
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Sebuah proses menuju kepada arah perbaikan dan penguatan dengan 

mengubah pengetahuan sehingga dapat menyempurnakan potensi yang 

dimiliki oleh manusia disebut dengan pendidikan. Pendidikan tidak terbatas 

ruang serta waktu dan dapat dilaksanakan di manapun dan kapanpun, sehingga 

akan berlangsung seumur hidup.1 Oleh karena itu, untuk dapat mengungkapkan 

pengalaman, pikiran, perasaan, bereksplorasi dan berekspresi maka peserta 

didik harus diberi motivasi oleh guru untuk membentuk bakat yang dimilikinya 

secara maksimal sebagai bentuk usaha dalam pengembangan potensi yang ada 

pada peserta didik. 

Sebagai makhluk yang diberi kelebihan berupa akal untuk berpikir dan 

berkarya, tentu manusia membutuhkan pendidikan untuk membina potensi 

yang ada di dalam diri manusia. Selain itu, dengan melalui pendidikan juga 

dapat menyiapkan manusia untuk dapat memakmurkan kehidupan bersama 

dengan damai, aman, dan sejahtera sebagai bentuk realisasi  tugas manusia 

sebagai khalifah dibumi. Dalam ajaran Islam, posisi pendidikan mendapat 

kedudukan yang lebih tinggi dan mulia, sehingga manusia dapat dibedakan 

dengan manusia masa lalu dengan adanya pendidikan, bahkan kualitasnya 

                                                             
1 Roqib, Ilmu Pendidikan Islam (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2009), 1. 



 

 

lebih rendah atau jelek. Dalam paradigma Islam, pendidikan dapat dipahami 

yang didasarkan kepada hukum agam Islam untuk membimbing manusia agar 

terbentuk pribadi yang telah diajarkan oleh agama Islam.2 

Pendidikan menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai 

kebutuhannya. Karena kepribadian manusia bisa terbentuk melalui proses 

pendidikan, sehingga dapat meningkatkan dan mengembangakan kualitas 

hidup di Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam 

undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) tahun 2003 yang 

pada intinya, pendidikan merupakan kegiatan bimbingan atau latihan bagi 

peserta didik sebagai usaha dalam menyiapkan perannya di masa yang akan 

datang. Pendidikan juga membimbing peserta didik terhadap perkembangan 

jasmani maupun rohani agar terbentuk kepribadian yang utama.3 

Bagi manusia yang cinta akan sebuah kebaikan, pendidikan menjadi cita-

cita baginya, karena karena kesadaran manusia dapat dibentuk melalui 

pendidik sebagai tujuan pada arah kebahagiaan, sehingga manusia dapat 

meningkatkan derajatnya sekaligus bangsa dan negaranya. Hal ini, telah 

dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wata’ala untuk diangkat derajatnya bagi 

orang-orang yang memiliki iman khususnya kepada orang yang memiliki ilmu 

                                                             
2 Mansur, Diskurnas Pendidikan Islam (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001), 7. 
3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 3. 



 

 

yang terdapat pada surat Al Mujadalah ayat 11, ilmu pengetahuan yang luas. 

Adapun bunyi ayatnya sebagai berikut: 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman apabila kamu dikatakan 

kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 

yang diberi olmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.4 

Pendidikan merupakan tindakan antisipatoris, karena apa yang 

diterapkan di masa yang akan datang merupakan bagian suatu proses 

pendidikan pada saat ini. Maka pendidikan harus dapat memecahkan masalah-

masalah serta bisa terjawab persoalan-persoalan yang dihadapi pada saat ini. 

Kegiatan yang dinamis dan menantang merupakan bagian dari kegiatan. 

Dari fenomena tersebut, para pendidik terutama pengembang harus 

senantiasa melakukan inovasi baru dan menerapkannya sesuai dengan fungsi 

dan tugasnya.  Kualitas pendidikan diharapkan dapat meningkat dengan 

perbaikan serta pengembangan yang antara lain penyempurnaan itu dilakukan 

melalui bidang kurikulum, proses belajar mengajar, metode pembelajaran, 

buku pelajaran, evaluasi dan penyempurnaan dalam memberikan bimbingan 

pada peserta didik khususnya pada peserta didik yang mengalami kesulitan 

belajar, sehingga dengan perbaikan dan pembaharuan yang dilakukan dapat 

                                                             
4 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya Juz 1-30 (Surabaya: Mekar, 2004), 

793. 



 

 

memberikan motivasi pada peserta didik untuk memperoleh hasil yang lebih 

maksimal. 

Di era reformasi sebagaimana yang terjadi pada saat ini, perubahan demi 

perubahan selalu di upayakan agar pendidikan dapat memberi kontribusi yang 

signifikan terutama dalam rangka untuk mencapai tujuan bangsa yang tertuang 

dalam pembukaan Undang-undang 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan 

bangsa. 

Satu dari beberapa perbaikan dan pembaharuan yang ada, yaitu dengan 

mengimplementasikan program full day school sebagai upaya meningkatkan 

prestasi belajar peserta didik yang mana  waktu bermain peserta didik akan 

berkurang dan lebih difokuskan pada belajar. Kebijakan program full day 

school ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 23 Tahun 2017 tentang hari sekolah.5 

Lulusan atau out put yang berkompeten dihasilkan dari pendidikan yang 

berkualitas. Sedangkan hasil atau prestasi belajar peserta didik didasakan pada 

kualitas pendidikan. Maka, menjadikan “manusia seutuhnya” sudah menjadi 

tugas dari proses pendidikan dengan memiliki kemampuan yang memiliki 

kepribadian integral.6 

Pada pelaksanaan pendidikan dalam lembaga diharapkan dapat 

mengahasilkan out put atau lulusan-lulusan yang baik, berkualitas, serta 

mempunyai prestasi belajar yang bisa dipercaya. Dalam menuntut ilmu, peserta 

                                                             
5 Sugiharjo, “Pengaruh Pembelajaran 5 Hari Sekolah Terhadap Prestasi Belajar Matematika 

Peserta Didik,” Jurnal Pendidikan Matematika 1 (2018): 90. 
6 Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013 (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), 202. 



 

 

didik tidak cukup dengan nilai akademis saja, mendapat peringkat pertama atau 

prestasi di sekolah, namun juga harus dilihat dari kepribadian, pendalaman 

ilmu yang di kuasainya, pengahyatan, pengalaman belajar, akhlak dan perilaku 

sehari-hari. 

Selain itu, untuk menentukan keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari 

beberapa hal, salah satunya yaitu dengan telah dicapainya tujuan pendidikan 

yang telah ditetapkan oleh pendidikan nasional. Namun adanya perubahan 

sikap dan tingkah laku yang dimiliki oleh peserta didik merupakan hal yang 

paling utama. Dengan memperoleh ilmu dan pengetahuan dari guru dapat 

merubah pola pemikirannya dan interaksi dengan lingkungan sekitar yang 

menghasilkan pengalaman belajarnya, sehingga perkembangan peserta didik 

sangat dipengaruhi oleh keberadaan guru.  

Berdasarkan hasil observasi awal terkait implementasi pendidikan di 

lembaga pendidikan Hikmatul Amanah Pacet yang telah melaksanakan full day 

school yang bertujuan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Selain dengan 

aktifnya para guru dalam melakukan tugas mengajar juga diikuti dengan 

adanya pengembangan dan pembaharuan kurikulum. 

Di dalam bidang pendidikan, salah satu inovasi yang baru yaitu full day 

school yang dalam proses kegiatan pembelajaran civitas akademika diwajibkan 

berada disekolah sehari penuh dari pagi hingga sore hari. Selain itu, 

mengerjakan tugas dengan dibimbing oleh guru yang bersangkutan merupakan 

kegiatan pembelajaran sistem full day school. 



 

 

Melihat hal tersebut, Madrasah Aliyah Unggulan Hikmatul Amanah 

Pacet untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik diterapkan suatu cara 

alternatif. Cara alternatif yang dilakukan oleh Madrasah Aliyah Unggulan 

Hikmatul Amanah Pacet yaitu menggunakan sistem pembelajaran full day 

school. 

Selain itu, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan umum dan agama 

pada tingkat yang lebih tinggi keberadaan Madrasah Aliyah Unggulan 

Hikmatul Amanah Pacet sangat berpengaruh. Dengan begitu, sangat menarik 

peneliti untuk meneliti  tentang bagaimana peningkatan prestasi belajar 

dilakukan dengan implementasi full day school pada pembelajaran akidah 

akhlak di Madrasah Aliyah Unggulan Hikmatul Amanah Pacet. 

Dari uraian di atas, maka perlu diadakan penelitian terkait implementasi 

full day school di Madrasah Aliyah Unggulan Hikmatul Amanah Pacet. 

Lembaga pendidikan tersebut berada di kecamatan Pacet, kabupaten Mojokerto 

dan mengimplementasikan sistem pembelajaran full day school. Maka dalam 

skripsi ini peneliti tertarik untuk mengambil judul "Implementasi Program 

Full Dsay School Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Akidah Akhlak 

Peserta Didik (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Unggulan Hikmatul 

Amanah Pacet)". 

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana sistem full day school di Madrasah Aliyah Unggulan 

Hikmatul Amanah? 



 

 

2. Bagaimana implementasi full day school dalam meningkatkan 

prestasi belajar mata pelajaran akidah akhlak di Madarsah Aliyah 

Unggulan Hikmatul Amanah? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui sistem full day school di Madrasah Aliyah 

Unggulan Hikmatul Amanah 

2. Untuk menganalisis implementasi sistem full day school dalam 

meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran akidah akhlak di 

Madrasah Aliyah Unggulan Hikmatul Amanah 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi atau 

masukan, tambahan wawasan dan khazanah intelektual yang berhubungan 

dengan peningkatan prestasi belajar melalui implementasi full day school 

pada pelajaran akidah akhlak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru Bidang Studi atau Guru  

1) Memahami penerapan full day school  

2) Memberikan evaluasi agar implementasi full day school dapat 

lebih efektif sehingga mampu melahirkan peserta didik dengan 

prestasi yang tinggi. 

b. Bagi Peserta Didik 

Peserta didik dapat memahami proses implementasi full day school. 



 

 

c. Bagi Kepala Sekolah 

1) Digunakan untuk bahan membuat rencana, pelaksanaan, inovasi 

dan evaluasi serta mengambil tindakan oleh kepala sekolah 

dalam meningkatkan prestasi belajar dalam penerapan full day 

school. 

2) Sebagai wadah pemberian motivasi kepada guru untuk lebih 

makasimal sehingga pembelajaran lebih fokus 

d. Bagi Lembaga 

Penelitian ini dapat memberi masukan serta informasi kepada 

Madrasah Aliyah Unggulan Hikmatul Amanah dalam menerapkan 

program full day school di sekolah agar peserta didik dapat 

meningkatkan prestasi belajar. 

e. Bagi Masyarakat dan Orang Tua 

Penelitian ini dapat memberi gambaran dan informasi kepada 

masyarakat dan orang tua terkait penerapan full day school yang 

selama ini dikembangkan oleh sekolah. 

d. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau rujukan untuk 

menyelesaikan penelitiannya. 

  



 

 

E. Originalitas Penelitian 

Beberapa judul yang diangkat penulis di bawah ini dianggap berkaitan 

dengan penelitian ini. Beberapa judul penelitian tersebut sebagai berikut : 

Tabel 1.1 perbandingan penelitian dengan penelitian terdahulu 

No. Judul / Penulis / 

Tahun 

Temuan Oiginalitas 

1. Kepemimpinan 

Kepala Sekolah 

Dalam Sistem Full 

Day School Di 

SMP-IT Nurul Ilmi 

Medan Estate 

Oleh:  

Nur Halizah 

Harahap  (2019) 

1. Untuk mengetahui 

gaya 

kepemimpinan 

kepala sekolah 

dalam sistem full 

day school  

2. Untuk mengetahui 

faktor pendukung 

dan penghambat 

dalam pelaksanaan 

full day school 

1. Untuk mengetahui 

sistem full day 

school  

2. Untuk 

menganalisis 

implementasi 

sistem full day 

school dalam 

meningkatkan 

prestasi belajar 

mata pelajaran 

akidah akhlak  

2. Pelaksanaan 

sistem full day 

school dalam 

pendidikan 

1. Mengetahui 

pelaksanaan sistem 

full day school 

1. Untuk mengetahui 

sistem full day 

school  



 

 

karakter siswa di 

SMA 

Muhammadiyah 1 

Karanganya 

Oleh:  

Muthiah  (2018) 

dalam pendidikan 

karakter siswa 

2. Mengetahui faktor 

pendukung dan 

penghambat 

pelaksanaan sistem 

full day school 

dalam pendidikan 

karakter siswa  

2. Untuk 

menganalisis 

implementasi 

sistem full day 

school dalam 

meningkatkan 

prestasi belajar 

mata pelajaran 

akidah akhlak 

3 Implementasi full 

day school 

Terhadap Tingkat 

Kecerdasan 

Emosional dan 

Penyesuaian Sosial 

di MI Sultan 

Agung Sleman 

Oleh:  

Nur Asni Afiana 

Afiah (2014) 

1. Mengetahui 

pelaksanaan full day 

school 

2. Mengetahui 

perkembangan 

interaksi sosial dan 

proses sosialisasi 

anak di lingkungan 

masyarakat pada 

pelaksanaan full 

day school 

1. Untuk mengetahui 

sistem full day 

school 

2. Untuk 

menganalisis 

implementasi 

sistem full day 

school dalam 

meningkatkan 

prestasi belajar 

mata pelajaran 

akidah akhlak 

Untuk penelitian ini, penulis meneliti terkait implementasi program full 

day school dalam meningkatkan prestasi belajar akidah akhlak peserta didik 



 

 

(studi kasus di Madrasah Aliyah Unggulan Hikmatul Amanah). Dimana fokus 

pada penelitian ini pada prestasi belajar pada pembelajaran akidah akhlak, 

sehingga penelitian lebih kompleks. 

F. Definisi Operasional 

1. Full Day School 

Full day school memiliki arti proses pendidikan yang dilakukan sehari 

penuh dengan fokus pada materi pembelajaran dan mengembangkan potensi 

dan kreatifitas.  

2. Prestasi Belajar Akidah Akhlak 

Prestasi belajar akidah akhlak merupakan suatu penilaian yang 

dinyatakan sesudah hasil penelitian dalam pendidikan terkait kemajuan 

peserta didik pada penerimaan dan pemahaman materi akidah akhlak yang 

diajarkan di sekolah. 


