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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Akhir-akhir ini, konsep Full Day School (FDS), sekolah lima hari, dan 

sekolah delapan jam untuk seluruh sekolah dasar dan menengah, menjadi polemik 

pro dan kontra. Sebagian masyarakat menganggap konsep FDS justru akan menyita 

waktu siswa dan aktivitas keagamaan setelah pulang sekolah juga dinilai akan 

terhambat. 

FDS pada saat ini telah mulai diterapkan pada semua jenjang pendidikan, 

mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. 

Walau telah mulai diterapkan tetapi tidak menjadi keharusan bagi semua sekolah di 

Indonesia dan di setiap jenjang pendidikan untuk menerapkan konsep FDS ini. 

Tetapi mengenai konsep FDS ini telah menjadi bahan pertentangan dari beberapa 

pihak, salah satunya adalah ormas muslim terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul 

Ulama, yang menilai FDS ini merugikan sekolah informal seperti madrasah diniyah 

dan pesantren.  

FDS pada saat ini telah menjadi “nilai jual” pada sekolah untuk 

berbondong-bondong mengadopsi konsep sekolah ini. Terlebih pada masa 

Penerimaan Siswa Baru (PSB). Pada masa ini (PSB) sekolah berlomba-lomba untuk 

menjaring minat peserta didik yang akan menempuh pendidikan lanjutan untuk dapat 

memilih sekolah mereka karena telah mengadopsi konsep FDS. Sehingga tak pelak 

membuat sekolah yang masih menggunakan sistem pembelajaran enam hari merubah 

konsepnya menjadi FDS. 
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Permasalahan mengenai FDS ini bukan hanya terjadi pada sistemnya saja, 

tetapi pada subjek pendidikan itu sendiri, yaitu siswa. Asumsinya, siswa yang dulu 

mulai sekolah dasar, sekolah mengenah pertama dan sekolah menengah atas terbiasa 

dengan konsep sekolah enam hari sekarang harus menyesuaikan diri dengan konsep 

FDS. Sehingga tidak sedikit siswa yang mengeluh kecapaian dengan pembelajaran di 

sekolah dan jenuh dengan suasana yang ada di sekolah, dan waktu untuk 

bercengkrama dengan orang tua dan teman menjadi berkurang. Karena jam belajar 

FDS lebih lama jika dibandingkan dengan konsep sekolah enam hari. 

Penyesuaian diri siswa di sekolah pada umumnya dilakukan pada saat Masa 

Orientasi Siswa (MOS), dengan tujuan memperkenalkan iklim sekolah, kurikulum 

sekolah, sarana dan prasarana serta program-progam yang ada di sekolah. Sekolah 

yang telah mengadopsi FDS telah memperkenalkan sistem ini kepada siswa baru 

(kelas X) pada saat MOS, tetapi khusus kelas XI dan ada pula kelas XII yang ikut 

FDS ini. Sehingga dengan masa orientasi yang singkat mengenai FDS membuat 

siswa kelas XI dan XII kesulitan dalam menyesuaikan dirinya.  

Menurut Fatimah (2010: 198) penyesuaian diri merupakan suatu proses 

alamiah dan dinamis yang bertujuan mengubah perilaku individu agar terjadi 

hubungan yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungannya. Berpijak pada pendapat 

Fatimah di atas, diperlukan pola yang alami dalam diri siswa untuk menyesuaikan 

diri dengan kurikulum sekolah yang mengusung konsep Full Day School (FDS). 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap guru bimbingan dan 

konseling SMA Negeri 3 Pati tanggal 18 Oktober 21017 diperoleh keterangan bahwa 

pada saat ini konsep pembelajaran sekolah menggunakan FDS tidak mengalami 
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kendala, khusus pada kelas X. Tetapi hal tersebut tidak ditemukan pada kelas XI, 

khususnya pada kelas XI MIPA 3. Siswa di kelas XI MIPA 3 sering mengeluh 

kelelahan secara fisik dengan kegiatan pembelajaran di sekolah. Siswa merasa jenuh 

dengan lingkungan sekolah karena lima hari di sekolah dengan durasi waktu yang 

relatif lama. 

Guru bimbingan dan konseling SMA Negeri 3 Pati mengutarakan lebih 

lanjut kondisi siswa kelas XI MIPA 3 ditemukan beberapa siswa yang memilih 

pulang sebelum bel berbunyi (membolos) karena sudah terlalu penat dengan rutinitas 

sekolah. Siswa juga tidak mampu memanfaatkan taman sekolah sebagai sarana 

menghilangkan penat di sekolah pada saat jam istirahat, prestasi belajar siswa juga 

relatif menurun. Padahal secara normatif tujuan FDS ini mengoptimalkan waktu 

siswa di sekolah, sehingga siswa dapat memanfaatkan waktu di sekolah untuk 

menyelesaikan tugas dan pekerjaan sekolah lebih efektif. 

Selanjutnya peneliti melakukan observasi terhadap aktivitas siswa kelas XI 

MIPA 3 tanggal 18-20 Oktober 2017 baik selama kegiatan belajar mengajar dan 

kegiatan istirahat diketahui bahwa siswa kurang semangat dalam mengikuti kegiatan 

belajar mengajar, tugas yang diberikan oleh guru jarang dikerjakan dengan baik oleh 

siswa. Saat jam istirahat siswa hanya duduk-duduk di teras kelas tidak memanfaatkan 

perpustakaan, taman sekolah yang dapat digunakan untuk mengisi waktu luang siswa 

selama di sekolah. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febriana dan Sarbiran 

(2001) yang berjudul “Pengaruh Kemandirian dan Kemampuan Menyesuaikan Diri 

terhadap Prestasi Belajar Siswa Full Day School” diperoleh keterangan bahwa 
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kemandirian siswa berada pada kategori sedang (36,92%). Kemampuan 

menyesuaikan diri siswa berada pada kategori sedang (43,08%). Sedangkan untuk 

prestasi belajar siswa berada pada kategori sedang (38,46). 

Untuk meningkatkan penyesuaian diri pada siswa kelas XI MIPA 3 SMA 

Negeri 3 Pati peneliti menerapkan layanan bimbingan kelompok teknik problem 

solving. Menurut Nurihsan (2006: 8) salah satu tujuan dari pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok adalah “membantu siswa dalam menangani atau mengatasi 

hambatan serta kesulitan yang dihadapi dalam studi, serta penyesuaian diri dengan 

lingkungan sekolah.” Berdasarkan pada pendapat di atas penerapan layanan 

bimbingan kelompok merupakan usaha dari peneliti untuk membantu siswa kelas XI 

MIPA 3 supaya mampu menyesuaikan diri dengan program full day scholl. Teknik 

yang digunakan dalam layanan bimbingan kelompok adalah teknik problem solving. 

Teknik problem solving merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk 

memberikan bekal kepada siswa kelas XI MIPA 3 SMA 3 Pati untuk mengenali 

permasalahan penyesuaian diri dalam diri siswa sendiri dan merumuskan serta 

menemukan jalan keluar dari permasalahan penyesuaian dirinya. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, peneliti menyusun 

penelitian ini dengan judul “Meningkatkan Penyesuaian Diri Siswa terhadap 

Program Full Day School melalui Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Problem 

Solving” subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI MIPA 3 SMA Negeri 3 Pati 

Tahun Pelajaran 2017/2018” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti menentukan rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana tindakan peneliti dalam layanan bimbingan kelompok teknik problem 

solving dalam meningkatkan penyesuaian diri terhadap program full day school 

pada siswa kelas XI MIPA 3 SMA Negeri 3 Pati tahun pelajaran 2017/2018? 

2. Bagaimana peningkatan penyesuaian diri terhadap program full day school pada 

siswa kelas XI MIPA 3 SMA Negeri 3 Pati tahun pelajaran 2017/2018 setelah 

pelaksanaan layanan bimbingan kelompok teknik problem solving? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Mendeskripsikan tindakan peneliti dalam layanan bimbingan kelompok teknik 

problem solving dalam meningkatkan penyesuaian diri terhadap program full day 

school pada siswa kelas XI MIPA 3 SMA Negeri 3 Pati tahun pelajaran 

2017/2018. 

2. Mendeskripsikan peningkatan penyesuaian diri terhadap program full day school 

pada siswa kelas XI MIPA 3 SMA Negeri 3 Pati tahun pelajaran 2017/2018 

setelah pelaksanaan layanan bimbingan kelompok teknik problem solving. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis. Kedua 

manfaat tersebut peneliti uraikan sebagai berikut: 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini, diharapkan peneliti ini dapat 

memberikan sumbangsih dalam pengembangan penelitian bimbingan konseling, 

khususnya pada layanan bimbingan kelompok teknik problem solving dalam 

meningkatkan penyesuaian diri siswa terhadap program full day school. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Siswa 

Siswa dalam memiliki peningkatan penyesuaian diri terhadap program full 

day school yang diterapkan oleh SMA Negeri 3 Pati. 

2. Guru Bimbingan dan Konseling 

Guru bimbingan dan konseling dapat menggunakan hasil penelitian untuk 

masukan pengoptimalan layanan bimbingan kelompok teknik problem solving  pada 

siswa kelas XI MIPA 3 SMA Negeri 3 Pati. 

3. Peneliti 

Peneliti dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam penerapan layanan 

penguasaan konten, dan memiliki pengalaman dalam mengaplikasikan layanan 

bimbingan konseling lebih mendalam dalam penelitian tindakan bimbingan 

konseling. 

4. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah dapat menggunakan hasil penelitian sebagai acuan atau 

bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan program pengenalan sekolah 

(orientasi) dengan melibatkan guru bimbingan dan konseling. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Merujuk pada judul penelitian “Meningkatkan Penyesuaian Diri Siswa 

terhadap Program Full Day School melalui Layanan Bimbingan Kelompok Teknik 

Problem Solving”. Maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengungkap 

peningkatkan penyesuaian diri siswa terhadap program full day school melalui 

layanan bimbingan kelompok teknik problem solving pada siswa kelas XI MIPA 3 

SMA Negeri 3 Pati Tahun Pelajaran 2017/2018. 

1.6 Definisi Operasional 

1.6.1 Penyesuaian Diri terhadap Program Full Day School 

Penyesuaian diri terhadap program full day school merupakan penyesuaian 

diri siswa kelas XI MIPA 3 SMA Negeri 3 Pati yang mampu mengetahui konsep full 

day school dengan baik, mengerti manfaat dan kekurangan program full day school. 

Memiliki tanggung jawab sebagai siswa di sekolah yang menerapkan program full 

day school, mampu menjalin kerjasama dalam mengatasi permasalahan di sekolah 

yang menerapkan program full day school, mampu menjalin hubungan yang 

harmonis dengan guru, memanfaatkan fasilitas sekolah demi meningkatkan prestasi 

belajar dalam program sekolah full day school, tidak merasa tertekan dengan 

program full day school. 

1.6.2 Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Problem Solving 

Layanan bimbingan kelompok teknik problem solving merupakan usaha 

peneliti dalam meningkatkan penyesuaian diri terhadap program full day school pada 

siswa kelas XI MIPA 3 SMA Negeri 3 Pati. Penerapan layanan bimbingan kelompok 

teknik problem solving pada penelitian ini dilakukan dalam dua siklus penelitian, di 
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mana setiap siklus peneliti melakukan tiga kali pertemuan dengan siswa kelas XI 

MIPA 3 SMA Negeri 3 Pati. 

Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok teknik prolem solving dalam 

penelitian ini diawali dengan tahap pembentukan. Peneliti berkenalan dengan 

masing-masing anggota kelompok, dan begitu juga dengan anggota kelompok 

mereka saling memperkenalkan diri dengan peneliti dan anggota kelompok yang 

lainnya. 

Tahap berikutnya adalah tahap peralihan, pada tahap ini peneliti 

menjelaskan tentang hal-hal yang akan dilakukan pada tahap inti (kegiatan). Peneliti 

juga mengamati kesiapan masing-masing anggota kelompok untuk memasuki tahap 

inti layanan bimbingan kelompok teknik problem solving. 

Memasuki tahap inti, peneliti memimpin anggota kelompok membahas 

topik yang telah ditetapkan (topik tugas) dan menjaga dinamika kelompok tetap 

terbangun dengan cara memimpin anggota kelompok saat membahas topik layanan. 

Pada tahap ini pula teknik problem solving diaplikasikan oleh peneliti, dengan 

merumuskan masalah yang dihadapi oleh siswa kelas XI MIPA 3 yaitu masalah 

penyesuaian diri terhadap program full day school, kemudian peneliti membimbing 

siswa menelaah masalah rendahnya penyesuaian diri siswa dalam prorgam full day 

school yang diterapkan oleh SMA Negeri 3 Pati. 

Setelah penelaahan masalah, peneliti membimbing untuk merumuskan 

hipotesis, dalam hal ini siswa dibimbing untuk menentukan sebab dan akibat dari 

kurangnya penyesuaian diri yang dialalami oleh siswa kelas XI MIPA 3. Selanjutnya 

dilakukan pengumpulan dan pengelompokan data yang telah siswa tuliskan, dalam 
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hal ini peneliti meminta siswa untuk membuat grafis penyebab masalah penyesuaian 

diri muncul hingga langkah yang digunakan oleh siswa untuk mengatasi penyesuaian 

diri terhadap program full day school.  

Setelah grafis dibuat oleh siswa kelas XI MIPA 3, peneliti meminta siswa 

untuk menguji apa yang telah siswa tulis. Peneliti meminta siswa untuk mengambil 

keputusan pengentasan masalah yang dialami dan menyimpulkan langkah apa saja 

yang ditempuh untuk mengatasi masalah penyesuaian diri. 

Pada tahap pengakhiran, peneliti meminta anggota kelompok untuk 

menyampaikan kesan-kesan selama pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dan 

menentukan waktu pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pada pertemuan 

berikutnya.  


