandingkan dengan 

pendidikan formal ataupun non formal. 

Hasil dari pendidikan informal juga bisa 

dijadikan sebagai bahan belajar yang baik 

dalam pendidikan formal maupun masih 

dalam lingkup pendidikan formal. Karena 

dari masyarakatlah kita dapat mengenal adat 

istiadat serta gotong royong. 

Dengan demikian dapat kita simpulkan 

bahwa pendidikan informal itu penting. 

Karena bukan hanya disekolah saja kita 

dapat belajar, tetapi di lingkungan keluarga 

dan masyarakat juga kita dapat belajar dan 

dapat mengambil berbagai pelajaran yang 

berharga. 

 

Pendidikan Informal Membentuk 

Pemberdayaan Keluarga Mengantisipasi 

Tantangan Global 

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri 

bahwa revolusi ilmu pengetahuan dan 

teknologi telah mempengaruhi hampir 

semua sistem dan kultur umat manusia. 

Dunia semakin terasi kecil, semakin 

menggglobal, dan sebaliknya privacy 

seakan sudah tidak ada lagi. Berkat revolusi 

ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia 

semakin terbiasa berbicara tentang 

globalisasi dunia. Globalisasi dunia pada 

kenyataannya lebih sering memperlihatkan 

bentuknya sebagai “Baratisasi” atau lebih 

khusus lagi “Amerikanisasi”, sebab 

globalisasi itu sangat kentara dipengaruhi 

oleh kebudayaan Eropa dan Amerika yang 

semakin universal.  Sehingga keliru dalam 

mendiagnosis dan menagkapnya, 

globalisasi akan berkembang menjadi 

“semua ala Eropa dan Amerika”, tetapi juga 

“Koreanisasi”, “Jepangnisasi”. Dunia 

seolah menjadi yang berbudaya tunggal 

(mono culture) dengan modernitas sebagai 

ciri utamanya. 

Dunia saat ini berada dalam titik 

mustahil balik (point of no return) dalam 

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, bahkan bagi kita di Indonesia 

pencapaiannya masih perlu 

dilipatgandakan, karena ketertinggalan yang 

sedemikian jauh dari negara-negara maju. 

Namun perlu disadari bahwa 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

disamping telah menyuguhkan sejumlah 

dampak positif (social cost), juga telah 

membentangkan sejumlah dampak negatif 

(social cost) yang menimbulkan berbagai 

problema bagi kehidupan manusia. 

Alvin Tofler misalnya melihat bahwa 

dengan adanya industrilisasi dan globalisasi 

akan berpengaruh pada tatanan kehidupan 

masyarakat. Sebab, menurutnya, 

masyarakat akan akan menghadapi tiga 

problema. Pertama, masyarakat akan 

berpacu untuk bekerja sekamin keraas, 

sementara kehidupan sosial dan keagamaan 

semakin berkurang. Kedua, pemujaan 

terhadap materialistik semakin meningkat. 

Ketiga, terlihat pula ikatan sosial tidak lagi 

bersifat emosional melainkan fungsional 

yang melihat kaitan antara manusia 

berdasarkan hubungan kerja semata-mata. 

Di era globalisasi, manusia juga akan 

semakin banyak yang mengalami frustasi 

eksistensial (existential frustration) yang 

dapat ditandai dari ciri-cirinya yang 

menonjol, diantaranya: (a) melakukan 

konpensasi dan munculnya hasrat yang 

berlebihan untuk berkuasa (the will of 

power), bersenag-senang melakukan 

kenikmatan (the will to pleasure), yang 

keduanya biasa tercermin dalam prilaku 

berlebihan untuk mengumpulkan uang (the 

will to money), untuk kerja (the will to 

work), dan kenikmatan seksual (the will to 

sex) (Victor Frank, 1973). (b) timbulnya  

kehampaan eksistensial, berupa perasaan-

perasaan serba hampa, gersang, dan 

perasaan hidup yang tak berarti. (c) 

munculnya neurosis noongenik dalam 

bentuk perasaan hidup tanpa arti, bosan, 

apatis, kosong, hampa, tak mempunyai 

tujuan, dan sebagainya. 

Keadaan semacam itu telah berakibat 

meningkatnya kasus dan perilaku, seperti: 

kriminalitas, perilaku kekerasan, kecanduan 

narkoba, kenakalan, bunuh diri, 

pembunuhan orang lain, penyiksaan anak, 

penyiksanaan orang tua, anak lari dari 
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rumah, perkosaan, perceraian, dan prilaku 

seksual di luar nikah. 

Pada sisi lain, di era globalisasi, 

manusia telah mengalami efek samping 

posmodernitas berupa dekonstruksi, yang 

menyebabkan kemapanan nilai-nilai, rasa 

kepatuhan, keteladanan, dan kesediaan 

untuk meneladani, serta dislokasi yang 

semakin menggejala. 

Itulah sebabnya banyak ahli yang 

meratapi zaman ini sebagai abad kejatuhan 

manusia dengan cirinya: pertama, jiwa 

masyarakatnya yang tidak bersemi untuk 

membuahkan prilaku yang “harum” sebagai 

makhluk Tuhan; Kedua, menganggap 

realitas kehidupan ini Cuma materi belaka; 

Ketiga, pandangan hidup yang tidak 

mengakui Tuhan, meskipun tidak menolak 

Tuhan dalam bentuk lisan, tetapi 

mengingkarinya dalam bentuk prilaku 

(Saefudin, 1990). 

Setiap manusia, bahkan setiap 

keluarga, akan berhadapan dengan 

problema di atas. Dalam konteks ini, 

keluarga merupakan lembaga yang paling 

banyak merasakan “tendangan” problema 

tersebut. Pembinaan keluarga, tampaknya 

cenderung tidak dapat berkompetisi dengan 

ancaman yang dihadapinya. Sementara itu, 

negara tampaknya cenderung membiarkan 

keluarga-keluarga “bertarung” di lapangan 

bebas dengan ancaman efek samping 

globalisasi. Itulah sebabnya keluarga-

keluarga, bahkan keluarga bangsa kita 

sendiri sering mengalami kegamangan, jika 

bukannya tidak berdaya sama sekali 

menghadapi tantangan-tantangan itu yang 

menyebabkan masyarakat kita menjadi 

masyarakat yang pecah ketika berpapasan 

dengan sejumlah efek samping globalisasi. 

Apakah kita akan membiarkan 

keluarga-keluarga mengharungi lautan 

global itu dengan penuh kegamangan? Atau 

dipundak kita terpikul tanggungjawab untuk 

memberdayakannya? Sebab, disamping kita 

merupakan bagiannya, keluarga juga 

merupakan tulung punggung dari setiap 

masyarakat. 

Dalam perspektif Islam, keluarga 

adalah tempat pengasuhan penggemblengan 

anak-anak yang sedang tumbuh, yang 

mampu mengembangkan fisik, daya nalar, 

dan jiwa mereka. Peran strategis keluarga 

ini digambarkan al-Faiz (dalam Hossein 

Nasr, 1987) diilustrasikan sebagai berikut: 

“Masa kanak-kanak manusia berlangsung 

lebih lama dibandingkan dengan masa 

kanak-kanak makhluk lainnya. Itu karena 

fase kanak-kanak manusia merupakan 

tahapan persiapan, pembinaan, dan 

penggemblengan agar mereka sanggup 

memainkan peran yang dibebankan 

kepadanya pada fase berikutnya. Karena 

itu, kebutuhan anaka-anak manusia akan 

keluarga, termasuk kedekatan dengan 

orangtuanya, adalah lebih besar 

dibandingkan dengan kebutuhan anak-anak 

binatang. Pengalaman empiris 

membuktikan bahwa institusi lain di luar 

keluarga tidak dapat menggantikan seluruh 

peran lembaga keluarga. 

Jika jalan pikiran ini dapat diterima, 

maka pemberdayaan keluarga dalam 

mengantisipasi tantangan globalisasi 

tanggungjawab kolektif seluruh masyarakat. 

Pemberdayaan (empowerment) diartikan 

sebagai upaya memberi kemampuan atau 

keberdayaan, yang dalam konteks ini adalah 

upaya memberikan kemampuan atau 

keberdayaan bagi keluarga untuk tetap 

sakinah di era globalisasi. 

Pemberdayaan dalam hal ini tidak 

hanya bersifat inisial, yaitu upaya dari 

pemerintah dan lembaga-lembaga lain 

untuk memberdayakan keluarga, melainkan 

bersifat partisipatoris, yaitu upaya yang 

dilakukan keluarga bersama pemerintah dan 

lembaga-lembaga yang ada untuk 

memberdayakan keluarga. 

Upaya pemberdayaan bisa dilakukan 

dalam dua bentuk. Yakni: (a) upaya 

pemberdayaan inisial, yang dilakukan 

dengan penciptaan iklim yang kondusif 

bagi tegak keluarga sakinah, baik 

olehpemerintahmaupun lembaga-lembaga 

serta institusi-instutsi yang ada. Di samping 

itu penerapan hukum yang  tegas bagi 

upaya-upaya pengrusakan keluarga, baik 

dilakukan oleh pribadi maupun lembaga, 

bahkan oleh negara, menajdi sangat 
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signifikan. (b) Upaya pemberdayaan 

partisipatoris, yaitu usaha yang dilakukan 

oleh keluarga-keluarga itu sendiri sebagai 

berikut. Pertama, membangun visi Tauhid. 

Visi Tauhid berarti menjadikan prinsip 

keyakinan sebagai fondasi dan alat ukur 

bagi pembinaan keluarga dan dasar perilaku 

anggotanya. Visi Tauhid dapat 

menimbulkan zikir dalam arti yang luas. 

Zikir merupakan salah satu upaya yang 

dapat membantu anggota keluarga 

memperoleh ketenangan dn meningkatkan 

kreativitas. Kedua, Memedomani kita suci 

sebagai pedoman. Berarti menjadikan kitab 

suci sebagai pemandu dalam 

penyelenggaraan kehidupan. Bahkan 

disamping sebagai pedoman hidup, juga 

dapat menjadi pelipur lara bagi kegerahan 

manusia modern. Ketiga, ketaqwaan 

sebagai ukuran keberhasilan. Orang yang 

beriman hasruslah memilii etos kerja dan 

disiplin dalam membangun keluarganya. 

Keempat, mengembangkan sikap ramah, 

sopan, dan lemah lembut. Salah satu yang 

memberi daya tahan terhadap keluarga 

modern adalah pembinaan pola pergaulan 

yang lebih ramah, sopan, dan lemah lembut 

dalam keluarga. Kelima, membina 

keseimbangan dalam keluarga. 

Keseimbangan yang dimaksudkan sebagai 

pembinaan pola hidup seimbang antara 

material dan spritual, antara rohani damn 

jasmani, antara visi dunia dan akhirat dan 

antara modernitas dan spritualitas. Keenam, 

mengembangkan kecerdasan hubungan 

sesama anggota keluarga, dengan tetangga, 

dengan teman. Ini penting, mengingat satu 

ancaman bagi harmonitas keluarga modern 

adalah tidak adanya hubungan kecerdasan 

mereka, hingga tidak adanya kehamonisan 

dan hubungan menajdi tidak produktif. 

Ketujuh, menyadari dan berupaya 

menjadikan keluarga sebagai tiang 

penyangga masyarakat, baik dari sudut 

rohani, ekonomi, sosial, dan kebersamaan. 

Kedelapan, peningkatan kemampuan 

anggota keluarga dalam pengumpulan 

informasi mengenai perkembangan dunia 

dan kemanusiaan. Sebab hal ini akan 

menumbuhkan daya saing dan daya saring 

yang handal bagi setiap keluarga. 

Berdasarkan analisis di atas, bahwa 

keluarga merupakan lembaga yang paling 

banyak “ditendang” efek samping 

globalisasi. Karenanya, keluarga harus 

diperdayakan agar memiliki kekuatan dan 

keberdayaan untuk mengantisipasi efek 

samping globalisasi ini. 

 

Lembaga Pendidikan Sebagai Salah Satu 

Struktur Sosial 

Pendidikan mempunyai tugas untuk 

melakukan perubahan sosial menuju dunia 

yang 

lebih adil. Maka pendidikan berfungsi agar 

individu mampu menghadapi perubahan 

sosial 

tersebut. Posisi ini juga merupakan 

tantangan yang cukup berat. Artinya, untuk 

menjadi sarana bagi proses perubahan 

sosial, pendidikan harus “berani” 

merombak sIstem yang sedang berjalan dan 

diyakini oleh banyak orang, dan ini 

membuat biaya atau resiko sosial yang 

besar pula. Untuk sampai pada pemilihan 

posisi mana yang akan dijalankan 

(apakah melanggengkan sIstem atau 

mengubah sistem) dapat dicapai melalui 

ideologi pendidikan mana yang akan dianut 

(Martono, 2011:207). 

Transformasi yang terjadi biasanya 

dari sekolah yang berbasis agama, seperti 

Muhammadiyah, MINU (Madrasah 

Ibtidaiyah Nahdratul Ulama) KH. Mukmin, 

Sabilillah, 

ataupun YIMI Gresik. Lembaga pendidikan 

yang bergerak di bidang sosial keagamaan 

ini ingin mengangkat pendidikan islam 

secara lebih modern, tetapi tetap dengan 

kaidah-kaidah islam sesuai dengan nilai-

nilai yang berlaku. 

Bentuk social movement antara lain, 

kolaborasi sistem pembelajaran Barat yang 

didalamnya terdapat praktek-praktek 

keagamaan, seperti konsep full day school 

ini. Keberadaan sekolah-sekolah ini yang 

berlatar belakang keagamaan biasa disebut 

dengan Islamic full day school. Oleh karena 

itu program full day school ini dilengkapi 
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dengan program kreatif, dengan tujuan agar 

proses pendidikan yang diberikan kepada 

anak tidak membosankan, sehingga proses 

transfer of knowledge bisa berjalan secara 

optimal. Dalam penerapan model 

pendidikan karakter yang dikembangkan 

oleh sekolah yang berbasis full day school 

ini, menerapkan program sebagai sekolah 

yang bersifat homey (siswa dibuat nyaman 

seperti kondisi di rumah). Sekolah yang 

memiliki konsep leadership yang 

diintegrasikan dengan pendidikan agama 

islam yang menjadi tumpuan visi dan misi 

sekolah tersebut. 

Oleh karena itu melalui pendidikan 

dengan program full day school ini 

diharapkan memiliki jiwa leadership dan 

menjadi insan yang berkarakter. 

Internalisasi (penanaman nilai yang 

diwujudkan dalam sikap dan perilaku) 

budaya 

pendidikan Islam merupakan proses 

penghayatan secara inheren antara nilai-

nilai perekat budaya melalui pendidikan 

Islam, sehingga menjadi kesadaran kolektif 

yang mengikat dan diwujudkan dalam 

aturan-aturan etika dalam memberdayakan 

masyarakat. 

Transinternalisasi pada pokoknya 

adalah memadukan perubahan-perubahan 

struktural 

dan usaha inovatif, sehingga keterkaitan 

antara fungsi pendidikan dan masyarakat 

tetap terpelihara. Menghadapi isu-isu yang 

berkembang dalam masyarakat oleh 

fleksibilitas, kepekaan dan komitmennya 

terhadap perkembangan masyarakat, 

mewujudkan tujuan pendidikan Islam 

dalam membentuk peradaban masyarakat. 

Lembaga pendidikan sebagai salah 

satu dari struktur sosial dan kebudayaan 

dalam suatu 

masyarakat. Perubahan unsur-unsur 

kebudayaan membawa pada perubahan 

norma, dan dari 

perubahan norma tersebut akan membawa 

kepada perubahan lembaga-lembaga sosial. 

Dengan demikian perubahan kebudayaan 

dapat mengubah organisasi sosial. Apabila 

lembaga pendidikan seperti sekolah tidak 

dapat mengikuti perubahan sosial, maka ia 

akan kehilangan fungsinya dan 

kemungkinan besar ia akan ditinggalkan 

masyarakat. 

Oleh karena itu, melalui praktik 

pendidikan, siswa diajak untuk memahami 

bagaimana sejarah atau pengalaman budaya 

dapat ditransformasi dalam zaman 

kehidupan yang akan 

mereka alami serta mempersiapkan mereka 

dalam menghadapi tantangan dan tuntutan 

yang ada di dalamnya. Dalam pengelolaan 

pembelajaran yang bisa diterapkan pada 

program full day school ini suatu instansi 

pendidikan harus memiliki visi, misi, dan 

tujuan yang jelas. Apalagi dengan 

banyaknya muncul inovasi dalam dunia 

pendidikan yang 

terkadang membuat guru sebagai tenaga 

pendidik bingung dalam pengaplikasian 

model pembelajaran yang disesuaikan 

dengan kurikulum lokal maupun kurikulum 

yang diterbitkan oleh pemerintah. 

Oleh karena itu, untuk mendukung 

pelaksanaan program ini pihak instansi 

terkait (sekolah) harus menyediakan sarana 

dan prasarana yang memadai untuk 

kegiatan siswa, seperti tempat ibadah 

(musholah), laboratorium, perpustakaan, 

aula sekolah, sarana elektronik (komputer 

dan internet), kantin, lapangan olahraga, 

sarana kreatifitas anak (ruang seni) dan 

lain-lain. Selain itu juga bersinergi dengan 

kelompok masyarakat dalam 

mmebelajarkan kearifan lokal dilingkungan 

masyarakat. 

Hal tersebut digunakan untuk 

menciptakan lingkungan pendidikan yang 

nyaman dan bersahabat dengan siswa. 

Sebenarnya pembelajaran pada full day 

school ini untuk menunjang kreatifitas dan 

bakat anak baik dari aspek kognitif, 

psikomotorik, dan 

afektif, oleh karena itu sarana dan fasilitas 

harus memadai. 

 

 

KESIMPULAN 

Pendidikan informal adalah jalur 

pendidikan keluarga dan lingkungan yang 



396 | Zulkarnain: Perspektif “Full Day School” Berbasis Pendidikan Keluarga dan Kearifan  ... 
 

berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. 

Keluarga merupakan lembaga yang paling 

banyak “ditendang” efek samping 

globalisasi. Karenanya, keluarga harus 

diperdayakan agar memiliki kekuatan dan 

keberdayaan untuk mengantisipasi efek 

samping globalisasi ini. Program full day 

school ini dilengkapi dengan program 

kreatif, dengan tujuan agar proses 

pendidikan yang diberikan kepada anak 

tidak membosankan, sehingga proses 

transfer of knowledge bisa berjalan secara 

optimal. Dalam penerapan model 

pendidikan karakter yang dikembangkan 

oleh sekolah yang berbasis full day school. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Adimihardja, K. 2008. Dinamika Budaya 

Lokal. Bandung: Indra Prahasta. 

Ayatrohaedi,(ed). 1986. Kepribadian 

Budaya Bangsa. Jakarta: Pustaka Jaya 

Bachtiar Wardi. 2006. Sosiologi Klasik. 

Bandung: Remaja Rosdakarya 

Bintarto. R. 1980. Gotong Royong Suatu 

Karakteristik Bangsa Indonesia. 

Suarabaya: Bina Ilmu.  

Burger  D.H. 1983.  Perubahan-Perubahan  

Struktur  dalam  Masyarakat Jawa.  

Jakarta: Bharatara Karya Aksara.  

Bungin Burhan. 2011.  Penelitian 

Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group 

Creswell,  John. W. 1994.  Research Design 

Qualitative and Quantitative 

Approache. Sage Publications. USA.  

Ibrahim,  Jabal,  Tarik.  2003.  Sosiologi  

Pedesaan. Malang: UMM Press.  

Koentjaraningrat.  1977.  Sistem  Gotong  

Royong dan Jiwa Gotong Royong. 

Berita Antropologi Th IX No.30 

Februari 1977. Jakarta. 

La Bella Thomas, J. 1976.  Nonformal  

Education  and  Social  Change in  

Latin America. Los Angles: 

University of. California. 

 



Basri. Transformasi Learning Melalui Program Full Day School | 396 
 

TRANSFORMASI LEARNING MELALUI PROGRAM FULL DAY SCHOOL 

 

Basri, S.Pd., M.Pd 

 

Universitas Negeri Malang 

 Email: basri.achcy123@gmail.com 

HP: 081342613066 

 
Abstrak: program full day school merupakan program yang dianggap bisa mengatasi permasalahan yang terjadi 

pada sistem pendidikan di Indonesia, sebab program full day school ini diharapkan mampu mengubah 

pembelajaran, bahkan mampu membentuk karakter bagi peserta didik yang ketika program ini dijalankan dengan 

benar. Dari program full day school bukan hanya proses yang ingin diperbaiki namun juga pembelajaran yang 

baik dan benar, karena siswa lebih inten untuk melakukan pembelajaran atau kegiatan positif dalam 

kehidupannya. Sampai saat ini, seperti yang disaksikan akhir-akhir ini banyaknya tindakan kriminalitas dan 

pelecehan seksual karena orang tua yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya tidak mampu mengontrol dengan 

baik terutama pada orang tua yang sibuk bekerja. Sebagai perbandingan kalau sekolah seperti biasa masuk jam 

7.00 pagi pulang jam 2 siang, sementara orang tua masih berada ditempat kerja. Dari jam 3 hingga jam 4 sore 

anak-anak tidak ada yang mengawasi, sehingga tentu jangka waktu tersebut rawan tindakan kriminalitas dan 

pelecahan. Akan tetapi ketika program full day school diterapkan di yakini mampu meminimalisir tindakan 

kriminalitas tersebut. Di karenakan pada saat anak-anak ingin berangkat sekolah diharapkan orang tua ikut 

mengantarkan anaknya kesekolah dan pada saat pulang orang tua juga yang menjemput anak tersebut sehingga 

pengawasan ada pada pihak sekolah selama proses pembelajaran mulai jam 7.00 hingga jam 4 sore. Diyakini 

juga anak-anak akan senang karena proses pembelajaran di kombinasi dari bakat atau minat peserta didik, sebab 

bukan hanya pendidikan formal yang terjadi di sekolah akan tetapi pendidikan nonformal maupun informalnya. 

Program full day school ini bisa membentuk karakter anak lebih baik. 

 

Kata Kunci: full day school, Transfirmasi learning 
 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah usaha untuk 

menimbang dan menghubungkan potensi 

setiap individu untuk mengembangkan 

kemampuan yang dimiliki. Pendidikan juga 

mampu membentuk karakter setiap orang 

dengan catatan usaha untuk membetuk 

karakter tersebut dilakukan dengan sadar 

bahwa pendidikan mampu mengubah setiap 

perilaku seseorang yang tadinya berperilaku 

baik, dengan adanya pendidikan mampu 

menampakkan perilaku yang baik. 

Pendidikan juga merupaka suatu proses 

perkembangan kecakapan seseorang dalam 

bentuk sikap dan perilaku yang berlaku 

dalam masyarakat, artinya bahwa 

perkembangan sikap dan perilaku seseorang 

dipengaruhi oleh suatu lingkungan dimana 

proses pendidikan tersebut berlangsung. 

Misalnya lingkungan sekolah dan 

masyarakat. Dilingkungan sekolah mampu 

memunculkan sikap yang peduli sesama 

teman sejawat sehingga dalam pergaulan 

sebayanya mampu memberikan hal yang 

positif. Sedangkan dalam lingkungan 

masyarakat seseorang mampu melakukan 

komunikasi dan interaksi secara baik 

kepada masyarakat, namun lingkungan 

tersebut harus diperhatikan baik buruknya 

dimana kita mampu menempatkan suatu 

kondisi. Hal ini sejalan yang perna kita 

dengar bersama bahwa lingkunganlah yang 

membentuk baik buruknya seseorang. 

Secara filosofi pendidikan merupakan 

suatu proses dengan tujuan untuk 

menerangkan, menyelaraskan, dan merubah 

proses pendidikan dengan persoalan-

persoalan kebudayaan dan unsur-unsur 

yang bertentangan didalamnya. Karena 

dengan pendidikan diharapkan mampu 

mengubah seluruh aspek yang terdapat 

dalam diri seseorang. Perubahan tersebut 

tentu tidak serta merta akan terjadi bila 

mana tidak ada media yang memberi 

rangsangan untuk melakukan perubahan. 

Seperti saat ini lagi trending topik 

dikalangan seluruh praktisi dan ekademisi 
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terhadap kebijakan pemerintah dalam hal 

ini kementerian pendidikan dan kebudayaan 

oleh Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.Si yang 

mencanamkan sehari penuh disekolah (full 

day school). Program full day school 

mampu menyita perhatian masyarakat dan 

tidak sedikit dari masyarakat Indonesia 

memberi komentar ada yang pro dan ada 

yang konta seperti halnya dengan kebijakan 

lainnya. Masyarakat yang pro tentunya 

mengharapkan dengan program full day 

school mampu membawah pendidikan 

kearah yang lebih baik sebab anak-anak 

dalam hal ini siswa mampu dikontrol 

dengan baik oleh pihak guru maupun orang 

tua. Sedangkan yang kontra tentu 

menganggap bahwa program full day 

school merupakan program yang menyita 

waktu dan anggaran yang banyak, sehingga 

APBN tentu akan lebih berkurang. 

Disisi kaca mata penulis bahwa 

program full day school akan mampu 

mengubah tatanan perilaku dan sikap 

peserta didik atau anak-anak. Selain itu juga 

dengan program full day school peserta 

didik akan terbentuk karakter kepribadian 

yang baik, sebab selalu berada pada 

lingkungan yang baik yaitu disekolah dan 

keluarga, sehingga meminimalisir akan 

terjadinya pergaulan bebas dikalangan 

remaja yang dimana pihak orang tua dan 

guru tidak mampu menjangkau dari 

aktivitas peserta didik dimana peserta didik 

bergaul, akan tetapi dengan program full 

day school disamping guru mampu 

mengontrol peserta didik, orang tua juga 

tidak lagi khawatir akan pergaulan bebas si 

anak. 

Program full day school diyakini 

mampu melakukan transformasi peserta 

didik baik belajarnya, sikapnya, 

perilakunya, karakternya, pergaulannya, 

pendidikannya bahka bisa sampai kepada 

mind setnya atau keyakinannya bahwa 

pendidikan itu sangat penting dan belajar 

itu akan memberi manfaat yang sangat baik 

kepada setiap peserta didik. 

 

 

 

PEMBAHASAN 

Program Full Day School 

Full day school merupakan suatu 

program terobosan baru yang di luncurkan 

oleh kementerian pendidikan. full day 

school juga biasa disebut dengan sekolah 

sehari penuh atau sehari penuh disekolah. 

full day school hanyalah penamaan baru 

tapi sesungguhnya sudah banyak lembaga 

pendidikan yang mencanamkan program 

full day school, namun belum dikatakan 

sebagai full day school. Salah satu yang 

sudah menerapkan program full day school 

ini adalah lembaga pendidikan Sabilillah 

malang, pesantren-pesantren bahkan 

sekolah formalpun juga sudah ada yang 

menerapkannya. 

Progrma full day school tidak serumit 

yang kita bayangkan bahwa peserta didik 

akan semakin stress, tidak ada kebebasan, 

akan timbulnya kejenuhan, dan lain 

sebagainya.akan tetapi program full day 

school akan memberi perubahan yang baik 

terhadap lembaga pendidikan, guru, orang 

tua bahkan peserta didik itu sendiri. Bahkan 

ada yang berpendapat terutama pada 

masyarakat awam bahwa program full day 

school akan belajar sepanjang hari dari 

pukul 07.00 hingga menjelang sore. 

Padahal hakekanya tidak seperti itu, akan 

tetapi program full day school tetap akan 

belajar seperti biasanya pada jadwal 

formaldari jam 07.00 hingga siang. Setelah 

itu anak-anak akan diberi kesempatan untuk 

mengerjakan pekerjaan rumah disekolah 

dan bisa melakukan aktivitas 

ekstrakurikuler dan lain sebagainya yang 

bisa menunjang aktivitas peserta didik. 

Pada hakikatnya full day school 

merupakan pendidikan yang 

diselenggarakan disekolah sekolah formal 

namun dengan mengadopsi dari pendidikan 

nonformal dan informal. Artinya full day 

school pendidikan yang bisa 

mengakomodasi dari ketiga satuan 

pendidikan tersebut. Full day school 

memberikan beberapa solusi terkait 

persoalan pendidikan yang dihadapi di 

sekolah. Persoalan yang dimaksud 

berangkat dari sebuah fenomena yang 
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terjadi di masyarakat misalnya: (1) 

permasalahan pengaturan jadwal 

(scheduling conflict) pada program half day 

school, di mana para orang tua sibuk 

melakukan aktivitas pekerjaan seharian di 

luar rumah sehingga sekolah setengah hari 

dianggap beresiko meningkatkan tindak 

kekerasan dan pengaruh buruk lingkungan 

terhadap anak,  (2) adanya tuntutan orang 

tua untuk harus selalu mengawasi anaknya 

karena dikhawatirkan anak akan terjerumus 

kepada pergaulan yang tidak baik, (3) 

kecenderungan anak dirumah hanya 

bermain dan malas untuk belajar, (4) 

kurangnya waktu dari orang tua untuk 

menemani anaknya karena tuntutan 

pekerjaan, (5) keinginan orang tua agar 

anaknya mendapatkan sarana dalam rangka 

mengembangkan potensi terdapat pada 

anak. Kepuasan orang tua terhadap program 

full day school memberikan efek positif 

terhadap perkembangan sosial anak (Elicker 

& Mathur, 1997). 

Secara lebih rinci alasan 

diselenggarakannya  FDS menurut  

(Achmad Maulidi, 2016. 

http://www.kanalinfo.web.id/2016/08/peng

ertian-full-day-school.html)  adalah: (a) 

Pengaruh globalisasi yang berdampak 

negatif terhadap perkembangan kepribadian 

siswa. (b) FDS adalah solusi terbaik untuk 

mengantisipasi terhadap dampak buruk 

pengaruh globalisasi saat ini. (c) Memberi 

bekal agama yang cukup kepada peserta 

didik agar tidak mudah terpengaruh dengan 

budaya lingkungan. (d) Memberikan 

pembelajaran, pembiasaan yang baik, 

pendidikan dan pelatihan yang cukup serta 

memadai kepada peserta didik.  (e) Untuk 

mencapai dan memenuhi progran jaminan 

mutu sekolah. (f) Mengoptimalkan tugas 

guru di sekolah dalam mengajar, melatih, 

mendidik, membimbing, mengasihi, 

mengasah dan mengasuh siswa. (g) Sekolah 

adalah sentral pembelajaran, pendidikan 

dan pengkaderan siswa. 

 

Transformasi learning 

Transformasi sama arti dengan 

transformative yang mengedepankan 

terjadinya perubahan. Pada intinya 

mengubah disini berarti mengubah 

sesuatuhal dari bentuk, penampilan, 

susunan, kondisi, atau karakter asalnya 

kebentuk, penampilan, susunan, kondisi, 

atau karakter yang lain. Jadi semua 

transformasi itu perubahan, tetapi tidak 

semua perubahan itu transformasi. Dengan 

demikian, transformative learning (Basri: 

2016) dapat diartikan sebagai suatu 

pembelajaran yang diselenggarakan untuk 

menghasilkan perubahan tertentu pada diri 

peserta didik, suatu perubahan yang bersifat 

mendasar hingga ketataran kesadaran atau 

mindset. Karena itu dalam bahasa yang 

dipermudah, Taylor (2006) 

mengalihistilakan transformative learning 

menjadi teaching for change atau 

pembelajaran untuk perubahan. 

Jack Mezirow dalam Hardika (2012) 

memahami bahwa pembelajaran 

transformatif merupakan kegiatan 

pembelajaran yang diorientasikan pada 

perubahan frame of reference seseorang, di 

mana frame of reference dipahami sebagai 

struktur asumsi yang digunakan seseorang 

untuk memandang, memahami dan 

memaknai pengalaman hidup. Struktur 

asumsi inilah yang membentuk dan 

sekaligus membatasi persepsi, ekapektasi, 

kognisi dan perasaan seseorang. Orientasi 

pembelajaran transformatif adalah 

mengantarkan peserta didik agar memiliki 

kesadaran kritis terhadap cara pandang 

yang dimiliki dalam melihat, memahami, 

atau memaknai pengalaman atau kenyataan 

yang dilihat dan dirasakan. Melalui 

pembelajaran transformatif, peserta didik 

juga diarahkan agar memiliki kesadaran 

kritis terhadap asumsi dasar, nilai, atau 

keyakinan yang mendasari cara pandang 

yang dimiliki. Dalam keyakinan tersebut 

tindakan atau perilaku seseorang akan 

berubah. 

Selain itu juga pembelajaran 

transformatif (transformative learning) 

berarti; (a) merubah bentuk, penampilan 

atau struktur, (b) mengubah kondisi, 

hakikat atau karakteristik bahkan, (c) 

mengganti substansi. Dengan demikian 

http://www.kanalinfo.web.id/2016/08/pengertian-full-day-school.html
http://www.kanalinfo.web.id/2016/08/pengertian-full-day-school.html
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semua transformasi adalah perubahan, 

tetapi tidak semua perubahan adalah 

transformasi. Perubahan lebih bersifat 

superfisial, sedangkan transformasi lebih 

bersifat substansial, sehingga dapat 

dikatakan bahwa pembelajaran 

transformatif adalah pembelajaran yang 

memiliki sebuah strategi pembelajaran 

tersendiri dan juga pembelajaran 

transformatif lebih menekankan kepada 

orang dewasa. Sebagaimana telah 

dijelaskan (Moedzakir, 2010) bahwa 

pembelajaran transformatif merupakan 

sebuah pembelajaran yang sesuai untuk 

pendidikan orang dewasa. 

 

Tujuan Pembelajaran Transformatif 
Setiap upaya pembelajaran sebagai 

suatu sistem harus bermuara ke tujuan yang 

telah ditetapkan (Degeng, 2004). 

Keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh 

ketercapaian tujuan tersebut. Oleh karena 

itu, yang harus menjadi sasaran perubahan 

dari setiap pembelajaran, termasuk 

pembelajaran transformatif adalah hasil 

pembelajaran tentunya di tentukan oleh 

tujuan pembelajarannya. Artinya jika dalam 

pembelajaran didapatkan hasil bahwa suatu 

pembelajaran belum mencapai apa yang 

diharapkan, maka pendidik harus segera 

melakukan peninjauan kembali terhadap 

tujuan atau strategi ketercapaian 

pembelajaran. 

Pada dasarnya tujuan utama 

pembelajaran transformatif adalah 

membebaskan diri setiap individu dari pola-

pola kehendak dan norma budaya yang 

menghambat potensi aktualisasi diri. Dan 

melakukan perubahan kearah yang lebih 

baik guna untuk mengembangkan potensi 

yang dimiliki seseorang tersebut. Dengan 

sebuah terobosan pembelajaran 

transformatif yang lebih menekankan 

perubahan maka setiap individu diharapkan 

mampu menjadi manusia yang lebih baik, 

bebas dari penindasan, bebas dari tekanan 

serta bebas dari belenggu-belenggu yang 

mampu menghambat potensi untuk 

pengembangan kreatifitasnya 

 

PENUTUP 

Dengan adanya Program full day school 

pembelajaran dan karakter peserta didik 

dapat dirubah kearah yang lebih baik, sebab 

dapat dikontrol dengan baik pula. full day 

school ini akan merubah tatanan pola 

perilaku peserta didik. Dengan merubahnya 

perilaku dan karakter peserta didik sehingga 

pendidik dan orang tua juga akan ikut 

merasakan kebahagiaan karena anak-anak 

dapat terhindar dari tindakan yang tidak 

diharapkan. Namun bukan hanya itu, akan 

tetapi pendidikan di Indonesia bisa berubah 

dengan baik. Baik berubah pada sistem 

proses pembelajarannya maupun pada 

sistem sekolahnya. Orang tua dan guru bisa 

bekerja dengan baik dan lebih menjalin 

komunikasi dengan bijak.   
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