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ABSTRAK 

Solikah, Imroatus Nofi.  2019. Program Full Day School 

Sebagai Upaya Pengembangan Multi Intelegensi 

Siswa SDMT Ronowijayan Siman Ponorogo. 

Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing Ali Baul Chusna, MSI 

Kata Kunci: Full Day Scool, Multi Intelegensi 

Full day school merupakan suatu proses 

pembelajaran yang  berlangsung secara aktif, kreatif, dan 

transformatif selama sehari penuh bahkan selama kurang 

lebih 24 jam. Kegiatan dalam program full day school 

berupa kegiatan belajar mengajar kemudian dilanjutkan 

kegiatan ekstrakulikuler sesuai bakat dan minat siswa. 

Adanya kegiatan ini dimaksudkan untuk mengembangkan 

kemampuan multi intelegensi sehingga perlu diadakannya 

program full day school sebagai upaya pengembangan multi 

intelegensi siswa di SDMT Ronowijayan Siman Ponorogo. 

SDMT (Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu) 

Ronowijayan Siman Ponorogo merupakan salah satu 

lembaga sekolah dasar yang telah menerapkan full day 

school diwilayah Ponorogo. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui 

pelaksanaan program full day school di SDMT Ronowijayan 

Siman Ponorogo.(2)  mengetahui dampak full day school 

sebagai upaya pengembangan multi intelegensi siswa 

SDMT Ronowijayan Siman Ponorogo.(3) mengetahui  

faktor pendukung dan penghambat  diterapkannya program 

full day school di SDMT Ronowijayan Siman Ponorogo. 
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Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis 

melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data 

dari penelitian ini menggunakan teknik wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis 

data yang digunakan yaitu reduksi data, display data dan 

penarikan kesimpulan.  

Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa (1) 

program full day school di SDMT Ronowijayan Siman 

Ponorogo dilaksanakan pada pukul 07.00- 15.30 dengan 

rincian pukul 07.00-14.00 untuk pendidikan secara formal 

sedangkan pukul 14.00-15.30 untuk program ekstrakulikuler 

sesuai bakat dan minat siswa. (2) dampak program full days 

school sebagai upaya pengembangan multi intelegensi yaitu 

menjadikan siswa lebih mandiri, disiplin, menggali bakat 

dan potensi diri serta mengembangkan kreativitas dan 

pastinya lebih berprestasi yang ditandai dengan prestasi 

siswa dalam berbagai macam perlombaan (3) faktor 

pendukungnya terdiri dari guru, pegawai, serta karyawan 

yang memadai, tersedianya tenaga pengajar yang 

profesional sesuai dengan bidang keahlian serta sarana dan 

prasarana yang memadai sedangkan untuk faktor 

penghambatnya terdiri dari segi durasi waktu yang sangat 

minim dengan kegiatan ekstrakulikuler yang sangat banyak 

tidak sepadan dengan waktu yang tersedia.  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar  Belakang  Masalah  

Pendidikan merupakan pembentukan 

karakter baik dari segi pemikiran, fisik, maupun 

psikis anak, mulai usia dini remaja hingga dewasa. 

Lembaga pendidikan dipandang sebagai lembaga 

yang dapat menciptakan generasi muda yang dapat  

maju dan berkembang dimana generasi muda dapat 

bertahan didalam kehidupan nyata melalui 

pendidikan. Dengan adanya bantuan pendidikan, 

setiap individu berharap bisa maju dan setelah 

menyelesaikan pendidikan individu tersebut  

mendapatkan pekerjaan dan hidup yang pantas. 

 Pepatah lain mengatakan “kejarlah ilmu 

sampai ke negeri Cina” arti dari bahasa tersebut 

adalah tuntutlah ilmu sejauh mungkin bahkan bila 

perlu sampai ke negeri Cina. Pada zaman Nabi 

Muhammad SAW bangsa yang paling jauh ditemui 

pada saat itu adalah negara Cina. Kebanyakan dari 

mereka datang ke Arab bertujuan untuk berdagang 

dan saat itu penduduk Cina banyak yang sudah 

masuk Islam. Pada saat itu,perjuangan bangsa Cina 
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untuk sampai ke Arab tidaklah  mudah. Maka dari 

itu Rasulallah mengibaratkan jarak yang jauh 

tersebut sebagai gambaran bahwa untuk mencari 

ilmu sejauh dan seberat apapun harus dilalui karena 

ilmu itu penting. Pendidikan dapat dikatakan  

sebagai salah satu pondasi bangsa  yang sangat 

penting bagi kelangsungan suatu bangsa 

kedepannya. Di era zaman modern seperti sekarang 

ini sangat perlu untuk membimbing anak- anak 

bangsa supaya berguna dan bermanfaat bagi bangsa 

Indonesia kedepannya. Apabila suatu negara tidak 

memiliki potensi pendidikan yang tinggi maka bisa 

dipastikan bahwa negara tersebut juga akan 

mengalami kemerosotan dalam hal  ilmu maupun 

teknologi dan hal lainnya begitu juga sebaliknya. 

Proses pendidikan sendiri terdapat tujuan yang 

sangat mulia dimana adanya penanaman nilai oleh 

guru  kepada siswa untuk mencapai tujuan 

pendidikan tersebut yaitu termuat dalam Undang-

undang tentang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 

3. Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 

Pasal 3 bahwa: 
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“Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa tujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung 

jawab”.
1
 

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 

menyatakan bahwa “ Pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, masyarakat, bangsa, dan negara”. 

Selain itu juga dalam suatu lembaga pendidikan 

disekolah pemerintah membuat kebijakan baru yang 

bertujuan agar kualitas maupun kuantitas dilembaga 

                                                             
11

Lisnawati Saopatty “Pengaruh Sistem Sekolah Sehari Penuh 

(Ful Day School )Terhadap Prestasi Akademik Siswa Jati Agung 

Sidoarjo” Dalam  Jurnal  Kajian  Moral  dan  Kewarganegaraan  No. 02 

Vol.  2 Tahun 2014). H. 720 (http//www.academia.edu. diakses tanggal 

1 Januari  2019) 
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tersebut menjadi lebih unggul  yang disebut dengan 

K13. Kebijakan ini dikeluarkan dikarenakan pada 

sistem KTSP yang dulu digunakan kurang 

memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam mengikuti  

proses pembelajaran. Maka dari itu keluarkanlah 

kebijakan baru dengan sistem K13(Kurikulum 

2013). 

Manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-

baiknya makhluk termasuk anak mempunyai 

kemampuan dan kecerdasan  yang dianugrahkan 

oleh Allah SWT kepada masing-masing individu. 

Dengan dibekali kemampuan kecerdasan diharapkan 

manuia dapat survive dimasa yang akan datang.  

Pengertian kecerdasan (intelegensi) itu sendiri 

adalah kemampuan seseorang sebagai pengalaman 

atau belajar dari pengalaman sendiri
2
.  

Seperti teori yang dikemukakan oleh Gardner 

tentang kecerdasan  bahwa ada sembilan macam 

kecerdasan antara lain kecerdasan linguistik, 

matematik, kinestetik, spasial(gambar), musik, 

intrapersonal, interpersonal, naturalis dan 

                                                             
2
 Arifuddin, Neuropsikolinguistik (Jakarta . PT Rajagrafindo 

Persada,2010)  hal 262 
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eksistensional
3
. Pada kesempatan tersebut penulis 

membahas mengenai   kemampuan multi intelegensi  

pada anak secara efektif untuk berkomunikasi dan 

memecahkan masalah. Hal ini dapat dijumpai pada 

anak-anak yang unggul pada salah satu cabang olah 

raga, seperti bulutangkis, sepak bola, tenis, dan lain-

lain dan dapat terekspos pada anak yang pandai 

menari tampil akrobat, atau unggul dalam bermain 

sulap
4
.  

Kecerdasan itu sendiri bergantung pada 

konteks, tugas serta tuntutan yang diajukan oleh 

kehidupan kita dan bukan tergantung pada nilai IQ 

yang dimiliki seseorang. Menurut Gardner, 

kecerdasan seseorang tidak diukur dari hasil tes 

psikologi standar, namun dapat dilihat dari kebiasaan 

seseorang terhadap dua hal. Pertama, kebiasaan 

seseorang menyelesaikan masalahnya sendiri 

(problem solving). Kedua, kebiasaan seseorang 

                                                             
3
 Munif,Chatib .Gurunya Manusia( Bandung: Kaifa,2011), 

hal,132 
4
Purwa Atmaja Prawira .Psikologi Pendidikan Dalam Prekspektif 

Baru( Jogjakarta: PT Ar- Ruzz Media, 2013) hal. 156 
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menciptakan produk - produk baru yang mempunyai 

nilai (creativity)
5
 

Dalam upaya pengembangan multi 

intelegensi siswa agar lebih optimal di Sekolah 

Dasar Muhammadiyah Terpadu Ronowijayan Siman 

Ponorogo memaparkan beberapa macam  

ekstrakulikuler diantaranya adalah  ekstrakulikuler  

seni dan olahraga seperti tapak suci, dacil (dakwah 

cilik), teater, lukis, tari, panahan, panjat, futsal, 

renang, robotik, biola, english club, arabic club, 

literasi, matematika, IPA. Dari beberapa  

ekstrakulikuler tersebut telah berhasil menjuarai 

perlombaan baik tingkat regional maupun nasional 

Usia dini termasuk usia dimana masa peletak 

dasar pertumbuhan dan perkembangan untuk waktu 

yang akan datang
6
. Untuk menjembatani agar bakat 

yang dimiliki siswa  maupun siswi tersebut dapat 

tersalurkan secara optimal, dari pihak sekolah 

berupaya untuk merekrut tenaga pengajar yang telah 

                                                             
5
 Ibid 132 

6
 Evi Muafiah, Strategi Pembelajaran Multiple Intellegences di 

TK/ RA Ponorogo. Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal , 

jilid 4, No. 1Tahun 2017( http. Scholar Google . co.id diakses taggal 1 

Agustus 2019)  
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profesional dibidangnya baik secara akademik 

maupun non akademik. Oleh karena itu dari pihak 

sekolah tidaklah mungkin untuk memaksimalkan 

secara keseluruhan dalam waktu yang singkat. Hal 

tersebut menjadi acuan untuk memaksimalkan 

ekstrakulikuler tersebut, sehingga lembaga sekolah  

menambah waktu hingga sore hari. 

Dalam upaya mencapai orientasi yang telah 

direncanakan supaya peserta didik mempunya 

karakter dalam hal kedewasaan, pengetahuan, 

keterampilan serta kemampuan lainnya dilakukan 

dengan program full day school. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh bapak Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan bapak Muhajjir Effendy untuk 

mencanangkan program baru yang disebut dengan 

sistem sekolah sehari penuh atau disebut dengan full 

day school. Salah satu lembaga sekolah di Ponorogo 

yang menerapkan program ini adalah SDMT 

(Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu) 

Ronowijayan Siman Ponorogo. 

Full day school sebagai suatu proses 

pembelajaran yang berlangsung secara aktif, kreatif, 

dan transformatif selama sehari penuh bahkan 
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selama kurang lebih 24 jam. Ini tidak berarti dalam 

waktu 24 jam itu digunakan  hanya untuk mengkaji, 

menelaah dan beraktifitas berbagai hal tanpa 

mengenal kata istirahat. Akan tetapi, kata 24 jam 

tersebut diartikan sebagai usaha atau ikhtiar untuk 

melakukan hal-hal yang bermakna tanpa mengurangi 

jam bermain siswa saat disekolah
7
. Hal ini 

dimaksudkan supaya  siswa tidak jenuh disekolah, 

terlebih bagi anak usia SD/MI yang masih cenderung 

suka bermain.   

Program  full day school merupakan salah 

satu upaya yang dilakukan sekolah di Ponorogo 

khususnya SDMT Ronowijayan Siman dalam 

mewujudkan generasi yang memiliki multi 

intelegensi. Sekolah Dasar Muhammadiyah 

Terpadu( SDMT)yang beralamatkan di Jl. Jagadan 

14 Ronowijayan Siman Ponorogo sudah mulai 

dikenal seluruh lapisan masyarakat  khususnya  di 

Ponorogo dan sudah  terakredistasi A. Di SDMT 

Ronowijayan Siman  Ponorogo juga dibimbing 

                                                             
7
 Nor Hasan, Full Day School (Model Alternatif  Pembelajaran  

Bahasa Asing  dalam jurnal Tadrîs Volume 1. Nomor 1. 2006( 

ejournal.stainpamekasan.ac.id diakses pada tanggal  13 Februari   2019 
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untuk menjadi pribadi yang religius  tumbuh menjadi 

pribadi yang sholeh sesuai dengan norma-norma 

agama islam. Hal ini terbukti disaat waktu istirahat 

siswa dibimbing untuk sholat dhuha berjamaah dan 

pada saat waktu dhuhur juga sholat berjamaah untuk 

semua murid dan dewan guru. Full day school yang 

diterapkan dilembaga tersebut lebih ditekankan 

untuk mengasah  kemampuan dalam hal kinestetik, 

kemampuan linguistik, logika matematika, musikal 

dan lain-lian serta dikembangkan sesuai dengan 

bakat yang dimiliki siswa maupun siswi. Dalam hal 

ini program full day school di SDMT Ronowijayan 

Siman Ponorogo memiliki beberapa perbedaan. Jika 

disekolah-sekolah lain yang memiliki  program full 

day school hanya diisi dengan mata pelajaran 

tambahan seperti halnya les. Beda halnya dengan 

program full day school di SDMT yang lebih 

menekankan kemampuan multi intelegensi sesuai 

bakat dan minat siswa  Melalui beberapa macam 

ekstrakulikuler sesuai yang diinginkan siswa yang 

mana dengan adanya  full day school tersebut 

kemampuan atau bakat  siswa yang sebelumya 

belum terlihat lambat laun akan terlihat.  
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Menurut Munif Chatib pengarang  buku 

berjudul “Sekolahnya Manusia” bahwa program full 

day school sebagai jembatan untuk menggali potensi 

yang dimiliki siswa dan untuk menggali multi 

intelegensi  siswa.  Oleh sebab itu beliau bersama-

sama mendirikan sebuah sekolah YIMI(Yayasan 

Islam Malik Ibrahim)dengan menggunakan sistem  

full day school” yang menerapkan MIS (Multiple 

Intelligences System), sekolah ini menghargai 

masing-masing kecerdasan atau karakteristik 

individu.
8
 Hal tersebut telah membuktikan 

bahwasanya dengan menerapkan sistem multi 

intelegensi maka kekurangan yang dimiliki siswa 

dapat mendongkrak apa yang menjadi kelebihan 

yang dimiliki. Maka dari itu  bagi siswa yang  

merasa dirinya bodoh atau tidak mempunyai 

kelebihan lain selain kemampuan dalam belajar akan 

tetapi juga mempunyai karateristik  tersendiri yang 

tidak dimiliki siswa lainnya yang seharusnya diasah 

dan dikembangakan dan siswa merasa percaya diri 

dengan kemampuan yang dimiliki. 

                                                             
8
 Munif,Chatib .Gurunya Manusia( Bandung: Kaifa,2011), hal.11 
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Dari uraian latar belakang diatas maka 

peneliti merasa tertarik mengkaji masalah tentang  

full day school untuk  pengembangan multi 

intelegensi siswa, sehinga peneliti mengambil judul 

“Program full day school Sebagai Upaya 

Pengembangan Multi Intelegensi Siswa SDMT 

(Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu) 

Ronowijayan Siman Ponorogo  

Kajian tentang tema full day scholl bukanlah 

hal yang baru dalam dunia pendidikan. Terdapat 

beberapa penelitian yang telah  membahas tentang 

hal tersebut. Diantaranya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Fadilatul Munawwaroh Mahasiswa 

dari IAIN Ponorogo tahun 2015 tentang “Penerapan 

full day school untuk Membetuk Akhlak Siswa Siswi 

MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo” dan 

“Efektivitas Sistem full day school dalam 

Mengembangkan Karakter Siswa di MTS Al-Jadid 

Waru Sidoarjo”yang dilakukan oleh Dinka Rosyita 

Dewi peneliti dari Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel Surabaya tahun 2018. Kedua penelitian 

tersebut mengkaji mengenai full day school yang 
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dihubungkan dengan pembentukan sikap dan 

karakter siswa. 

 Berbeda dengan kajian tersebut, penelitian 

ini difokuskan pada program full day school sebagai 

upaya pengembangan multi  intelegensi siswa.  Hasil 

dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

sebuah motivasi sekaligus  evaluasi dalam 

mengembangkan kemampuan bakat yang dimiliki 

siswa kedepannya. Adapun judul penelitian yang 

diambil adalah “Program  Full Day  School sebagai 

Upaya Pengembangan Multi Intelegensi Siswa 

SDMT Ronowijayan Siman Ponorogo”. 

B. FOKUS PENELITIAN 

Untuk mempermudah peneliti dalam 

menyelesaikan penelitian, peneliti hanya  

menentukan fokus penelitian pada program full day 

school bagi siswa yang mengikuti ekstrakulikuler 

sebagai upaya pengembangan multi intelegensi 

siswa di SDMT Ronowijayan Siman Ponorogo. 

C. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana pelaksanaan program full day school 

di SDMT Ronowijayan Siman  Ponorogo? 
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2. Bagaimana dampak program full day school 

terhadap perkembangan multi intelegensi  siswa 

di SDMT Ronowijayan Siman Ponorogo ? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat 

diterapkannya sistem full day school di SDMT 

Ronowijayan Siman  Ponorogo? 

D. TUJUAN PENELITIAN  

1. Pelaksanaan program full day school di SDMT 

Ronowijayan Siman Ponorogo. 

2. Dampak  program full day school terhadap 

perkembangan multi  intelegensi siswa di SDMT 

Ronowijayan Siman Ponorogo. 

3. Faktor pendukung dan penghambat 

diterapkannya sistem  full day school di SDMT 

Ronowijayan Siman  Ponorogo. 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis berharap 

dapat memberikan manfaat baik secara teori maupun 

praktis: 

1. Secara Teoretik  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

memberi  pengetahuan tentang program full day 
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school sebagai upaya pengembangan multi 

intelegensi siswa. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi Peneliti  

Untuk menambah cakrawala berfikir dan 

memperluas pengetahuan serta mendapat  

pengalaman praktis selama proses penelitian 

b. Bagi kepala sekolah  

Sebagai kajian dalam penerapan sistem 

pembelajaran full day school sebagai upaya 

pengembangan  multi intelegensi siswa  

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  

d. Bagi IAIN Ponorogo 

Penelitian ini dapat diperkaya pegetahuan, 

juga dapat dijadikan dasar pengembangan 

oleh peneliti lain yang mempunyai minat 

pada kajian yang sama dan sekaligus 

penyelesaian tugas akhir pada mahasiswa, 
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khususya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan jurusan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah. 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Bab pertama berupa ilustrasi skripsi secara 

keseluruhan. Dalam bab ini berisi tentang latar 

belakang masalah, fokus penelitian rumusan 

masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metodologi penelitian dan juga 

sistematika penelitian.    

Bab ke dua berupa telaah hasil penelitian 

terdahulu dan kajian teori berupa kajian pustaka 

yang berisi tentang telaah pustaka dan deskripstif, 

landasan teori. Untuk memperkuat judul penelitian, 

sehingga antara data dan teori saling melengkapi dan 

menguatkan. Teori yang digunakan yaitu tentang 

pengertian dari  full day school, sejarah  full day 

school, tujuan pembelajaran full day school, faktor 

penunjang full day school, keunggulan full day 

school serta pengertian multi intelegensi.   

Bab ke tiga berupa pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, tekns analisis 
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data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-

tahapan penelitian. 

Bab ke empat  berupa mengenai temuan 

penelitian yag meliputi gambaran umum lokasi 

penelitian dan deskripsi data khusus tentang program 

full day school untuk meningkatkan kemampuan 

multi intelegensi siswa. Selain itu pada bab ini akan 

dipaparkan secara umum tentang SDMT 

Ronowijayan Siman Ponorogo yang terdiri atas visi 

dan misi, letak geografis, data guru, struktur 

organisasi, dan keadaan sarana  prasarana. 

Bab ke lima  berupa analisis penelitian. 

Analisis penelitian adalah sebuah upaya menafsirkan 

data peneltian dengan menggunakan acuan kerangka 

teori yang sudah dipaparkan pada bab II. Analisi 

data dalam bab ini tentang program  full day school 

sebagai upaya meningkatkan multi intelegensi siswa 

SDMT Ronowijayan Siman Ponorogo. 

Bab ke enam berupa kesimpulan sebagai 

jawaban dari pokok-pokok masalah dan saran-saran 

yang berhubungan dengan penelitian sebagai 

masukan-masukan berbagai pihak terkait. Bab ini 

dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah 
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dalam melihat penelitian sekaligus menindak lajuti 

kasus yang diteliti. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

DAN KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

  Disamping memanfaatkan berbagai teori yang 

relevan dengan bahasan pada penelitian ini, peneliti juga 

melakukan telaah terhadap penelitian terdahulu yang 

memiliki relevansi dengan penelitian ini. Berikut adalah 

beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan 

penelitian ini:  

1) Skripsi yang ditulis oleh Fadillatul Munawwaroh di 

IAIN Ponorogo Tahun 2015 dengan judul 

“Penerapan Full Day School untuk Membentuk 

Akhlak Siswa Siswi MI Ma’arif Cekok Babadan 

Ponorogo “Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 

a). Proses pembelajaran full day school di MI 

Ma’arif Cekok dilaksanakan mulai pukul 06-30-15-

30 WIB dengan menggabungkan antara keilmuan 

umum dan keilmuan agama. Sistem pembelajaran 

full day school memberikan dasar pendidikan yang 

kuat kepada siswa terutama pendidikan akhlaq agar 

siswa terhindar dari  perbuatan-perbuatan yang 

menyimpang dari norma agama. b). Kegiatan-
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kegiatan full day school untuk membentuk  akhlak 

siswa siswi MI Ma’arif Cekok meliputi membentuk 

sikap yang islami, pembiasaan berbudaya  islam 

seperti gemar beribadah gemar belajar, disiplin 

,kreatif, mandiri. hidup bersih, dan sehat serta 

penguasaan pengetahuan dari keterampilan. c). Peran 

guru  dalam penerapan sistem full day school untuk 

membentuk akhlak siswa siswi MI Ma’arif Cekok 

adalah sebagai demonstrator, guru sebagau model 

atau teladan dan guru sebagai fasilitator.
9
 

2) Penelitian kedua dilakukan oleh Dinka Rosyita Dewi 

Mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel Surabaya dengan judul “Keefektifan Sistem 

Full Day School dengan Karakter Siswa di MTs Al-

Jadid Waru Sidoarjo”.Adapun hasil penelitian 

sebagai berikut: 

a) Penerapan sistem full day school dapat 

dipertahankan sebagai salah satu cara untuk 

memantau siswa dan mengembangkan karakter 

                                                             
9
 Fadilatul Munawwaroh  dengan judul “ Penerapan full day 

school untuk Membentuk Akhlaq Siswa Siswa MI Ma’arif Cekok 

Babadan Ponorogo”( jurusan Program Studi Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Tinggi Agama  Islam Negeri Ponorogo 

,2015) 
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siswa agar tidak mudah terpengaruh  pada zaman 

yang millennial ini, karena sistem full day school 

telah memberikan dampak positif bagi karakter 

siswa di MTs Al-Jadid Waru Sidoarjo. b) 

Meningkatkan sikap kedisiplinan pada siswa dengan 

memanfaatkan waktu luang untuk melakukan hal-hal 

positif. c) Dengan ditemukannya hubungan antara 

sistem full day school dengan pengembangan 

karakter siswa, peneliti menyarankan untuk tetap 

menerapkan sistem ini sebagai pengganti reguler 

school yang hanya menyediakan waktu yang lebih 

sedikit, maka konsekuensinya adalah siswa akan 

lebih bebas tanpa ada yang memantau di waktu-

waktu luang seusai pulang sekolah
10

 

Setelah melihat dan menelaah hasil 

penelitian tersebut, terdapat persamaan dan 

perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 

tersebut. Penelitian mengenai  full day scholl yang 

menjadikan skripsi ini berbeda dengan sebelumnya 

                                                             
10

 Dinka Rosyita Dewi” Efektifitas Sistem Full Day School 

dengan Karakter Siswa di MTs Al-Jadid Waru Sidoarjo”.( Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Islam Program Studi 

Pendidikan Agama Islam, 2018).( digilib.uinsby.ac.id diakses tanggal 

15januari 2019) 



21 

 

 

adalah peneliti lebih memfokuskan pada program 

full day school pada kemampuan multi intelegensi 

siswa. Untuk persamaan antara penelitian 

sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada 

pembahasan mengenai program full day school. 

Sedangkan dalam penelitian sebelumya lebih 

menekan pada kemampuan karakter siswa melalui 

program full day school. Peneliti mengambil tema 

tersebut dikarenakan di SDMT Ronowijayan Siman 

Ponorogo lebih menekankan pada kemampuan bakat 

yang dimiliki siswa maupun siswi untuk lebih 

dikembangkan.  Dalam  program full day school 

tersebut hanya diikuti oleh para siswa yang 

mengikuti tambahan jam  pelajaran ekstrakulikuler 

yang diminati dalam seminggu  

B. Kajian Teori tentang Full Day Dchool 

1. Full Day School 

a. Pengertian Full Day School 

Kata full day school berasal dari bahasa 

Inggris. Full berarti  “penuh” day berarti “hari” 

dan school yang berarti “sekolah. Jadi devinsi 

dari full day school ialah  sekolah sepanjang hari 

atau proses belajar mengajar yang dilakukan 
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pada waktu 06.45-15.00 dengan durasi waktu 

istirahat hanya dua jam sekali sehingga lembaga 

dapat mengatur jadwal pelajaran dengan leluasa 

disesuaikan dengan bobot mata pelajaran dan 

ditambah dengan pendalaman materi. 
11

 

Menurut Sismanto, full day school 

merupakan sekolah yang fokus pada kualitas dan 

kuantitas proses pembelajaran, dan 

mengedepankan kualitas input siswanya. Dalam 

melakukan pembelajaran, anak menghabiskan 

waktu disekolahnya lebih lama dibanding dengan 

anak yang bersekolah disekolah dengan sistem 

half day school. Berdasarkan pengertian persepsi 

dan  full day school, maka dapat disimpulkan 

bahwa persepsi terhadap  full day school adalah 

suatu proses pemerolehan informasi yang 

melibatkan penginderaan dan kemudian 

dipahami oleh kognisinya mengenai sekolah 

dengan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, 

                                                             
11

 Baharuddin . Pendidikan  dan  Psikologi  Perkembangan  

(Jogjakarta:  Arr- Ruzz  Media.2017) 227 
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transformatif dan intensif yang dilaksanakan 

selama sehari penuh.
12

.  

Pengertian pendidikan secara umum ialah 

usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik 

melalui program bimbingan, pengajaran atau  

latihan kegiatan bagi perannya dimasa yang akan 

datang. Menurut pandangan  Ahmad Marimba 

mengemukakan bahwa pendidikan adalah 

bimbingan jasmaniyah maupun rohaniyah 

peserta didik yang bertujuan untuk membentuk 

kepribadian yang utama
13

. Pendidikan itu sendiri 

sebagai usaha yang disengaja untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan siswa
14

 untuk 

mengasah dan mengembangkan potensi siswa 

baik secara informal maupun non formal sebagai 

bekal untuk tetap dapat survive dimasa yang 

akan datang. Menurut paham kontruktivisme 

yang telah dikemukakan oleh Suparno pengertian 

                                                             
12

 Sumayyah, Dkk. (Presepsi terhadap Full Day School Dan 

Regulasi Diri Pada  Siswa SMP  Islam Hidayatullah Semarang). Dalam 

Jurnal Empati, Januari 2016, Volume 5(1), 144-147( 

http//media.neliti.com diakses tanggal 1 Januari 2019) 
13

   Baharuddin . Pendidikan  dan  Psikologi  Perkembangan  ( 

Jogjakarta:  Arr- Ruzz  Media.2017) hal  226 
14

 Teguh Triwiyanto . Pengantar Pendidikan.( Jakarta: PT Bumi 

Aksara. 2014) hal 66 
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belajar yaitu suatu proses yang secara aktif 

pelajar untuk mengonstruksi baik teks, dialog, 

pengalaman  fisis dan lain-lain
15

. Belajar juga 

bisa diartikan sebagai suatu proses 

menghubungkan pengalaman  seseorang dengan 

pengertian yang telah dimiliki  seseorang 

sehingga dari pengertiannya dapat 

dikembangkan.  

Pemerintah telah menggariskan dasar-

dasar dan tujuan pendidikan dalam UUD No 12 

Tahun 1954 pasal 33 dan 4 yang berbunyi  

Pasal 3: Tujuan pendidikan  dan pengajaran ialah 

membentuk manusia yang cakap dan 

warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab tentang 

kesejahteraan masyarakat dan tanah air. 

Pasar 4: Pendidikan dan pengajaran berdasarkan 

atas asas-asas yang termaktub dalam 

”Pancasila” Undang-Undang Negara 

Republik Indonesia dan atas 

kebudayaan kebangsaan Indonesia 
16

 

b. Sejarah Full Day School 

Kata  full day school berasal dari bahasa 

Inggris. Full artinya “penuh”, day artinya “hari” 

                                                             
15

 Ibid , hal 67 
16

 M. Ngalim Purwanto. Ilmu Pendidikan Teoritis dan 

Praktis.(Bandung:PT Remaja  Rosdakarya .1985)  hal 27  
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dan school artinya “sekolah”. Full day school 

(FDS) sebagai sebuah terobosan kreatif bidang 

pendidikan sangat menarik untuk dikaji aspek 

kesejarahannya. Menurut Achmed El-Hisyam, 

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 dilatar belakangi 

oleh beberapa hal sebagai berikut:  

1. Meningkatnya jumlah orang tua, terutama 

ibu yang bekerja dan memiliki anak 

dibawah 6 tahun.  

2. Meningkatnya jumlah anak-anak usia 

prasekolah yang ditampung  disekolah-

sekolah milik publik/masyarakat umum. 

3. Meningkatnya pengaruh televisi dan 

kesibukan (mobilitas) orang tua.
17

 

 

                                                             
17

 Jamal Ma’mur Asmani. Full Day School Konsep Manajemen 

dan Quality Control ( Yogyakarta:  Ar-Ruzz Media,2017) 16-17 
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c. Tujuan  Pembelajaran Full Day School 

Kenakala remaja pada era zaman modern 

seperti sekarang ini banyak sekali  berbagai 

penyimpangan yang dilakukan  anak mulai dari 

anak usia SD/ MI sampai usia remaja. Hal ini 

dapat dilihat dari berbagai media elektronik 

maupun media cetak yang memuat tentang hal-

hal yang menyimpang dan tidak dapat dipungkiri 

kebanyakan dari kalangan pelajar seperti seks 

bebas, miras, dan lain-lain. Melihat dari  potret 

peristiwa yang demikian para orang tua 

termotivasi untuk memilih sekolah yang mampu 

memberikan kegiatan-kegiatan yang lebih positif 

untuk anak- anak mereka. Banyak sekali alasan- 

alasan memilih memasukkan anaknya ke full day 

school  antara lain: 

1. Meningkatkan jumlah orangtua tunggal dan 

banyaknya aktivitasdi luar yang dilakukan 

oleh orang tua sehingga kurangnya 

perhatian orangtua untuk murid.   

2. Perubahan sosial budaya yang terjadi 

dimasyarakat dari masyarakat agraris 

menuju masyarakat industri. Hal ini tentu 
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sangat  berpengaruh pada pola pikir dan 

cara pandang masyarakat. Kemajuan sains 

dan teknologi sangat maju terutama 

teknologi komunikasi dan informasi  

lingkungan kehidupan perkotaan.  

3. Perubahan sosial budaya memengaruhi 

pola pikir dan cara pandang masyarakat. 

Tanda-tanda masyarakat industri yaitu 

semua mengukur keberhasilan dilihat dari 

materi 

4. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

begitu cepat sehingga bila tidak cermat 

maka kita akan menjadi  korban terlebih 

korban  teknologi komunikasi 
18

 

d. Faktor Penunjang  Full Day School 

Adapun faktor penunjang agar 

terlaksananya program full day school adalah 

setiap sekolah mempunyai tujuan  yang harus 

dicapai tentunya pada tingkat kelembagaan. 

Diantara faktor pendukung yang pertama ialah: 

 

                                                             
18

Baharuddin . Pendidikan  dan  Psikologi  Perkembangan  ( 

Jogjakarta:  Arr- Ruzz  Media.2017)  hal  229 
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1. Kurikulum  

Kurikulum adalah suatu alat pendidik 

untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Kurikulum termasuk alat terpenting dalam 

suatu lembaga pendidikan yang digunakan 

untuk melihat tolak ukur dalam kegiatan 

belajar disekolah. Keberhasilan dan 

kesuksesan dalam suatu lembaga pendidikan 

dapat dilihat dari kurikulum yang 

diterapkan.
19

 

2. Manajemen pendidikan  

Manajemen pendidikan menjadi salah 

satu  faktor penunjang program full day 

school. Dalam suatu lembaga pendidikan 

disekolah yang memiliki kualitas serta 

kuantitas yang sangat  baik pastinya dalam 

lembaga tersebut dikelola dengan sangat baik 

pula. Hal tersebut pastinya juga 

membutuhkan  manajemen organisasi yang 

baik. Sebaik apapun rancangan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan jika tidak ada 

aksi maka semua itu akan sia-sia belaka. 

                                                             
19

 Ibid,  hal  232-233 



29 

 

 

Maka dari itu manajemen dalam lembaga  

suatu pendidikan itu sangatlah diperlukan  

untuk menciptakan generasi muda yang 

berkualitas.
20

 

3. Sarana  Prasarana  

Devinisi dari sarana  pembelajaran 

adalah sesuatu yang tidak langsung sangat 

berhubungan dengan proses belajar setiap 

hari, akan tetapi juga dapat mempengaruhi  

kondisi dalam proses pembelajaran. Sekolah 

yang telah menerapkan sistem full day school 

dihimbau mampu memenuhi sarana 

prasarana penunjang kegiatan pembelajaran 

yang relevan dengan kebutuhan siswa. 

4. SDM( Sumber Daya Manusia ) 

Yang dimaksud dengan SDM ialah 

tenaga pendidik. Tugas seorang guru selain 

mengajar juga menjadi motivator yang baik 

serta  dituntut untuk selalu mempunyai 

keterampilan dan strategi. 

 

 

                                                             
20

 Ibid, hal  233 
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e. Faktor penghambat Full Day School 

Selain adanya faktor pendukung juga 

adanya faktor penghambat dalam penerapan  full 

day shool salah  satunya yaitu dalam hal saran 

prasarana. Saran prasarana merupakan salah satu 

dari perangkat pendidikan yang sangat penting 

sebagai penunjang keberhasilan pendidikan. 

Maka dari itu dalam hal pengelolaan pendidikan 

dapat dikategorikan berhasil apabila pengelolaan 

sarana dan prasarana juga memadai.  

Selain dari segi sarana prasarana faktor 

lain yang dapat menghambat program full day 

school kualitas guru  juga sangat berpengaruh 

terhadap kelangsungan proses belajar mengajar. 

Mulyono mengemukakan bahwa guru bahwa 

guru menghadapi dua masalah   yang pertama 

meliputi pengetahuan, keterampilan, disiplin, 

upaya pribadi dan kerukunan kerja dan yang 

kedua guru juga harus dituntut untuk mampu  

memahami pribadi 
21

 

 

 

                                                             
21

Ibid,  234-235 
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f. Keunggulan Full Day School 

Dalam dunia pendidikan full day school 

mempunyai daya tarik bagi setiap orang tua yang 

mempunyai mobilitas yang tinggi. Daya tarik 

tersebut pasti mempunyai keterkaitan antara 

keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh 

sekolah yang mempunyai sistem  full day scholl 

antara lain: 

1. Optimalisasi pemanfaatan waktu 

Seperti kata pepatah waktu adalah 

emas mungkin itu yang diterapakan pada 

sekolah yang program full day school dengan 

memanfaatkan waktu secara efektif dan 

efisisen  untuk hal-hal yang bermanfaat  dan 

tidak membiarkannya tanpa makna
22

 

2. Intensif dan menggali bakat 

Program  full day school tidak hanya 

diisi dengan pelajaran yang berhubungan 

dengan kognitif-kognitif saja akan tetapi 

harus dilengkapi dengan aspek yang berbau 

dengan psikomotorik atau life skil sehingga 

                                                             
22

Jamal Ma’mur Asmani. Full Day School Konsep Manajemen 

dan Quality Control ( Yogyakarta:  Ar-Ruzz Media,2017) hal 31 
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bakat-bakat yang selama ini terpendam 

belum diketahui itu dapat tersalurkan dengan 

adanya  ful day school ini.
23

 

3. Menanamkan pentingnya proses 

Untuk menjadi orang yang 

mempunyai ahli disuatu bidang perlu melalui 

proses yang sangat panjang dan tidak mudah. 

Proses. Semua dilalui dengan kerja keras, 

pengorbanan, dan tantangan yang sulit akan 

tetapi dengan itu semua orang akan menjadi 

terlatih dan matang dalam bidangnya. Begitu 

juga full day school yang memanfaatkan 

waktu dengan sebaik-baiknya mulai dari pagi 

sampai sore hari mengajarkan anak bahwa 

keunggulan, kehebatan harus dilalui dengan 

proses yang melelahkan. 
24

 

4. Memaksimalkan potensi  

Tujuan dari full day school salah 

satunya ialah untuk memaksimalkan potensi 

                                                             
23

 Ibid ….hal 37 
24

 Ibid hal 38 
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sehingga anak dapat menggali kemampuan 

terbaiknya sepanjang masa. 
25

 

5. Mengembangkan kreativitas 

Full day school dapat 

mengembangkan kreativitas anak. Dengan 

kurikulum yang inspiratif ,kreativitas akan 

tumbuh dengan sendirinya. Adapun faktor 

yang mempengaruhi kreativitas menurut 

Utami Munandar terdiri dari beberapa aspek 

kognitif dan kepribadian. Faktor kemampuan 

berfikir terdiri atas kemampuan kecerdasan 

(intelegensi) dan pemerkarya bahan berfikir 

berupa pengalaman ketrampilan.
26

 

2. Kecerdasan Multi Intelegensi 

a. Pengertian kecerdasan 

Kecerdasan atau intelegensia adalah 

keseluruhan kemampuan individu untuk berfikir 

serta bertindak secara sistematis dalam 

menyelesaikan suatu masalah serta memperoleh 

pengetahuan, mengolah, menguasai lingkungan 

                                                             
25

 Ibid hal 40 
26

 Ibid hal 42 
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secara efektif  dari pengalaman yang lalu sebagia 

wujud perubahan yang lebih baik.
27

 

Ada beberapa pendapat dari beberapa ahli 

yang mendefinisikan tentang pengertian 

kecerdasan yaitu: 

Garnerd  mendefinisikan pengertian dari 

kecerdasan sebagai kemampuan untuk 

memecahkan masalah dan menghasilakan produk 

dalam suatu setting yang bermacam-macam dan 

dalam situasi yang  nyata
28

. Menurut Hadi 

Susanto mengartikan bahwa kecerdasan itu suatu 

kemampuan yang dimiliki setiap individu untuk  

menyelesaikan masalah atau membuat sesuatu 

yang berguna bagi orang lain
29

. Thomas 

Amtsrong mendefinisikan bahwa kecerdasan 

adalah kemampuan untuk menangkap situasi 

baru serta kemampuan untuk belajar dari 

pengalaman masa lalu orang lain
30

.  

                                                             
27

 Nandang Kosasi dkk. Pembelajaran Quantum dan 

Optimalisasi Kecerdasan.  (Bandung:Alfabeta.2013). hal 167 
28

Ibid, 167 
29

Ibid , 167 
30

Ibid , 167 
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Cerdas mempunyai arti mampu 

menjelaskan sesuatu yang rumit secara sederhana 

kepada orang lain. Sedangkan devinisi dari 

kecerdasan itu sendiri secara umum 

dipergunakan untuk menjelaskan sifat pikiran 

yang mencakup sejumlah kemampuan seperti 

kemampuan menalar, merencanakan, 

memecahkan masalah, berfikir abstrak, 

memahami gagasan, menggunakan bahasa, dan 

belajar
31

. 

b. Klasifikasi Kecerdasan 

Kecerdasan dapat diklasifikasikan 

menjadi beberapa macam antara lain kecerdasan 

intelektual (IQ), kecerdasan Emosional (EQ), 

dan yang terakhir ada kecerdasan spiritual (SQ). 

1. Kecerdasan Intelektual  

Kecerdasan intelektual adalah 

kemampuan potensial yang dimiliki oleh 

setiap individu untuk mempelajari sesuatu 

dengan menggunakan alat-alat berfikir. 

Dalam hal ini kemampuan intelektual dapat 

                                                             
31

 Tobroni. Belajar dan Pembelajaran Teori dan Praktik ( 

Yogyakarta: Arr-Ruzz Media ,2016) hal 191 
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dilihat dari kemapuan individu dalam 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan 

logika, analisa, serta rasio.
32

 

2. Kecerdasan Emosional (EQ)  

Kecerdasan Emosional adalah 

kemampuan merasakan, memahami secara 

efektif menerapkan daya dan kepekaan 

sebagai energi informasi koneksi dan 

pengaruh manusiawi.  Kecerdasan EQ 

apabila dilingkup agama islam disebut juga 

dengan” hablu min al-nas” yang maksudnya 

hubungan baik antara manusia dengan 

manusia disekitar pusat EQ itu terleatk pada 

“Qulub” atau hati 
33

 

3. Kecerdasan Spiritual (SQ) 

Kecerdasan spiritual ialah kecerdasan 

untuk memaknai ibadah terhadap setiap 

perilaku dan kegiatan melalui langkah-

langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah. 

Dalam upaya menggapai kualitas hanif dan 

                                                             
32

Nandang Kosasi dkk. Pembelajaran Quantum dan Optimalisasi 

Kecerdasan  .( Bandung:Alfabeta.2013).  hal 173.. 
33

 Ibid hal 174 
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ikhlas. Jika EQ berpusat dihati maka SQ 

berpusat pada” Hati Nurani”. Hati nurani 

telah tunduk kepada perjanjian ketuhanan 

yang berhubungan dengan ibadah seseorang 

melakukan apa yang menjadi perintah 

agama-Nya dan berani meninggalkan apa 

yang menjadi larangan-Nya.
34

 

c. Pengertian Kecerdasan Intelegensi  

Kecerdasan tidak hanya terpaku pada 

kecerdasan individual saja tetapi juga ada 

kecerdasan yang dinamakan kecerdasan 

majemuk. Pengerian intelegensi ialah 

kemampuan yang dibawa sejak lahir yang 

memungkinkan seseorang itu pandai atau bodoh. 

  Kecerdasan majemuk (multiple 

intelegensi) dapat dikatakan validitas tertinggi 

gagasan bahwa perbedaan individual adalah 

penting. Pemakaian dalam pendidikan sangat 

tergantung pada pengenalan, pengakuan, dan 

                                                             
34

 Ibid. hal 175 
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penghargaan terhadap setiap siswa dengan 

berbagai cara siswa belajar. 
35

 

Intelegensi juga sangat penting untuk 

kehidupan seseorang yang akan datang, karena 

dengan adanya intelegensi tersebut individu tidak 

akan pernah bisa membedakan sesuatu hal baik 

itu yang nyata maupun tidak nyata. 

Teori mengenai kecerdasan majemuk 

dikemukakan oleh Gardner melalui bukunya 

yang berjudul” Frame of Mind The Theory Of 

Multiple Intelegensi” pada tahun 1983
36

. 

Menurut Gardner pengertian intelegensi bukan 

merupakan suatu konstruk unit tunggal namun 

merupakan konstruk sejumlah kemampuan yang 

masing-masing dapat berdiri. Berikut beberapa 

macam  multi intelegensi yang dikemukakan 

Garner yaitu bahasa, logika matematika, 

                                                             
35
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keruangan, music, kinestetik, intrapersonal, 

intarpersonal, naturalis, spiritual, eksistensial
37

 

Dari ke sepuluh macam kecerdasan diatas 

3 diantaranya adalah tambahan yang diusulkan 

oleh Gardner akhir-akhir ini yaitu intelegensi 

naturalis, spiritual, dan eksistensial. Berikut 

adalah pengertian dari beberapa multi intelegensi 

diatas adalah:  

a. Intelegensi berbahasa mereka yang 

cenderung cepat belajar bahasa dan mudah 

memahami pernyataan-pernyataan verbal. 

Dalam kehidupan sehari kecerdasan ini dapat 

dikategorikan dalam kemampuan berbicara, 

membaca dan menulis. Seorang individu 

yang mempunyai kemampuan ini bisa 

membantu dalam bidang pemasaran dan 

politik.  

b. Intelegensi Logika-Matematika lebih 

mengarah kepada kemampaun berhitung. 

Menurut Prasetyo dan Yeni berpendapat 

bahwa kecerdasan logika-matematika dapat 

                                                             
37
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didevinisikan sebagai kapasitas untuk 

menggunakan angka,berfikir logis untuk 

menganalisis kasus atau permasalahan dan 

melakukan penghitungan secara sistematis. 
38

 

c. Intelegensi keruangan ditandai bagi mereka 

yang memiliki kemampuan dalam bidang 

ruang seperti arsitek 

d. Intelegensi musikal ditandai dengan 

kemampaun musikal yang baik seperti 

menyanyi 

e. Intelegensi kinestetik yang tinggi merupakan 

keunggulan dalam bidang atlet 

f. Intelegensi intrapersonal sangat dibutuhkan 

oleh para manajer dan public relation serta 

costumer service 

g. Intelegensi intrapersonal menunjukkan 

kemampuan untuk mengendalikan diri 

dengan baik termasuk menjaga kesehatan dan 

mengatur pola makan 

h. Intelegensi naturalis yang tinggi dimiliki 

mereka yang mencintai kehidupan alami  
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i. Intelegensi spiritual merupakan kemampuan 

seseorang untuk mengendalikan diri dalam 

keagamaan 

j. Intelegensi eksistensial  terkait kemampuan 

menyadari keberdaan subyek tertentu bersifat 

hakiki
39

.  

Peneliti lain seperti Alfred dan Theodore 

Simen Kecerdasan terdiri dari tiga komponen 

yaitu, (1) Kemampuan mengarah pada pikiran  

dan tindakan. (2) Kemampuan mengubah arah 

tindakam jika tindakan itu dilakukan(3) 

Kemampuan mengkritik diri sendiri. 
40

 

d. Strategi Pengajaran untuk Kecerdasan Multi  

Intelegensi 

1. Strategi untuk  intelegensi  Linguistik  logis- 

Matematis  

Ada lima strategi yang dapat 

digunakan untuk kemampuan siswa dalam 

kecerdasan logis matematis atau kemampuan 

berbahasa atara lain 
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a. Bercerita  

Strategi ini telah digunakan oleh 

semua kebudayaan diseluruh dunia 

selama ratusan tahun. Apabila 

menggunakan metode ini guru harus 

menggabungkan konsep, gagasan, dasar, 

dan tujuan pengajaran menjadi sebuah 

cerita yang guru sampaikan secara 

langsung.  

Untuk mempersiapkan sebuah 

cerita, buat daftar elemen penting yang 

ingin guru masukkan ke dalam cerita. 

Kemudian gunakan imajinasi guru untuk 

membuat kisah tentang suatu tempat, 

sekelompok orang yang memiliki 

kepribadian yang berbeda-beda dan jalan 

cerita yang berliku-liku.
41

 

b. Curah gagasan 

Strategi ini dapat digunakan untuk 

pemilihan kata yang tepat untuk puisi 

karya bersama, pendapat untuk kegiatan 
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kelompok, pemikiran untuk materi 

pelajaran yang akan diajarkan
42

 

c. Merekam dengan tape recorder 

Tape recorder  adalah salah satu 

alat belajar yang paling bermanfaat 

dikelas. Ini dikarenakan dapat menjadi 

salah satu media siswa maupun guru 

untuk belajar menggunakan kecerdasan 

lingustik dan kemampuan verbal dalam 

komunikasi siswa yang kurang dalam hal 

menulis ini bisa menjadi salah satu 

alternatif  untuk menunjang pembelajaran 

siswa.
43

  

d. Menulis jurnal 

Strategi ini dapat mendorong 

siswa membuat catatan tentang suatu 

bidang tertentu baik secara luas dan 

terbuka atau cukup secara spesifik.
44
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e. Publikasi 

Dikelas tradisonal siswa 

menyelesaikan tugas tertulis yang 

dikumpulkan kepada guru dinilai dan 

biasanya dibuang begitu saja. Siswa yang 

dihadapkan pada situasi yang demikian 

membuat siswa merasa bosan. Publikasi 

dapat dilakukan dengan berbagai cara 

yaitu  tulisan siswa dapat dicetak dan 

disebarkan melalui majalah dinding kelas 

atau sekolah, surat kabar, kota, majalah 

anak-anak atau atau media lain yang 

menerima tulisan siswa. Tulisan-tulisan 

dapat dijilid dalam bentuk buku dan 

ditempatkan ditepat khusus dikelas atau 

perpustakaan atau dipublikasikan lewat 

website sekolah.
45

  

2. Strategi untuk Intelegensi logis matematis 

Untuk strategi kecerdasan ini hanya 

mampu diterapkan pada  mata pelajaran 

matematika dan ilmu pasti. Berikut ini ada 
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lima strategi untuk kecerdasan logis 

matematis.  

a. Kalkulasi dan kuantifikasi  

Guru didorong untuk menemukan 

kesempatan untuk membaca angka baik 

didalam maupaun diluar mata pelajaran 

matematika dan ilmu pasti. Dalam mata 

pelajaran selain matematika yang berbau 

angka seorang guru dapat memusatkan 

perhatian pada statistik penting. Seperti 

jumlah korban jiwa dalam perang, jumlah 

penduduk suatu negara. Dalam novel 

karya Virginia Woolf disebutkan tentang 

uang 50 pound biaya untuk memperbaiki 

atap rumah kaca. Berapakah jumlah 

tersebut jika dikurskan dalam rupiah?. 

Dengan demikian guru dapat melibatkan 

siswa yng memiliki kencenderungan 

matematis logis dapat belajar memahami 

bahwa matematika tidak  hanya dalam 
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mata pelajaran saja akan tetapi juga 

dalam kehidupan
46

   

b. Klasifikasi dan kategoris  

Pikiran logis dapat dirangsang 

jika informasi ditata dalam kerangka 

kerja rasional tertentu. Misalnya, dalam 

unit dampak iklim pada kebudayaan, 

siswa dapat memaparkan secara acak 

sejumlah wilayah geografis lalu siswa 

mengelompokkan berdasarkan iklim. 

Contoh kerangka logis lain antara lain, 

diagram Venn, alur waktu pohon atribut, 

diagram 5W. Keuggulan strategi ini data 

diorganisasinya potongan-potongan 

informasi yang terpisah diseputar gagasan 

atau tema sentral sehingga lebih mudah 

diingat, dibahas dan dipikirkan.
47

 

3. Strategi  untuk kecerdasan spasial  

Strategi ini digunakan untuk 

mengembangkan kecerdasan yang 

berhubungan dengan  media lukis / gambar, 
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maupun gambar didunia eksternal seperti 

foto slide, film, gambar simbol gambar 

simbol grafis. Ada lima strategi yang bisa 

digunakan untuk mengembangkan 

kecerdasan ini yaitu: 

a. Visualisasi 

Salah satu cara termudah 

membantu siswa menerjemahkan buku 

atau materi pelajaran menjadi gambar dan 

pencitraan adalah meminta mereka 

memejamkan mata dan membayangkan 

apa yang mereka pelajari.  

Strategi visualisasi adalah dengan 

menciptakan” papan tulis mental” (layar 

lebar/ layar televisi) dibenak siswa. 

Selain itu guru mengajak siswa 

memejamkan mata dan membayangkan 

apa yang baru saja mereka baca atau 

pelajari. Kemudian mereka dapat 

menggambarkan atau menceritakan 

pengalaman mereka.
48

 

b. Penggunaan warna 
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Siswa yang mempunyai 

kecerdasan spasial yang tinggi biasanya 

peka terhadap warna. Ada banyak cara 

yang kreatif memanfaatkan warna 

sebagai alat pembelajaran. Gunakan 

kapur berwarna, spidol, dan transparansi 

warna ketika menulis didepan kelas. 

Siswa dapat  menggunkana warna spidol 

untuk memberikan kode warna pada 

materi yang mereka pelajari misal warna 

merah pada poin kunci, warna hijau 

untuk data penunjang, dan warna orange 

untuk bagian yang kurang jelas.
49

  

c. Metafora gambar 

Metafora adalah penggunaan satu 

gagasan untuk merujuk pada gagasan 

lain, dan metafora gambar adalah 

pengekspresian satu gagasan melalui 

pencitraan visual. Nilai pendidikan 

metafora ada pada pembentukan 

hubungan antara hal yang sudah 

diketahui siswa dan yang sudah 
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diajarkan. Selanjutnya hubungkan 

gagasan tersebut dengan pencitraan visual 

tertentu. Misalnya guru membuat 

gagasana metafora secara utuh berupa 

perkembangan nusantara sejak majapahit, 

masa penjajahan, hingga menjadi 

Indonesia jika dibandingkan dengan 

pertumbuhan ameba?)
50

 

d. Sketsa gagasan 

Strategi ini guru harus membantu 

siswa dalam mengartikulasikan 

pemahaman mereka tentang materi 

pelajaran. Strategi sketsa gagasan ini 

misalnya dengan meminta 

menggambarkan poin kunci, gagasan 

utama, tema sentral atau konsep dasar 

yang diajarkan
51

  

e. Simbol grafis 

Salah satu strategi pengajaran 

paling tradisional adalah menulis dipapan 

tulis. Guru utuk melakukan strategi agar 
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tidak monoton dalam proses 

pembelajaran maka guru harus 

melakukan berlatih menggambar 

sekurang-kurangnya dibeberapa bagian 

pelajaran. Misal, mengilustrasikan tiga 

wujud benda dengan menggambarkan 

benda padat (lengkung tebal), benda cair 

(lengkung tipis), dan cair (titik-titik 

kecil).
52

 

4. Strategi  kecerdasan kinestetik 

Strategi ini membantu siswa yang 

mempunyai kemampuan kecerdasan bergerak 

dan untuk mengintegrasikan proses belajar 

sampai pada level yang mendalam sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan memori dan 

pemahaman mereka. Sebagai berikut akan 

dipaparkan strategi-strategi yang cocok 

sebagai acuan untuk gerak tubuh ke dalam 

pelajaran akademis tradisisonal yaitu: 

a. Respon tubuh 

Guru meminta siswa menanggapi 

pelajaran menggunakan tubuh mereka 
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sebagai medium respons. Misal, guru 

meminta siswa mengangkat tangan ketika 

mereka dapat memahami apa yang 

diajarkan. Strategi ini dapat divariasikan 

dengan beberapa cara misalnya, siswa 

dapat tersenyum, mengedipkan mata, 

mengangkat kelima jari, meniru gerakan 

burung yang terbang dengan 

merentangkan tangan dan lain-lain.
53

 

b. Teater Kelas 

Untuk menggali bakat seni peran 

pada diri siswa, guru meminta siswa  

memerankan teks, soal  atau materi lain 

yang harus dipelajari dengan 

mendramakan isinya. Misalnya pada 

kegiatan formal drama satu jam pada 

akhir semester yang merangkum 

pemahaman siswa tentang materi 

pelajaran dalam tema yang luas. Selain 

itu mereka dapat menciptakan 

pertunjukan boneka prajurit-prajurit mini 

disebuah papan kayu dengan menggerak-
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gerakkan agar terlihat seperti gerakan 

pasukan. 
54

 

c. Konsep kinestetik 

Permainan tebak-tebakan yang 

dilakukan dengan gerakan (pantomime 

kata-kata). Strategi konsep kinetetis dapat 

dilakukan baik dengan cara mengajarkan 

konsep kepada siswa melalui ilustrasi 

fisik maupun dengan meminta siswa 

mempantomimkan konsep atau istilah 

mata pelajaran tertentu.
55

  

d. Hands on thinking (berfikir yang 

distimulasikan gerak tubuh)  

Dalam proyek tematis siswa juga 

dapat melakukan strategi ini. Misal dalam 

pembuatan miniatur rumah gadang dalam 

pelajaran sejarah dengan model membuat 

dengan bahan dari tanah liat atau dengan 

pembersih pipa. Siswa dapat 

mengekspresikan konsep yang abstrak 
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dengan  membuat patung, kolase, atau 

bentuk-bentuk kerajinan lain.
56

  

e. Peta tubuh  

Salah satu contoh yang paling 

umum dari pedekatan ini adalah 

penggunakaan jari seperti pada sempoa 

telah banyak diadaptasikan didalam 

kelas.
57

 

5. Startegi untuk  kecerdasan intrapersonal 

Strategi berikut ini dapat membantu 

guru menyentuh kebutuhan siswa akan 

kebersamaan dan hubungan dengan orang 

lain yaitu: 

a. Berbagi rasa dengan teman sekelas 

Guru harus mengatakan kepada 

siswa”Berbaliklah kearah teman 

sebelahmu dan mulailah bercerita 

tentang….”titik-titik ini dapat diisi 

dengan topik apapun.
58
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b. Kerja kelompok 

Pembentukan kelompok kecil 

untuk mencapai tujuan pengajaran umum 

adalah komponen utama model belajar 

kelompok. Cara lain mereka menugaskan 

peran yang berbeda diantara anggota 

kelompok misalnya satu orang menulis, 

satu orang memeriksa kesalahan ejaan, 

satu orang membacakan laporan didepan 

kelas dan yang terakhis memimpin 

redaksi. 
59

 

c. Board games 

Board games merupakan cara 

belajar pada konteks lingkup sosial 

informal yang menyenangkan. Dalam hal 

ini selain siswa dapat mendiskusikan 

aturan permainan melempar dadu dan 

tertawa mereka juga terlibat dalam proses 

mempelajari keterampilan atau topik 

yang menjadi fokus permainan tersebut.
60
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6. Strategi pengajaran untuk kecerdasan 

intrapersonal  

Kecerdasan ini bisa mengunakan 

strategi sesi refleksi satu menit
61

. Artinya 

guru memberikan waktu untuk siswa untuk 

mencerna informasi yang telah mereka 

terima atau menghubungkan informasi 

tersebut dengan peristiwa dalam kehidupan 

sehari-hari.  

7. Strategi pengajaran untuk kecerdasan musik 

a. Irama, lagu, rap, senandung 

Ambilah inti dari materi yang 

anda ajarkan dan kemaslah dalam format 

berirama yang dapat dinyanyikan secara 

rap. Dengan cara ini siswa dapat 

menghafal kata sesuai dengan irama 

metronome (alat untuk mengukur 

kecepatan lagu).
62

 

b. Diskografi 

Tambahkan referensi 

pembelajaran anda dengan daftar 
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berbagai jenis lagu/musik yang dapat 

mengilustrasikan, mewujudkan, dan 

menjelaskan materi yang anda ajarkan.
63

   

c. Konsep musik 

Nada dan musik dapat digunakan 

sebagai alat kreatif untuk 

mengekspresikan konsep pola atau skema 

pelajaran. Misalnya, untuk mengajarkan 

gagasan tentang lingkugan secara musikal 

mulailah bersenandung dengan nada 

secara bertahap, sampai pada nada yang 

rendah dan kemudian naik sedikit demi 

sedikit menuju nada awal.
64

 

d. Musik suasana  

Gunakan rekaman musik yang 

membangun suasana atau suasana hati 

yang cocok untuk pelajaran atau unit 

tertentu. Musik ini dapat berupa efek 

suara, suara alam, musik klasik atau 
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konteporer yang dapat membangun 

kondisi emosional tertentu.
65

 

8. Strategi pengajaran untuk kecerdasan  

naturalis  

Untuk strategi jenis kecerdasan ini 

lebih efektif dan lebih efisien dengan cara 

belajar melalui alam. Berikut startegi-strategi 

yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan kecerdasan tersebut yaitu 

jalan-jalan  alam terbuka dan melihat keluar 

jendela
66

 

e. Pendorong dan penghambat Multi Intelegensi 

Ada dua proses kunci dalam 

perkembangan siswa yang disebut dengan 

Crystallizing Experience dan Paralyzing 

Experiences. Yang dimaksud dengan 

Crystallizing Experience (pengalaman yang 

mengkristalkan) adalah titik balik dalam 

perkembangan bakat dan kemampuan orang, 

yang terjadi pada masa awal kanak-kanak 

meskipun dapat terjadi sepanjang hidup. 
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Sedangkan Paralyzing Experiences (pengalaman 

yang melumpuhkan) yaitu maksudnya untuk 

mengungkapkan pengalaman yang mematikan” 

kecerdasan” misalnya dalam suatu pengalaman 

guru pernah mempermalukan seorang siswa 

didepan kelas. Paralyzing Experiences seringkali  

dialami oleh siswa disertai dengan rasa malu, 

rasa bersalah, takut dan kemarahan negatif lain
67

. 

f. Faktor-faktor yang mempengaruhi Multi 

Intelegensi 

Ada beberapa faktor dalam 

mempengaruhi intelegensi seseorang dan 

tentunya antara individu dengan individu yang 

lain juga berbeda. Berikut ini macam- macam 

faktor yang dapat mempengaruhi intelegensi 

seseorang yaitu: 

1. Faktor pembawaan 

Dalam faktor pembawaan telah 

ditetapkan oleh sang Pencipta bahwa  sifat 

masing-masing individu dibawa sejak lahir. 

 

                                                             
67

 Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran (Jakarta: 

Kencana,2009) hal 243  



59 

 

 

2. Faktor kematangan 

Tiap-tiap individu pada setiap 

makhluk terutama manusia pasti mengalami 

masa-masa perkembangan dalam diri 

masing-masing baik secara fisik maupun 

psikis. 

3. Faktor pembentukan 

Pembentukan dapat didevinisikan sebagai 

keadaan diluar diri individu yang 

mempengaruhi perkembangan intelegensi. 

4. Faktor minat dan pembawaan khas 

Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu 

dan termasuk dorongan untuk perbuatan itu.  

5. Faktor kebebasan 

Kebebasan dapat berarti manusia dapat 

memilih metode-metode tertentu untuk 

memecahkan masalah. 
68
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pada penelitian ini digunakan metodologi 

penelitian dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alami, (sebagai 

lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan 

sampel sumber data dilakukan secara purposing 

dan sonwbaal, teknik pengumpulan dengan 

trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi.  

Penelitian kualitatif adalah prosedur 

analisis yang tidak menggunakan prosedur 

analisis statistika atau cara kuantitatif lainya, 

jelas bahwa pengertian ini mempertentangkan 

penelitian kualitatif dengan penelitian yang 

bernuansa kualitatif yaitu dengan menonjolkan 
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bahwa usaha kuantitatif ataupun tidak perlu 

digunakan pada penelitian kualitatif.
69

 

Peneliti menggunakan pendekatan ini 

karena peneliti ingin mendeskripsikan dan 

menganalisis tentang upaya mengembangkan 

multi intelegensi siswa SDMT Ronowijayan 

Siman. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui 

bagaimana program full day school sebagai 

upaya pengembangan multi intelegensi siswa 

SDMT Ronowijayan Siman Ponorogo. 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dengan pengamatan, namun peranan 

penelitian yang menentukan keseluruhan 

skenarionya. Untuk itu didalam penelitian ini, 

peneliti bertindak sebagai instrumen, partisipan 

penuh, sekaligus mengumpulkan data. 

Penelitian ini berlangsung dengan 

kehadiran dilapangan, pertama menemui kepala 

sekolah, kemudian dilanjutkan observasi dan 

wawancara dengan beberapa guru ekstrakulikuler 
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serta waka kurikulum yang sekiranya faham akan 

penelitian yang akan dibahas. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDMT 

(Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu) 

Ronowijayan Siman Ponorogo beralamatkan di 

Jln. Jagadan No. 14 kelurahan Ronowijayan 

Siman Kabupaten Ponorogo.  

D.  Data dan Sumber Data 

Data yang diperoleh berupa kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti 

data tertulis, foto, dan sejenisnya. Yang 

dimaksud kata-kata dan tindakan adalah kata-

kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau 

diwawancarai. Data ini direkam melalui catatan 

tertulis dan pengambilan foto. Sedangkan 

dokumen tertulis merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara.
70

 

Sumber data merupakan benda, hal atau 

orang, tempat peneliti mengamati membaca atau 
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bertanya tentang data Lofland sebagaimana 

sebagaimana dikutip oleh Meoleong, 

menyatakan bahwa sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan 

tindakan yang selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain
71

. Sumber data 

adalah tempat asal dari mana data yang  berupa 

bukti-bukti tersebut dapat diperoleh dan 

diidentifikasi. 
72

 

Maksud dari kata dan tindakan disini 

adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang 

diamati dan diwawancarai yang dicatat melalui 

catatan tulisan atau melalui perekaman, 

pengambilan foto atau film. Sedangkan sumber 

dan data tertulis, foto serta hal-hal lain yang 

diperlukan merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode wawancara dan observasi. 

Adapun untuk memperoleh data dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan data sebagai berikut: 
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 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitataif  

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008),157 
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 Suharsimi Arikunto, Pengembangan Instrumen Penelitian dan 

Penilaian Program (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2017), 193  
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1) Field research, adalah data yang 

diperoleh dari lapangan penelitian berupa 

sumber data baik berasal dari dokumen 

maupun berasal dari obyek manusia 

yaitu diperoleh dari kepala sekolah 

SDMT Ronowijayan Siman Ponorogo, 

ketua unit ekstrakulikuler, Waka 

Kurikulum dan para guru yang mengajar 

di SDMT Ronowijayan Siman Ponorogo. 

2) Library research, yaitu sumber data yang 

berupa buku-buku terkait dengan 

penelitian kualitatif atau sejumlah 

literatur lain yang berkaitan dengan topik 

pembahasan 

E. Prosedur  Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam 

berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai 

cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat 

dikumpulkan pada setting alamiyah (natural 

setting), pada labotarium dengan metode 

eksperimen, dirumah dengan berbagai 

responden, pada satu seminar, diskusi, dan lain-

lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka 
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pengumpulan data dapat menggunakan data 

primer dan sumber sekunder. 

 Sumber primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpulan 

data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen.
73

 Selanjutnya bila dilihat dari segi cara 

atau teknik pengumpulan data, maka teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

interview (wawancara), kuisioner (angket), 

observasi (pengamatan) dan gabungan ketiganya. 

Berikut ini adalah beberapa teknik pegumpulan 

data penelitian kualitataif: 

a. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan teknik 

penelitian yang menggunakan teknik tanya 

jawab antara peneliti dengan objek  yang 

diteliti
74

. Wawancara digunakan sebagai 

objek pegumpulan data. Apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti 
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Sugiyono, Metode Penelitian  Pendidikan Kuanitatif, 

Kualitataif, dan R & D (Bandung: Alfabeta,2013), 193-194 
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 Jasa Unggul Muliawan. Metode Penelitian Pendidikan dengan 

Studi Kasus ,( Jogyakarta: Gava Media: 2014)  hal 65 
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dan juga apabila peneliti ingin mengetahui 

hal-hal dari responden dan hal-hal yang lebih 

mendalam serta jumlah respondennya 

sedikit/kecil. 

Metode pengumpulandata melalui 

wawancara dalam penelitian kualitatif  

diperlukan suatu wawancara mendalam, baik 

dalam situasi maupun dalam beberapa 

tahapan pengumpulan data.
75

 

Dalam penelitian ini, wawancara 

dilakukan kepada: 

1) Kepala sekolah: yaitu untuk mendapatkan 

informasi tentang penerapan full day 

school permasalahan yang dihadapai serta 

langkah-langkah strategi yang dilakukan 

untuk mengefektifkan program full day 

school sebagai upaya pengembangan 

multi Intelegensi siswa.  

2) Waka Kurikulum, yaitu untuk 

mendapatkan informasi tentang  

implementasi model  full day school.  
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 Uhar Suharsaptra, Metode Penelitin Kuantitatif,Kualitatif, dan 

Tindakan,( Bandung: PT.Refika Aditama,2012) hal.213  
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3) Unit ekstrakulikuler yaitu sebagai 

narasumber untuk mendapatkan 

informasi tentang kegiatan-kegiatan  yang 

dapat dilakukan siswa untuk 

mengembangkan kemampuan  multi 

intelegensi siswa dalam program  full day 

school 

4) Guru kelas sebagai narasumber untuk 

mendapatkan informasi tentang model 

pembelajaran yang dapat dilakukan untuk 

mengembangkan multi intelegensi dalam 

program full day school. 

b. Metode Observasi 

Observasi merupakan suatu proses 

yang komplek, suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis. 

Observasi dapat diartikan sebagai perhatian 

yang terfokus terhadap kajian, gejala atau 

sesuatu
76

 

 Dua diantara yang penting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan. 

                                                             
Emzir. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Analisis Data , ( 

Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010) hal 37 
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Teknik pengumpulan data dengan perilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan 

bila responden yang diamati tidak terlalu 

besar
77

.  

Observasi dalam penelitian ini 

dilakukan  saat proses belajar mengajar dan 

pelaksanaan full day school sebagai tujuan 

mengetahui permasalahan yang dihadapi 

didalam program full day school dan 

bagaimana langkah yang diambil untuk 

mengatasi permasalahan tersebut.  

c. Dokumentasi  

Metode ini merupakan suatu cara 

pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti, sehingga akan 

diperoleh  data yang lengkap, sah dan bukan 

berdasarkan perkiraan.
78

 

Dokumetasi ini akan mencari 

mengenai jumlah siswa, data guru Sekolah 

                                                             
77

Ibid,203-204 
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 Basrawi,  Dkk. Memahami Penelitian Kualitatif , ( Jakarta: 

Rineka Cipta,2008) hal  158  
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Dasar Muhammadiyah Terpadu Ronowijyan 

Siman yang ada mungkin juga akan 

dilengkapi dengan beberapa data pendukung 

untuk melengkapi penelitian ini, agar 

penelitian ini menjadi sempurna dengan 

terkumpulnya data-data yang ada di SDMT 

Ronowijayan Siman.  

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data kualitataif adalah 

proses pencarian dan penyusunan secara 

sistematis data yang diperlukan dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. 

Maka dari itu dapat dengan mudah dipahami dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang 

lain. Teknik analisis kualitataif, mengikuti 

konsep yang diberikan Miles dan Huberman 

menemukan bahwa aktifitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus pada setiap 

tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan 
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datanya jenuh
79

. Adapun langkah-langkah 

analisisnya adalah sebagai berikut. 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data dalam konteks 

penelitian yang dimaksud adalah 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

membuat kategori. Dengan demikian data 

yang telah direduksi memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya.
80

 

b. Penyajian  Data (Data Display) 

Penyajian data yaitu penyajian data ke 

dalam pola yang dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, grafik, matrik, 

network, dan card. Bila pola-pola yang 

ditemukan telah didukung oleh data selama 

peneliti, maka pola tersebut menjadi pola 

yang baku yang selanjutnya akan didisplay 

pada laporan akhir penelitian. Dengan 
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Ibid, 333-335 
80

Ibid, 338 
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mendisplaykan data, maka mempermudah 

peneliti untuk memahami apa yang terjadi 

dan merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang dipahami tersebut. 

Yang paling sering digunakan dalam 

penelitian kualititatif dengan menggunakan 

teks naratif.  

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion 

Drawing) 

Penarikan kesimpulan yaitu 

analisis data yang terus menerus baik 

selama maupun sesudah pengumpulan 

data untuk penarikan kesimpulan yang 

dapat menggambarkan pola yang 

terjadi.
81

 Awal yang ditemukan masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 

yang mendukung pada tahap 

pengumpulan berikutnya. 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep yang 

paling penting diperbaharui dari konsep 
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keshahihan (validitas) dan keandilan (relibilitas). 

Derajat keabsahan data (kredibilitas data) dapat 

diadakan pengecekan  dengan teknik pengamatan 

yang tekun dan triangulasi. Ketekunan 

pengamatan adalah menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan 

persoalan atau isu yang sedang dicari.
82

 Teknik 

triangulasi yaitu teknik keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

perbandingan tahapan data tersebut. Ada empat 

macam teknik triangulasi sebagai pemeriksa, 

yang dalam hal ini digunakan teknik triangulasi 

sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam 

penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data 

hasil penelitian valid adalah data yang tidak 

berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti 

dengan data yang sesungguhnya terjadi pada 

objek penelitian.
83
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H. Tahapan –Tahapan Penelitian  

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini ada 

tiga tahapan ditambah tahapan terakhir dari 

penelitian yaitu: 

1. Tahapan pralapangan meliputi menyusun 

rencana penelitian, memilih lapangan 

penelitian, mengurus perizinan, menjajaki 

dan menilai keadaan lapangan, memilih 

dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian dan 

menyangkut etika penelitian. 

2. Tahapan pekerjaan lapangan yang 

meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri memasuki lapangan dan 

berperan serta sambil mengumpulkan 

data. 

3. Tahapan analisis data yang meliputi 

analisis selama dan setelah pengumpulan 

data.  

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 

 

 

 



74 

 

 

BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah SDMT Ronowijayan Siman 

Sebelum SDMT Ronowijayan Siman 

Ponorogo dahulu pernah berdiri sebuah sekolah 

yang diberi nama Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah 8 Ronowijayan. MIM 8 

Ronowijayan Siman Ponorogo berdiri sejak 

tahun 1956 dan  pernah menjadi salah satu 

lembaga sekolah yang cukup unggul 

dilingkungan Muhammadiyah Kecamatan Siman 

Ponorogo. Akan tetapi, pada tahun 1991 minat 

masyarakat untuk  menyekolahkan putra putrinya 

menjadi surut dan pada puncaknya tahun 2003 

sudah tidak ada lagi siswa baru yang terdaftar. 

Pada saat itu hanya satu kelas yang dapat 

bertahan dan itu hanya terdiri dari 5 siswa dan 

akhirnya sekolah tersebut ditutup untuk beberapa 

tahun.  

Untuk menyelesaikan problem yang 

demikian, Pimpinan Ranting Muhammadiyah 
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Ronowijayan mencoba berbagai cara untuk 

menarik minat masyarakat setempat agar 

menyekolahkan putra-putrinya ke lembaga 

tersebut, antara lain dengan menggratiskan biaya 

pendaftaran dan SPP serta memberikan bantuan 

seragam, buku dan alat tulis, akan tetapi tidak 

ada hasilnya.  

Dengan saran Bapak Rudianto sebagai 

seorang warga desa Ronowijayan yang sekaligus  

berprofesi sebagai  Dosen UNMUH Ponorogo 

bahwa sekolah akan sangat diminati masyarakat 

apabila dibangun dengan konsep baru dan dalam 

penyelenggaraannya melibatkan peran aktif 

masyarakat sekitar. Dari beberapa hasil mufakat  

Pimpinan Ranting yang dihadiri beberapa tokoh 

masyarakat bahwa sekolah yang dahulu dikenal 

dengan label “Madrasah Ibtidaiyah” beralih label 

menjadi “Sekolah Dasar”. Untuk menegaskan 

konsep baru yang diharapkan bisa 

mengaplikasikan  unsur pendidikan berbau 

intelektual, emosional ,spiritual sekaligus maka 

ditambahkan nama “Terpadu” dipaling akhir, 

maka terciptalah label baru yang bernama” 
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Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu” 

disingkat menjadi SDMT.  

Selanjutnya disepakati pula, bahwa untuk 

menyusun konsep perlu dibentuk sebuah tim. 

Tim yang dibentuk ini terdiri dari 9 orang yang 

kemudian dikenal dengan nama Tim Sembilan 

yaitu:   

a. Drs. Sulton, M.Si, sebagai Dosen Unmuh 

Ponorogo 

b. Drs. Rudianto, M.Pd sebagai Dosen Unmuh 

Ponorogo 

c. Supriyanto, S.Pd sebagai Guru/ Yayasan 

d. Drs. Sunyoto sebagai Guru/ Yayasan  

e. Heriyanto, A.Ma sebagai Guru/Yayasan 

f. Ahmad Baedowi, ST Pengusaha 

g. Hj. Siti Qomariyah, S. Ag sebagai guru 

h. Suyitno, S.Ag sebagai tokoh masyarakat 

Memang benar bahwa untuk mencapai 

suatu keberhasilan yang maksimal bukanlah 

sesuatu yang gampang. Bahkan untuk mencapai 

sesuatu kesuksesan harus melewati berbagai 

rintangan yang harus dilalui.  Prinsip itulah yang 

diterapkan di SDMT Ronowijayan Siman 
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Ponorogo bahwa semua harus dimulai dari nol.  

Tim Panitia Sembilan  melakukan kegiatan 

promosi demi lembaga tersebut ke masyarakat  

juga tidak setengah-setengah.  

Setelah SD Muhammadiyah Terpadu 

berdiri tahun 20 Mei 2003, pada saat itu  bapak 

Rudianto secara sah diberi mandat untuk menjadi 

kepala sekolah karena berkat beliaulah sekolah 

tersebut dapat berkembang dan memunculkan 

ide-ide yang sangat brilian. Bapak Rudianto 

untuk mempromosikan lembaga tersebut perlu 

melakukan sosialisasi melalui penyebaran 

brosur, penyiaran radio, promosi dari rumah satu 

ke rumah yang lain(door to door), spanduk dan 

lain-lain. Untuk  lebih meyakinkan warga bapak 

Rudianto merekrut tenaga pengajar dari lulusan 

sarjana kependidikan, Alumni Pondok Modern 

Gontor, serta Dosen-dosen UNMUH Ponorogo 

dan usaha tersebut berhasil dengan terdaftarnya 8 

orang siswa.
84

 

                                                             
84
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2. Letak Geografis SDMT Ronowijayan Siman 

Ponorogo 

SDMT Ponorogo yang beralamatkan di 

Jl. Jagadan No. 14 Kelurahan Ronowijayan 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Secara 

geografis SDMT Ponorogo terletak : 

a. Disebelah selatan SDMT Ronowijayan 

Siman Ponorogo berdekatan dengan Kampus 

IAIN Ponorogo UNMUH Ponorogo, SMA 1 

Ponorogo. 

b. Sebelah timur SDMT  Ronowijayan Siman 

Ponorogo berdekatan dengan perumahan 

Grisimai, dan Kertosari Indah. 

c. Pada rute sebelah utara SDMT Ponorogo 

terdapat Pasar Pon.
85

 

3. Visi dan Misi SDMT Ronowijayan Siman 

Ponorogo 

a. Visi SDMT Ronowijayan Siman Ponorogo 

“Terdepan dalam pengembangan pendidikan 

berbasis Tauhid dan Life Skill.” 

b. Misi SDMT Ronowijayan Siman Ponorogo 
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1) Melaksanakan proses pembelajaran 

secara aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan yang memadukan 

pengembangan kecerdasan intelektual, 

emosional dan spiritual berdasarkan atas 

nilai Islam dan ketauhidan. (Unsur 

Kurikulum dan Pembelajaran). 

2) Melaksanakan berbagai kegiatan dan 

latihan yang dapat mengembangkan 

potensi siswa sesuai minat, bakat dan 

kemampuannya. (Unsur Kesiswaan). 

3) Meningkatkan profesionalitas dan 

kesejahteraan tenaga pendidik dan 

kependidikan guna menunjang 

peningkatan kualitas pembelajaran. 

(Unsur Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan). 

4) Membangun sarana dan prasarana 

pembelajaran yang representatif. (Unsur 

Sarana dan Prasarana). 

5) Menjalin kerja sama dengan semua pihak 

yang dapat mendukung pelaksanaan dan 
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penyelenggaraan pendidikan. (Unsur 

Humas).
86

 

4. Struktur Organisasi SDMT Ronowijayan 

Siman Ponorogo 

Struktur merupakan bagian-bagian yang 

berhubungan dengan kekuasaan serta tanggung 

jawab dari keseluruhan susunan organisasi. 

Dalam menyusun struktur organisasi, perlu 

diadakan suatu pembagian tugas yang sesuai 

dengan kemampuan masing-masing anggota agar 

mampu melaksanakan tugas yang dibebankan 

dengan baik. Struktur organisasi dalam suatu 

lembaga pendidikan sangat penting 

keberadaannya karena akan mudah mengetahui 

jumlah personil yang menduduki jabatan tertentu 

dalam lembaga pendidikan tersebut. Dalam hal 

ini SDMT Ronowijayan Siman juga memiliki 

struktur organisasi yang terdiri dari Majelis 

Dikdasmen kemudian dibawahnya ada kepala 

sekolah, komite sekolah, TU beserta bendahara, 

kemudian ada wakasek I dan II, kemudian ada 
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beberapa unit yang menangani kegiatan 

disekolah yaitu LP3Q, unit kesiswaan, unit 

kurikulum, unit ismuba, unit sarana dan 

prasarana, unit personalia, unit humas, BUMS 

SDMT, korlas dan wali kelas, siswa. Adapun 

struktur organisasi secara lebih lengkap dapat 

dilihat pada bagan yang tertera sebagaimana di 

lampirkan
87

. 

5. Keadaan Guru dan Siswa  

Di SDMT Ronowijayan Siman selain 

mempunyai tenaga pendidik yang mengajar 

dengan sistem full time juga didukung beberapa 

guru yang hanya mengajar dengan sistem  part 

time. Disamping itu  ada pegawai dengan sistem 

part time dan full time, karyawan dan juga guru 

iqro’. Adapun jumlah guru, pegawai, maupun 

karyawan di SDMT Ronowijayan secara lebih 

lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 1.1 Jumlah guru dan tenaga 

kependidikan SDMT Ronowijayan Siman 

Ponorogo 
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Jenis  Laki-laki  Perempuan  Jumlah  

Guru part iqro    14 

Guru part time    7 

Guru full time    55 

Pegawai part time    14 

Pegawai full time    5 

Karyawan    12 

Sub total    106 

 

 SDMT Ronowijayan Siman Ponorogo 

dengan sistem belajar kelas paralel sebanyak 5 

rombongan dengan nama-nama sebagai berikut 

al-Bayan, al- Busro, al-Furqon, al-Hikmah,  dan 

al-Huda. Untuk kelas I berjumlah 134 siswa laki-

laki 67 dan perempuan 67. Untuk kelas II  

berjumlah 134 laki-lai 61 dan perempuan 73. 

Untuk kelas III berjumlah 135 siswa laki-laki 

berjumlah 84 dan untuk perempuan berjumlah 51 

siswa. Untuk kelas IV  berjumlah 133 laki-laki 

70 dan perempuan 63. Untuk kelas V berjumlah 

127 siswa laki-laki 65 dan untuk perempuan 62 

dan untuk kelas VI berjumlah 120 laki-laki 66 

dan perempuan ada 54 siswa.  



83 

 

 

Pada tahun ajaran 2015/2016  siswa 

jumlah keseluruhan 640, untuk laki-laki terdiri 

dari 324  siswa dan untuk perempuan 297 siswa. 

Pada tahun 2016/2017 dengan jumlah siswa 712 

untuk laki-laki terdiri dari 391 siswa  dan untuk 

perempuan 321 siswa. Sementara pada tahun 

2018/2019 dengan  jumlah keseluruhan 783 

siswa untuk laki-laki berjumlah 413 siswa dan 

untuk perempuan berjumlah 370 siswa. Adapun 

untuk jumlah  siswa keseluruhan dapat dilihat 

pada tabel sebagaimana dilampirkan
88

 

6. Sarana dan Prasarana  

Sarana dan prasarana pendidikan 

merupakan semua perangkat peralatan, bahan, 

dan perabot yang sangat diperlukan oleh lembaga 

pendidikan untuk mendukung proses 

pembelajaran. Semua lembaga pendidikan pasti 

memiliki sarana dan prasarana pendidikan, tidak 

terkecuali di SDMT Ronowijayan Siman 

Ponorogo mempunyai beberapa sarana prasarana 

sebagai berikut: jumlah ruang kelas terdiri dari 
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30 ruang, 9 Ruang Guru,  1 Ruang Kepala 

Sekolah , 1 Ruang Perpustakan, 1 Ruang Tata 

Usaha, 1 Ruang Laboratorium, 1 Ruang 

Keterampilan, 1 Ruang Koperasi,  1 Ruang UKS, 

I Ruang Aula, dan 10 Kamar Mandi. Adapun 

untuk tabel sarana dan prasarana dapat dilihat 

sebagaimana dilampirkan
89

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Pelaksanaan Program Full Day School di 

Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu 

(SDMT) Ronowijayan Siman Ponorogo 

Bagi setiap individu pendidikan adalah 

suatu kebutuhan primer yang harus dimiliki 

seseorang baik pendidikan akademik maupun 

non akademik. Manusia dikatakan makhluk yang 

paling sempurna sebab  dianugrahkan akal yang 

sehat untuk berfikir. Disamping memiliki akal 

yang sehat manusia juga dianugrahkan kelebihan 

maupun kekurangan pada masing-masing 

individu. Setiap individu memiliki tingkat 

kecerdasan yang berbeda-beda. Dalam artian 
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kecerdasan bukan hanya dibidang akademik 

mungkin disisi lain punya kelebihan dibidang 

non akademik. Dengan adanya kecerdasan 

diharapkan manusia mampu survive dimasa yang 

akan datang. Dalam hal ini sebuah lembaga 

pendidikan  seperti  di SDMT Ronowijayan 

Siman yang mempunyai suatu program full day 

school untuk mencetak generasi yang 

mempunyai kemampuan militan (tahan banting). 

Pada zaman millenial seperti saat ini tentulah 

para tenaga pendidik dituntut mampu mendidik 

para siswa dan siswinya . Berdasarkan 

wawancara bersama bapak Imam Saiful Bahri, 

M. Pd selaku kepala sekolah SDMT 

Ronowijayan Siman yang berkaitan dengan 

pelaksanaan full day school yaitu sebagai 

berikut: 

“Kalau diklasifikasikan ada yang 

akademik dan non akademik atau ada 

yang  berbasis kurikulum sama 

ekstrakulikuler. Terus ada 

pembiasaan karakter itu seperti 

makan ,antri, piket, cuci piring, mau 

ke kantin antri. Jadi disini itu break 

setengah jam untuk sholat, terus 



86 

 

 

setelah  itu ada istirahatnya sendiri. 

Break lagi makan siang setengah 

jam,break lagi sholat dhuhur setengah 

jam itu artinya kan sudah diniatkan, 

jadi seolah-olah kita itu ISHOMA 

(istirahat, sholat ,makan)  disini 

konsepnya sholat sama makan 

bukanlah istirahat tapi sebuah 

pendidikan dikasih waktu konsepnya 

jadi cara pandangnya begitu. La apa 

bedanya ya bedanya kalau istirahat  

tidak ada yang nungguin tidak  ada 

yang bimbing tapi ketika itu dikonsep 

menjadi sebuah pendidikan”.
90

 

Tabel 1.2. Jadwal pelaksanaan 

program full day scholl di SDMT 

Ronowijayan Siman Ponorogo
91

 

Pukul Kegiatan 

07.00- 07. 

30 WIB 

Tahfid dikelas masing- 

masing 

07.30- 08.30 

WIB 

Kegiatan Belajar Mengajar  

08.30- 09.00 

WIB  

Sholat Dhuha berjamaah 
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09.00-09.30 

WIB  

Istirahat  

09.30- 10.30 

WIB  

Kegiatan Belajar Mengajar 

10.30- 11.00 

WIB  

Istirahat  

11. 00- 

12.00 WIB  

Kegiatan Belajar Mengajar  

12.00- 13.00 

WIB  

ISHOMA 

13.00- 14.00 

WIB  

Kegiatan belajar Mengajar  

14.00- 15.30 

WIB  

Kegiatan ekstrakulikuler yang 

diminati  

 

Berkaitan dengan penyataan berikut  

dalam pelaksanaan  program full day school 

di SDMT Ronowijayan pada pembelajaran 

akademik dimulai  pada pukul 07.00 sampai 

dengan pukul 13.00-14.00 WIB. Untuk 

pembelajaran non akademik seperti halnya 

ekstrakulikuler futsal, lukis, tapak suci, 
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musik dan lain-lain bisa dilakukan pada 

pukul 14.00-15.30.   

Dari hasil pengamatan yang peneliti 

lakukan proses pelaksanaan program full day 

scholl di SDMT Ronowijayan sama halnya 

dengan sekolah-sekolah pada umunya yaitu 4 

kali sehari, akan tetapi bedanya jika di 

SDMT Ronowijayan proses kegiatan belajar 

mengajar hanya berdurasi setengah jam 

selanjutnya istirahat pukul 14.00 selebihnya 

kegiatan ekstrakulikuler yang menjadi pilihan 

siswa. Dimulai pada pukul 07.00- 07-30 

kegiatannya yaitu tartil al quran  dikelas 

masing-masing dibimbing wali kelas masing-

masing, pukul 07.30-08.30 kegiatan KBM ( 

Kegiatan Belajar Mengajar) yang pertama, 

pukul 08.30-09.00 sholat dhuha berjamaah 

dibimbing ustadz maupun ustadzah yang 

bertugas membimbing, pukul 09.00-09.30 

istirahat yang pertama pukul 09-00-10.30 

kegiatan KBM yang kedua, pukul 10.30- 

11.00 istirahat yang kedua, pukul 11.00-

12.00 yaitu  KBM  yang ketiga, pukul  12.00-
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13.00 Ishoma, pukul 13.00-14.00 KBM 

terakhir dan pukul 14.00-15.30 yaitu kegiatan 

sesuai ekstrakulilikuler yang diminati
92

 

Adapun bentuk kegiatan full day 

school di SDMT Ronowijayan Siman sebagai 

berikut:  pada pukul 06.00- 07.00 guru sudah 

datang dan menyambut kedatangan siswa. 

Ketika guru datang  siswa langsung 

mengucapkan salam dan berjabat tangan 

kemudian masuk ke ruang kelas masing. 

Pada pukul 07.00-07.30 merupakan kegiatan 

tahfidz berlaku untuk semua kelas. Kegiatan 

tersebut dilakukakan didalam kelas dan 

dipandu wali kelas masing-masing. Pukul 

07.00 – 07.30  kegiatan belajar mengajar 

yang pertama. Pukul 08.30 – 09.00 kegiatan 

sholat dhuha  dimasjid. Seluruh siswa keluar 

kelas usai pembelajaran kemudian siswa 

siswi berbaris dengan teratur untuk 

mengambil air wudhu. Siswa yang telah 

mengambil air wudhu kemudian langsung ke 
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masjid untuk melaksanakan sholat dhuha 

berjamaah dibimbing guru agama. Setelah  

Kegiatan sholat dhuha berjamaah usai 

kemudian pada pukul 09.00- 09.30 siswa 

istirahat ke kantin yang telah disediakan. 

Disela-sela istirahat yang pertama para siswa 

didengarkan seperti hadist doa dan lain-lain. 

Kemudian terdengar bel berbunyi memasuki 

pembelajaran yang kedua dijadwalkan pada 

pukul 09.00-10.00. Pukul 10.00-11.00 

istirahat yang kedua siswa pergi ke kantin 

yang telah disediakan. Disela-sela istirahat  

yang pertama para siswa didengarkan seperti 

hadist doa dan lain-lain. Jam pelajaran yang 

ketiga dijadwalkan pada pukul 11.00-12.00 

kemudian siswa memasuki kelas untuk 

mengikuti KBM yang ketiga. Pembelajaran 

ketiga usia pada pukul 12.00. Pada pukul 

12.00- 12.30 siswa menuju ruang makan 

yang telah di tata rapi oleh petugas dapur lalu 

siswa mengambil tempat yang telah 

disediakan di ruang makan. Siswa terlihat 

berbaris rapi mengambil alat makan. Setelah 
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selesai makan para siswa menuju tempat 

mencuci piring dan mencuci piring  sendiri-

sendiri. Hal ini salah satu upaya sekolah 

untuk melatih siswa supaya menjadi pribadi 

yang mempunyai rasa disiplin dan 

membentuk pribadi yang mandiri. Setelah 

semua siswa selesai kegiatan maka bersama 

kemudian  pada pukul 12.30-13.00 siswa 

mempersiapkan diri untuk melaksanakan 

sholat duhur berjamaah dimasjid. Sebelum 

kegiatan sholat dhuhur  dilakukan  guru yang 

dijadwalkan  memberikan tausiyah selama 10 

menit setelah itu sholat dhuhur dimulai. Pada 

pukul 13.00 siswa  menuju ke kelas untuk 

mengikuti kegiatan pembelajaran yang ke 

empat. Siswa yang tidak mengikuti 

ekstrakulikuler pulang pada pukul 14.00. 

Setelah itu siswa semua siswa berdoa untuk 

pulang didamping wali kelas masing-masing. 

Untuk kegiatan ekstrakulikuler dijadwalkan 

pada pukul 14.00-15.30 dan bagi siswa yang 
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mengikuti kegiatan tersebut diwajibkan untuk 

kelas III sampai kelas VI
93

 

Senada dengan penuturan  bapak 

kepala sekolah kemudian dikemukakan lagi 

oleh bapak Zakka Mahya Ridho, S.H selaku 

ketua unit ekstrakulikuler SDMT 

Ronowijayan Siman menambahkan sebagai 

berikut: 

“Dari segi tenaga pendidik 

kebetulan untuk 

ekstrakulikuler futsal sendiri 

tenaga pendidiknya dari sini, 

tapi untuk ekstrakulikuler lain 

seperti tapak suci, lukis, 

panahan dan lain-lain kami 

mengambil dari luar. Kalau 

ektra tapak suci dan futsal dari 

guru sini ”
94

 

Berkaitan dengan pernyataan tersebut 

dari pihak unit ekstrakulikuler untuk lebih 

mengoptimalisasikan  proses pembelajaran 

dibidang ekstrakulikuler mencoba untuk 

mengambil tenaga pendidik dari luar sekolah 
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yang ahli dibidangnya seperti halnya pada 

ekstrakulikuler panahan diambil dari 

komunitas Perpani (Persatuan Panahan 

Indonesia) Ponorogo, untuk lukis diambil 

dari komunitas orang-orang sanggar lukis. 

Proses pelaksanaan full day school di SDMT 

dilaksanakan mulai dari hari senin sampai 

hari sabtu. Setiap siswa diperkenankan  

memilih beberapa macam ekstrakulikuler 

yang diminati dan maksimal untuk  

mengikuti ekstrakulikuler hanya 1 semester 

saja dan selanjutnya  berganti untuk 

mengikuti ekstrakulikuler lain yang 

diinginkan  

Kemudian diperjelas lagi tentang latar 

belakang adanya program full day scholl oleh 

bapak Dwiki Adi Septian, M.Or. selaku guru 

yang menangani siswa pada ekstrakulikuler 

futsal yang mana ekstrakulikuler tersebut 

juga masuk dalam suatu program full day 

school, pemaparannya sebagai  berikut :  

“Di awal yang jelas siswa 

berangkat jam 07.00 itu sudah 
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masuk dan pulang normalitas 

jam 14.00 WIB sebenarnya. 

Nah dikatakan full day school 

itu dikarenakan ada sebagian 

siswa yang mengikuti ekstra 

baik dibidang agama, tartil, 

kebahasaan maupun ektra 

yang telah di pilih sehingga 

menyebabkan siswa pulang 

sore.
95

 

Berkaitan dengan hal tersebut  latar 

belakang diadakanya full day school yaitu 

dikarenakan ada sebagian siswa yang 

mengikuti berbagai macam ekstrakurikuler 

baik dibidang agama, tartil, kebahasaam 

maupun ekstrakurikuler lain yang 

menyebabkan siswa pulang sore. Untuk 

siswa yang diwajibkan mengikuti 

ekstrakurikuler untuk siswa kelas III sampai 

kelas VI.  Selain itu adanya program-

program yang telah ditetapkan sehingga 

untuk memaksimalkan program tersebut 

maka perlu  tambahan waktu yang 

mengharuskan para siswa pulang pada sore 
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hari meskipun demikian banyak dari siswa 

lebih menyukai aktifitas disekolah daripada 

dirumah.  

2. Dampak  Program  Full Day School Terhadap 

Perkembangan Multi Intelegensi  siswa di 

Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu 

(SDMT)  Ronowijayan Siman Ponorogo  

Setelah membahas dan menanyakan 

tentang model pelaksanaan program full day 

school di SDMT Ronowijayan Siman, 

penulis juga menanyakan tentang dampak 

program full day school terhadap 

perkembagan multi intelegensi siswa SDMT 

Ronowijayan Siman yang dikemukakan oleh 

bapak Imam Saiful Bahri, M. Pd selaku 

bapak kepala sekolah yaitu sebagai berikut: 

“Yang jelas anak-anak itu 

bakatnya tersalurkan dalam 

hal kemampuan yang 

berbeda-beda seperti 

kemampuan anak pada 

bidang tari, renang, panahan, 

dacil, nyanyi dan lain-lain itu  

bakat anak tidak bisa 

disamakan antara satu 

dengan yang lainnya.  Anak-
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anak itu aktifnya kayak gitu, 

kalau mereka kurang saluran 

bisa tidak produktif dan 

menjadikan anak menjadi 

nakal, kasihan malahan 

seperti contoh mau mencoba 

rokok elektrik, malak dan 

lain-lain. Kalau energinya 

disalurkan dengan benar itu 

otomatis anak itu menjadi 

lebih jinak lebih santun, 

punya tata karma, disiplin, 

mandiri berprestasi juga 

karena energinya tersalur 

dengan baik.
96

 

Selanjutya  Kepala Sekolah  

mengemukakan dampak yang ditimbulkan  

anak secara pragmatis  sebagaimana 

diungkapkan dalam wawanacara pada hari 

jumat pukul 10.00 berikut pemaparannya 

“Capek dirumah itukan wajar 

hal hal yang umum tinggal 

pilih capek karena banyak 

kegiatan akan tetapi 

sebenarnya optimal atau nggk 

capek tapi tidak optimal dan 

yang pasti si anak menjadi 

lebih mengerti tentang 

kemampuan yang dimiliki. 
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Jadi dikemudian hari si anak  

tinggal  mengembangkan dan 

menyalurkan bakat 

dimasyarakat dikemudian 

hari.”
97

 

Berkaitan dengan pernyataan diatas 

bahwa sangat jelas dampak yang ditimbulkan 

melalui program full day school terhadap 

perkembangan multi intelegensi dampak 

positifnya yaitu bakatnya menjadi tersalurkan 

dengan baik menjadikan anak tidak nakal, 

disiplin, mandiri, berprestasi dan yang pasti 

siswa bisa terkondisikan dengan baik selama 

disekolah karena dari pihak guru sendiri 

sangat memperhatikan perkembangan siswa 

siswinya setiap hari. Selain itu juga 

kemampuan siswa menjadi terasah ini 

terbukti saat mengikuti  suatu perlombaan 

sering mendapat juara 1.2, 3 maupuan 

harapan 1,2,3,. 

Berdasarkan pengamatan yang 

peneliti lakukan bahwa ada dampak yang 

sangat positif dengan diadakannya program 

                                                             
97

Lihat Transkip Wawancara No: 01/W/26-03/ 2019  

dalamLampiran  Laporan  Hasil  Penelitian ini 



98 

 

 

full day school ini yaitu dapat membantu 

siswa mengembangkan bakat yang dimiliki 

melalui beberapa  macam ekstrakulikuler 

yang ada baik itu dari ekstrakulikuler yang 

mengembangkan bakat diranah multi 

intelegnsi musikal, kinestetik, linguistik, 

logis matematik, spasial dan lain-lain 

sehingga para siswa bisa mengembangkan 

bakat dan mengerti potensi apa yang dimiliki 

setiap individu melalui ektrakulikuler 

tersebut. Selain itu siswa  dibiasakan untuk 

menjadi pribadi yang mandiri dan disiplin. 

Terbukti saat waktu jam makan siang para 

siswa antri dengan tertib dan setelah makan 

pun para siswa siswa - siswi dilatih untuk 

mencuci piring yang telah digunakan untuk 

makan secara individu.
98

 

Hal ini juga bisa dibuktikan dengan 

hasil observasi lapangan dalam kegiatan full 

day scholl di SDMT Ronowijayan  setiap 

harinya pada tanggal 28 Maret 2019  pukul 
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14.00 WIB untuk observasi yang pertama 

karena pada hari itu latihan untuk para 

pemula yang baru mengikuti pendaftaran 

sehingga cara bermainnya pun juga masih 

perlu bimbingan dari gurunya 
99

. 

Berdasarkan observasi yang kedua  

pada tanggal 27 Mei 2019 pukul 14.00 WIB  

kegiatan futsal untuk  siswa yang mulai 

terlatih pada permainan futsal. Saat kegiatan 

ekstrakulikuler berlangsung karena yang 

mengikuti kegiatan futsal sudah mulai mahir 

sehingga guru sesekali mengamati cara 

bermainnya apakah ada yang harus dibenahi 

atau tidak
100

 

Berdasarkan observasi yang ketiga 

untuk hari ini pada tanggal 25 Mei 2019 

pukul 14.00 WIB yang peneliti amati 

kegiatan futsal untuk  siswa yang sudah 

mahir dalam kegiatan ini bahkan siswa sudah 

pandai dalam menipu lawan melalui teknik-
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teknik menendang dengan kaki bagian dalam, 

bagian luar, bagian dalam dan lain-lain. 

Selain itu juga para siswa juga telah 

menguasai berbagai teknik untuk menipu 

lawan melalui tendangan. Saat kegiatan 

ekstrakulikuler berlangsung karena ini 

tahapannya untuk tahap yang sudah mahir 

sehingga dari guru hanya mengamati saja
101

. 

Kemudian diperjelas lagi oleh Bapak 

Zakka Mahya Ridho, S. H selaku ketua unit 

ekstrakulikuler menambahkan tentang proses  

menyeleksi bakat dan minat yang dimiliki 

siswa yaitu sebagai berikut: 

“Untuk mengetahui  bakat dan 

minat siswa kita seleksi jadi 

senin kita khususkan bagi tim 

inti yang siap terbang lomba 

atau apa itu hari senin 

latihannya, rabo dan kamis 

kita bagi dua khusus untuk  

futsal karena pemintanya 

banyak, nah setelah kita 

mengumpulkan daftar 

formulir itu ada 70 an itu tidak 

mungkin sehari selesai 
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akhirnya kita seleksi disitu 

dan lomba-lombakan dan 

ketemulah yang mahir-mahir 

itu dan yang mahir-mahir kita 

taruh dihari senin, sehingga 

pelatihannya jadi lebih 

maksimal dan sisanya tadi 

dibagi dua  hari rabo dan 

kamis.”
102

 

Berkaitan dengan pernyataan diatas 

bahwa cara untuk menyeleksi siswa yang 

akan diikutkan lomba yaitu dengan cara 

menyeleksi bakat dan minat siswa pada hari 

senin dikhususkan untuk tim inti yang siap 

untuk diikut sertakan lomba latihan 

dilakukan pada hari senin. Untuk hari rabo 

dan kamis dibagi menjadi dua kelompok 

khusus untuk yang ekstrakulikulernya futsal 

dikarenakan banyak sekali peminat 

ekstrakulikuler ini. Setelah dilakukan seleksi 

maka bertemulah para siswa yang dianggap 

mahir dalam permainan futsal ini. Setelah itu 

yang sudah mahir  khususkan latihan dihari 

senin  agar pelatihaannya lebih maksimal dan 
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yang belum mahir latihan dilakukan pada 

hari rabo dan kamis 

Dari hasil pengamatan dari peneliti 

sendiri terbukti bahwa banyak sekali peminat 

ekstrakulikuler futsal daripada 

ekstrakulikuler yang lain. Kegiatan futsal 

sendiri biasanya dilakukan pada hari senin, 

rabo dan kamis. 

Selanjutnya bapak Dwiki Adi 

Septian, M.Or.selaku guru yang mengampu 

ekstrakulikuler futsal berpendapat tentang 

dampak program full day school terhadap 

perkembangan multi intelegensi siswa SDMT 

Ronowijayan Siman sebagai berikut: 

“Secara garis besar dampak 

yang ditimbulkan dari 

program full day school di 

SDMT sendiri banyak. Dilihat 

dari segi minat yaitu minat 

masyarakat sendiri 

mempercayakan anak-anak 

disekolahkan disini. Dari 

dampak positif lainnya yaitu 

pertama semakin tahu bahwa 

siswa SDMT semakin 

meningkat di tahun ini saja 

hampir 800 siswa dari kelas I 
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sampai kelas VI. Kedua 

anaknya lebih disiplin, 

mandiri serta berprestasi. ”
103

 

Berkaitan dengan pernyataan diatas 

bahwa dampak yang ditimbulkan dari 

program full day school sendiri sangat 

banyak. Itu dapat dilihat dari minta 

masyarakat itu sendiri yang mempercayakan 

sepenuhnya untuk menyekolahkan anak-

anaknya di SDMT Ronowijayan. Dari segi 

positifnya dari tahun-tahun jumlah siswa 

semakin bertambah sampai pada tahun ini 

meningkat menjadi 800 siswa itu jumlah 

siswa mulai dari kelas I sampai kelas VI. 

Dampak full day school di lingkungan SDMT 

Ronowijayan Siman sangat berpengaruh 

terhadap kemampuan multi intelegensi siswa 

di bidang ekstrakulikuler. Dengan adanya 

program ini orang tua maupun siswa akan 

lebih mengerti kemampuan yang dimiliki 

 

                                                             
103

Lihat  Transkip  Wawancara  No:  01/W/ 27-03/ 

2019  dalam  Lampiran  Laporan  Hasil  Penelitian ini 



104 

 

 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat di 

Terapkannya Program Full Day School di 

Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu 

(SDMT) Ronowijayan Siman Ponorogo 

a. Segi pendukung program full day school di 

SDMT Ronowijayan 

  Untuk  faktor pendukung 

diadakannya program dari segi SDM, sarana 

dan prasarana. Peneliti melakukan 

wawancara mengenai faktor yang menjadi 

pendukung program full day school di SDMT 

Ronowijayan. Berikut pemaparan bapak 

kepala sekolah terkait faktor pendukung full 

day school yaitu: 

“Yang jelas yang pertama  

adanya sumber daya baik 

itu dari sumber manusia, 

sarana dan prasarana, 

alhamdulilah kita sudah 

mulai tercukupi. Dalam 

artian kalau kita punya 

sumber daya dari segi 

sarana prasaran, SDM dan 

lain lain itu kan termasuk 

pendukungnya ya. 

Selanjutnya faktor 

pendukung yang kedua 
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yaitu dari personalianya, 

orangnya sanggup atau 

tidak diajak sampai sore. 

ini. Seandainya alatnya 

komplit akan tetapi 

orangnya suka pulang 

pergi semaunya kan tidak 

berjalan maksimal” 

Berkaitan dari pernyataan diatas 

mengenai faktor pendukung adanya program 

full day school di SDMT Ronowijayan Siman 

yaitu yang pertama dari segi personalianya 

yang kedua dari segi sarana dan 

prasarananya. Kedua-duanya  sangat 

berkaitan antara satu dengan yang lain sebab 

jikalau dari salah satu item baik dari segi 

sarana prasaranya sangat mendukung 

kemudian dari personilnya kurang 

berkompeten hal ini juga bisa menjadi 

hambatan. Untuk mendukung adanya 

program full day school  perlu adanya 2 item 

tersebut. Untuk faktor pendukung program 

full day school fasilitas dan dari tenaga 

pendidik sendiri juga sangat memadai, guru- 
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guru juga sangat professional dalam 

menjalankan tugasnya 

Berkaitan dari penjelasan kepala 

sekolah mengenai faktor pendukung di 

SDMT Ronowijayan yaitu dari segi sarana 

dan prasarana yang memadahi. Dari faktor 

sarana dan prasarana sendiri juga telah 

tersedia untuk para siswa siswi ada 1 Ruang 

Laboratorium, Ruang kelas ada sekitar 30 

ruang, 1 Ruang Keterampilan, 1 Ruang 

Koperasi,  1 Ruang UKS, I Ruang Aula, dan 

10 Kamar Mandi dan lain-lain. 

Dari segi sumber daya manusianya 

yang sangat berkompeten dibidangnya.  Itu 

terlihat dari sekian banyaknya guru baik 

mengajar dengan sistem full time juga 

didukung beberapa guru yang hanya 

mengajar dengan sistem  part time. 

Disamping itu  ada pegawai dengan sistem 

part time dan full time, karyawan dan juga 

guru iqro’.  
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b. Faktor penghambat program full day school 

di SDMT Ronowijayan Siman Ponorogo 

Adanya faktor pendukung juga diiringi 

faktor penghambat yang dipaparkan oleh 

bapak kepala sekolah sebagai berikut: 

“Kemudian untuk faktor 

penghambatnya mungkin kita 

terkendala mengenai waktu ya. 

Disini kan programya sangat 

banyak setiap harinya, Nah untuk 

memaksimalkan semua itu tidak 

mungkin kita menyamakan 

dengan sekolah diluar, maka dari 

itu perlu penambahan waktu 

untuk memaksimalkan program 

tersebut”
104

.  

Kemudian untuk faktor 

penghambatnya  dari segi durasi waktu. 

Berkaitan dengan waktu bahwa ada banyak 

sekali ekstakulikuler yang menjadi program 

unggulan di SDMT Ronowijayan. Untuk 

mengoptimalkan program- program tersebut 
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Lihat Transkip Wawancara No: 01/W/26-03/ 2019  

dalam Lampiran  Laporan  Hasil  Penelitian ini 
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perlu adanya penambahan waktu pada jam 

14.00  WIB sampai dengan 15.30 WIB
105

.  
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BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Analisis Pelaksanaan Program Full Day School di 

SDMT Ronowijayan Siman Ponorogo 

Menurut Sismanto  full day school ialah 

sebuah lembaga sekolah baik itu untuk sekolah dasar 

maupun menengah yang fokus pada kualitas dan 

kuantitas proses pembelajaran, dan mengedepankan 

kualitas input siswanya. Dalam melakukan 

pembelajaran, anak menghabiskan waktu 

disekolahnya lebih lama dibanding dengan anak 

yang bersekolah disekolah dengan sistem half day 

school. Berdasarkan pengertian persepsi dan  full day 

school, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi 

terhadap  full day school adalah suatu proses 

pemerolehan informasi yang melibatkan 

penginderaan dan kemudian dipahami oleh 

kognisinya mengenai sekolah dengan proses 

pembelajaran yang aktif, kreatif, transformatif dan 

intensif yang dilaksanakan selama sehari penuh.
106

. 
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 Sumayyah, Dkk. (Presepsi terhadap Full Day 

School Dan Regulasi Diri Pada  Siswa SMP  Islam 

Hidayatullah Semarang). Dalam Jurnal Empati, Januari 2016, 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti di Sekolah Dasar Muhammadiyah 

Siman Ponorogo (SDMT),  peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa pelaksanaan program full day 

school di SDMT Ronowijayan berbeda dengan 

sekolah yang mempunyai sistem full day school 

yang lebih mengarah pada penambahan materi  yang 

berkaitan dengan mata pelajaran seperti halnya les 

baik les Matematika, IPA, dan lain-lain. Akan tetapi 

dalam hal ini SDMT sistem  full day school tersebut 

lebih ditekankan pada pengembangan bakat serta 

minat sesuai dengan yang diinginkan siswa.  

Sebenarnya untuk proses kegiatan belajar 

mengajar di SDMT Ronowijayan yaitu sama saja 

dengan sekolah-sekolah pada umumnya dalam  satu 

hari ada 4 kali KBM, akan tetapi dengan perbedaan 

durasi waktu hanya setengah jam satu mata 

pelajaran. Bentuk pelaksanaan full day school di 

SDMT Ronowijayan Siman Ponorogo. Dimulai pada 

pukul 07.00- 07-30 kegiatannya yaitu tartil al quran  

dikelas masing-masing dibimbing wali kelas masing-

                                                                                                                           
Volume 5(1), 144-147(http//media.neliti.com. diakses tanggal 1 

Januari 2019) 
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masing, pukul 07.30-08.30 kegiatan KBM (Kegiatan 

Belajar Mengajar) yang pertama, pukul 08.30-09.00 

sholat dhuha berjamaah dibimbing ustadz maupun 

ustadzah yang bertugas membimbing, pukul  09.00-

09.30 istirahat yang pertama, pukul 09-00-10.30 

kegiatan KBM yang kedua,  pukul 10.30- 11.00 

istirahat yang kedua, pukul 11.00-12.00 yaitu  KBM  

yang ketiga, pukul 12.00-13.00 Ishoma, pukul 13.00-

14.00 KBM terakhir dan pukul 14.00-15.30 yaitu 

kegiatan sesuai ekstrakulilikuler yang diminati.  

Bentuk dari pelaksanaan ful day school 

sendiri dimulai pada hari senin sampai pada hari 

sabtu. Di mulai pada pukul 07.00 sampai dengan 

pukul 14.00 untuk pelajaran akademik. Selain 

pelajaran akademik ada juga pembelajaran non 

akademik yaitu kegiatan ekstrakulikuler yang 

menjadi program unggulan SDMT Ronowijayan 

Siman.  

Jadwal ekstrakulikuler pada hari senin itu ada 

band, teater dan futsal, di hari selasa ada 

ekstrakulikuler lukis, panjat, tapak suci, renang,  dan 

panahan. Hari rabo ada tari, robotik, dan futsal. Hari 

kamis ada ekstrakulikuler panjat, renang, dacil, dan 
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futsal. Hari jumat ada tapak suci saja. Dan hari sabtu 

ada  ekstrakulikuler biola. Dari beberapa 

ekstrakulikuler diatas ada beberapa guru yang 

diambil dari luar sekolah  antara lain ekstarkulikuler 

panahan yang diambil dari PERPANI( Persatuan 

Panahan Indonesia) Ponorogo sedangkan dari 

ekstrakulikuler tari sendiri diambil dari guru  

sanggar tari daerah Ponorogo. Untuk ekstrakulikuler 

futsal dan tapak suci  kebetulan dari guru SDMT 

sendiri.  

B.  Analisis Dampak  Program  Full Day School 

Terhadap Perkembangan Multi Intelegensi  

Siswa di Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu 

(SDMT)  Ronowijayan Siman Ponorogo  

Dari hasil analisis data yang peneliti lakukan 

dampak dari program full day school sendiri 

terhadap perkembangan multi intelegensi itu sangat 

positif sekali untuk kemampuan siswa maupun 

siswinya untuk mengembangkan bakatnya. Program  

full day school tidak hanya diisi dengan pelajaran 

yang berhubungan dengan kognitif-kognitif saja 

akan tetapi harus dilengkapi dengan aspek yang 

berbau dengan psikomotorik atau life skil sehingga 
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bakat-bakat yang selama ini terpendam belum 

diketahui itu dapat tersalurkan dengan adanya  ful 

day school ini.
107

 

Ini terbukti  pada saat ada perlombaan sering 

kali mendapat juara khususnya pada bidang futsal 

sendiri setiap tahun pasti ada perlombaan dan  

minimal dapat nominasi. Selanjutnya dampak positif 

lainnya yaitu dalam hal: 

a.  Disiplin,  

Ini terbukti saat jam makan siang 

siswa siswi berbaris dengan rapi mulai dari 

depan sampai belakang. 

b. Mandiri  

Yaitu saat setelah makan siang selesai 

para diharuskan untuk mencuci piring secara 

individu. Selain itu siswa terkondisikan 

dengan baik karena dari pihak sekolah sangat 

memperhatikan tentang kedisiplinan.  

c. Berprestasi  

Dengan adanya program full day 

school siswa merasa terbantu untuk mengasah 
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 Jamal Ma’mur Asmani. Full Day School Konsep Manajemen 

dan Quality Control ( Yogyakarta:  Ar-Ruzz Media,2017) hal 37 
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kemampuan yang dimiliki sehingga siswa bisa  

berekspresi menyalurkan bakatnya dibidang 

tertentu untuk menjadikan siswa lebih 

berprestasi dan menjadi kebanggan pihak 

sekolah terlebih menjadi kebanggaan orang 

tua.  

d. Menggali bakat dan potensi diri serta 

mengembangkan kreativitas 

Program full day school yang ada di SDMT 

Ronowijayan tidak hanya menanamkan pelajaran 

yang berbau kognitif-kognitif saja. Akan tetapi juga 

harus didukung dengan berbau aktivitas yang 

berhubungan dengan psikomotorik siswa sehingga 

siswa tidak merasa jenuh dan tidak monoton.  

Melalui beberapa macam ekstrakulikuler baik 

dari ekstrakulikuler yang berhubungan dengan multi 

intelegensi lingustik logis matematik, kinestetik, 

musical, spasial( keruangan) maka dari itu bakat-

bakat yang selama ini terpendam menjadi tersalurkan 

dan membawa dampak yang positif bagi siswa 

kedepannya.   

Bagi  siswa maupun siswi jika ingin memilih 

ekstrakulikuler lain maksimal dalam kurun waktu 1 



115 

 

 

semester dan setelah itu barulah bagi yang ingin 

pindah ekstrakulikuler lain diperbolehkan. Untuk 

siswa yang diwajibkan mengikuti ekstrakulikuler 

mulai dari kelas III sampai kelas VI. Cara untuk 

menyeleksi siswa yang mempunyai bakat dibidang 

futsal kebetulan saat itu yang peneliti wawancarai 

yaitu guru futsal dikarenakan peminat futsal itu 

sangat banyak sekali daripada ekstrakulikuler lain. 

Pada saat penyeleksian ada sekitar 70 siswa yang 

ikut ekstrakulikuler futsal. Pada hari  senin 

dikhususkan untuk tim inti yang siap untuk diikut 

sertakan lomba. Untuk hari rabo dan kamis dibagi 

menjadi dua kelompok khusus untuk yang 

ekstrakulikulernya futsal. Setelah dilakukan seleksi 

maka bertemulah para siswa yang dianggap mahir 

dalam permainan futsal. Setelah itu yang sudah 

mahir  dikhususkan latihan di hari senin  agar 

pelatihaannya lebih maksimal dan yang belum mahir 

latihan dilakukan pada hari rabo dan kamis 
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C. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat di 

Terapkannya Program Full Day School di 

Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu 

(SDMT) Ronowijayan Siman Ponorogo 

Dari hasil analisis peneliti mengenai faktor 

pendukung dan penghambat diterapkannya program 

full day shool di SDMT Ronowijayan Siman 

Ponorogo peneliti dapat menyimpulkan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Faktor pendukung 

a. Segi sarana dan prasarana 

Untuk faktor pendukungnya ialah dari 

segi sarana dan prasarana yang sagat 

memadai sehingga proses belajar mengajar 

tidak menjadi halangan. Faktor pendukung 

lainya dari tenaga pendidiknya  yang sangat 

royal dalam menjalankan tugasnya  mulai 

dari pagi hari sampai sore hari sehingga 

siswa terpantau perkembangan setiap 

harinya.  

Berkaitan dari pernyataan diatas 

mengenai faktor pendukung  adanya program 

full day school di SDMT Ronowijayan Siman 
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yaitu yang pertama dari segi personalianya 

yang kedua dari segi sarana dan 

prasarananya. Kedua-duanya  sangat 

berkaitan antara satu dengan yang lain sebab 

jikalau dari salah satu item baik dari segi 

sarana prasaranya sangat mendukung 

kemudian dari personilnya kurang 

berkompeten hal ini juga bisa menjadi 

hambatan. Untuk mendukung adanya 

program full day school  perlu adanya 2 item 

tersebut. Untuk faktor pendukung program  

full day school fasilitas dan dari tenaga 

pendidik sendiri juga sangat memadai, guru - 

guru juga sangat professional dalam 

menjalankan tugasnya.  

Dari faktor sarana dan prasarana 

sendiri juga telah tersedia untuk para siswa 

siswi ada sekitar 30 Ruang kelas  ada 1 

Ruang Laboratorium, 1 Ruang Keterampilan, 

1 Ruang Koperasi,  1 Ruang UKS, I Ruang 

Aula, dan 10 Kamar Mandi dan lain-lain. 
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b. Tenaga guru dan karyawan yang memadai  

Untuk menjadikan sekolah yang 

mempunyai status terbaik  tentunya dari 

tenaga guru maupun karyawan juga harus 

memadai. Begitu juga di SDMT 

Ronowijayan Siman sendiri memiliki 

sejumlah guru maupun karyawan yang 

memiliki dedikasi yang tinggi dan memadai 

untuk mengelola lembaga tersebut. Di SDMT 

Ronowijayan memiliki guru baik mengajar 

dengan sistem full time juga didukung 

beberapa guru yang hanya mengajar dengan 

sistem  part time. Disamping itu  ada 

pegawai dengan sistem part time dan full 

time, karyawan dan juga guru iqro’serta  

c. Tenaga pendidik yang professional 

dibidangnya 

Dalam proses belajar mengajar untuk 

mencapai tahap optimal tentu memerlukan 

seorang tenaga pengajar. Begitu juga di 

SDMT Ronowijayan tenaga pengajar bukan 

saja dari kalangan guru dilingkungan SDMT 

Ronowijayan  Siman akan tetapi dari pihak 
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sekolah merekrut tenaga pengajar yang ahli 

dibidangnya. Seperti halnya dalam bidang 

ekstrakulikuler panahan dari pihak sekolah 

merekrut tenaga pengajar dari PERPANI 

(Persatuan Panahan Indonesia) wilayah 

Ponorogo. Selain itu untuk ekstrakulikuler 

tari merekrut tenaga pengajar dari sanggar 

tari wilayah Ponorogo.   

2. Faktor penghambat  

Dari segi penghambat dari program full 

day school  di SDMT Ronowijayan yaitu  dari 

segi durasi waktu yang sangat minim. Berkaitan 

dengan waktu bahwa ada banyak sekali 

ekstakulikuler yang menjadi program unggulan 

di SDMT Ronowijayan sehingga untuk 

mengoptimalkan program- program yang telah 

tercover tersebut perlu adanya penambahan 

waktu pada jam 14.00  WIB sampai dengan 

15.30 WIB.  
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BAB VI  

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan program full day school di SDMT 

Ronowijayan Siman Ponorogo dimulai pada 

pukul 07.00-15.30. Untuk kegiatan pada pukul 

07-00.14.00 merupakan kegiatan pembelajaran. 

Selanjutnya pada pukul 14.00-15.30 

dilaksanakannya kegiatan ekstrakulikuler sesuai 

dengan bakat dan minat siswa. Ekstrakulikuler  

diwajibkan  untuk kelas III sampai kelas VI 

sementara untuk kelas I dan II tidak diwajibkan 

mengikuti ful day school.  

2. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya 

program full day school terhadap multi  

intelegensi siswa tersebut tentunya sangat baik 

terhadap  kemampuan siswa dibidang tertentu 

dan itu menjadikan siswa  lebih aktif dalam 

mengikuti kegiatan sekolah. Dampak lain yang  

ditimbulkan  dengan  adanya program  full day 

scholl  yaitu menggali bakat dan potensi diri 

serta mengembangkan kreativitas melalui 
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beberapa macam ekstrakulikuler baik dari 

ekstrakulikuler yang berhubungan dengan multi 

intelegensi lingustik logis matematik, kinestetik, 

musical, spasial( keruangan) dan lain-lain, siswa 

menjadi lebih disiplin, mandiri, dan berprestasi 

baik dalam bidang akademik maupun non 

akademik.  

3. Faktor pendukung  dan  penghambat dengan 

adanya program full day school yaitu: 

1. Faktor pendukung  

a. Guru dan karyawan yang memiliki 

dedikasi tinggi terhadap sekolah  

b.  Sarana dan prasarana yang memadai  

mulai dari ruang kelas, lapangan, 

ruang keterampilan dan dan fasilitas 

olah raga lainnya.  

c. Tenaga pengajar yang profesional 

sesuai bidang keahlian seperti dalam 

bidang panahan dari pihak sekolah 

merekrut PERPANI( Persatan Panahan 

Indonesia) wilayah Ponorogo. 

Ekstakulikuler tari merekrut tenaga 
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pengajar dari sanggar tari di wilayah 

Ponorogo.  

2. Faktor penghambatnya yaitu:  

a. Kurangnya durasi waktu dalam 

pembelajaran sehingga seluruh 

program belum dapat berjalan secara 

maksimal. Oleh karena itu untuk 

memaksimalkan semua program 

tersebut perlu adanya penambahan 

waktu hingga sore hari. 

B. Saran   

Ada beberapa saran peneliti yang diharapkan 

dapat membangun dan mendukung peningkatan 

kualitas proses pembelajaran pada pembelajaran 

tematik di SDMT Ronowijayan  Siman dan seluruh 

lembaga pendidikan, antara lain : 

a. Bagi sekolah  

Akan lebih baik lagi untuk menambah 

bidang ekstrakulikuler lain selain yang sudah ada 

di sekolah. 

b. Bagi Guru  

Sebaiknya  ekstrakulikuler  untuk 

kelas 1 dan II diikut sertakan dalam 
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ekstrakulikuler  supaya bisa terlatih mulai 

sejak dini. 

c .        Bagi  Siswa  

Dengan adanya program full day 

school di SDMT Ronowijayan, diharapkan 

siswa dapat termotivasi dan menjadi 

jembatan untuk bekal dimasa depan .  

d. Bagi peneliti yang akan datang 

Dapat mengembangkan hasil penelitian ini 

dengan perspektif lainnya sehingga hasilnya 

dapat memverifikasi hal lainnya 
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