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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

       Globalisasi akan membawa dampak pada pergeseran nilai. Pergeseran 

nilai yang dimaksud khususnya adalah nilai-nilai keagamaan, tidak terkecuali 

nilai-nilai agama Islam. Perubahan sistem nilai yang demikian tentunya 

menuntut peran agama yang lebih dominan dari kehidupan manusia. Dalam 

konteks modernisasi, peran agama seringkali disepakati sebagaimana alat 

penyeimbang bagi pola kehidupan materialistis. Karenanya, tuntutan 

penjabaran agama berkenaan dengan kondisi kehidupan dunia hendaknya 

lebih kontekstual dan relevan. 
1
 

       Sistem pendidikan Islam diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai 

ilmu pengetahuan, nilai-nilai agama dan etik, serta mampu melahirkan 

manusia-manusia yang mempunyai ilmu pengetahuan dan teknoligi, memiliki 

kematangan profesional, dan sekaligus hidup dalam nilai-nilai agama
2
. 

Pendidikan adalah proses “memanusiakan” manusia. Dengan pendidikan kita 

akan menjadi makhluk yang sebenarnya, karena pendidikan akan menjadikan 

kita beradab. Dengan pendidikan manusia baru akan dapat menjalankan 

                                                           
1
 Abdullah Idi, Toto Suharto, Revitalisasi Pendidikan Islam, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 

2006), 107. 
2
 Muhaimin, Et Al., Paradigma Pendidikan Islam; Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam Disekolah, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2008), 46. 
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fungsi yang sejati yakni menjadi hamba Allah SWT dan menjalankan misi 

penciptaannya sebagai khalifah dimuka bumi ini.
3
  

       Dalam proses pendidikan sendiri terdapat tujuan yang sangat mulia 

dimana adanya penanaman nilai oleh pendidik kepada peserta didik 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 “pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab”.  

       Berdasarkan Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 

menunjukkan bahwa salah satu ciri manusia yang berkualitas ialah mereka 

yang kreatif dan berakhlak sehingga ciri kompetensi pendidikan di  Indonesia 

adalah ketangguhan dalam iman dan taqwa serta memiliki akhlak mulia. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, banyak sekali usaha-usaha yang 

dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta dengan 

                                                           
3
 Hidayat Nurwahid, Sekolah Islam Terpadu : Konsep Dan Aplikasinya  (Jakarta: Syaami 

Cipta Media, 2006), 01. 
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menerapkan sistem atau kurikulum yang dirasa sesuai untuk mewujudkan 

tujuan tersebut. 
4
 

       Pada kenyataan dilapangan usaha-usaha pembinaan akhlak melalui 

berbagai lembaga pendidikan dan melalui berbagai macam metode terus 

dikembangkan. Ini menunjukkan bahwa akhlak memang perlu dibina, dan 

pembinaan ini membawa hasil berupa terbentuknya pribadi-pribadi muslim 

yang berkahlak mulia, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, hormat kepada ibu 

bapak, sayang kepada sesama makhluk Tuhan dan seterusnya. 
5
 

       Pada era reformasi, Madrasah Ibtidaiyah banyak bermunculan dengan 

mengusung ciri khas masing-masing. Salah satu madrasah yang sangat cepat 

pertumbuhannya dan banyak diminati adalah sekolah Islam atau Madrasah 

Ibtidaiyah yang mengusung sistem full day school. Pembelajaran Full day 

School sebagai bentuk alternatif dalam upaya memperbaiki manajemen 

pendidikan serta akhlak siswa, juga merupakan tuntunan kebutuhan 

masyarakat yang menghendaki anak dapat belajar dengan baik di sekolah 

dengan waktu belajar lebih lama.  

       Sistem full day school merupakan model pembelajaran dengan 

penambahan waktu belajar siswa dari pagi sampai sore. Seperti halnya 

program full day school yang ada di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo 

                                                           
4
 Lisnawati Soapatty, “Pengaruh Sistem Sekolah Sehari Penuh (Full Day School) terhadap 

Prestasi Akademik Siswa”,  Dalam Jurnal  Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol2.2, 

(2014), 721. 
5
 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 153. 



5 

 

 

yang proses pembelajarannya di mulai dari jam 06.45-16.00 WIB sehingga 

proses KBM nya lebih kreatif dan bervariatif, karena adannya rentang waktu 

yang lama. Latar belakang diadakannya sistem pembelajaran full day school 

di MI ma’arif Cekok adalah banyak siswa yang ditinggal orang tuanya bekarja 

sehingga anak dirumah tidak ada yang memperhatikan. Banyak anak yang 

mempunyai perilaku yang menyimpang selain itu pihak sekolah 

menginginkan siswa siswinya pandai dalam hal umum dan juga agama, 

sehingga di laksanakanlah program full day school  di MI Ma’arif Cekok. 

Program full day school juga merupakan program yang dapat memberi 

benteng kepada siswa untuk tidak melakukan hal-hal negatif dan akhlak 

tercela. Bentuk program ini tidak hanya memakai media kelas, tetapi bentuk 

pengajarannya diintegrasikan dengan aktifitas keseharian peserta didik seperti 

bermain, beribadah, makan serta aktivitas lainya. 

       Jika dilihat saat ini akhlak siswa siswi sangatlah kurang, itu disebabkan 

oleh beberapa faktor diantaranya faktor lingkungan, keluarga atau dari anak 

itu sendiri. Maka perlu pembinaan akhlak bagi siswa oleh karena itu peneliti 

tertarik untuk mengangkat judul “Penerapan Full Day School untuk 

Membentuk Akhlak Siswa Siswi Mi Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo” 

B. Fokus Penelitian 

     Mengingat luasnya masalah, peneliti memfokuskan penelitian pada sistem 

pembelajaran full day school di MI Ma’arif Cekok, penerapan full day school 
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di MI Ma’arif Cekok, serta bentuk kegiatan full day school untuk membentuk 

akhlak siswa siswi MI Ma’arif cekok Babadan Ponorogo.  

C. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka disini penulis 

merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembelajaran fullday school di MI Ma’arif Cekok 

Babadan Ponorogo? 

2. Apa kegiatan-kegiataan full day school untuk membentuk akhlak siswa 

siswi MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo? 

3. Bagaimana peran guru dalam penerapan full day school untuk membentuk 

akhlak siswa siswi MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan latar belakang dan fokus pembahasan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran fullday school di MI 

Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan full day school untuk membentuk 

akhlak siswa siswi MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo 

3. Untuk mengetahui peran guru dalam penerapan full day school untuk 

membentuk akhlak di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo. 
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E. Manfaat Penelitin  

  Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis berharap dapat 

memberikan manfaat baik secara teori maupun praktis :  

1. Secara Teoritik  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan 

tentang penerapan fullday school dan relevansinya terhadap pembentukan 

akhlak siswa. 

2. Praktis  

a. Bagi Peneliti 

Untuk menambah cakrawala berpikir dan memperluas pengetahuan 

serta mendapat pengalaman praktis selama proses penelitian. 

b. Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai bahan kajian dalam penerapan sistem pembelajaran full day 

school untuk membentuk akhlak siswa agar berakhlak mulia.  

c. Bagi Guru 

Sebagai kajian guru agar lebih bias bekerja sama dengan kepala 

sekolah dan saling membantu untuk kesejahteraan sekolah dalam 

mendidik, mengajar serta membimbing anak yang lebih baik dan 

benar. 

 

 

 



8 

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode dan Jenis Penelitian   

       Penelitian  ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang diajukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, 

sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun 

kelompok.
6
 

       Peneliti menggunakan pendekatan ini karena peneliti ingin 

mendeskripsikan dan menganalisis tentang upaya guru dalam membentuk 

akhlak siswa siswi Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Cekok. 

       Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang 

ditujukan untuk menggambarkan fenomena yang ada dan berlangsung 

saat ini atau saat yang lampau.
7
 Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui 

bagamaimana penerapan sistem pembelajaran  full day schoool untuk 

membentuk akhlak siswa siswi MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo. 

2. Kehadiran Peneliti 

       Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting dalam 

penelitian kualitatif. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan 

dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitian yang 

menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini 

                                                           
6
Nana Syaodih Sukamdinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), 60.  
7
 Ibid, 54 
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bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus 

pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. 

3. Lokasi Penelitian 

       Penelitian ini dilaksanakan di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo. 

Penulis pmengambil tempat penelitian di MI Ma’arif Cekok karena 

sekolah ini berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain, yakni 

pembelajaran yang dilakukan sehari penuh. Selain itu MI Ma’arif Cekok 

membingkai pembelajarannya dengan nilai-nilai keIslaman.  

4.  Sumber Data  

       Setiap penelitian memerlukan data karena data merupakan sumber 

informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya 

masalah yang akan diteliti.
8
 

       Dilihat dari segi sumber perolehan data, atau dari mana data tersebut 

berasal secara umum dalam penelitian dikenal ada jenis data, yaitu data 

sekunder (secondary data) dan data primer (primary data).  

       Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui 

hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik 

berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Jenis data ini sering juga 

disebut data eksternal. Sebaliknya, data primer merupakan jenis data yang 

digali dan diperoleh dari sumber utamanya (sumber asli), baik berupa data 

                                                           
8
 Afifudin, dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, CV Pustaka Setia 

:2009), hlm 117. 
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kualitatif maupun data kuantitatif. Sesuai dengan asalnya darimana data 

tersebut diperoleh, maka jenis data ini sering disebut dengan istilah data 

mentah (raw data).
9
 

5.  Teknik Pengumpulan Data 

       Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, Penulis menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Metode Wawancara 

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua 

orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang 

melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada 

orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan 

keyakinannya.
10

  

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada : 

1) Kepala madrasah, yaitu untuk mendapatkan informasi tentang 

penerapan full day school,  permasalahan yang dihadapi serta 

langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mengefektifkan 

program full day scholl untuk membentuk akhlak siswa.  

                                                           
9
 Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada : 

2001), 121-122. 
10

 Emzir,  Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2010), 50. 
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2) Waka kurikulum, yaitu untuk mendapatkan informasi tentang 

implementasi model full day school.  

3) Guru kelas untuk mendapatkaniformasi tentang kegiatan-kegiatan 

yang dapat membentuk akhlak siswa dalam penerapan full day 

school. 

4) Wali murid untuk mengetahui kegiatan-kegiatan siswa dirumah 

yang dapat membentuk akhlak siswa. 

b. Metode Observasi  

       Menurut S. Margono observasi diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tapak pada objek 

penelitian.  Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek 

ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. 
11

 

       Observasi dalam penelitian ini dilakukan saat proses belajar 

mengajar dan pelaksanaan fullday school  dengan tujuan mengetahui 

permasalahan yang dihadapi dalam penerapan sistem fullday school 

dan bagaimana langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan 

tersebut.  

c. Metode Dokumentasi  

       Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data 

yang menghasilkan catatan -catatan penting yang berhubungan dengan 

                                                           
11

 Nurul Zuriah, Metodologi penelitian Sosoal Dan Pendidikan, (Jakarta, PT Bumi Aksara : 

2009), 173. 
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masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah 

dan bukan berdasarkan perkiraan.
12

 

       Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk 

mendapatkan data berupa foto-foto kegiatan pembelajaran dikelas, 

sejarah berdirinya madrasah, letak geografis madrasah, visi dan misi, 

data-data keadaan guru dan siswa, sarana dan prasarana, dan lain-lain.  

6. Teknis Analisis Data 

       Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

lain-lain, sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada 

orang lain. 

       Teknik analisis data kualitatif, menurut miles dan huberman, 

mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sampai jenuh. Kmponen dalam analisis data, meliputi 

reduksi data, penyajian data, dan verification. 

a. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

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

dan membuang yang tidak perlu. 

                                                           
12

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 

hlm. 158. 
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b. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Milles dan Huberman 

menyatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.  

c. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi.
13

  

7. Pengecekan Keabsahan Temuan  

       Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan keabsahan 

data hasil penelitian kualitatif dilakukan untuk mempertegas teknik yang 

digunakan dalam penelitian. Diantara teknik yang dilakukan dengan 

pengamatan yang tekun yaitu ketekunan pengamatan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah menemukan ciri- ciri dan unsur- unsur dalam 

situasi  yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari 

dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan 

kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka 

ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.
14

 

       Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data 

dengan observasi secara langsung apakah sesuai dengan hasil wawancara 

                                                           
13

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 
D&R” (Bandung : Alfabeta, 2010), 249 

14
 Lexy J. Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009),329. 
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yang telah dilakukan. Peneliti juga melakukan wawancara dengan guru 

yang berbeda agar data yang diperoleh benar-benar valid.  

8. Tahap-tahap Penelitian  

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Pra Lapangan  

Tahap pra lapangan meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, penelusuran awal, dan 

menilai keadaan lapangan penelitian, memilih dan memanfaatkan 

informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan yang menyangkut 

persoalan etika penelitian. 

b. Tahap Pekerjaan Lapangan  

Tahap pekerjaan laporan ini meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

c. Tahap Analisis Data 

Dalam tahap ini, Penulis melakukan analisis terhadap data-data yang 

telah dikumpulkan. Peneliti menggunakan teknik analisis data yang 

dikemukakan oleh Milles dan Huberman yaitu mereduksi data, 

penyajian data, dan menarik kesimpulan. 

d. Tahap Penulisan Hasil Laporan 

Pada tahap ini, Penulis menuangkan hasil penelitian yang sistematis 

sehingga dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh pembaca. 
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G. Sistematika Pembahasan  

  Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan 

skripsi ini agar menjadi sebuah kesatuan bahasa yang utuh maka penulis akan 

memaparkan mengenai sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan. Yang merupakan ilustrasi skripsi secara keseluruhan. 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian dan juga sistematika penelitian. 

Bab II: Landasan Teori, sebagai kerangka berfikir dalam penyusunan tulisan 

ini. Artinya penyusunan skripsi ini mengacu pada berbagai teori 

yang telah dibakukan dan dibukukan oleh ilmuwan terdahulu. 

Dengan demikian diharapkan alur berfikir dalam penyusunan 

tulisan ini tidak keluar dari alur yang sudah ada. Pada bab ini 

dijelaskan tentang pengertian fullday school, pengertian akhlak 

dan  telaah  hasil penelitian terdahulu. 

Bab III: Temuan penelitian. Pada bab ini berisi tentang gambaran data 

umum yang meliputi: sejarah MI ma’arif Cekok, letak Geografis, 

Visi dan misi sekolah, data guru dan siswa, struktur organisasi, 

sarana dan prasarana. 
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Bab IV: Bab ini akan disajikan data tentang analisis penerapan fullday 

school dan relevansinya terhadap pembentukan akhlak siswa MI 

Ma’arif Cekok Babadan ponorogo. 

Bab V: Penutup. Ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian 

pembahasan dari bab 1 sampai bab 5. Bab ini di maksud untuk 

memudahkan pembaca memahami intisari penelitian yang berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH PUSTAKA  

A. Kajian Teori 

1. Sistem Pembelajaran Full Day School  

a. Pengertian Sistem Pembelajaran  

       Istilah sistem dapat dimaknai sebagai suatu entity atau keseluruhan 

yang memiliki komponen-komponen saling berinterfungsi untuk mencapai 

suatu tujuan yang telah ditetapkan. Komponen-komponen yang terdapat 

dalam sebuah sistem saling bersinergi untuk mencapai sebuah tujuan.
15

 

       Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-

unsur manusiawi, materi, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran.
16

 Patricia L. Smith dan 

Tillman J. Rangan mengemukakan bahwa pembelajaran adalah 

pengembangan dan penyampaian informasi dan kegiatan yang diciptakan 

untuk memfasilitasi pencapaian tujuan yang spesifik.  

       Yusuf Hadi Miarso memaknai istilah pembelajaran sebagai aktifitas 

atau kegiatan yang berfokus pada kondisi dan kepentingan pembelajar. 

Istilh pembelajaran digunakan untuk menggantikan istilah “pengajaran” 

yang lebih bersifat sebagai aktifitas yang berfokus pada guru. Oleh 

                                                           
15

 Benny A. Pribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran, (Jakart: PT Dian Rakyat, 2011), 24-

25. 
16

 Oemar, Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010),57. 
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karenanya kegiatan pengajaran perlu dibedakan dari kegiatan 

pembelajaran.  

       Walter Dick dan Lou Carey mendefinisikan pembelajaran sebagai 

rangkaian peristiwa atau kegiatan yang disampaikan secara terstruktur dan 

terencana dengan menggunakan sebuah atau beberapa jenis media. Proses 

pembelajaran mempunyai tujuan agar siswa dapat mencapai kompetensi 

seperti yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut proses 

pembelajaran perlu dirancang secara sistematik dan sistemik. 
17

 

        Ciri khas pembelajaran adalah adanya komponen-komponen yang 

saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut Djamarah dan Aswan Zain 

komponen-komponen tersebut adalah tujuan, materi, kegiatan 

pembelajaran, metode, alat, evaluasi, dan sumber pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran mengacu pada kemampuan yang diharapkan dimiliki siswa 

setelah mengikuti suatu pembelajaran tertentu. Materi pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang dibahas dalam pembelajaran dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pembelajaran mengacu 

pada penggunaan metode dan alat pembelajaran dalam rangka membahas 

materi sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal. 
18
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b. Pembelajaran sebagai Sebuah Sistem 

       Pembelajaran merupakan sebuah sistem dengan komponen-komponen 

yang saling berkaitan untuk melakukan suatu sinergi, yaitu mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Robert Heinick dkk membuat 

kategori sistem pembelajaran kedalam beberapa tipe: 

1) Pembelajaran di kelas (tatap muka). 

2) Pembelajaran dengan menggunakan siaran radio dan televisi. 

3) Pembelajaran mandiri dengan menggunakan paket bahan ajar pada 

sistem pembelajaran jarak jauh. 

4) Pembelajaran berbasis web. 

5) Aktivitas belajar di laboratorium dan workshop. 

6) Seminar, simposium dan studi lapangan (field study). 

7) Pembelajaran dengan memanfaatkan komputer (multimedia) dan 

telekonferensi. 

       Dalam sistem pembelajaran, output dari sebuah komponen 

merupakan input bagi komponen yang lain. Komponen-komponen dari 

sebuah sistem pembelajaran yang berinterfungsi meliputi siswa, tujuan, 

metode, media, strategi pembelajaran, evaluasi dan umpan balik.  

1) Siswa merupakan komponen penting dalam sistem pembelajaran di 

sekolah, karena siswa merupakan subyek dari proses dan aktivitas 

pembelajaran. Sistem pembelajaran yang efektif dan efisien 

mempertimbangkan komponen karakteristik siswa. Hal ini 
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mengharuskan perancong program pembelajaran perlu memiliki 

pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang karakteristik siswa 

yang akan menempuh program pembelajaran.  

2) Tujuan merupakan sesuatu yang mengarahkan semua proses yang 

berlangsung dalam sebuah sistem. Tujuan dari penyelenggaraan 

sistem pembelajaran adalah untuk memfasilitasi siswa agar memiliki 

kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat 

digunakan dalam beragam aktivitas kehidupan.  

3) Metode Pembelajaran merupakan proses atau prosedur yang 

digunakan oleh guru atau instruktur untuk mencapai tujuan atau 

kompetensi.  

4) Media merupakan sarana pembelajaran yang dapat di gunakan untuk 

memfasilitasi aktivitas belajar. Media dapat digunakan untuk 

mendukung terciptanya proses pembelajaran yang efektif, efisien, 

dan menarik.  

5) Strategi Pembelajaran yaitu cara-cara spesifik yang dapat dilakukan 

oleh individu untuk membuat siswa mencapai tujuan pembelajaran 

atau standar kompetensi yang telah ditentukan.  

6) Evaluasi dilakukan untuk menilai seberapa jauh tujuan sebuah sistem 

pembelajaran dapat tercapai. 
19
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c. Pengertian Full Day School  

       Saat ini pendidikan Full Day School menjadi trend masa kini dalam 

dunia pendidikan, perkembangan zaman yang seiring telah mengarahkan 

bahwasannya sekolah mendapat tantangan sebagai alternatif jalan 

keluarnya untuk memberikan pendidikan yang Penuh terhadap anak didik. 

Sekolah dengan model ini sangat diminati di kalangan masyarakat modern 

yang nota bene mempunyai kesibukan di luar rumah sangat tinggi 

(bekerja), sehingga perhatian terhadap keluarga khususnya pendidikan 

agama anak-anak sangat kurang.  

       Adapun istilah full day school merupakan saduran dari Bahasa 

Inggris di mana full artinya penuh, day artinya hari dan school artinya 

sekolah.
20

 Jadi secara terminology full day school artinya belajar sehari 

penuh. Berakar dari arti etimologi itulah, dapat diajukan makna definitif, 

full day school sebagai suatu proses pembelajaran yang berlangsung 

secara aktif, kreatif, dan transformatif selama sehari penuh
21

.  

       Full day school sendiri merupakan satu istilah dari proses 

pembelajaran yang dilaksanakan secara penuh, aktifitas anak lebih 

banyak dilakukan di sekolah dari pada di rumah. Meskipun begitu, proses 

pembelajaran yang lebih lama di sekolah tidak hanya berlangsung di 
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dalam kelas, karena konsep awal dibentuknya sistem full day school ini 

bukan menambah materi ajar dan jam pelajaran yang sudah ditetapkan 

oleh Depdiknas seperti yang ada dalam kurikulum tersebut, melainkan 

tambahan jam sekolah digunakan untuk pengayaan materi ajar yang 

disampaikan dengan metode pembelajaran yang kreatif dan 

menyenangkan untuk menambah wawasan dan memperdalam ilmu 

pengetahuan, menyelesaikan tugas dengan bimbingan guru, pembinaan 

mental, jiwa dan moral anak. Dengan kata lain konsep dasar dari full day 

school ini adalah integrated curriculum dan integrated activity.
22

 

       Sebagai solusi alternatif pelaksanaan full day school ditunjang 

dengan berbagai alasan yang patut dipertimbangkan dalam pendidikan 

siswa. Seperti yang dikemukakan oleh Clark yaitu: “The growing number 

of all-day programs is the result of a number of factors, including the 

greater numbers of single-parent and dualincome families in the 

workforce who need all-day programming for their young children, as 

well as the belief by some that all-day programs better prepare children 

for school”. (Dalam pertumbuhannya program sehari penuh diakibatkan 

oleh beberapa factor, di dalamnya banyak orang tua tunggal dan orang tua 

yang keduanya bekerja yang membutuhkan program sehari penuh untuk 

anak mereka, disamping ada sebagian yang percaya bahwa program 
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sehari penuh merupakan program sekolah yang dapat mempersiapkan 

anak-anak lebih baik).  

       Sehudin kembali mengatakan bahwa garis-garis besar program full 

day school adalah sebagai berikut: 

1) Membentuk sikap yang Islami 

a) Pembentukan sikap yang Islami 

(1) Pengetahuan dasar tentang Iman, Islam dan Ihsan. 

(2) Pengetahuan dasar tentang akhlak terpuji dan tercela. 

(3) Kecintaan kepada Allah dan Rosulnya 

(4) Kebanggaan kepada Islam dan semangat memperjuangkan 

b) Pembiasaan berbudaya Islam 

(1) Gemar beribadah 

(2) Gemar belajar 

(3) Disiplin 

(4) Kreatif 

(5) Mandiri 

(6) Hidup bersih dan sehat 

(7) Adab-adab Islam. 

2) Penguasaan Pengetahuan dan Ketrampilan 

a) Pengetahuan materi-materi pokok program pendidikan 

b) Mengetahui dan terampil dalam beribadah sehari-hari. 

c) Mengetahui dan terampil baca dan tulis Al qur'an. 
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d) Memahami secara sederhana isi kandungan amaliyah sehari-

hari.
23

 

d. Tujuan Full Day School 

       Kenakalan remaja semakin hari semakin meningkat, hal ini dapat 

dilihat dari berbagai media massa dan koran-koran yang di dalamnya tak 

jarang memuat tentang penyimpangan-penyimpangan yang di lakukan 

oleh kaum pelajar, seperti adanya seks bebas, minum-minuman keras, 

konsumsi obat-obat terlarang dan sebagainya. Hal ini karena tidak adanya 

kontrol guru terutama dari orang tua, dan hal lain disebabkan oleh 

banyaknya waktu luang sepulang sekolah, dan waktu luang tersebut 

dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. 

       Berikut ini beberapa alasan mengapa sekolah menerapkan sistem Full 

Day School:  

1) Banyaknya aktivitas orang tua yang berakibat pada kurangnya 

perhatian untuk anaknya terutama yang berhubungan dengan aktivitas 

anak-anak sepulang dari sekolah. 

2) Kemajuan IPTEK yang begitu cepat, sehingga apabila tidak dicermati, 

akan membawa dampak negatif, terutama dari teknologi komunikasi. 

Dengan banyaknya program televisi serta menjamurnya Play Station 

                                                           
23

 Sehudin, Pengaruh Pelaksanaan Pembelajaran Full Day School Terhadap Akhlak Siswa 

(Surabaya:  Perpustakaan IAIN SUNAN, 2005),11 



25 

 

 

(PS) membuat anak-anak lebih menikmati untuk duduk di depan tv dan 

bermain play station daripada harus belajar. 

3) Upaya untuk meningkatkan efisiensi waktu.  

4) Perubahan sosial-budaya yang terjadi di masyarakat, dari masyarakat 

agraris menuju ke masyarakat industri. Perubahan tersebut jelas 

berpengaruh pada pola pikir masyarakat.  

       Dari kondisi seperti yang telah ditunjukkan di atas, akhirnya para 

praktisi pendidikan mempunyai inisiatif untuk merencanakan sesuatu 

paradigma baru dalam pendidikan. Dalam rangka memaksimalkan waktu 

luang anak-anak agar lebih berguna, maka diterapkanlah sistem Full Day 

School.  

       Dalam penerapan Full Day School sebagian waktunya harus 

digunakan untuk program-program pembelajaran yang suasananya 

bersifat informal, tidak kaku, menyenangkan bagi siswa, yang tentunya 

sangat mengharapkan kreativitas dan inovasi dari seorang guru.
24

 

e. Kurikulum Full Day School 

       Konsep dasar dari full day school adalah integrated curriculum dan 

integrated activity yang merupakan bentuk pembelajaran yang diharapkan 

dapat membentuk seorang anak (siswa) yang berintelektual tinggi yang 
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dapat memadukan aspek ketrampilan dan pengetahuan dengan sikap yang 

baik dan islami. 

       Integrated curriculum atau kurikulum terpadu mengintegrasikan 

bahan pelajaran dari berbagai mata prlajaran. Integrasi ini dapat tercapai 

bila memusatkan pelajaran pada masalah tertentu yang memerlukan 

pemecahan dari berbagai disiplin ilmu sehingga bahan mata pelajaran 

dapat difungsikan menjadi alat untuk memecahkan masalah.  

       Pengorganisasian kurikulum terpadu ini lebih banyak pada kerja 

kelompok dengan memanfaatkan masyarakat dan lingkungan sebagai nara 

sumber, memperhatikan perbedaan individual, serta melibatkan para 

siswa dalam perencanaan pelajaran. Selain memperoleh sejumlah 

pengetahuan secara fungsional, kurikulum ini mengutamakan pada proses 

belajarnya. Kurikulum ini fleksibel, artinya tidak mengharapkan hasil 

belajar yang sama dengan siswa lain. Tanggung jawab pengembangannya 

ada pada guru, orang tua, dan siswa. 
25

 

f. Ciri-ciri Full Day School 

       Sesuai dengan semangat otonomi daerah pendidikan diberikan 

kemenangan untuk mengatur dirinya sendiri dengan semangat yang ada di 

daerah dengan kebijakan semacam ini diberikan kesempatan luas 

mengembangkan inisiatif dengan pengelolaan lembaga pendidikan di 
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daerah sesuai dengan budayanya. Pemerintah pusat cukup memberikan 

kurikulum standar nasional, sedangkan pengembangan diserahkan kepada 

daerah, terutama dalam menentukan muatan lokal.  

       Otonomi pendidikan disambut baik oleh lembaga pendidikan swasta 

dengan membenahi keadaan yang telah ada dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. Di samping itu juga adanya kebutuhan 

masyarakat yang disibukkan dengan tugas-pekerjaan keseharian dan 

menginginkan pendidikan yang berkualitas. Keadaan semacam ini 

direspon dengan menyelenggrakan model pendidikan fullday schooll, 

dalam arti kegiatan kegiatan belajar mengajar diperpanjang sampai sore 

hari. Maka sebagai konsekuensi perlu adanya pengelolaan yang baik, 

khususnya dalam pembelajarn yang berhubungan dengan waktu belajar 

yang efektif, pengajaran terstuktuk, dan kesempatan untuk belajar. 

Manajemen full day schooll, menekankan pada perpanjangan waktu 

belajar siswa yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sebagai 

pengguna jasa pendidikan. Sekolah sebagai organisasi diharapkan tanggap 

dan terbuka terhadap kebutuhan lingkungan masyarakat sekitar. 

       Karakteristik yang paling mendasar dalam model pembelajaran 

fullday school adalah proses intregrated curriculum dan intregrated 

activity yang merupakan bentuk pembelajran yang diharpkan dalam 

membentuk seorang anak (siswa) yang berintelektual tinggi yang dapat 

memadukan aspek keterampilan dan pengetahuan dengan sikap yang baik 
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dan islami. Sekolah yang menerapkan pendidikan fullday schooll, dalam 

melaksanakan pembelajarannya bervariasi, baik dari tinjauan waktu yang 

terjadwal maupun kurikulum lembaga atau lokal yang digunakan, pada 

prinsipnya tetap mengacu pada penanaman nilai-nilai agama dan akhlak 

yang mulia sebagai bekal kehidupan mendatang disamping tetap pada 

tujuan lembaga pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian sistem 

pembelajaran Ful lday school, disyaratkan memenuhi kriteria sekolah 

efektif dan mampu mengelola dan memanfaatkan segala sumber daya 

yang dimiliki untuk mencapai keberhasilan tujuan lembaga berupa lulusan 

yang berkualitas secara efektif dan efisien.
26

 

g. Keunggulan dan Kelemahan Sistem Full Day School 

       Fullday school sebagai sebuah konsep yang inovatif yang lahir dari 

keprihatinan sistem persekolahan konvensional, mempunyai sisisisi 

keunggulan antara lain sebagai berikut: 

1) Sistem full day school lebih memungkinkan terwujudnya pendidikan 

utuh, yakni menggabungkan antara  kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.  

2) Sistem full day school lebih memungkinkan terwujudnya intensifikasi 

dan efektivitas proses edukasi.  
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       Namun demikian sistem pembelajaran model full day school tidak 

terlepas dari kelemahan dan kekurangan, misalnya: 

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

Sistem pembelajaran dengan pola full day school membutuhkan 

kesiapan baik fisik, psikologis, maupun intelektual yang bagus. 

2) Sistem full day school memerlukan perhatian dan kesungguhan 

manajemen bagi pengelola. Agar proses pembelajaran pada lembaga 

pendidikan yang berpola full day school berlangsung optimal,sangat 

dibutuhkan perhatian dan curahan pemikiran terlebih dari 

pengelolanya, bahkan pengorbanan baik fisik, psikologis, material, 

dan lainnya.
27

  

2. Akhlak  

a. Definisi Akhlak  

       Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari khuluq, yang 

menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. 

Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan 

khalqun yang berarti kejadian, yang juga erat hubungannya dengan 

dengan khaliq yang berarti pencipta, demikian dengan makhluqun yang 

berarti yang diciptakan.  
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       Perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media memungkinkan 

adanya hubungan baik antara khaliq dan makhluq. 
28

 Ibnu Maskawaih 

(Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Ya’qub yang terkenal dengan Ibnu 

Maskawih, wafat tahun 421 H, filosof akhlak Islam yang terpengaruh 

oleh filsafat Yunani) memberikan definisi akhlaq, yaitu “suatu keadaan 

dalam jiwa yang mendorong ia melakukan tindakan-tindakan dari 

keadaan itu tanpa melalui pikiran dan pertimbangan. Keadaan ini terbagi 

menjadi dua yaitu ada yang berasal dari tabiat aslinya, ada pula yang 

diperoleh dari kebiasaan yang berulang-ulang. Boleh jadi, pada mulanya 

tindakan-tindakan itu melalui pikiran dan pertimbangan, kemudian 

dilakukan terus menerus, maka jadilah suatu bakat dan akhlak. 

       Kemudian Al-Ghazali (Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin 

Muhammad al-Ghazali Hujjatul Islam, lahir tahun 450 dan wafat tahun 

505. Ia memiliki banyak karangan, yang terbesar adalah kitab Ihya Ulum 

al-Din) memberikan definisi pula, yaitu “Suatu ungkapan tentang keadaan 

pada jiwa baian dalam yang melahirkan macam-macam tindakan dengan 

mudah, tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan terlebih dahulu.” 

       Jika keadaan pada jiwa itu melahirkan tindakan-tindakan yang baik 

menurut akal agama, keadaan itu disebut sumber akhlak yang baik. 
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Akan tetapi, jika melahirkan tindakan-tindakan yang buruk, keadaan itu 

disebut sumber akhlak yang buruk.  

       Dari definisi itu, kita dapat memahami beberapa hal, diantaranya: 

1) Akhlak itu suatu keadaan bagi diri, maksudnya ia merupakan 

suatu sifat yang dimiliki aspek jiwa manusia, sebagaimana 

tindakan merupakan suatu sifat bagi tubuh manusia.  

2) Sifat kejiwaan mesti menjadi bagian terdalam, maksudnya 

keberadaan sifat itu tidak terlihat. Ia diwujudkan pada orangnya 

sebagai kebiasaan yang terus menerus selama ada kesempatan. 

Oleh karena itu orang kikir yang bersedekah sekali selama 

hidupnya, belum disebut pemurah. 

3) Sifat kejiwaan yang merupakan bagian terdalam itu melahirkan 

tindakan-tindakan dengan mudah. Maksudnya, tindakan itu tidak 

sulit dilakukan. Oleh karena itu orang jahat yang bersifat malu, 

tidak disebut pemalu. 
29

 

       Akhlak bersumber pada Al-qur’an wahyu Allah yang tidak 

diragukan keasliannya dan kebenarannya, dengan Nabi Muhammad 

sebagai the living Qur’an. Akhlak Islam adalah sebagai alat untuk 

mengontrol semua perbuatan manusia, dan setiap perbuatan manusia 

diukur dengan suatu sumber yaitu al-Qur’an dan al-Hadist. Dengan 
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demikian qita harus selalu mendasarkan pada al-Qur’an dan al-Hadist 

sebagai sumber akhlak.
30

  

b. Pembinaan Akhlak 

       Dalam kamus besar bahasa Indonesia pembinaan adalah proses, 

perbuatan, cara membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, 

tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil 

guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan akhlak dalam 

kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai budi pekerti atau 

kelakuan.  

       Dari pengertian diatas maka pembinaan akhlak adalah proses, 

perbuatan, tindakan, penanaman nilai-nilai perilaku budi pekerti, 

perangai, tingkah laku baik terhadap Allah, sesama manusia, diri sendiri 

dan alam sekitar yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna 

untuk memperoleh kebahagiaan hidup didunia dan diakhirat. 
31

 

       Para ahli pendidikan Islam berpendapat bahwa tujuan pendidikan 

Islam adalah pembentukan akhlak. Muhammad Athiyah Al-Abrasy 

mengatakan pembinaan akhlak dalam islam adalah untuk membentuk 

orang-orang yang bermoral baik, sopan dalam berbicara dan perbuatan, 

mulia dalam tingkah laku, bersifat bijaksana, sopan dan beradab.  
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        Ibnu Maskawaih merumuskan tujuan pembinaan akhlak yaitu 

terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk 

melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik, sehingga mencapai 

kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan sejati dan sempurna.  

       Islam menginginkan suatu masyarakat yang berakhlak mulia. 

Akhlak yang mulia ini sangat ditentukan karena disamping akan 

membawa kebahagiaan bagi individu, juga sekaligus membawa 

kebahagiaan bagi masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain bahwa 

akhlak utama yang ditampilkan seseorang, tujuannya adalah untuk 

mendapatkan kebahagiaan didunia dan diakhirat.
32

 

c. Pembentukan Akhlak  

       Berbicara masalah pembentukan akhlak sama dengan bicara tentang 

tujuan pendidikan, karena banyak sekali dijumpai pendapat para ahli 

yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak.  

       Menurut sebagian ahli bahwa akhlak tidak perlu dibentuk, karena 

akhlak adalah insting (garizah) yang dibawa manusia sejak lahir. Bagi 

golongan ini bahwa masalah akhlak adalah pembawaan dari manusia 

sendiri, yaitu kecenderungan kepada kebaikan atau fitrah yang ada 

dalam diri manusia, dan dapat juga berupa kata hati atau instuisi yang 

selalu cenderung kepada kebenara. Dengan pandangan seperti ini, maka 
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akhlak akan tumbuh dengan sendirinya, walaupun tanpa dibentuk atau 

diusahakan.  

       Selanjutnya ada pula yang mengatakan bahwa akhlak adalah hasil 

dari didikan, latihan, pembinaan, dan perjuangan keras dan sungguh-

sungguh. Kelompok yang mendukung pendapat yang kedua ini 

umumnya datang dari Ulama-ulama Islam yang cenderung pada akhlak. 

Ibnu Maskawaih, Ibnu sina, Al-Ghazali dan lain-lain termasuk kepada 

kelompok yang mengatakan bahwa akhlak adalah hasil usaha 

(mukhasabah). Imam al-Ghazali misalnya mengatakan sebagai berikut : 

“Seandainya akhlak itu tidak dapat menerima perubahan, maka 
batallah fungsi wasiat, nasihat dan pendidikan dan tidak ada pula 

fungsinya hadis nabi yang mengatakan perbaikilah akhlak kamu 

sekalian” 

       Pada kenyataan dilapangan, usaha-usaha pembinaan akhlak melalui 

berbagai lembaga pendidikan dan melalui berbagai macam metode terus 

dikembangkan. Ini menunjukkan bahwa akhlak memang perlu dibina, 

dan pembinaan ini ternyata membawa hasil berupa terbentuknya 

pribadi-pribadi Muslim yang berakhlak mulia, taat kepda Allah dan 

Rasul-Nya, hormat kepada ibu bapak, kasih sayang kepada sesama 

makhluk Tuhan dan seterusnya.  

       Dengan uraian diatas kita dapat mengatakan bahwa akhlak 

merupakan hasil usaha dalam mendidik dan melatih dengan sungguh-
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sungguh terhadap berbagai potensi rohaniah yang terdapat dalam diri 

manusia.  

       Dengan demikian, pembentukan akhlak dapat diartikan sebagai 

usaha sungguh-sungguh dalam rangka membentuk anak, dengan sarana 

pendidikan dan pembinaan yang terprogram dengan baik dan 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Pembentukan 

akhlak ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa akhlak adalah hasil 

usaha pembinaan, bukan terjadi dengan sendirinya. Potensi rohaniah 

yang ada dalam diri manusia, termasuk dalam akal, nafsu amarah, nafsu 

syahwat, fitrah, kata hati, hati nurani, dan instuisi dibina secara optimal 

dengan cara dan pendekatan yang tepat. 
33

 

d. Cara Mengajarkan Akhlak kepada Anak 

       Landasan pokok dari akhlak Islam adalah iman, yaitu iman kepada 

Allah, sehingga memiliki moral face (kekuatan moral) yang sangat kuat. 

Iman inilah yang merupakan batu fondasi bagi berdirinya bangunan 

akhlak Islam. Dapat dikatakan bahwa cara yang ditempuh dalam 

membawakan ajaran-ajaran akhlak adalah sebagai berikut: 

1) Dengan cara Langsung  

       Nabi Muhammad saw itu sebagai mu’allim ai-nas al-khair 

yakni sebagai guru yang terbaik. Oleh karena itu dalam 
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menyampaikan materi ajaran-ajarannya dibidang akhlak secara 

langsung dapat dengan menggunakan ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis 

tentang akhlak dari Nabi Muhammad. Dengan ayat-ayat al-Qur’an 

dan Hadis tentang akhlak cara langsung itu ditempuh oleh Islam 

untuk membawakan ajaran-ajaran akhlaknya. Maka wajib atas 

setiap makhluk mengikuti perintah Allah SWT dan RasulNya.  

       Al-Qur’an melarang orang mukmin memasuki rumah orang 

lain sebelum lebih dahulu minta ijin dan memberi salam kepada 

penghuninya, sebagaimana firman Allah : 

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah 

yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam 

kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar 

kamu (selalu) ingat.“ (QS. An-Nur: 27).  

 

       Al-Qur’an juga mengajarkan supaya anak berbakti kepada ibu 

dan bapaknya, sebaliknya sebagai orang tua juga mempunyai 

kewajiban untuk mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang 

baik, terus memelihara pergaulan baiknya didunia dengan orang 

tuanya itu, walaupun mungkin antara keduanya berbeda agama atau 

kepercayaan, sebagaimana firman Allah:  

“dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua 
orang ibu bapaknya; ibunya yang telah mengandungnya dalam 

keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 

dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu 

bapakmua, hanya kepadaKulah kembalimu. Dan jika keduanya 

memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang 

tidak ada pengetahuanmu tentangg itu, maka janganlah kamu 

mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya dengan baik, dan 



37 

 

 

ikutilah jalan orang yang kembali kepadaKu, kemudian hanya 

kepadaKulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang 

telah kamu kerjakan.” (QS. Lukman: 14-16)
34

 

 

       Nabi muhammad telah banyak memberi contoh tentang moral 

atau akhlak. Berdusta misalnya, perbuatany yang amat dibenci Nabi 

Muhammad, sedangkan kejujuran adalah norma yang sangat 

dihargai, sehingga beliau mengatakan bahwa kejujuran itu pintu 

gerbang masuk surga (dapat membawa seorang masuk surga) dan 

kedustaan pintu gerbang masuk neraka. Bahkan kata beliau orang 

yang tidak jujur tidaklah beragama.  
35

 

2) Dengan Cara tidak Langsung  

       Dalam menyampaikan ajaran-ajaran akhlaknya, juga dapat 

menggunakan cara yang tidak langsung yaitu:  

a) Kisah-kisah yang mengandung nilai akhlak 

Anak suka mendengarkan cerita-cerita atau kisah-kisah yang 

diberikan oleh orang tuanya. Kisah-kisah yang mengan dung 

nilai akhlak banyak dikemukakan dalam ajaran Islam antara 

lain kisan Nabi-nabi dan umat mereka masing-masing, kisah 

yang terjadi dikalangan Bani Israil, kisah pemuda-pemuda 

pnghuni gua (ashabul kahfi), kisah perjalanan Isra’ Mi’raj Nabi 

Muhammad dan lain-lain. 
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b) Kebiasaan atau latihan-latihan peribadatan 

(1) Orang tua harus mendidik dan membina anak, juga 

mengajarkan kepadanya berbagai akhlak terpuji, serta 

menjauhkan dari teman-teman yang buruk.  

(2) Orang tua tidak dibenarkan memarahi anak lantaran 

kesalahan kecilapapun.  

(3) Orang tua berkewajiban melarang anak membiasakan diri 

tidur dipagi hari dan pada jam-jam kerja.  

(4) Orang tua harus melarang anak bersikap sombong dan 

angkuh terhadap teman-temannya, serta mendidik agar 

anak membiasakan diri bersikap ramah dan rendah hati. 

(5) Anak harus dibiasakan memberi bukan menerima atau 

mengambil, sekalipun dalam keadaan sempit dan serba 

kekurangan. 
36

 

3. Peran Guru dalam Proses Pembelajaran  

        Guru adalah orang yang senantiasa merasakan keberhasilan dan dan 

kegagalan anak didiknya sebagaimana keberhasilan dan kegagalan yang ia 

miliki dan rasakan sendiri. Dalam hal ini guru dituntut untuk professional 

dengan tugas utamanya disamping mendidik, mengajar juga melatih. Tugas 

guru tersebut merupakan realisasi dari perbuatan yang a highly complexion 

process. Dinamakan kompleks karena guru dituntut untuk berkompetensi 
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personal, professional, dan sosial cultural secara terpadu dalam proses 

pembelajaran. Dikatakan kompleks karena guru hendaknya mampu 

mengintegrasikan penguasaan materi dan metode, teori dan praktek dalam 

interaksi peserta didiknya. Penamaan kompleks lainnya bagi seorang guru 

adalah mampu memadukan unsur seni, ilmu,  pendidikan, teknologi, pilihan 

nilai, dan ketrampilan bagi anak asuhnya dalam proses belajar mengajar.
37

 

       Sebagai pengajar atau pendidik, guru merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan setiap upaya pendidikan. Agar dapat mengajar secara 

efektif, guru harus meningkatkat kesempatan belajar bagi siswa (kuantitas) 

dan meningkatkan mutu (kualitas) mengajarnya. Kesempatan belajar siswa 

dapat ditingkatkan dengan cara melibatkan siswa secara aktif dalam belajar. 

       Dalam UU Guru dan Dosen No. 14/2005 Bab I pasal 1 disebutkan bahwa 

guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah.
38

 

       Dari semua definisi tentang guru tersebut diatas menjelaskan bahwa guru 

adalah sebuah profesi yang membutuhkan keahlian. Keahlian tersebut 

diperoleh melalui jalur tertentu seperti sekolah atau perguruan tinggi. Guru 

memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pendidikan dan bahkan 
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keberhasilan ataupun kegagalan pendidikan dapat dialamatkan salah satu 

diantaranya kepada sosok guru.
39

 

       Semua orang yakin bahwa guru memiliki andil yang sangat besar 

terhadap keberhasilan pembelajaran disekolah. Guru sangat berperan dalam 

membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidup 

secara optimal. Minat, bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki 

oleh peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. 

Dalam kegiatan ini guru perlu memperhatikan peserta didik secara individual, 

karena antara satu peserta didik dengan yang lainnya memiliki perbedaan 

yang sangat mendasar.
40

 

       Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar 

yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar 

siswa berada pada tingkat optimal. Peranan dan kompetensi guru dalam proses 

belajar-mengajar meliputi banyak hal. Yang akan dikemukakan disini adalah 

peranan yang dianggap paling dominan dan diklasifikasikan sebagai berikut : 

1) Guru sebagai Demonstrator 

Melalui peranannya sebagai demonstrator, lecturer atau pengajar, guru 

hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan 

diajarkannya serta senantiasa mengembangkannya dalam arti 
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meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya karena 

hal ini akan sangat menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa.
41

 

2) Guru sebagai Model dan Teladan  

Guru merupakan model atau teladan bagi peserta didik atau semua orang 

yang menganggap dia guru. Secara teoritis, menjadi teladan merupakan 

bagian integral dari seorang guru, sehingga menjadi guru berarti 

menerima tanggung jawab utuk menjadi teladan. Sebagai teladan, tentu 

saja pribadi dan apa yang dilakukan guru akan mendapat sorotan peserta 

didik serta orang disekitar lingkungannya yang menganggap atau 

mengakuinya sebagai guru.
42

 

3) Guru Sebagai Fasilitator 

Sebagai fasilitator guru hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar 

yang berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses 

belajar-mengajar, baik yang berupa nara sumber, buku teks, majalah, 

ataupun surat kabar.
43

 Guru sebagai fasilitator bertugas untuk 

memfasilitasi siswa, membantu siswa, membimbing siswa dalam proses 

pembelajaran di dalam dan di luar kelas, menggunakan strategi dan 

metode pembelajaran di dalam dan di luar kelas, menggunakan strategi 

dan metode pembelajaran yang sesuai, menggunakan pertanyaan yang 
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merangsang siswa untuk belajar, menyediakan bahan pengajaran, 

mendorong siswa untuk mencari bahan ajar, menggunakan ganjaran dan 

hukuman sebagai alat pendidikan serta mewujudkan disiplin
44

 

4. Peran Guru dalm Membentuk Akhlak Siswa Siswi 

       Guru adalah figur seorang pemimpin. Guru adalah sosok arsitektur yang 

dapat membentuk jiwa dan watak anak didik. Guru memiliki kekuasaan untuk 

membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi 

agama, nusa dan bangsa. Guru bertugas mempersiapkan manusia susila yang 

cakap dan dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan 

negara. 
45

 

       Guru adalah mitra anak didik dalam hal kebaikan. Guru yang baik, anak 

didik pun menjadi baik. Tidak ada seorang guru yang bermaksud 

menjerumuskan anak didiknya kelembah kenistaan.  

       Guru adalah spiritul father atau bapak rohani bagi setiap anak didik. 

Dialah yang memberi santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan akhlak, dan 

membenarkannya, maka menghormati guru berarti menghormati anak didik 

kita. Menghargai guru berarti penghargaan bagi anak-anak kita, dengan guru 

itulah mereka hidup dan berkembang, sekiranya guru menunaikan tugasnya 

dengan sebaik-baiknya. 
46
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       Guru mempunyai tugas dan sekaligus tanggung jawab yang sangat besar 

untuk membawa orang-orang selalu berada pada jalur positif dan 

meninggalkan jalur negatif dalam hidupnya. Setiap saat, ketika 

menyelenggarakan proses pendididkan dan pembelajaran, atau ketika 

berinteraksi dengan orang-orang dalam kehidupan bermasyarakat, guru selalu 

memberikan arahan pada jalur positif tersebut. Memang itulah tugas dan 

kewajiban guru disalam kehidupannya. Sebagai sebuah tugas dan kewajiban, 

tanggungan tersebut bersifat moral bagi guru. Artinya, guru mempunyai 

tanggung jawab atas kondisi moral masyarakatnya. Guru harus mampu 

memberikan contoh terbaik untuk masyarakatnya agar kehidupan moralnya 

terjaga dan menjadi brandingself (citra diri) bagi semua elemen masyarakat. 

Khususnya, pada pola kehidupan anak didik, pendidikan dan pengkondisian 

moral seorang guru. 
47

 

B. Telaah Penelitian Terdahulu  

        Penelitian yang dilakukan oleh Yunani NIM 210607081 dengan judul 

“Pelaksanaan Program Fullday School di MI Muhammadiyah Dolopo 

Madiun Tahun Pelajaran 2008/2009” dengan kesimpulan program Fullday 

School dilaksanakan untuk membantu siswa dalam mengatasi permasalahan 

belajarnya. Program ini difokuskan pada materi yang di UANkan (Matematika, 

Sains, Bahasa Indonesia), dilakukan secara klasikal dengan menggunakan 

metode pembelajaran aktif.  Dari hasil program Fullday School yang telah 
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dilakukan, dapat dilihat bahwa MI Muhammadiyah Dolopo mengalami kemajuan 

yang signifikan dalam mutu pendidikan.  

        Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah NIM 243052147 dengan judul 

“Implementasi Sistem Pembelajaran Fullday School pada Mata Pelajaran 

PAI Kelas III di SDIT Qurrota A’yun Ponorogo” dengan kesimpulan SDIT 

Qurrota A’yun Ponorogo berdiri berdasarkan latar belakang keinginan pihak-

pihak SDIT Qurrota A’yun Ponorogo untuk menyeimbangkan antara ilmu-ilmu 

umum dengan ilmu agama, selain itu pihak-pihak pimpinan SDIT ingin 

meminimalkan dampak negatif lingkungan sekitar serta membantu orang tua 

yang sibuk.  

       Permasalahan dalam penerapan sistem pembelajaran Fullday School di SDIT 

Qurrota A’yun Ponorogo adalah rendahnya SDM baik dari tenaga pendidik, 

sarana dan prasarana, orang tua atau wali murid maupun dari anak didik itu 

sendiri. Langkah-langkah strategis yang dilakukan pihak pimpinan SDIT Qurrota 

A’yun Ponorogo dalam mengefektifkan sistem pembelajaran Fullday School 

adalah dengan meningkatkan SDM, yakni dengan meningkatkan kompetensi dan 

komitmen.
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