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ABSTRAK

As’ari, Hasan Implementasi Kurikulum Program Full Day School Dalam Membentuk
Karakter Siswa di SD Muhammadiyah Ponorogo. Skripsi. Jurusan Pendidikan
Guru MI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh Miftachul Choiri, MA .

Kata kunci: Full day school, Karakter

Penelitian ini meneliti penerapan full day school dalam membentuk karakter siswa
di SD Muhammadiyah Ponorogo. Full day school ini terbentuk karena adanya faktor
permasalahan, salah satunya adalah banyaknya waktu luang yang dimiliki anak sepulang
sekolah, pergaulan semakin bebas, dan kesibukan para orang tua yang bekerja hingga larut
malam  sehingga kurang memperhatikan anaknya. Oleh karena itu SD Muhammadiyah
Ponorogo membuat kebijakan sistem full day school untuk membentuk karakter siswa-
siswinya. Karakter siswa di SD Muhammadiyah Ponorogo dapat dibentuk melalui berbagai
kegiatan antara lain : TPA/MADIN, baca tulis al-qur’an, ekstrakulikuler dan komunitas
sesuai dengan bakat dan minat siswa.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk memaparkan faktor yang melatar belakangi
penerapan pelaksanaan Full Day School di SD Muhammadiyah Ponorogo. (2) Untuk
mengetahui bagaimana penerapan Kurikulum Full Day School di SD Muhammadiyah
Ponorogo. (3) Untuk mengetahui bagaimana pembentukan karakter siswa Kurikulum Full
Day School di SD Muhammadiyah Ponorogo

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang
digunakan yaitu studi kasus. Menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara,
observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan
Huberman yang meliputi : reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Dari analisis dan penelitian dapat disimpulkan: (1) Latar belakang munculnya
kebijakan full day school di SD Muhammadiyah Ponorogo yaitu adanya pertimbangan dari
orang tua wali murid yang menghendaki ada pelajaran tambahan. Karena mayoritas orang
tua yang bekerja hingga larut malam, sehingga tidak bisa mengawasi kegiatan anaknya. (2)
Penerapan kurikulum fullday school di SD Muhammadiyah, pembelajaran dimulai dari jam
07.00 sampai jam 12.00, setelah pembelajaran selesai siswa-siswi diberi waktu untuk
ISOMA kemudian dilanjutkan kegiatan ekstra kokulikuler untuk kelas bawah sampai jam
14.00. Sedangkan untuk kelas atas pembelajaran dimulai dari jam 07.00 sampai jam 12.45,
setelah itu ISOMA, kemudian kegiatan tambahan dimulai dari jam 13.30 sampai 15.30,
pelajaran tambahan itu antara lain: baca tulis al-qur’an, ekstrakulikuler serta dibentuk
komunitas - komunitas khusus untuk kelompok yang dibina untuk arahan prestasi.
Penerapan pembelajaran fullday school sendiri berbeda dengan pembelajaran di pagi hari.
Karena faktor utamanya mungkin pengkondisian anak, maka pembelajaran di siang hari
dibuat santai tetapi materi yang disampaikan mengena ke anak. (3) Pembentukan karakter
siswa dalam kurikulum fullday school di SD Muhammadiyah antara lain disiplin, religius,
peduli lingkungan, kreatif, jujur, bertanggung jawab dan toleransi, melalui kegiatan
berjabat tangan dengan guru dan karyawan, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, sholat
dhuha, dhuhur berjamaah, pembiasaan membuang sampah pada tempatnya, dan
ketrampilan karya siswa (robotika).
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan karakter dalam kehidupan manusia di muka bumi sejak dulu

sampai sekarang dan juga zaman yang akan datang, merupakan persoalan yang

sangat penting, kalau tidak dikatakan sebagai persoalan hidup dan matinya suatu

bangsa. Fakta-fakta sejarah telah cukup banyak memperlihatkan kepada kita

bukti bahwa kekuatan dan kebesaran suatu bangsa hakikatnya berpangkal pada

kekuatan karakternya, yang menjadi setiap tulang punggung bagi setiap bentuk

kemajuan lahiriah bangsa tersebut.

Kejahatan atau kehancuran suatu bangsa diawali dengan kemerosotan

karakternya, walaupun kelemahan atau kehancuran itu buat sementara masih

dapat ditutup-tutupi dengan kemajuan-kemajuan lahiriah, dan kekuatan-kekuatan

lahiriah itu pada hakikatnya tidak mempunyai ‘’urat’’ lagi dalam jiwa bangsa.

Maka usaha pendidikan karakter sungguh-sungguh sangat diperlukan dewasa ini,

karena pendidikan karakter dapat menahan kemerosotan karakter dalam hari-hari

mendatang. Selain itu, pendidikan karakter juga dapat meningkatkan mutu

karakter generasi sekarang dan yang akan datang.1

1 Mohammad Mustari, Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada,2014),

1
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Pendidikan sendiri adalah proses ‘’memanusiakan’’ manusia. Dengan

pendidikan kita akan menjadi makhluk yang sebenarnya, karena pendidikan

akan menjadikan kita manusia yang memiliki etika, moral dan karakter untuk

keselamatan pribadi ataupun untuk ketertiban  dan perdamaian manusia.2 Tetapi

kenyataannya akhir-akhir ini Indonesia dikatakan oleh banyak pihak tengah

mengalami keterpurukan akibat krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis

multidimensional. Hal ini terbukti dari fenomena sosial yang menunjukkan

perilaku yang tidak berkarakter. Perilaku itu misalnya sering terjadinya tawuran

antar pelajar dan antar mahasiswa, serta perilaku suka minum minuman keras

dan berjudi. Bahkan di beberapa kota besar kebiasaan ini cenderung menjadi

‘’tradisi’’ dan membentuk pola yang tetap, sehingga di antara mereka

membentuk ‘’musuh bebuyutan’’. Maraknya ‘’gang motor’’ yang seringkali

menjurus ke tindak kekerasan yang meresahkan masyarakat bahkan tindakan

kriminal seperti pemalakan,penganiayaan, bahkan pembunuhan. Lebih lanjut,

adanya kesenjangan sosial-ekonomi-politik di masyarakat yang masih besar.

Semua perilaku negatif masyarakat Indonesia baik yang terjadi dikalangan

pelajar dan mahasiswa maupun kalangan yang lainnya, jelas menunjukkan

kerapuhan karakter yang cukup parah salah satunya yang disebabkan tidak

optimalnya pengembangan pendidikan karakter di lembaga pendidikan.

2 Hidayat Nurwahid, Sekolah Islam Terpadu:Konsep dan Aplikasinya (Jakarta:Syaami Cipta
Media,2006) 01.
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Pelaksanaan pendidikan karakter tidak diserahkan kepada guru agama saja,

karena pelaksanaan pendidikan karakter harus dipikul oleh semua pihak,

termasuk kepala sekolah, para guru, staf tata usaha, tukang sapu, penjaga kantin,

bahkan orang tua di rumah.3 Untuk mewujudkan hal itu semua, perlu dicari jalan

terbaik untuk membangun dan mengembangkan karakter manusia dan bangsa

Indonesia agar memiliki karakter yang baik, unggul dan mulia. Upaya yang tepat

untuk itu adalah melalui pendidikan, karena pendidikan memiliki peran yang

sangat penting (urgent) dan sentral dalam menanamkan, mentranformasikan dan

menumbuh kembangkan karakter positif siswa, serta mengubah watak yang tidak

baik menjadi baik. Seperti yang dikatakan oleh para ahli, bahwa pendidikan

merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan

batin, karakter), pikiran (intellect), dan tubuh anak. Jadi jelaslah, pendidikan

merupakan wahana utama dalam menumbuh kembangkan karakter siswa yang

baik. 4

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Sisdiknas) telah menegaskan 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,

3 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi,(Bandung:Alfabet,2014)
4 Ibid
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dan menjadi warga negara Indonesia yang demokratis serta bertanggung jawab.

5Selain itu agar pendidikan dapat berjalan dengan baik banyak sekali usaha-usaha

yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta dengan

menerapkan sistem ataupun kurikulum yang dirasa sesuai untuk mewujudkan

tujuan tersebut. 6

Pada tahun 2017 Mendikbud Muhadjir Effendy telah menetapkan Peraturan

Menteri (Permen) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang mengatur

sekolah 8 jam sehari selama 5 hari alias full day scholl pada 12 Juni 2017.7

Istilah full day school merupakan  saduran dari Bahasa Inggris di mana full

artinya penuh, day artinya hari dan school artinya sekolah seharian penuh.

8Sedangkan Full Day School menurut Sukur Basuki adalah sekolah yang

sebagian waktunya digunakan untuk program-program pembelajaran yang

suasana informal, tidak kaku, menyenangkan bagi siswa dan membutuhkan

kreatifitas dan inovasi dari guru. Jadi harapan dengan adanya sistem full day

school ini dapat memberikan dasar yang kuat terhadap siswa dan juga untuk

mengembangkan minat dan bakat serta meningkatkan siswa dalam segala

5 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi,(Bandung:Alfabet,2014)
6 Hidayat Nurwahid, Sekolah Islam Terpadu:Konsep dan Aplikasinya (Jakarta:Syaami Cipta

Media,2006)01.
7 https://m.kumparan.com/@kumparannews/ini-isi-peraturan-mendikbud--tentang-full-day-

school, diakses pada tanggal 19 Februari 2018.
8 Jhon Echlos, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta :Gramedia, Cet  XXIII, 1996), 259,165,504.

https://m.kumparan.com/@kumparannews/ini-isi-peraturan-mendikbud--tentang-full-day-school
https://m.kumparan.com/@kumparannews/ini-isi-peraturan-mendikbud--tentang-full-day-school
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aspeknya, selain itu agar akidah dan akhlak siswa dapat terbentuk dan juga

menanamkan nilai-nilai positif pada siswa.

Sistem full day school itu sendiri sebagai bentuk alternatif dalam upaya

memperbaiki manejemen pendidikan, khususnya dalam manejemen

pembelajaran dan juga merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang

menghendaki anak dapat belajar lebih lama. Full day school merupakan model

pembelajaran dengan menambah waktu belajar siswa dari pagi hingga sore,

biasanya dimulai pada pukul 07.00-16.00. Mayoritas lembaga pendidikan masih

mengikuti sistem konvensional dalam alokasi waktu belajar, yaitu sekitar

setengah hari mulai jam 07.00-12.00 atau 13.00 siang hari. Kelangkaan lembaga

pendidikan full day school ini mejadi gambaran degradasi pendidikan di negeri

ini. Dari realitas ini kita bisa menilai bahwa mayoritas karakteristik pelajar

sekarang adalah memanfaatkan waktu luang untuk hal-hal yang kurang

bermanfaat, misalnya bermain, menonton televisi, bermain play station (PS),

pergaulan bebas, shooping di mall dan sejenisnya, bukan digunakan untuk

investasi masa depan, seperti bekerja, belajar berorganisasi dan kegiatan positif

lainnya. Di sinilah nilai strategisnya eksistensi sekolah model full day school. Ia

mampu menumbuhkan semangat, kegigihan, dan konsistensi dalam belajar.
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Anak menjadi lebih produktif memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang positif

dan kontruktif. 9

Menurut Achmed El-Hisyam dalam bukunya Jamal Ma’murasmani

berpendapat sejarah munculnya program full day school lahir pada awal tahun

1980-an di Amerika Serikat yang diterapkan untuk sekolah Taman Kanak-kanak

(TK), yang akhirnya melebar ke jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah

Menengah Atas (SMA).10 Menurut ringkasan penelitian, ketertarikan kebanyakan

masyarakat AS terhadap full day school dilatarbelakangi karena ketika para

orang tua sibuk di luar rumah, sedangkan aktivitas anak diluar sekolah sangat

mengkhawatirkan. Dengan adanya full day school bisa menjadi solusi bagi

kesibukan orang tua dan perkembangan anak yang positif.11 Oleh karena itu,

secara teknis operasional, lembaga pendidikan di negeri ini harus proaktif

mencari wawasan, pemikiran, dan konsep komprehensif mengenai sistem full day

school, khususnya tentang keistimewaan, keunggulan, manajemen pengelolaan,

quality control, dan tips-tips meningkatkan kualitas input-output. Dari sini

lembaga pendidikan mempunyai persiapan matang untuk mengelola full day

school yang sesuai dengan cita-cita besar bangsa. Di samping itu, masyarakat

harus diberi penjelasan bahwa pendidikan full day school tidak hanya hak orang-

orang kaya yang berpenghasilan tinggi dan merupakan sebuah prestise, tetapi

9 Jamal Ma’mur Asmani,Full Day School,(Yogyakarta:Ar-Ruzz Media,2017)7-8
10 Ibid hlm 17
11 Ibid., 29
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juga hak orang-orang kalangan menengah ke bawah yang berpenghasilannya

rendah. Pendidikan adalah kebutuhan asasi manusia sehingga tidak dibenarkan

ada diskriminasi antara orang kaya (the have) dan orang miskin (the have’n).

Wali murid juga jangan termakan anggapan bahwa pendidikan full day school

sangat memberatkan anak. Sebab, manajemen pendidikan full day school sudah

mengantisipasi faktor kejenuhan dan kebosanan anak dengan strategi

pembelajaran yang menyenangkan dan menyegarkan. 12

Walaupun namanya tidak full day school, banyak anak-anak yang sudah

menerapkan sistem full day school ini karena mereka belajar sepanjang hari.

Misalnya di banyak tempat, baik di kota maupun didesa, anak-anak kecil sudah

terbiasa mengikuti pendidikan TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an) setelah

pulang sekolah. Bahkan, ada yang menambah dengan mengikuti pendidikan

keagamaan (diniyah). Mereka melakukan kegiatan yang padat ini dengan

perasaan enjoy, tidak terbebani, mereka merasa mempunyai banyak teman, dan

mempunyai semangat tinggi dalam menjalani semua aktivitas yang menjadi

rutinitasnya tersebut. Namun sebaliknya, apabila anak-anak kita tidak punya

kegiatan pascasekolah, baik kegiatan pendidikan keagamaan dan TPA, kegiatan

mereka tidak lain adalah bermain dengan aneka macam permainan yang ada saat

ini, termasuk yang baru menjadi tren sekarang, yaitu play station (PS). Mereka

tidak bisa menggunakan waktu luangnya untuk istirahat, belajar, membantu

12 Jamal Ma’mur Asmani,Full Day School,(Yogyakarta:Ar-Ruzz Media,2017) 8-9
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pekerjaan orangtua, dan kegiatan positif lainnya. Di sisi lain, orang tua tidak

memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anaknya, mereka sibuk bekerja,

melalaikan anak-anak dan remaja yang sangat mudah dipengaruhi teman-teman

sebayanya. Dalam arah ini, pendidikan full day school menjadi sangat urgent dan

krusial. Tidak hanya membantu orang tua dalam mengontrol aktivitas liar anak-

anaknya yang bisa menjerumuskan pada lubang kehancuran karena pergaulan

bebas sekarang ini, tetapi juga bisa menanamkan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai

luhur adalah semangat belajar dan bekompetisi, penghargaan terhadap waktu,

internalisasi agama, pentingnya produktifitas dan disiplin diri yang tinggi serta

kesadaran pentingnya organisasi sebagai instrument sosialisasi dan perjuangan. 13

Nilai-nilai agung semacam ini sangat penting ditanamkan sejak kecil

supaya menjadi fondasi kuat yang akan menopang anak dalam menghadapi

gempuran besar globalisasi dan modernisasi yang berjalan dengan kekuatan

super cepat.14 Munculnya sebuah sekolah dengan sistem full day school tentu

saja tidak terlepas dengan dampak positif dan negatif yang ada. Dampak positif

yang ada meliputi, memiliki ketrampilan sosial (social skill) yang lebih baik,

lebih mudah bergabung dan bersosialisasi dengan teman sebayanya karena

mereka lebih lama bersama dengan teman yang sebaya, lebih survive dalam

menghadapi tantangan dimasa yang akan datang dan lain-lain. Dampak negatif

yang terlihat dalam perkembangan sosial anak adalah kurang bersosialisasi

13 Ibid.,9-10
14 Ibid.,10
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dengan teman di sekitar rumah, anak lebih bersifat individualisme, dan kognitif

sosialnya tidak terasah dengan baik karena tidak beragamnya ruang interaksi bagi

anak.15

Dalam sebuah penelitian oleh John W. Santrock dijelaskan pada anak usia

7 tahun hingga 11, anak meluangkan lebih dari 40% waktunya untuk berinteraksi

dengan teman sebaya. Jika anak berada di sekolah yang menerapkan sistem full

day school, kesempatan anak untuk bersosialisasi dengan teman sebaya lebih

lama.16 Di era yang modern ini, Madrasah Ibtidaiyah banyak bermunculan

dengan mengusung ciri khas masing-masing. Salah satu Madrasah yang sangat

cepat pertumbuhannya dan banyak diminati adalah sekolah Islam atau Madrasah

Ibtidaiyah yang mengusung sistem full day school. Kurikulum dan pembelajaran

merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai suatu rencana atau

program, kurikulum tidak akan bermakna manakala tidak diimplementasikan

dalam bentuk pembelajaran. Demikian juga sebaliknya, tanpa kurikulum yang

jelas sebagai acuan, maka pembelajaran tidak akan berlangsung secara efektif.17

‘’Without a curriculum or plan, there can be effective and without instruction the

curriculum has a little meaning’’.18 Di Madrasah Ibtidaiyah yang mengusung

program full day school merupakan sebuah model pendidikan alternatif, di mana

15 Nurul Hilalah, Pelaksanaan Full Day School di SD Plus Nurul Hikmah Pamekasan (Telaah
Problematika Perkembangan Sosial Peserta Didik),Tesis, (Surabaya:IAIN Sunan Ampel,2009), hal. 55.

16 John W. Santrock,Perkembangan Anak Edisi Kesebelas Jilid 2, (Jakarta: Erlangga,2007),
hal.206

17 Wina sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta:Kencana,2009)

18 Saylor, Alexander & Lewis, 1981 :3
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peserta didik seharian penuh berada disekolah untuk melakukan proses

pembelajaran dan proses beribadah. Dengan tersedianya waktu yang cukup lama

kurang lebih 9 jam dalam kegiatan pemebelajaran. Dilingkungan sekolah peserta

didik perlahan-lahan akan terbiasa dengan kehidupan yang mandiri, dan

menumbuhkan sikap kabersamaan dan kesadaran beribadah serta sikap positif

lainnya yang dapat menjadikan peserta didik menjadi lebih baik.19 Seperti halnya

program full day school yang ada di SD Muhammadiyah Ponorogo yang proses

belajarnya dimulai  dari jam 07.00-16.00 sehingga proses Kegiatan Belajar

Mengajar (KBM) lebih kreatif dengan menggunakan media elektronik yang

modern serta penggunaan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar. Selain

itu guru juga berinovatif melaksanakan kegiatan pembelajaran diluar kelas

sehingga siswa tidak merasa jenuh. Berbeda dengan sekolahan dasar pada

umumnya yang melakukan proses pembelajaran setengah hari, sehingga peserta

didik hanya belajar pengetahuan saja tanpa diimbangi dengan pembiasaan seperti

shalat berjamaah, disiplin makan dan pembiasaan sopan santun. Latar belakang

diadakannya sistem pembelajaran full day school di SD Muhammadiyah

Ponorogo karena banyaknya siswa yang ditinggal orang tuanya bekerja sehingga

anak dirumah tidak ada yang memperhatikan.  Banyak anak yang mempunyai

perilaku menyimpang misalnya berbohong, tidak disiplin, mencontek dan berani

kepada orang tua dan guru. Selain itu pihak sekolah menginginkan siswa-

19 Lisnawati Soapatty,Pengasuh Sitem Sekolah Sehari Penuh(Full Day School) terhadap
Prestasi Akademik Siswa, Dalam Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol2,2,(2014), 721.



11

siswinya pandai dalam hal umum dan juga agama. Program full day school juga

merupakan program yang dapat memberi benteng kepada siswa untuk tidak

melakukan hal-hal negatif dan akhlak tercela. 20

Saat ini nilai karakter siswa sangatlah kurang, hal tersebut didukung

dengan temuan data dilapangan karena masih banyaknya perilaku menyimpang

anak misalnya berbohong, tidak disiplin dan berani kepada guru dan orang

tuanya, itu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor lingkungan,

keluarga atau dari anak itu sendiri. Maka perlu pembinaan karakter oleh sebab itu

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ IMPLEMENTASI

KURIKULUM PROGRAM FULL DAY SCHOOL DALAM MEMBENTUK

KARAKTER SISWA (STUDI KASUS DI SD MUHAMMADIYAH

PONOROGO).”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah :

1. Memfokuskan penelitian pada program pembelajaran full day school di SD

Muhammadiyah Ponorogo.

2. Memfokuskan penelitian pada penerapan full day school di SD

Muhammadiyah Ponorogo.

20 Hasil Wawancara sekilas dengan selaku pegawai Tata Usaha (TU), pada tanggal,30
Februari 2018 pukul 10.00 di SD Muhammadiyah Ponorogo.
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian

ini dirumuskan :

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya kebijakan pelaksanaan program full

day school di SD Muhammadiyah Ponorogo ?

2. Bagaimana penerapan program full day school di SD Muhammadiyah

Ponorogo ?

3. Bagaimana pembentukan karakter siswa dalam program full day school di SD

Muhammadiyah  Ponorogo ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan

untuk:

1. Memaparkan apa yang melatar belakangi penerapan pelaksanaan full day

school di SD Muhammadiyah Ponorogo ?

2. Mengetahui bagaimana penerapan program full day school di SD

Muhammadiyah Ponorogo ?

3. Mengetahui bagaimana pembentukan karakter siswa program full day school

di SD Muhammadiyah Ponorogo ?
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E. Manfaat Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan

manfaat baik secara teori maupun paktis.

1. Secara Teoritik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan

tentang penerapan full day school dan relevansinya dalam pembentukan

karakter siswa.

2. Praktis

a) Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk penelitian

selanjutnya yang berkaitan dengan membangun karakter siswa.

b) Bagi Kepala Sekolah

Sebagai bahan kajian dalam penerapan sistem pembelajaran full day

school untuk membentuk karakter siswa agar lebih baik.

c) Bagi Guru

Sebagai kajian guru agar lebih bisa bekerja sama dengan kepala sekolah

dan saling membantu untuk kesejahteraan sekolah dalam mendidik,

mengajar serta membimbing anak yang lebih baik dan benar.
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F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

BAB I ; Merupakan pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai

gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi

keseluruhan penelitian yang meliputi latar belakang

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

pembahasan.

BAB II ; Merupakan telaah pustaka dan landasan teoritik tentang

pengertian orang tua, jajanan, adiwiyata dan mutu

pendidikan.

BAB III ; Merupakan metode penelitian. Bab ini mendeskripsikan

tentang pendekatan yang digunakan dan alasan-alasan

singkat pendekatan itu digunakan.

BAB IV ; Merupakan deskripsi data. Bab ini mendeskripsikan

tentang data umum gambaran SD Muhammadiyah

Ponorogo dan mendeskripsikan data khusus tentang

pelaksanaan kurikulum program full day school di SD

Muhammadiyah Ponorogo.

BAB V ; Merupakan analisis data. Pengolahan teori dari data hasil

temuan berdasarkan teori yang dipilih.
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BAB VI ; Merupakan penutup. Bab ini berisi simpulan dan saran

jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan, atau

pencapaian tujuan penelitian. Berfungsi mempermudah

para pembaca dalam mengambil intisari hasil penelitian.
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BAB II

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Rencana penelitian ini berangkat dari telaah pustaka kajian penelitian

terdahulu. Adapun penelitian yang sebelumnya adalah penelitian dari:

1. Fadilatul Munawaroh STAIN Ponorogo Jurusan PGMI yang berjudul

“Penerapan Full Day School untuk Membentuk Akhlak Siswa MI Ma’arif

Cekok Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016. Berdasarkan hasil

penelitian dapat disimpulkan bahwa:

(1) Proses pembelajaran full day school di MI Ma’arif Cekok dilaksanakan

mulai pukul 06.30-15.30 WIB dengan menggabungkan antara keilmuan

umum dan keilmun agama.

(2) Kegiatan-kegiatan full day school untuk membentuk akhlak siswa-siswi

MI Ma’arif Cekok meliputi membentuk sikap islami, pembiasaan

berbudaya islam seperti gemar beribadah, gemar belajar, disiplin,

kreatif, mandiri, hidup bersih dan sehat serta penguasaan pengetahuan

dan ketrampilan.

(3) Peran guru dalam penerapan sistem full day scholl untuk membentuk

akhlaq siwa siswi di MI Ma’arif Cekok adalah sebagai demonstrator,

guru sebagai model atau teladan dan guru sebagai fasilitator.

16
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2. Siti Mujayanah Jurusan Program Studi Pendidikan Islam Konsetrasi

Pendidikan Agana Islam  yang berjudul “Sistem full day school Dalam

Pembentukan Karakter Terhadap Siswa Kelas IV.D SD Muhammadiyah

Pakel Yogyakarta Tahun Pelajaran  2016/2017. Berdasarkan hasil

penelitian dapat disimpulkan bahwa:

(1) Proses pembentukan karakter siswa dilakukan dengan program sekolah

yang meliputi kegiatan rutinitas yang terdiri dari kegiatan keagamaan

yang meliputi shalat berjamaah, qiroah wa tahfidz qur’an, serta

kegiatan agama lainnya, kegiatan ketertiban meliputi berangkat

sekolah,  dan piket kelas kemudian kegiatan pembelajaran yang

meliputi tertib belajar, pelaksanaan ujian, dan menjaga kebersihan

kelas, selanjutnya melalui kegiatan spontan seperti kebiasaan senyum

dan salam, mengucapkan permisi  dan terimakasih. Selain itu metode

yang digunakan dalam pembentukan karakter tersebut yaitu metode

keteladanan yang sering digunakan untuk membimbing siswa selalu

melakukan hal yang baik. Kemudian metode pembiasaan yang

digunakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter melalui kegiatan

berbagai pembiasaan. Dan yang terakhir metode nasihat yang

digunakan untuk menasihati siswa yang melakukan hal yang kurang

baik dan memberi motivasi agar siswa dapat merubah perilakunya.
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(2) Keberhasilan pembentukan karakter melalui sistem full day school

ditunjukkan dengan tercapainya beberapa tujuan pendidikan yang

telah dirancang oleh sekolah. Kemudian ditunjukkan terbentuknya

nilai karakter sebagai berikut : religius, kedisiplinan, kejujuran,

kemandirian, bersahabat/komunikatif, peduli lingkungan, dan

bertanggung jawab.

(3) Faktor yang mendukung ialah fasilitas yang memadai, peran guru dan

wali kelas serta orang tua, sedangkan faktor penghambatnya meliputi

keadaan orang tua, kebiasaan lupa dan kurangnya menghargai waktu.

B. Kajian Teori

1. Kurikulum

a. Pengertian Kurikulum

Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan

pendidikan, sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan

pembelajaran pada semua jenis jenjang pendidikan. Kurikulum harus

sesuai dengan falsafah dan dasar Negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945

yang menggambarkan pandangan hidup suatu bangsa. 21

Secara etimologis, istilah kurikulum (curriculum) berasal dari bahasa

Yunani, yaitu curri yang artinya ‘’pelari’’  dan curere yang berarti

Zainal Arifin , Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum (BANDUNG : PT Remaja
Rosdakarya , 2014) 1
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‘’tempat berpacu’’. Istilah kurikulum berasal dari dunia olah raga,

terutama dalam bidang atlentik pada zaman Romawi Kuno di Yunani.

Dalam bahasa Prancis, Itilah kurikulum berasal dari kata “courier” yang

berarti berlari (to run). Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh

oleh seorang pelari dari garis start sampai dengan garis finis untuk

memperoleh medali atau penghargaan. Jarak yang harus ditempuh tersebut

kemudian diubah menjadi program sekolah dan semua orang yang terlibat

didalamnya. Curriculum is the intire school program all the people

involved in it. Program tersebut berisi mata pelajaran (course) yang harus

ditempuh oleh peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Seperti SD/MI

(enam tahun), SMP/MTS (tiga tahun), SMA/SMK/MA (tiga tahun) dan

seterusnya. Dengan demikian secara terminologis istilah kurikulum (dalam

pendidikan) adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau

diselesikan peserta didik disekolah untuk memperoleh ijazah. 22

b. Peranan dan Fungsi Kurikulum

1) Peranan pengembangan Kurikulum

Kurikulum sebagai program pendidikan yang telah direncanakan

secara sistematis, mengemban peranan yang sangat penting bagi

pendidikan peserta didik. Apabila di analisis secara sederhana sifat

dari masyarakat dan kebudayaan, dimana sekolah sebagai institusi

sosial melaksanakan operasinya, paling tidak dapat ditentukan tiga

22Ibid.,3
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jenis peranan kurikulum yang dinilai sangat pokok atau krusial yaitu :

Peranan konservatif, peranan kritis dan evaluatif, peranan kreatif.

Ketiga peranan tersebut sama pentingnya dan saling berkaitan, yang

dilaksanakan secara berkesinambungan.23

a) Peranan Konservatif

Kebudayaan sudah ada sebelum lahirnya generasi dan tidak

akan pernah mati meski generasi yang bersangkutan sudah habis.

Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam

tingkah laku. Bahkan kebudayaan terwujud  dan didirikan dari

perilaku manusia. Kebudayaan mencakup aturan yang berisi

kewajiban dan tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak atau

tindakan yang dilarang dan yang diizinkan.24

b) Peranan Kritis dan Evaluatif

Kebudayaan senantiasa berubah dan bertambah sejalan

dengan perkembangan zaman yang terus berputar. Sekolah tidak

hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga

memilih dan menilai unsur-unsur kebudayaan yang akan

diwariskan. Dalam hal ini, kurikulum turut aktif dalam kontrol

sosial dan menekankan dalam unsur kritis. Nilai-nilai sosial yang

tidak sesuai lagi dengan keadaan masa mendatang dihilangkan

23 Oemar Hamalik,Dasar-dasar Pengembangan kurikulum(Bandung:PT Remaja RosdaKarya:2008)11
24 Ibid.,12
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dan diadakan modifikasi serta dilakukan perbaikan. Dengan

demikian, kurikulum perlu mengadakan pilihan yang tepat atas

dasar kriteria tertentu.25

c) Peran Kreatif

Kurikulum melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dan

konstruktif, dalam arti menciptakan dan menyusun suatu yang

baru sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan masa

mendatang dalam masyarakat. Guna membantu setiap individu

mengembangkan potensinya. Kurikulum menciptakan pelajaran,

pengamanan, cara berpikir, berkemampuan dan berketrampilan

baru, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketiga

peran diatas harus dilaksanakan secara seimbang sehingga

tercipta keharmonisan diantara ketiganya. Dengan demikian

kurikulum dapat memenuhi tuntutan waktu dan kebutuhan untuk

membantu peserta didik menuju kebudayaan yang akan datang.

sehingga mereka menjadi generasi yang siap dan terampil dalam

segala hal.26

25Ibid.,
26 Ibid,.
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c. Fungsi Kurikulum

Di samping memiliki peranan, kurikulum juga mengemban berbagai

fungsi tertentu. Menurut McNeil isi kurikulum memiliki empat fungsi

yaitu: Fungsi pendidikan umum (cammon general eduction), suplementasi

(supplementation), eksplorasi (exploraxion), dan keahlian

(specialization).27

1) Fungsi Pendidikan Umum (Cammon and General Education),

Yaitu fungsi kurikulum untuk mempersiapkan peserta peserta

didik agar mereka menjadi anggota masyarakat yang bertanggung

jawab sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.28

2) Suplementasi (Supplementation)

Setiap peserta didik memiliki perbedaan baik dilihat dari

perbedaan kemampuan, perbedaan minat, maupun perbedaan bakat.

Kurikulum sebagai alat pendidikan seharusnya dapat memberikan

pelayanan kepada setiap siswa sesuai dengan perbedaan tersebut.

Dengan demikian setiap anak memiliki kesempatan untuk menambah

kemampuan dan wawasan yang lebih baik sesuai dengan minat dan

bakatnya.29

27 Wina Sanjaya,Kurikulum dan Pembelajaran(Jakarta:Kencana:2009),12.
28 Ibid.,
29 Ibid.,
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3) Eksplorasi (Exploration)

Fungsi eksplorasi memiliki makna bahwa kurikulum harus

menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing

siswa. Melalui fungsi ini siswa diharapkan dapat belajar sesuai dengan

minat dan bakatnya, sehingga memungkinkan mereka akan belajar

tanpa adanya paksaan. 30

4) Keahlian (Spealization).

Kurikulum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak

sesuai dengan keahliannya didasarkan atas minat dan bakat siswa.

Dengan demikian kurikulum harus memberikan pilihan berbagai

bidang keahlian, misalnya perdagangan, pertanian, industri atau

disiplin akademik. Memperhatikan fugsi-fungsi diatas , maka jelas

kurikulum berfungsi untuk setiap orang atau lembaga yang

berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan

penyelenggaraan pendidikan.31

30 Ibid.,
31 Ibid.,
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d. Tujuan Kurikulum

Tujuan kurikulum tiap satuan pendidikan harus mengacu ke arah

pencapaian tujuan pendidikan nasional. Sebagaimana telah ditetapkan

dalam Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan

Nasional. Dalam skala yang lebih luas, kurikulum merupakan suatu alat

pendidikan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang

berkualitas. Kurikulum menyediakan kesempatan yang cukup luas bagi

peserta didik untuk mengalami proses pendidikan dan pembelajaran untuk

mencapai target tujuan pendidikan nasional khususnya dan sumber daya

manusia yang berkualitas umumnya. 32

2. Full Day School

a. Pengertian Full Day school

Saat ini pendidikan Full Day School menjadi trend masa kini dalam

dunia pendidikan, perkembangan zaman yang seiring telah mengarahkan

bahwasannya sekolah telah mendapat tantangan sebagai alternatif  jalan

keluarnya untuk memberikan pendidikan yang penuh terhadap anak didik.

Sekolah dengan model ini sangat diminati di kalangan masyarakat modern

yang notabene mempunyai kesibukan diluar rumah sangat tinggi (bekerja),

sehingga perhatian terhadap keluarga khususnya pendidikan karakter

32 Oemar Hamaik,Kurikulum dan Pembelajaran(Jakarta:PT Bumi Aksara:2009), 24
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anak-anak sangat kurang. Oleh karena itu, sekolah model ini dapat

menjadi solusi alternatif bagi pembinaan kegiatan keagamaan maupun

kegiatan lainnya untuk anak. 33

Adapun istilah full day school merupakan  saduran dari Bahasa

Inggris di mana Full artinya penuh, Day artinya hari dan School artinya

sekolah. 34 Sedangkan Full Day School menurut Sukur Basuki adalah

sekolah yang sebagian waktunya digunakan untuk program-program

pembelajaran yang suasananya informal, tidak kaku, menyenangkan bagi

siswa dan membutuhkan kreatifitas dan inovasi dari guru. Sekolah full day

school merupakan model sekolah umum yang memadukan sistem

pengajaran islam secara intensif, yaitu dengan memberikan 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 pulang

pada pukul 15.15. Sementara pada sekolahan-sekolahan umum, anak

biasanya sekolah sampai pukul 13.00. 35

Dengan demikian, sistem Full Day School adalah komponen-

komponen yang disusun secara teratur dan baik untuk menunjang proses

pendewasaan manusia (peserta didik) melalui upaya pengajaran dan

33 Jamal Ma’mur Asmani, Full Day School(Yogyakarta:Ar-Ruzz Media:2017), 20
34 Jhon Echlos, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta :Gramedia, Cet XXIII, 1996), 259,165,504.
35 Jamal Ma’mur Asmani, Full Day School(Yogyakarta:Ar-Ruzz Media:2017)19
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pelatihan dengan waktu disekolah yang lebih panjang atau lama

dibandingkan dengan sekolah-sekolah pada umumnya.

b. Sistem Pembelajaran full day school

Full day school sebagai sebuah terobosan kreatif bidang pendidikan

sangat menarik untuk dikaji aspek kesejarahannya. Dari aspek sejarah

inilah diketahui beberapa hal penting yang bisa diambil kesimpulan dan

bermanfaat dalam memproyeksi masa depan pendidikan. Menurut

Achmed El-Hisyam dalam bukunya Jamal Ma’mur Asmani berpendapat

sejarah munculnya program full day school lahir pada awal tahun 1980-an

di Amerika Serikat yang diterapkan untuk sekolah Taman Kanak-kanak,

yang akhirnya melebar ke jenjang sekolah dasar hingga menengah atas.

Menurut ringkasan penelitian, ketertarikan kebanyakan masyarakat AS

terhadap full day school dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai

berikut:

1) Meningkatnya jumlah orangtua, terutama ibu yang bekerja dan

memiliki anak di bawah usia 6 tahun.

2) Meningkatnya jumlah anak-anak usia prasekolah yang ditampung di

sekolah-sekolah milik publik/masyarakat umum.

3) Meningkatnya pengaruh televisi dan kesibukan (mobilitas) orangtua.

4) Keinginan untuk memperbaiki nilai akademik agar sukses

menghadapi jenjang yang lebih tinggi.
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Dengan adanya full day program, semua masalah diatas diharapkan

dapat diatasi dengan baik. Bedasarkan penelitian sebelumnya disebutkan

bahwa sebagian pelajar yang mengambil full day school program

menunjukkan keunggulan akademik yang lebih baik.36 Pelaksanaan full

day school membutuhkan pemikiran–pemikiran analitis dalam

penyusunan rencana strategis yang membutuhkan kemampuan prediktrif

berdasarkan data dan fakta sehingga kebutuhan-kebutuhan pelaksanaanya

dapat terpenuhi pada saat ini dan masa yang akan datang. Namun, kunci

keberhasilan full day school ini sebenarnya terletak pada kemampuan

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengejawantahkan konsep-konsep

ideal. Dengan kata lain, reliabilitas personal dan prefisional para pengelola

sekolah menjadi faktor dominan bagi tercapainya tujuan sekolah serta

member kontribusi terbesar bagi peningkatan akses masyarakat,

khususnya masyarakat miskin.37

Usaha pengembangan sekolah model ini penting dilakukan,

senyampang tidak meninggalkan aspek-aspek peningkatan mutu

pendidikan. Misalnya :

(1) Pembinaan prestasi akademik harus selalu ditingkatkan dengan

member jadwal remedial secara kolektif atau secara individu

36 Jamal Ma’mur Asmani, Full Day School(Yogyakarta:Ar-Ruzz Media:2017)17
37 Ibid.,20
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bagi anak-anak yang kurang mampu dalam mengikuti pelajaran

di kelas sehingga anak benar-benar menguasai pelajaran.

(2) Pembinaan prestasi non-akademik melalui berbagai kegiatan

ekstrakulikuler harus terus ditingkatkan. Seluruh potensi siswa

sebisa mungkin dapat digali dan disalurkan serta diasah sehingga

kelak setiap siswa dapat mempunyai bidang ketrampilan (bekal

hidup) yang ditekuni secara prefisional sesuai minat dan

bakatnya.

(3) Peningkatan mutu dan kualitas tenaga pengajar, sarana prasarana

belajar termasuk perpustakaan serta sumber-sumber belajar

lainnya.

(4) Memberikan teladan dalam melaksanaka school culture sehingga

siswa memiliki karakter yang tangguh dalam menjalankan

keyakinan agamanya

(5) Menjalin kerja sama antar sekolah dam masyarakat dalam

meningkatkan mutu sekolah.38

Dalam sistem ini, diterapkan juga format game (bermain) dengan

tujuan dengan proses belajar mengajar dengan penuh kegembiraan, penuh

dengan permainan-permainan yang menarik bagi siswa untuk belajar.

Walaupun selama sehari penuh, hal ini sesuai dengan teori Bloom dan

Yacom, yang menyatakan bahwa metode bermain dalam pembelajaran

38 Ibid.,
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salah satunya adalah dengan menggunakan kegembiraan dalam

mengajarkan dan mendorong tercapainya tujuan-tujuan instruksional.39

c. Tujuan Pembelajaran Kurikulum Full Day School

Adapun tujuan diadakannya sistem Full Day School sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah orang tua yang berhubungan memberikan

perhatian kepada anaknya, terutama yang berhubungan dengan

aktivitas anak setelah pulang sekolah.

2. Perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat, dari masyarakat

agraris menuju 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 lingkungn kehidupan perkotaan

yang menuju arah individualisme.

3. Perubahan sosial budaya memengaruhi pola pikir dan cara pandang

masyarakat. Salah satu cirri masyarakat industri adalah mengukur

keberhasilan dengan materi. Hal ini sangat 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

39 Baharuddin,Pendidikan dan Psikologi perkembangan, .229-2230
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zaman sekarang tidak hanya sebatas ibu rumah tangga, namun

dituntut untuk dapat berkarier diluar rumah.40

d. Keunggulan dan Kelemahan Full Day School

Sebagai sebuah terobosan progresif dalam dunia pendidikan, full day

school menarik banyak orangtua yang mempunyai mobilitas tinggi atau

orangtua yang menyadari tantangan zaman yang semakin berat dimana

peran orangtua sudah tidak dominan lagi daa pendidikan anak. Daya tarik

full day school tidak lepas dari berbagai keunggulan dan

keistimewaannya.

Dibawah ini akan dijelaskan keunggulan dan keistimewaannya antara

lain:41

1. Sistem full day school lebih memungkinkan pendidikan secara

utuh. Benyamin S Bloom menyatakan bahwa sasaran objektifitas

pendidikan meliputi tiga ranah yaitu kognitif, afektif dan

psikomotorik. Karena melalui sistem full day school tendensi

kearah penguatan pada sisi kognitif saja lebih dihindari, dalam

arti aspek afektif siswa lebih diarahhkan demikian juga aspek

psikomotorik.

40 http://silabus.org/full-day-school/amp/,diakses pada tanggal 12 Maret 2018.
41 Jamal Ma’mur Asmani, Full Day School(Yogyakarta:Ar-Ruzz Media:2017)31

http://silabus.org/full-day-school/amp/,diakses
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2. Full day school dengan menggunakan waktu lebih panjang

sangat memungkinkan bagi terwujudkannya intensifikasi proses

pendidikan dalam arti siswa lebih mudah diarahkan dan dibentuk

sesuai dengan misi dan orientasi pendidikan sebab aktivitas

siswa lebih mudah terpantau.

3. Sistem Full day school merupakan sistem pendidikan yang

terbukti efektif dalam mengaplikasikan kemampuan siswa dalam

segala hal, seperti aplikasi Pendidikan Agama Islam.

Kelemahan sistem full day school anatara lain :

1. Sistem full day school menimbulkan rasa bosan pada siswa.

Sistem full day school membutuhkan kesiapan fisik, psikologis

dan intelektual yang bagus.42

2. Sistem full day school memerlukan perhatian dan kesungguhan

manejemen bagi lembaga pengelola, agar proses pembelajaran

berjalan optimal

3. Tenaga pengajar professional, dan kompoten dibidangnya. Jadi

pelaksanaan full day school adalah memeberikan dasar yang kuat

terhadap siswa dan untuk mengembangkan minat dan bakat serta

mengembangkan kecerdasan siswa dalam segala aspek. Hanya

saja dalam aplikasinya perlu didukung oleh berbagai aspek

42 Nor Hasan, ‘’Full Day School Model Alternatif Pembelajaran PAI’’, Jurnal Pendidkan
Tadris, Vol.1 No.1, 2006, 114-115
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seperti halnya sarana dan prasarana pendidikan, dan kurikulum.

Dengan demikian sekolah yang disyaratkan memenuhi kreteria

full day school dapat secara efektif yang mampu mengelola dan

memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki.43

3. Karakter

a. Pengertian Karakter

Untuk mengetahui pengertian karakter, kita dapat melihat dari dua sisi,

yakni sisi kebahasaan dan sisi istilah. Secara etimologis, istilah karakter

berasal dari bahasa Latin kharakte, kharassaein, dan kharax, dalam bahasa

Yunani character dari kata charassein, yang berarti membuat tajam dan

membuat dalam. Dalam bahasa Inggris character dan dalam bahasa

Indonesia lazim digunakan dengan istilah karakter. Sementara itu, dalam

Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), Pusat Bahasa Departemen Pendidikan

Nasional kata karakter berarti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti

yang membedakan seseorang dengan yang lain, atau bermakna bawaan,

hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat,

temperamen, watak. Maka istilah berkarakter artinya memiliki karakter,

memiliki kepribadian, berprilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak.

Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang

43 Sekolah Kehidupan Berbasis Realitas(Kritik atas Gagasan Program ‘’Full Day School”)
diakses 19 Januari 2017
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berusaha malakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan YME, dirinya,

sesama, lingkungan, Bangsa dan Negara serta dunia Internasional pada

umumnya dengan mengoptimalkan potensi(pengetahuan) dirinya dan

disertai dengan kesadaran, emosi dan motivasinya (perasaannya).44

Sedangkan menurut istilah (terminologis) terdapat beberapa pengertian

tentang karakter yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya :

a. Imam Ghozali menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan

akhlaq,yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, atau melakukan

perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika

muncul tidak perlu dipikirkan lagi

b. Winnie memahami bahwa istilah karakter memiliki dua pengertian

tentang karakter. Pertama,ia menunjukkan bagaimana seseorang

bertimhkah laku. Apabila seseorang bertingkah laku tidak jujur,

kejam, atau rakus, tentulah orang tersebut memanifestasikan

perilaku buruk. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku jujur,

suka menolong, tentulah orang tersebut mamanifestasikan karakter

mulia. Kedua istilah karakter erat kaitannya dengan ‘personality’.

Seseorang bisa disebut’orang yang berkarakter’ (aperson of

character) apabila tingkah lakunya sesuai kaidah moral.45

44 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter konsep dan implementasi(Bandung:Alfabeta,2014)1-2
45 Ibid.,2-3
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Berdasarkan pada beberapa pengertian tersebut diatas, dapat dimaknai

bahwa karakter adalah keadaan asli yang ada dalam diri individu

seseorang yang membedakan antara dirinya dengan orang lain. Pengertian

karakter, watak dan kepribadian memang sering tertukar-tukar dalam

penggunaannya. Oleh karena itu, tidak heran dalam penggunaanya

seseorang terkadang tertukar menyebutkan karaker, watak atau

kepribadian. Hal ini karena ketiga istilah ini memang memiliki kesamaan

yakni sesuatu yang ada dalam diri individu seseorang yang cenderung

menetap secara permanen. Adanya kesamaan diantara karakter dan watak

(kepribadian) memang karena kedua-duanya adalah merupakan sifat dasar

(asli) yang ada dalam diri individu seseorang. Atau hal-hal yang sangat

abstrak dalam diri seseorang. Dimana seseorang sering menyebutnya

tabiat atau perangai. Karakter memang meruapakan sifat batin manusia

yang mempengaruhi segenap pemikiran dan perbuatannya. Karakter dapat

ditemukan dalam sikap-sikap seseorang terhadap dirinya, terhadap orang

lain, terhadap tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya dan dalam situasi

atau keadaan yang lainnya. Berdasarkan pembahasan di muka dapat

ditegaskan bahwa karakter merupakan perilaku manusia yang

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia,

lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap,

perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama,

hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Orang yang perilakunya
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sesuai dengan norma-norma disebut berkarakter mulia. Karakter mulia

berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya, yang

ditandai dengan nilai-nilai seperti reflektif, percaya diri, rasional, logis,

kritis, analitis, kreatif, dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung

jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat

dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati dan nilai-nilai lainnya.

Individu juga mampu bertindak sesuai potensi dan kesadarannya

tersebut.46

a) Nilai-nilai Karakter

Adapun nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan

karakter bangsa yang diidentifikasikan adalah sebagai berikut:

1) Religius

Berkaitan dengan nilai ini, pikiran, dan tindakan seseorang

yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan

dan/atau ajaran agamanya.47

2) Jujur

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan,

tindakan, dan pekerjaan.

46 Ibid.,3-4
47Heri Gunawan, Pendidikan Karakter konsep dan implementasi(Bandung:Alfabeta,2014),33.
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3) Toleransi

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, ras,

suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda

darri dirinya.

4) Disiplin

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada

berbagai ketentuan dan peraturan

5) Kerja keras

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam

mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

6) Kreatif

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau

hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.

7) Tanggung Jawab

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.48

48 Mustari mohammad, Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada,2014) 1-207.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penuliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian

kualitatif adalah penilitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang di

alami oleh subjek penelitian. Dalam ha ini jenis penelitian yang di gunakan

penelitian lapangan adalah studi kasus yaitu uraian dan penjelasan komperhensif

mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi

(komunitas), suatu program atau suatu  situasi sosial. Peneliti studi kasus

berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang di teliti.49

Jenis penelitian studi kasus di gunakan karena dapat meniliti terkait tentang

upaya mengembangkan berbahasa Indonesia pada anak usia dasar.

B. Kehadiran Peneliti

Ciri khas peneliti kualitatif tidak di pisahkan pengamatan berperan serta,

namun perananan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenario, sehingga

dalam penelitian ini, seorang peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus

pengumpu data. Sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.50

49 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif(Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2003), 201.
50 Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Pualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 163.

37



38

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di SD Muhammadiyah di Jl. Batoro Katong No.06

Ponorogo, Jawa Timur, 63411.

D. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan

sedangkan data lainnya adalah observasi, wawancara dan dokumen. Maksud dari

kata-kata dan tindakan adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati

dan diwawancari terkait dengan pelaksanaan paguyuban orang tua di SD

Muhammadiyah Ponorogo . Sedangkan sumber dan data tertulis, foto, serta hal-

hal lain yang diperlukan merupakan pelengkap dari penggunaan metode

wawancara dan observasi.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dalam dalam penelitian kualitatif ini menggunakan

wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif, fenomena

dapat dimengerti maknanya dengan baik, apabila dilakukan interaksi dengan

subyek melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar, dimana

fenomena tersebut berlangsung. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan:
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1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak,

yaitu pewawancara (interview) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan

yang diwawancarai (interview) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.51

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah

wawancara mendalam artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan

secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan sehingga

dengan wawancara mendalam ini data-data dapat terkumpul secara maksimal.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pembentukan

karakter  melalui sistem full day school di SD Muhammadiyah Ponorogo.

Dalam penelitian ini orang-orang yang dijadikan informan meliputi kepala

sekolah, guru, orang tua siswa, dan siswa SD Muhammadiyah Ponorogo..

Hasil wawancara tersebut tertulis lengkap dengan kode- kode dalam transkrip

wawancara.

2. Observasi

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan

sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi dapat dilakukan

baik secara langsung maupun tidak langsung. 52

Dalam penelitian ini digunakan jenis  observasi non partisipan yaitu

dimana observer tidak ikut didalam kehidupan orang yang akan diobservasi,

51 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarata: Rineka Cipta, 2008), 127.
52 Sutrisno Hadi, Metodelogi Riserch (Jilid 2) (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 151.
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dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. Didalam  hal observasi

hanya bertindak sebagai penonton tanpa harus ikut terjun langsung ke

lapangan. 53

Dengan teknik ini peneliti mengamati kegiatan-kegiatan pembentukan

karakter dalam sistem full day scholl.

3. Dokumentasi

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis,

terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat,

teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah

penyelidikan.54

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung

ditujukan pada subyek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah

catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh

seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan

berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamiahan yang sukar diperoleh,

sukar ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas

pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.55

53http://akbar-iskandar.blogspot.com/2011/05/jenis-observasi-partisipannon_html (diakses pada
tanggal 01-02-2018).

54 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
2007), 141.

55 Ibid., 183.

http://akbar-iskandar.blogspot.com/2011/05/jenis-observasi-partisipannon_html
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Dokumen tulisan dan gambar yang berupa data umum dari:

a. Sejarah berdirinya SD Muhammadiyah Ponorogo.

b. Letak geografis SD Muhammadiyah Ponorogo.

c. Visi dan misi SD Muhammadiyah Ponorogo.

d. Struktur organisasi SD Muhammadiyah Ponorogo.

e. Sarana dan prasarana SD Muhammadiyah Ponorogo.

Beserta data deskripsi yang berupa tulisan dan gambar dari pelaksanaan

full day school di SD Muhammadiyah Ponorogo.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki

lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Teknik analisis data

dalam kasus ini menggunakan analisi data kualitatif, mengikuti konsep yang

diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas datanya sampai

jenuh.
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Berikut ini adalah bentuk analisis data menggunakan model Interaktif

(interactive model) meliputi:

Keterangan:

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah

dengan teks yang bersifat naratif.

Pengumpulan
data

Penyajian data

Reduksi data

Kesimpulan-kesimpulan:
penarikan/verivikasi

Gambar 3.1: Komponen dalam Analisis Data (Interctive model)
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3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah

ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti

menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis

atau teori.56

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pengecekan keabsahan data ini perlu di terapkan pembuktian kebenaran

temuan hasil penelitian dengan kenyataan dilapangan. Adapun pengecekan

keabsahan data sebagai berikut:57

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan peneliti kembali kelapangan,

melakukan pengamatan, wawancara, lagi dengan sumber data yang

pernah di temui maupun yang baru, dengan perpanjangan pengamatan

ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin

terbentuk, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai,

sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

56 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 253.
57 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2017), 270-272.
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2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara

lebih cermat dan berkesinambungan. Sebagai bekal peneliti untuk

meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai

referensi buku, maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi

yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka

wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat

digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar atau

dipercaya atau tidak.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Jadi triangulasi

adalah cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan

konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu

mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari

berbagai pandangan dengan kata lain bahwa triangulasi, peneliti dapat

me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan

berbagai sumber, metode, atau teori.58

58 Lexy Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 330-332.
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H. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tahapan Pra Lapangan

Ada enam tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti

dalam tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu

dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. Kegiatan dan pertimbangan

tersebut adalah sebagai berikut:

a) Menyusun rancangan penelitian,

b) Memilih lapangan penelitian,

c) Mengurus perizinan,

d) Menjajaki dan menilai lapangan,

e) Memilih dan memanfaatkan informan,

f) Menyiapkan perlengkapan penelitian,

g) Persoalan etika penelitian.59

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian,

yaitu:

a) Memahami latar penelitian dan persiapan diri,

b) Memasuki lapangan,

c) Berperan serta sambil mengumpulkan data.60

59 Ibid., 127-134.
60 Ibid., 137.
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BAB IV

DESKRIPSI DATA

A. Deskripsi Data Umum

1. Sejarah Berdirinya SD Muhammadiyah Ponorogo

Diawali pada tanggal 1 Januari 1921 dirintis berdirinya sekolah

Madrasah Muhammadiyah, yang semula menempati rumah warga

Muhammadiyah di Jln. Hayam Wuruk (Sebelah Timur Pasar Legi). Pada

mulanya yang menjadi murid-murid adalah para putra-putri warga

Muhammadiyah saja, namun semakin lama sekolah ini diminati oleh warga

masyarakat terutama yang beragama islam.

Pada tanggal 22 Februari 1922 lembaga pendidikan ini telah diakui

oleh pemerintah Belanda dan disebut sebagai Island School Midle Qur’an

(Sekolah yang berisi Agama Islam). Sekitar tahun 1945 , masih dalam

pendudukan Jepang sekolah tersebut diganti menjadi sekolah Rakyat yang

terdiri dari kelas I (satu) sampai dengan kelas V (lima). Pada tahun 1953

menjadi Sekolah Dasar Muhammadiyah. Walapun pada masa itu dalam masa

penjajahan, dimana sosial ekonomi mengalami masa-masa sulit, namun pada

masa itu masih merupakan masa-masa keemasan bagi warga Muhammadiyah

yang berada di Timur Pasar Legi, karena warga Muhammadiyah sebagian

besar  adalah pedagang/ pengusaha batik dan batik pada waktu itu masih

sangat diminati masyarakat terutama dikalangan masyarakat priyayi/ningrat.

46
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Oleh karena itu dana yang diperoleh untuk merintis berdirinya lembaga

pendidikan ini cukup memadai dan diperoleh dari dermawan-dermawan

anggota Muhammadiyah.  Apalagi warga Muhmmadiyah sangat  mendukung

agar lemabaga ini dapat berkembang. Walaupun demikian lembaga ini tidak

hanya menerima murid-murid dari warga Muhammadiyah saja, namun juga

menerima murid dari masyarakat lain, tidak sedikit dari masyarakat kurang

mampu. Dalam hal ini maka mereka diberi keringanan bahkan dibebaskan

dari pembayaran SPP.

Pada tahun 1923 pendiri lembaga ini (Bapak Ali Diwiryo) membentuk

semacam organisasi untuk Pembangunan Islam Muhammadiyah (PIM). Pada

tahun 1924 PIM mampu merealisir bangunan gedung sebanyak 5 (lima) local

di Jalan Batoro Katong yang kemudian pada tahun 1951 ditambah satu local

lagi. Di jalan Batoro Katong inilah oleh Pemimpin Daerah Muhammadiyah

Ponorogo dijadikan pusat Perguruan Muhammadiyah yang pertama dan

menjadi komplek sekolah Muhammadiyah, karena disitu kemudian didirikan

SMU, SMP, MA, MTS serta sore hari dipakai IAIM yang akhirnya menjadi

UNMUHPO, kemudian dalam perjalanan diadakan tata komplek,

UNMUHPO pindah ke Kecamatan Siman sedangkan MA dan MTs pindah ke

Timur Stadion. 61

61Hasil dokumentasi dari SD Muhammadiyah Ponorogo pada tanggal 22 Oktober 2018
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2. Letak Geografis SD Muhammadiyah Ponorogo

SD Muhammadiyah  Ponorogo berada di Kecamatan Kota Ponorogo

tepatnya di Jl. Batoro Katong No.06 , dekat dengan Pusat Pemerintahan

Kabupaten Ponorogo dan di jalan protokol dengan lalu lintas yang padat dan

penduduk yang padat pula. Masyarakatnya sebagian besar pegawai /

karyawan dan pedagang serta masyarakat yang agamis.62

62 Hasil dokumentasi dari SD Muhammadiyah Ponorogo pada tanggal  24 Oktober 2018



4. Sarana dan Prasarana SD Muhammadiyah Ponorogo

a. Tanah dan Halaman

Tanah SD Muhammadiyah berasal dari pemerintah seluas 5358 M2

dan dari tanah wakaf  seluas 2565 M2.

b. Gedung

SD Muhammadiyah Ponorogo memiliki beberapa ruang untuk

kegiatan belajar mengajar setiap hari, diantaranya adalah 30 ruang kelas

dengan kondisi baik, 2 ruang guru dengan kondisi baik, 1 ruang kepala

madrasah dengan kondisi baik, 1 ruang  tata usaha dengan kondisi baik, 1

ruang BK/BP dalam kondidi baik, 1 ruang drum band dalam kondisi baik,

1 ruang musik dalam kondisi baik, 1 tempat ibadah dalam kondisi baik, 1

ruang koperasi dalam kondisi baik, 6 gudang dalam kondidi baik,

memiliki 5 Laboratorium dan 1 Studio (bahasa, komputer dan internet,

Al-Islam, MIPA, Robotika dan Studio  musik) yang masing-masing ruang

dengan keadaan baik, 3 ruang perpustakaan dengan kondisi baik, 1 ruang

UKS dalam kondisi baik, dan 20 ruang toilet dalam kondisi baik.

5. Visi dan Misi SD Muhammadiyah Ponorogo.

Motto :

SD KESATRIA ( Sekolah Dasar Kreatif, Efektif, Sabar, Aktif, Tertib,

Rajin, Islami, dan Amanah ).

50
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a. Visi:

“Terwujudnya siswa yang islami, Berprestasi, dan peduli

lingkungan’’.

b. Misi:

1) Mewujudkan siswa yang iman dan taqwa.

2) Menanamkan jiwa berakhlakul karimah.

3) Mengembangkan bakat dan minat siswa.

4) Meningkatkan kemampuan akademik.

5) Menanamkan peduli lingkungan.

c. Tujuan:

1) Siswa rajin beribadah.

2) Siswa hafal Juz Amma.

3) Siswa memiliki sikap berakhlakul karimah.

4) Siswa memiliki sikap karakter yang berkepribadian.

5) Siswa trampil mengembangkan bakatnya.

6) Siswa berprestasi dalam bidang bakat dan minat yang dimiliki.

7) Siswa memiliki nilai hasil belajar di atas Kreteria Ketuntasan

Minimal.

8) Banyak prestasi bidang akademik.

9) Siswa memiliki jiwa peduli lingkungan.

10) Siswa memiliki jiwa peduli sosial.
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6. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

SD Muhammadiyah Ponorogo memiliki beberapa tenaga pendidik dan

tenaga kependidikan yang berjumlah 57 orang. Diantaranya 1 orang Kepala

Sekolah,  41 orang guru tetap (PNS), 15 orang Karyawan.

7. Kegiatan Unggulan yang Telah Dilaksanakan

a. Pembiasaan Pagi

Setiap hari sesuai dengan jadwal piket nya, beberapa guru

menyambut kedatangan siswa/siswi SD Muhammadiyah Ponorogo di

depan pintu masuk sekolah, dengan pembiasaan berjabat tangan antara

siswa dengan guru.

Apabila seluruh siswa sudah datang , semua  siswa dikumpulkan

di halaman Madrasah untuk mengadakan pembiasaan pagi.

Pembiasaan pagi diisi dengan kegiatan muatan lembaga sebagai

program unggulan. Kegiatan itu meliputi : 1) Hafalan surat pendek

(Juz 30) , 2) Hafalan hadist pilihan , 3) Hafalan Do’a sehari-hari,

4) Bahasa Arab , 5) Bahasa Inggris , 6) Peduli Lingkungan.

Setelah selesai kegiatan pembiasaan , seluruh siswa menuju kelas

masing-masing  dan berbaris rapi di depan kelas untuk berjabat tangan

kepada guru kelas .

Kemudian seluruh siswa/siswi duduk ditempatnya dan

melaksanakan pembiasaan berdoa sebelum mengawali pembelajaran,
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setelah itu bagi kelas yang mendapat jadwal sholat dhuha, langsung

menuju masjid untuk melaksanakan sholat dhuha berjamaah dengan

bimbingan guru.

b. Target membaca dan menghafal Al-Qur’an

Di SD Muhammadiyah Ponorogo memiliki program unggulan

yaitu Program hafalan Al-Qur’an, tamat SD hafal juz amma. Program

ini mulai diberlakukan sejak kelas I hingga kelas VI. Surat yang dibaca

atau dihafalkan  juz amma dimulai dari surat An-Naba’ sampai surat

An-naas. Ujian hafalan ini dilakukan pada saat UH ( ulangan harian )

dan UTS ( ulangan tengah semester )  semester 1 dan semester 2.

c. Robotika

Robotika merupakan salah satu program unggulan di SD

Muhammadiyah Ponorogo. Program robotika ini adalah program

unggulan  yang menambah pengetahuan dan wawasan siswa tentang

cara merakit robot. Selain juga dilengkapi dengan sarana peralatan

robotika yang memadai untuk latihan robotika baik teori maupun

praktek.

d. Kegiatan Ekstrakulikuler

Di SD Muhammadiyah ini memeliki 2 kegiatan ekstrakulikuer

yaitu kegiatan ekstra wajib dan kegiatan ekstra pilihan sesuai dengan

bakat dan minat siswa. Kegiatan siswa wajib meliputi Pandu

HW/Pramuka untuk kelas III dan V. Sedangkan kegiatan ekstra pilihan
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nya antara lain bela diri tapak suci, patroli keamanan sekolah, tenis

meja, bimbingan belajar, dokter kecil, seni lukis, seni musik, seni

hadroh, seni tari, panjat tebing, drum band, sepak bola/futsal, bola

volly.

8. Daftar Prestasi SD Muhammadiyah Ponorogo

SD Muhammadiyah Ponorogo adalah Sekolah Dasar Standart Nasional

yang sudah berakreditasi A. Selain itu juga termasuk SD Unggulan Peringkat

2 Tingkat Jawa Timur. SD Muhammadiyah Ponorogo juga sekolah

berkarakter ( Juara II Lomba SD Pendidikan Karakter Bangsa Jawa Timur).

SD Muhammadiyah pernah mejuarai kontes robot Internasional Islamic

School Robot Olympiad (IISRO) di Kuala Lumpur bulan lalu.63

63 Hasil dokumentasi dari SD Muhammadiyah Ponorogo pada tanggal 24 Oktober April 2018
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B. Deskripsi Data Khusus

1. Latar Belakang SD Muhammadiyah Ponorogo Menerapkan Kebijakan

Program Full Day School .

Pemerintah memulai mencanangkan program full day school tahun

2017, namun SD Muhammadiyah Ponorogo sudah  menerapkan

pembelajaran yang di mulai dari pagi hingga pulang sore hari. Latar belakang

SD Muhammadiyah Ponorogo melaksanakan full day school , sebagaimana

yang disampaikan oleh kepala sekolah SD Muhammadiyah Ponorogo bapak

Triono Alli Mustofa, M.Pd.I sebagai berikut :

“ SD Muhammadiyah Ponorogo adalah sekolah swasta, oleh
karena itu terlepas dari program pemerintah mengenai full day
school, sejak tahun 2003 SD Muhammadiyah Ponorogo sudah
menerapkan pembelajaran yang di mulai dari pagi hingga pulang
sore hari. Semua itu berawal dari pertimbangan orang tua , yang
menghendaki ada pembelajaran tambahan , misalnya TPA dan
kegiatan ekstra lainnya. Selain itu juga ada kekhawatiran orang tua
yang bekerja hingga sore hari , sehingga anaknya tidak ada yang
mengawasi ketika orang tuanya belum pulang kerja. Meskipun
pemerintah belum menerapkan full day school , namun SD
Muhammadiyah Ponorogo sudah lama melaksanakan
pembelajaran  hingga sore hari.’’64

Dengan memperhatikan masukan dari dewan sekolah, tokoh

masyarakat, yayasan, dan wali murid maka SD Muhammadiyah melakukan

pengembangan kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu

melalui penyelenggaraan sistem pendidikan full day school, sistem pendidikan

full day school ini memadukan kurikulum nasional dengan kurikulum yayasan

64 Lihat Transkip Wawancara Nomor 05/W/29-X/2018
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dan mengacu kepada standar nasional pendidikan. Sebagaimana yang

disampaikan oleh Ibu Farida Khasnawaty,S.Pd selaku waka kurikulum di SD

Muhammadiyah Ponorogo menjelaskan mengenai latar belakang SD

Muhammadiyah Ponorogo melaksanakan program full day scholl adalah

sebagai berikut :

‘‘Dengan diterapkannya sistem pembelajaran full day school
diharapkan SD Muhammadiyah Ponorogo menjadi sekolah
yang berkualitas serta unggul dalam pembentukan karakter
maupun kepribadian, mencetak generasi islam, bangsa dan
berakhlaq mulia’’65

Sedangkan menurut Bu Diah , selaku wali kelas 5  juga menambahkan

bahwa  program pembelajaran full day school adalah sebagai berikut :

“Kalau menurut saya, full day school itu adalah sekolah yang
sudah memfasilitasi peserta didik mulai dari kognitif,
psikomotorik, sikap, afektif dan kemampuan-kemampuan  lain
yang dibutuhkan peserta didik, misalnya : kemampuan baca
tulis Al-qur’an atau tilawahnya dan kemampuan bakat minat
anak-anak yang sekarang ini  sangat banyak sekali diminati.
Untuk mengembangkan dan memfasilitasi bakat minat tersebut,
bisa dikembangkan di sekolah, sehingga pulang sekolah anak-
anak tidak memerlukan pembelajaran lagi, jadi dengan adanya
kegiatan full day school dapat membantu mengembangkan
bakat minat siswa yang dulunya bakat dan minat tersebut
belum diketahui.’’66

Bu.Hindun Kholifah selaku wali kelas 6 menambahkan latar belakang

diadakannya sistem pembelajaran full day school di SD Muhammadiyah

Ponorogo sebagai berikut :

65 Lihat Transkip Wawancara Nomor 02/W/22-X/2018
66 Lihat Transkip Wawancara Nomor 03/W/22-X/2018
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“ Kegiatan anak di sekolah sudah tercover, sehingga orang tua
sangat mendukung dan tidak ada rasa khawatir kepada anaknya
, apabila anaknya akan pergi kemana-mana tanpa tujuan yang
jelas. Selain itu orang tua juga  menginginkan anaknya bisa
membaca, mengaji dan mengembangkan kegiatan lainnya dan
kebetulan di SD Muhammadiyah Ponorogo ini adalah sekolah
yang unggul dibidang keagamaannya. Dan juga untuk
mengurangi kebiasaan anak bermain HP.’’67

Dibalik kesuksesan program pembelajaran full day school di SD

Muhammadiyah Ponorogo, ternyata juga terdapat beberapa kendala yang

muncul diawal diadakannya program ini. Awalnya program full day school

hanya diterima oleh beberapa siswa dan wali murid , dengan beberapa alasan-

alasan yang dikemukakan misalnya anak akan merasa kelelahan karena harus

belajar mulai pagi hingga sore hari . Namun, seiringnya berjalannya waktu

semua siswa dan wali murid menerima program tersebut. Sebagaimana

penjelasan bapak  Triono Ali Mustofa, M.Pd.I selaku kepala sekolah SD

Muhammadiyah Ponorogo mengenai kendala tersebut adalah sebagai berikut :

“ Memang Awalnya khusus untuk kelas 1 , karena peralihan
dari TK kemudian ke SD kemungkinan masih belum adaptasi,
oleh karena itu kelas 1 pulang siang, paling tidak setelah sholat
dhuhur pulang. Namun setelah efektif dan beradaptasi anak –
anak mulai terbiasa mengikuti sampai kegiatan ekstra les,
sehingga siswa pulang sampai jam 14.00. Memang awalnya ada
anak yang mengantuk,  menangis dan orang tuanya ada juga
yang rewel atau menolak program tersebut , namun itu adalah
hal yang wajar karena belum beradaptasi. Seiring  berjalannya
waktu siswa dan orang tua bisa menerima program full day
school tersebut. Karena adanya  pertimbangan mayoritas orang
tua yang bekerja sampai sore hari sehingga apabila anaknya
pulang siang , dirumah tidak ada orangtua ,  hanya ada

67 Lihat Transkip Wawancara Nomor 04/W/24-X/2018
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pembantu atau neneknya  jadi anak – anak kurang terkontrol .
“.68

2. Penerapan Program Full Day School di SD Muhamadiyah Ponorogo

Sejak tahun 2003 SD Muhamadiyah Ponorogo sudah melaksanakan

kegiatan pembelajaran yang dimulai dari pagi hingga sore hari , meskipun

pemerintah belum mencanangkan program full day school. Sebagaimana yang

disampaikan oleh kepala sekolah SD Muhammadiyah Ponorogo bapak Triono

Alli Mustofa,M.Pd.I, bahwa penerapan program full day school di SD

Muhamadiyah Ponorogo adalah sebagai berikut :

“ Pemerintah menerapkan full day school memang diutamakan
untuk sekolah- sekolah negeri. Namun  bagi sekolah yang
menghendaki full day school, ada patokannya yaitu setiap jam
kerja dalam seminggu mencukupi 37,5 ( tiga puluh tujuh koma
setengah) jam,  sehingga dari itu akan ada 2 istilah yaitu full
day dan five day ( lima hari sekolah ) yang sudah diterapkan
dikota – kota besar. Artinya jam berapapun pulangnya yang
penting sudah mencukupi itu , namun bagi sekolah negeri
untuk guru yang PNS setidaknya dalam satu minggu
mencukupi 37,5 (tiga puluh tujuh koma setengah) jam . Dan
untuk sekolah yang ingin  menerapkan pembelajaran full day
school harus mencukupi  37,5  jam  (tiga puluh tujuh koma
setengah) jam dalam satu minggu.”69

Bu Diah, selaku wali kelas 5  juga menambahkan bahwa  penerapan

program pembelajaran full day school adalah sebagai berikut :

“ Di SD Muhammadiyah ini, jam efektif untuk kelas atas sampai
jam 12.45 setelah itu ISOMA , kemudian mulai jam 13.30 ada
tambahan  yaitu baca tulis al-qur’an, dan ekstra kulikuler
misalnya futsal, tapak suci, seni lukis, seni tari, seni musik,

68 Lihat Transkip Wawancara Nomor 05/W/29-X/2018
69 Lihat Transkip Wawancara Nomor 05/W/29-X/2018
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hadroh dan masih banyak lainnya, serta dibentuk komunitas -
komunitas yang khusus kelompok – kelompok yang dibina
untuk arahan prestasi seperti komunitas MIPA, Robotik ,
bahasa inggris dan pelajaran pendukung pelajaran pagi.
Penerapan pembelajaran full day school sendiri berbeda dengan
pembelajaran di pagi hari. Karena faktor utamanya mungkin
pengkondisian anak, maka pembelajaran di siang hari dibuat
santai tetapi materi yang disampaikan mengena ke anak dan
kebetulan saya mengajar di jam tambahan BTA dan juga
komunitas MIPA. 70

Selain itu Bu Diah selaku guru kelas 5 di SD Muhammadiyah Ponorogo

juga menemukan beberapa kendala pada saat awal diterapkannya program

full day school adalah sebagai berikut :

“Kendala yang sering muncul saat pembelajaran siang hari, anak
tidak mau kalau metode pembelajarannya sama hal nya dengan
metode di pagi hari. anak juga tidak mau untuk disuruh menulis.
Maka dari itu untuk mengatasi kebosenan anak saat belajar siang
hari dengan menggunakan metode yang berbeda. Kebetulan saya
mengajar BTA, maka metode yang saya pakai yaitu muroja’aah
hafalan dan baca simak. Selain itu metode pembelajarannya dibuat
santai tetapi materi yang disampikan mengena ke anak.’’71

Ada beberapa kegiatan yang dibuat dalam penerapan full day school di

SD Muhammadiyah Ponorogo. Kegiatan tersebut dikemas menjadi kegiatan

keagamaan, ekstrakulikuler dan juga juga kegiatan komunitas. seperti halnya

yang dikatakan oleh Bu.Farida Khasnawaty,S.Pd selaku waka kurikulum

menambahkan :

“ Kegiatannya banyak mas. ada program unggulan yaitu tamat SD
hafal juz amma, program pengembangan diri, dan program

70 Lihat Transkip Wawancara Nomor 03/W/22-X/2018
71 Lihat Transkip Wawancara Nomor 03/W/22-X/2018
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penunjang. selain itu di SD Muhammadiyah ini juga
mempunyai lebih dari 10 ekstrakulikuler dan komunitas.’’72

3. Pembentukan Karakter Siswa Dalam Kurikulum Full Day School di SD

Muhammadiyah Ponorogo.

Memperbaiki dan membentuk karakter seseorang bukanlah hal yang

mudah. Perlu peran penting dari berbagai pihak untuk mewujudkannya.

pembentukan karakter tidak lepas dari yang namanya pendidikan.

Pemebentukan karakter generasi muda dapat dimulai dari lingkungan sekolah

sebagai pendidikan formal juga berperan penting dalam membentuk karakter

generasi muda sejak dini. Seperti hal nya keingina Mendikbud yang berupaya

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan cara memebentuk

karakter para pelajar melalui pemberlakuan belajar selama 40 jam dalam 5

hari di sekolah. Di SD Muhammadiyah sendiri adalah sekolah yang sudah

menerapkan sistem pembelajaran full day scholl. Pembelajarannya sendiri

dimulai dari jam 07.00-16.00. Pembentukan karakter sendiri di SD

Muhammadiyah Ponorogo menanamkan karakter diantaranya, disiplin,

religius, peduli lingkungan, kreatif, jujur, bertanggung jawab dan juga

toleransi.

Seperti halnya yang dikatakan oleh bapak Triono Alli Mustofa, M.Pd.I

selaku kepala sekolah sebagai berikut :

72 Lihat Transkip Wawancara Nomor 02/W/22-X/2018
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‘‘ Pembiasaan pembentukan karakter sendiri sudah dimulai saat
pagi hari. Bapak ibu guru dan karyawan berjabat tangan terlebih
dahulu sebelum mengajar jam pelajaran pertama, kemudian
setelah bel masuk, anak dibariskan di depan kelasnya masing-
masing, kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan kedisiplinan
kepada anak.’’73

Tidak hanya pembentukan karakter disiplin itu saja, SD

Muhammadiyah adalah sekolah yang unggul di bidang keagamaannya. karena

visi dari sekolah itu tidak lain untuk mencetak siswa/siswi yang islami. Bu.

Farida Khasnawaty,S.Pd juga mengungkapkan :

‘‘ Dengan diterapkannya sistem pembelajaran full day school
diharapkan SD  Muhammadiyah Ponorogo menjadi sekolah
yang berkualitas serta unggul dalam pembentukan karakter
maupun kepribadian, mencetak generasi islam, bangsa dan
berakhlaq mulia.’’74

Bu Hindun Kholifah selaku wali kelas 6 juga menambahkan, karakter

anak dibentuk melalui pembiasaan sejak dini diantaranya :

‘‘ Ketika mengajar dikelas, ada beberapa point yang ditanamkan
kepada anak. Hal itu untuk membentuk kebiasaan positif dan
karakter anak. Kebiasaan itu antara lain disiplin, religius dan
peduli lingkungan. Untuk religius sendiri sebelum memulai
pelajaran anak dibiasakan unuk berdo’a terlebih dahulu. Anak
tidak ramai ketika bapak/ibu guru menerangkan pelajaran itu
masuk dalam kedisplinan dan yang terakir yang sering saya
tanamkan adalah peduli lingkungan yaitu anak harus dan wajib
membuang sampah pada tempatnya, selin itu saya menghimbau
untuk menjaga kebersihan kelas. Oleh karena itu dikelas dibuat
jadwal piket.’’75

73 Lihat Transkip Wawancara Nomor 06/W/12-XI/2018
74 Lihat Transkip Wawancara Nomor 02/W/22-X/2018
75 Lihat Transkip Wawancara Nomor 04/W/24-X/2018
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Di SD Muhammadiyah ini adalah sekolah yang sudah dibilang

sekolah yang luar biasa. Karena sekolah ini memiliki Akreditasi A dan juga

sekolah unggulan Muhammadiyah peringkat 2 Jawa Timur. Selain itu SD

Muhammadiyah ini mempunyai target yaitu program hafalan al-qur’an, tamat

SD hafal Jus Amma.

Seperti halnya yang diinginkan oleh waka kurikulum Bu.Farida

Khasnawaty,S.Pd :

‘‘ Kalau target sendiri, sesuai dengan visi dan misi sekolah, kami
mempunyai target/program unggulan seperti tamat SD  hafal juz
amma,hadist dan do’a sehari-hari. selain itu juga pembiasaan
perilaku islami seperti sholat dhuha dan sholat wajib
berjama’ah. Semoga setelah lulus dari SD ini anak mempunyai
bekal entah itu keagamaannya ataupun bidang umumnya.’’76

Bapak Triono Ali Mustofa, M.Pd.I selaku kepala sekolah

menambahkan perihal target tamat SD hafal Jus Amma :

‘‘ Selain berdoa sebelum dan sesudah belajar, siswa/siswi di SD
Muhammadiyah ini mempunyai target yaitu tamat SD hafal Jus
Amma mulai dari kelas I hingga kelas VI. Surat yang dibaca
mulai dari surat An-naas sampai dengan surat An-naba‘.
Metode yang dipakai adalah One Day One Ayat. Jadi satu hari
membaca satu ayat secara bersama-sama dan diulang-ulang,
sehingga nanti ketika ulangan akhir semester target hafal satu
surat bisa terpenuhi.’’77

76 Lihat Transkip Wawancara Nomor 02/W/22-X/2018
77 Lihat Transkip Wawancara Nomor 06/W/12-XI/2018
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Setelah anak-anak menghafalkan One Day One Ayat kemudian anak-

anak langsung  bergegas untuk melaksanakan sholat dhuha, seperti yang di

ungkapkan oleh Bu.Diah selaku guru kelas 5 :

‘‘ Setiap hari anak-anak rutin melaksanakan sholat dhuha bersama
sama. Tetapi ada jam khusus untuk sholat berjamaahnya. Selain
itu sholat dhuhur juga seperti itu. Anak-anak sudah membawa
alat sholat sendiri dari rumah. Disini banyak orang tua murid
yang mayoritas malah menghendaki anaknya itu pulang setelah
sholat, jadi nanti setelah sampai rumah anak sudah tidak ada
tanggungan sholat lagi, makanya kalau untuk program full day
school sendiri orang tua setuju-setuju saja.’’78

Bapak Triono Ali Mustofa, M.Pd.I selaku kepala sekolah

menambahkan :

‘‘Sholat dhuha sendiri sudah ada jadwalnya. Untuk sholat dhuha
berjamaah dilakukan 1 minggu sekali, mengingat sarana masjid
di SD Muhammadiyah masih belum bisa menampung
keseluruhan siswa/siswi yang jumlahnya hampir seribu ini maka
solusinya seperti itu. Untuk hariannya sendiri anak-anak sholat
dhuha sendiri dikelas, dengan disediakannya fasilitas tikar dari
sekolah dan juga anak diberi arahan untuk sudah wudhu dari
rumah. Tidak hanya sholat dhuha saja, di SD Muhammadiyah
ini juga membiasakan sholat dhuhur berjamaah, sebelum masuk
ke pembelajaran full day school. Pembiasaan tersebut
ditanamkan sejak dini agar karakter religius anak sudah mulai
terbiasa dengan sholat lima waktunya.’’79

Di SD Muhammadiyah ini juga terdapat pendidikan nonakademik

antara lain hafalan al-qur’an, seni beladiri, robotika, sehingga mencetak anak-

anak yang berprestasi, kreatif dan berbakat yang akan disiapkan untuk

78 Lihat Transkip Wawancara Nomor 03/W/22-X/2018
79 Lihat Transkip Wawancara Nomor 06/W/12-XI/2018



64

mengikuti perlombaan nasional maupun internasional setiap tahunnya. Seperti

yang dijelaskan Bapak Triono Ali Mustofa, M.Pd.I selaku kepala sekolah :

‘‘Untuk prestasi nonakademik, kemarin sekolah ini baru saja
mendapat juara Internasional Robotika di Kuala Lumpur, selain
itu juga pernah juara di Jepang. Itu memang rutin kegiatan
setiap tahun. Untuk menyiapkan prestasi ini kita punya
komunitas, fungsi adalah untuk menyiapkan anak-anak yang
memang berbakat. Komunitas itu diantaranya MIPA, B.inggris
dan Robotika. Biasanya materi yang disampaikan kepada anak-
anak satu level atau dua level diatasnya. Contoh : apabila kelas
3 maka materi yang kita ajarkan bisa kelas 4 atau kelas 5.
Bahkan materi olimpiade, tujuannya ketika ada event anak-anak
sudah siap dan tidak bingung untuk mencari bibit-bibit lagi.’’80

80 Lihat Transkip Wawancara Nomor 06/W/12-XI/201
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BAB V

ANALISIS DATA

A. Analisis Data Latar Belakang Munculnya Kebijakan Kurikulum Full Day

School di SD Muhammadiyah Ponorogo

Kebijakan full day school yang dapat terlaksana dengan baik tentu

terdapat makna-makna yang ada sehingga pemerintah berani menerapkan

kebijakan ini kepada siswa-siswa di Indonesia, tidak lain adalah obyek dalam hal

pendidikan di Indonesia. Full day school ini memiliki berbagai tujuan yang

berbeda-beda dan tentunya bermanfaat bagi siswa itu sendiri. Salah satunya

adalah meningkatnya jumlah orang tua yang bekerja. Dalam hal ini anak

memiliki waktu yang luang setelah dia pulang sekolah . Tentunya dengan adanya

waktu luang setelah siswa pulang sekolah sedangkan orang tua bekerja, siswa

cenderung memiliki pengawasan yang kurang dari orang tua. Semua perilaku

dapat dilakukan oleh siswa tersebut tanpa atau dengan sedikitnya pegawasan

orang tua.

Terlebih pada masa kini sedang maraknya perilaku remaja yang

menyimpang disaat ia masih berseragam pada jam pulang sekolah. full day

school yang dimaksudkan oleh pemerintah bukanlah proses belajar mengajar

secara formal pada umumnya, melainkan menjunjung tinggi pendidikan karakter

untuk siswa. Dengan adanya fullday school ini diharapkan dapat meminimalisir
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perilaku menyimpang remaja yang secara tidak langsung mengatasnamakan

bahkan merendahkan nilai pendidikan di Indonesia.

Sedangkan di sisi lain, terdapat masyarakat yang merasa bahwa makna

dari proses belajar mengajar tidak hanya di dalam ruang kelas saja. Semua proses

belajar dapat kita dapatkan selain di dalam ruang kelas saja, seperti di rumah

maupun lingkungan masyarakat. Siswa dapat memahami lebih dalam gejala-

gejala sosial yang ada di lingkungan masyarakat secara langsung, tidak hanya

secara teoritis.

Maka dari itu, kita sebagai masyarakat harus dapat berpikir secara kritis

dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada di Indonesia kini, khususnya

perubahan proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu

full day school.

Saat ini pendidikan full day school menjadi trend masa kini dalam dunia

pendidikan, perkembangan zaman yang seiring telah mengarahkan bahwasannya

sekolah telah mendapat tantangan sebagai alternatif  jalan keluarnya untuk

memberikan pendidikan yang penuh terhadap anak didik. Sekolah dengan model

ini sangat diminati di kalangan masyarakat modern yang notabene mempunyai

kesibukan diluar rumah sangat tinggi (bekerja), sehingga perhatian terhadap

keluarga khususnya pendidikan karakter  anak-anak sangat kurang. Oleh karena

itu, sekolah model ini dapat menjadi solusi alternatif bagi pembinaan kegiatan

keagamaan maupun kegiatan lainnya untuk anak.
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Selain itu adanya pertimbangan dari orang tua wali murid yang

menghendaki ada pelajaran tambahan. Karena mayoritas orang tua yang bekerja

sampai sore hari sehingga apabila anaknya pulang siang, dirumah tidak ada

orangtua,  hanya ada pembantu atau neneknya  jadi anak–anak kurang terkontrol.

Ketika di sekolah kegiatan anak sudah tercover, sehingga orang tua sangat

mendukung dan tidak ada rasa khawatir kepada anaknya, apabila anaknya akan

pergi kemana-mana tanpa tujuan yang jelas. Selain itu orang tua juga

menginginkan anaknya bisa membaca, mengaji dan mengembangkan kegiatan

lainnya

Dengan memperhatikan masukan dari dewan sekolah, tokoh masyarakat,

yayasan, dan wali murid maka SD Muhammadiyah melakukan pengembangan

kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu melalui

penyelenggaraan sistem pendidikan full day school. sistem pendidikan full day

school ini memadukan kurikulum nasional dengan kurikulum yayasan dan

mengacu kepada standar nasional pendidikan. Tahun 2017 Pemerintah mulai

mencanangkan program full day school. SD Muhammadiyah Ponorogo adalah

sekolah swasta, oleh karena itu terlepas dari program pemerintah mengenai full

day school, sejak tahun 2003 SD Muhammadiyah Ponorogo sudah  menerapkan

pembelajaran yang di mulai dari pagi hingga pulang sore hari tetapi pada saat itu

namanya belum tren seperti saat ini.
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B. Analisis Data Penerapan Program Full Day School di SD Muhamadiyah

Ponorogo

Penerapan full day school sendiri akan diterapkan oleh sekolah yang

dirasa sudah siap menghadapi perubahan pola belajar mengajar yang berbeda

dengan sebelumnya. Full day school sendiri ditandai dengan penambahan jam

belajar yang diberikan kepada siswa, pembelajarannya dimulai dari jam 7 pagi

sampai jam 4 sore, begitu juga di SD Muhammadiyah Ponorogo sudah

menerapkan pembelajaran dari pukul 07.00 – 16.00.

SD Muhammadiyah Ponorogo adalah sekolah swasta, oleh karena itu

terlepas dari program pemerintah mengenai full day school, sejak tahun 2003 SD

Muhammadiyah Ponorogo sudah  menerapkan pembelajaran yang di mulai dari

pagi hingga pulang sore hari tetapi pada saat itu namanya belum tren seperti saat

ini. Pemerintah menerapkan full day school memang diutamakan untuk sekolah-

sekolah negeri. Namun  bagi sekolah yang menghendaki full day school, ada

patokannya yaitu setiap jam kerja dalam seminggu mencukupi 37,5 ( tiga puluh

tujuh koma setengah) jam,  sehingga dari itu akan ada 2 istilah yaitu full day dan

five day ( lima hari sekolah ) yang sudah diterapkan dikota – kota besar. Artinya

jam berapapun pulangnya yang penting sudah mencukupi itu , namun bagi

sekolah negeri untuk guru yang PNS setidaknya dalam satu minggu mencukupi

37,5 (tiga puluh tujuh koma setengah) jam . Dan untuk sekolah yang ingin

menerapkan pembelajaran full day school harus mencukupi  37,5  jam
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(tiga puluh tujuh koma setengah) jam dalam satu minggu. Dengan diterapkannya

sistem pembelajaran full day school diharapkan SD Muhammadiyah Ponorogo

menjadi sekolah yang berkualitas serta unggul dalam pembentukan karakter

maupun kepribadian, mencetak generasi islam, bangsa dan berakhlaq mulia..

Kemudian sekolah membuat terobosan dengan adanya penambahan pelajaran

sore hari antara lain TPA/MADIN, BTA (baca tulis al-qur’an), ekstrakulikuler

dan komunitas yang sesuai dengan bakat dan minat anak. SD Muhammadiyah

adalah sekolah unggulan Muhammadiyah peringkat 2 Jawa Timur dan

Terakreditasi A dengan dilengkapi sarana prasarana yang memadai guna untuk

menunjang kegiatan belajar mengajar dikelas. Ada beberapa kegiatan yang

dibuat dalam penerapan full day school di SD Muhammadiyah Ponorogo.

Kegiatan tersebut dikemas menjadi kegiatan keagamaan, ekstrakulikuler dan juga

kegiatan komunitas. Di SD Muhammadiyah Ponorogo ada juga program

unggulan yaitu tamat SD hafal juz amma, program pengembangan diri, dan

program penunjang. selain itu di SD Muhammadiyah ini juga mempunyai lebih

dari 10 ekstrakulikuler sesuai dengan bakat dan minat anak dan juga ada

komunitas untuk anak-anak berprestasi di bidangnya seperti komunitas MIPA,

B.Inggris, dan Robotika. Biasanya materi yang disampaikan kepada anak-anak

satu level atau dua level diatasnya. Contoh : apabila kelas 3 maka materi yang

kita ajarkan bisa kelas 4 atau kelas 5. Bahkan materi olimpiade, tujuannya ketika

ada event anak-anak sudah siap dan tidak bingung untuk mencari bibit-bibit lagi.
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Di SD Muhammadiyah ini, jam efektif dimulai dari jam 07.00 sampai jam

12.00 setelah itu ISOMA dan dilanjutkan kegiatan ekstra les untuk kelas bawah,

sehingga siswa pulang sampai jam 14.00. Sedangkan untuk kelas atas dimulai

jam 07.00 sampai jam 12.45 setelah itu ISOMA, kemudian mulai jam 13.30

sampai 16.00 ada tambahan yaitu baca tulis al-qur’an, dan ekstra kulikuler

misalnya futsal, tapak suci, seni lukis, seni tari, seni musik, hadroh dan masih

banyak lainnya, serta dibentuk komunitas - komunitas yang khusus kelompok –

kelompok yang dibina untuk arahan prestasi seperti komunitas MIPA, Robotik,

bahasa inggris dan pelajaran pendukung pelajaran pagi. Penerapan pembelajaran

full day school sendiri berbeda dengan pembelajaran di pagi hari. Karena faktor

utamanya mungkin pengkondisian anak, maka pembelajaran di siang hari dibuat

santai tetapi materi yang disampaikan mengena ke anak .

C. Analisis Data Pembentukan Karakter Siswa dalam Kurikulum Full Day

School di SD Muhammadiyah Ponorogo

Memperbaiki dan membentuk karakter seseorang bukanlah hal yang

mudah. Perlu peran penting dari berbagai pihak untuk mewujudkannya.

pembentukan karakter tidak lepas dari yang namanya pendidikan. Pemebentukan

karakter generasi muda dapat dimulai dari lingkungan sekolah sebagai

pendidikan formal juga berperan penting dalam membentuk karakter generasi

muda sejak dini. Seperti halnya keinginan Mendikbud yang berupaya

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan cara membentuk karakter
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para pelajar melalui pemberlakuan belajar selama 40 jam dalam 5 hari di sekolah.

Di SD Muhammadiyah sendiri adalah sekolah yang sudah menerapkan sistem

pembelajaran full day scholl. Pembelajarannya sendiri dimulai dari jam 07.00-

16.00. Pembentukan karakter sendiri di SD Muhammadiyah Ponorogo

menanamkan karakter diantaranya, disiplin, religius, peduli lingkungan, kreatif,

jujur, bertanggung jawab dan juga toleransi.

Pembiasaan pembentukan karakter di SD Muhammadiyah Ponorogo

sudah dimulai saat pagi hari. Bapak ibu guru dan karyawan berjabat tangan

terlebih dahulu sebelum mengajar jam pelajaran pertama, kemudian setelah bel

masuk, anak dibariskan di depan kelasnya masing-masing, kegiatan ini bertujuan

untuk menanamkan kedisiplinan kepada anak.

Tidak hanya pembentukan karakter disiplin itu saja, SD Muhammadiyah

adalah sekolah yang unggul di bidang keagamaannya. karena visi dari sekolah itu

tidak lain untuk mencetak siswa/siswi yang islami. Dengan diterapkannya sistem

pembelajaran full day school diharapkan SD  Muhammadiyah Ponorogo menjadi

sekolah yang berkualitas serta unggul dalam pembentukan karakter maupun

kepribadian, mencetak generasi islam, bangsa dan berakhlaq mulia.

Karakter anak dibentuk melalui pembiasaan sejak dini diantaranya, ketika

mengajar di kelas, ada beberapa point yang ditanamkan kepada anak. Hal itu

untuk membentuk kebiasaan positif dan karakter anak. Kebiasaan itu antara lain

disiplin, religius dan peduli lingkungan. Untuk religius sendiri sebelum memulai

pelajaran anak dibiasakan unuk berdo’a terlebih dahulu. Anak tidak ramai ketika
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bapak/ibu guru menerangkan pelajaran itu masuk dalam kedisplinan dan yang

terakhir yang sering saya tanamkan adalah peduli lingkungan yaitu anak harus

dan wajib membuang sampah pada tempatnya, selain itu saya menghimbau untuk

menjaga kebersihan kelas. Oleh karena itu dikelas dibuat jadwal piket.

Di SD Muhammadiyah ini adalah sekolah yang luar biasa, karena sekolah

ini memiliki Akreditasi A dan juga sekolah unggulan. Selain itu SD

Muhammadiyah mendapat predikat sekolah terbaik peringkat 2 se-Jawa Timur.

SD Muhammadiyah ini mempunyai target yaitu program hafalan al-qur’an, tamat

SD hafal Jus Amma. Sesuai dengan visi dan misi sekolah yang mempunyai

target/program unggulan seperti tamat SD hafal juz amma, hadist dan do’a

sehari-hari, selain itu juga pembiasaan perilaku Islami seperti sholat dhuha dan

sholat wajib berjama’ah, sehingga setelah lulus dari SD Muhammadiyah anak

mempunyai bekal  keagamaannya ataupun bidang umumnya.

Selain berdoa sebelum dan sesudah belajar, siswa/siswi di SD

Muhammadiyah mempunyai target yaitu tamat SD hafal Jus Amma mulai dari

kelas I hingga kelas VI. Surat yang dibaca mulai dari surat An-Naas sampai

dengan surat An-Naba‘. Metode yang dipakai adalah One Day One Ayat. Jadi

satu hari membaca satu ayat secara bersama-sama dan diulang-ulang, sehingga

nanti ketika ulangan akhir semester target hafal satu surat bisa terpenuhi.

Setelah anak-anak menghafalkan One Day One Ayat kemudian anak-anak

langsung bergegas untuk melaksanakan sholat dhuha . Setiap hari anak-anak

rutin melaksanakan sholat dhuha bersama sama. Tetapi ada jam khusus untuk
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sholat berjamaahnya. Selain itu sholat dhuhur juga seperti itu. Anak-anak sudah

membawa alat sholat sendiri dari rumah. Disini banyak orang tua murid yang

mayoritas malah menghendaki anaknya itu pulang setelah sholat, sehingga

setelah sampai dirumah anak sudah tidak ada tanggungan sholat lagi, makanya

kalau untuk program full day school sendiri orang tua setuju-setuju saja

Sholat dhuha sendiri sudah ada jadwalnya. Untuk sholat dhuha berjamaah

dilakukan 1 minggu sekali, mengingat sarana masjid di SD Muhammadiyah

masih belum bisa menampung keseluruhan siswa/siswi yang jumlahnya hampir

seribu ini maka solusinya seperti itu. Untuk hariannya sendiri anak-anak sholat

dhuha sendiri dikelas, dengan disediakannya fasilitas tikar dari sekolah dan juga

anak diberi arahan untuk sudah wudhu dari rumah. Tidak hanya sholat dhuha

saja, di SD Muhammadiyah ini juga membiasakan sholat dhuhur berjamaah,

sebelum masuk ke pembelajaran full day school. Pembiasaan tersebut

ditanamkan sejak dini agar karakter religius anak sudah mulai terbiasa dengan

sholat lima waktunya.

Di SD Muhammadiyah ini juga terdapat pendidikan nonakademik.

Didalamnya terdapat anak-anak yang berprestasi, kreatif dan berbakat yang akan

disiapkan untuk mengikuti perlombaan nasional maupun internasional setiap

tahunnya. Untuk prestasi nonakademik, SD Muhammadiyah Ponorogo baru saja

mendapat juara Internasional Robotika di Kuala Lumpur, selain itu juga pernah

juara di Jepang. Itu memang rutin kegiatan setiap tahun. Untuk menyiapkan

prestasi ini kita punya komunitas, fungsi adalah untuk menyiapkan anak-anak
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yang memang berbakat. Komunitas itu diantaranya MIPA, B.inggris dan

Robotika. Biasanya materi yang disampaikan kepada anak-anak satu level atau

dua level diatasnya. Contoh : apabila kelas 3 maka materi yang kita ajarkan bisa

kelas 4 atau kelas 5. Bahkan materi olimpiade, tujuannya ketika ada event anak-

anak sudah siap dan tidak bingung untuk mencari bibit-bibit lagi.
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BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan yang telah

dijabarkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang munculnya kebijakan kurikulum full day school di SD

Muhammadiyah Ponorogo yaitu adanya pertimbangan dari orang tua wali

murid yang menghendaki ada pelajaran tambahan seperti membaca,

mengaji dan mengembangkan kegiatan lainnya. Selain itu mayoritas

orang tua yang bekerja hingga larut malam, sehingga tidak bisa

mengawasi kegiatan anaknya.

2. Penerapan kurikulum program full day school di SD Muhammadiyah

untuk memperlancar proses belajar mengajar dengan arahan atau

bimbingan dar iguru terhadap siswa supaya kegiatan pengajaran atau

proses belajar mengajar berjalan lancar. Di SD Muhammadiyah

melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan aturan dari Depdiknas dan

dipadukan dengan pendidikan islam yaitu mencakup mata pelajaran (IPA,

IPS, MATEMATIKA, BAHASA INDONESIA, BAHASA INGGRIS,

PAI, BAHASA ARAB, QUR’AN HADIST, AQIDAH AKHLAQ,

keMUHAMMADIYAHAN, MUHADLOROH) serta melaksanakan

kurikulum muatan lokal yang merupakan kegiatan ekstrakulikuler

misalnya; beladiri, robotika, seni musik, seni hadroh, futsal, bimbingan

75
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belajar dan sebagainya. Kegiatan pembelajaran dimulai dari jam 07.00

sampai jam 12.00, setelah pembelajaran selesai siswa-siswi diberi waktu

untuk ISOMA kemudian dilanjutkan kegiatan ekstra les pelajaran

pendukung di pagi hari untuk kelas bawah sampai jam 14.00. Sedangkan

untuk kelas atas pembelajaran dimulai dari jam 07.00 sampai jam 12.45,

setelah itu ISOMA. Setelah itu kegiatan tambahan dimulai dari jam 13.30

sampai 16.00, pelajaran tambahan itu antara lain: baca tulis Al-Qur’an,

ekstrakulikuler serta dibentuk komunitas-komunitas khusus untuk

kelompok yang dibina untuk arahan prestasi. Penerapan pembelajaran full

day school sendiri berbeda dengan pembelajaran di pagi hari. Karena

faktor utamanya mungkin pengkondisian anak, maka pembelajaran di

siang hari dibuat santai tetapi materi yang disampaikan mengena ke anak.

3. Pembentukan karakter siswa dalam kurikulum full day school di SD

Muhammadiyah antara lain siswa datang ke sekolah tepat waktu, sebelum

masuk kelas siswa berbaris didepan kelas untuk berjabat tangan dengan

guru kelas masing-masing, mengikuti kegiatan upacara, mematuhi tata

tertib sekolah. Berdo’a sebelum memulai pelajaran, sholat dhuha

berjamaah, sholat dhuhur berjamaah, baca tulis al-qur’an. Membuang

sampah pada tempatnya, tidak mencoret-coret tembok, menjaga

kebersihan kelas. Membuat ketrampilan dari barang-barang bekas,

membuat hiasan dinding, membuat robotika. Tidak pernah berkata

bohong kepada guru atau teman. Menjaga keamanan kelas,
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mengembalikan barang-barang atau fasilitas milik sekolah atau teman

yang dipinjam. Tidak menggangu teman saat melaksanakan ibadah sholat

ataupun ibadah yang lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan, maka

saran yang dapat diberikan demi kebaikan yang akan datang adalah:

1. Bagi sekolah, semoga dengan adanya sarana dan prasarana yang sangat

menunjang dan juga guru-guru yang sudah berkopeten dibidang nya

menjadi sekolah yang berkualitas serta unggul dalam pembentukan

karakter maupun kepribadian, mencetak generasi islam, bangsa dan

berakhlaq mulia.

2. Bagi guru, agar lebih meningkatkan semangat siswa dalam proses belajar

mengajar agar tidak monoton dan membosankan siswa.

3. Bagi siswa, hendaknya mengikuti kegiatan sekolah dengan sungguh-

sungguh dan rajin serta membantu kelancaran pembentukan karakter agar

kalian menjadi anak yang memiliki akhlak yang baik dan memiliki

pengetahuan yang luas.
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