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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan pada saat ini dihadapkan pada tuntutan tujuan yang semakin 

canggih, semakin banyak ragamnya, lebih-lebih kualitasnya. Hal ini sesuai dengan 

tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin maju. Pendidikan 

merupakan persoalan hidup manusia sepanjang hayatnya, baik sebagai individu, 

kelompok sosial maupun sebagai bangsa. Oleh sebab itu, beban yang diemban 

oleh wadah-wadah pendidikan khususnya guru sangatlah berat, karena gurulah 

yang berada pada garis depan dalam membentuk pribadi anak didik. Sistem 

pendidikan diharapkan bisa terus dikembangkan agar dapat menjadi responsif 

terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan yang akan dihadapi di dunia kerja di 

masa mendatang.
1
 

Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 1, yaitu: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat 

mengembangkan potensi dirinya secara aktif untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendaliaan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara.
2
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Pendidikan dapat menjadi tolak ukur bagi kemajuan dan kualitas kehidupan 

suatu bangsa, sehingga dapat dikatakan bahwa kemajuan suatu  bangsa  dapat 

dicapai salah satunya adalah dengan melalui pembaharuan serta penataan  

pendidikan dengan baik. Jadi keberadaan pendidikan memiliki peran yang sangat 

penting, terutama dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang cerdas, berilmu 

pengetahuan,  berjiwa  sosial, serta  berakhlak  mulia. Untuk mewujudkan tujuan 

tersebut, banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan lembaga-lembaga pemerintah 

ataupun swasta dengan menerapkan sistem atau kurikulum yang dirasa  pas  untuk  

mewujudkan  tujuan  tersebut. Salah  satu  diantaranya  adalah  full day school 

yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pada 

Juni 2017 yang lalu, dimana Mendikbud menetapkan Peraturan Menteri (Permen) 

Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang mengatur sekolah 8 jam sehari 

selama 5 hari atau yang sekarang disebut full day school. Diharapkan dengan 

diterapkannya full day school ini mampu mengarahkan anak agar menghabiskan 

waktunya untuk hal yang berguna, seperti belajar. Dalam Al-Quran sendiri 

terdapat banyak surah yang terkait dengan full day school, diantaranya: 

Surah Al-Ashr ayat 1-3 yang berbunyi: 

                          

               

Allah Swt memulai surah Al-Ashr dengan sumpah “demi masa”. Sumpah 

Allah Swt “demi masa” ini menunjukkan bahwa waktu itu sangat penting, 

sehingga Allah Swt bersumpah dengannya. Sebagaimana sumpah manusia untuk 
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meyakinkan seseorang akan kebenaran, maka Allah Swt pun meyakinkan manusia 

akan pentingnya sebuah waktu bagi manusia. Ayat kedua, “sesungguhnya 

manusia benar-benar berada dalam kerugian” menunjukkan bahwa manusia 

banyak yang merugi. Sangat disayangkan bahwa kerugian manusia tersebut tidak 

banyak yang menyadarinya, sehingga Allah Swt bersumpah akan hal tersebut 

untuk meyakinkan manusia bahwa mereka sungguh berada dalam kerugian. Pada 

ayat ketiga, dijelaskan bahwa ada 3 syarat agar manusia tidak dikategorikan 

sebagai manusia yang merugi, yaitu beriman, mengerjakan amal sholeh dan saling 

menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa surah 

ini menunjukkan betapa pentingnya waktu itu, dan sangatlah merugi orang-orang 

yang menggunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan yang 

melalaikan. Selain surah Al-Ashr masih ada surah lainnya, yaitu: 

Surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi: 

                              

       

Surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi: 
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Surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi: 

                               

                   

 

Ayat-ayat Al-Qur’an di atas merupakan seruan dari Allah kepada seluruh 

manusia agar tidak menyia-nyiakan waktu dan saling menasehati untuk 

menghabiskan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Mengacu pada ayat-ayat 

tersebut di atas maka bisa dilihat hal ini sesuai dengan full day school, dimana 

siswa dihadapkan pada aktifitas belajar yang menguntungkan selama sehari 

penuh, sehingga siswa tidak punya waktu luang untuk melakukan hal-hal yang 

negatif atau perbuatan yang menyimpang. 

Ketika penulis menjalani Pelatihan Praktek Lapangan (PPL) 2 di salah satu 

SMP yang ada di Banjarmasin, penulis mendapat beberapa kendala dalam 

mengajar, seperti  adanya siswa yang tidak percaya diri terhadap kemampuan 

matematikanya, adanya pembelajaran matematika di jam siang yang 

menyebabkan siswa tidak berkonsentrasi dan merasa jenuh saat pembelajaran, dan 

adanya larangan memberikan PR. Inilah yang membuat peneliti penasaran, apakah 

di sekolah lain yang juga menerapkan full day school mengalami kendala yang 

sama. Ketika peneliti mencari sekolah yang tepat untuk diteliti, peneliti 

menemukan pemberitaan dari Tribunnews.com yang diunggah pada tahun 2017 

dan Banjarmasin Post pada tahun 2018 yang lalu. Pemberitaan itu mengenai 

SMPN 6 Banjarmasin yang menunjukkan antusiasnya untuk menjalankan full day 

school dan sekolah ini juga ditunjuk sebagai sekolah rujukan oleh Ditjen 
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Pembinaan SMP Kemendikbud. Karena melihat antusiasnya SMPN 6 

Banjarmasin ini dalam menerapkan full day school ditambah sekolah ini 

merupakan sekolah rujukan, maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana 

SMPN 6 Banjarmasin menjalankan full day school, dengan mengangkat judul 

“Penerapan Full Day School pada Pembelajaran Matematika di SMPN 6 

Banjarmasin Tahun Pelajaran 2019/2020”. 

 

B. Definisi Operasional 

Untuk memudahkan pemahaman serta menghindari kesalahpahaman 

terhadap judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa istilah 

yang terdapat pada judul tersebut. 

1. Penerapan 

Penerapan adalah sebuah kegiatan mempraktekkan sesuatu.
3
 

Penerapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan 

full day school di SMPN 6 Banjarmasin khususnya pada pembelajaran 

matematika. 

2. Full Day School 

Full day school adalah sistem pembelajaran yang dilakukan sehari 

penuh, dengan kurun waktu 8 jam dalam sehari atau 40 jam selama 5 hari 

dalam 1 minggu.
4
 Adapun pembelajaran di SMPN 6 Banjarmasin 

                                                             
3
 Departemen Pendidikan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Bahasa, 

2005), h. 1180. 
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 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2017, pasal 1, h.4. 
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dilaksanakan selama 5 hari, yaitu dari hari senin-jumat, dimulai dari jam 

07.30-16.10 Wita untuk hari senin-kamis, sedangkan untuk hari jumat 

dimulai dari jam 07.30-11.10 Wita, dengan waktu istirahat 70-200 menit 

dalam 1 hari. 

3. Pembelajaran 

Pembelajaran berasal dari kata belajar yang artinya usaha untuk 

mendapatkan suatu kepandaian.
5
 Sedangkan yang dimaksud dengan 

pembelajaran matematika adalah proses interaksi siswa dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah proses interaksi siswa dan pendidik 

pada mata pelajaran matematika. 

 

C. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana penerapan full day school di SMPN 6 Banjarmasin? 

2. Bagaimana pembelajaran matematika pada penerapan full day school di 

SMPN 6 Banjarmasin? 

3. Apakah terdapat kendala dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut  

dalam mengajar matematika pada penerapan full day school di SMPN 6 

Banjarmasin? 

 

  

                                                             
5
 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 

h.121. 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Mendiskripsikan penerapan full day school di SMPN 6 Banjarmasin. 

2. Mendiskripsikan pembelajaran matematika pada penerapan full day school 

di SMPN 6 Banjarmasin. 

3. Mendiskripsikan kendala dan cara mengatasi kendala tersebut dalam 

mengajar matematika pada penerapan full day school di SMPN 6 

Banjarmasin. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat. Adapun manfaat 

yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah yang diteliti, agar dapat dijadikan gambaran untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. 

2. Sebagai bahan informasi bagi tenaga pengajar khususnya bagi para 

tenaga pengajar matematika. 

3. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa atau peneliti 

lain yang ingin melakukan penelitian sejenis atau ingin mengembangkan 

hasil penelitian ini. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai acuan penelitian ini adalah: 

1. Hindun Hatsmah Kandari, “Pelaksanaan Sistem Pembelajaran Islamic Full 

day school Bidang Studi Matematika di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al 
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Madinah Sukoharjo” Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2008. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Untuk menjamin 

keabsahan data digunakan teknik ketekunan pengamatan dan triangulasi. 

Hasil penelitian (1) untuk perencanaan yang dilakukan guru dalam proses 

pembelajaran matematika pada Islamic full day school SDIP Al Madinah 

Sukoharjo menerapkan tahapan perencanaan berupa tahap materi baru dan 

materi lanjutan. (2) proses pelaksanaan pembelajaran matematika di 

Islamic full day school SDIP Al Madinah Sukoharjo pada dasarnya tidak 

jauh berbeda dengan sekolah banyakan, yang sedikit membedakan adalah 

model-model pembelajaran yang dilakukan guru kepada siswa dengan 

menggunakan metode yang kreatif dan menyenangkan sehingga siswa 

tidak jenuh dalam proses belajar mengajar. (3) evaluasi dalam 

pembelajaran matematika di Islamic full day school SDIP Al Madinah 

Sukoharjo menggunakan teknik tugas portafolio, ulangan harian, ulangan 

tengah semester dan ulangan akhir semester. (4) cara mengatasi kendala 

yang muncul dalam proses pembelajaran matematika di Islamic full day 

school SDIP Al Madinah Sukoharjo yaitu dengan tidak memberikan tugas 

rumah yang terlalu banyak pada siswa dan mengatur sebaik mungkin jam 

mengajar guru sehingga kegiatan mengajar dapat berjalan dengan lancar. 

2. Atika Widi Nuriski, “Pengelolaan Pembelajaran Matematika di Sekolah 

Dasar Full Day School Al Firdaus Surakarta”, Program Studi Administrasi 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
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etnografi. Penelitian ini dilaksanakan di SD Al Firdaus Surakarta. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi data. Hasil 

penelitian menunjukkan (1) pengaturan tempat duduk dilakukan 

berdasarkan kebutuhan materi pembelajaran yang akan disampaikan dan 

diterapkan pada kegiatan inti, (2) penggunaan media pembelajaran 

matematika berdasarkan materi pembelajaran yang akan disampaikan, (3) 

penyusunan materi pembelajaran berdasarkan kurikulum dan buku bahan 

ajar yang dapat diambil dari berbagai sumber termasuk dari internet, (4) 

interaksi pembelajaran tergantung dari materi dan media pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru, dan (5) guru melakukan penilaian dengan 

menggunakan teknik ters tertulis, tes lisan, tes praktek dan penugasan. 

3. Gilbert Marshall, “Pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Mentri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari 

Sekolah Terkait Pelaksanaan Program Full day school”. Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan 

pendekatan yuridis sosiologis. Tidak efektifnya pelaksanaan full day 

school di Malang karena ada berbagai hambatan, seperti karena adanya 

ketidak setujuan dari pihak wali murid dan adanya kekurangan tenaga guru 

jika melaksanakan program tersebut. Solusi yang dilaksanakan dari 

hambatan tersebut yaitu Dinas Pendidikan kota Malang memerintahkan 

kepada masing-masing sekolah untuk mendiskusikan kepada wali murid 

dan komite sekolah terkait pelaksanaan program PPK dengan penguatan 
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aturan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 

tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Peraturan tersebut memberikan 

kebebasan kepada masing-masing sekolah untuk memilih hari sekolah, 

yaitu 6 hari sekolah atau 5 hari sekolah. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun secara  sistematis, disusun 

secara teratur, mudah dan jelas, untuk itulah skripsi ini dibagi menjadi lima bab 

yang terdiri dari: 

Bab I : Bab ini   berisikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikasi 

penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan. 

Bab II : Bab ini merupakan landasan teori yang di dalamnya  meliputi   

pengertian full day school, landasan hukum dan syarat full day school, 

sejarah full day school, tujuan full day school, kegiatan full day school, 

perbedaan full day school (sekolah sehari penuh) dan half day school 

(sekolah setengah hari), kelebihan dan kekurangan full day school, beban 

kerja guru, dan larangan memberikan PR. 

Bab III : Bab ini merupakan metode penelitian yang memuat tentang jenis dan 

pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, 

data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data 

dan analisis data, dan prosedur penelitian. 
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Bab IV : Bab ini merupakan laporan hasil penelitian yang memuat tentang 

gambaran singkat lokasi penelitian, penyajian dan analisis data. 

Bab V : Bab ini merupakan bagian penutup dari penulisan skripsi atau hasil 

akhir yang mencangkup kesimpulan dan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


