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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Program pengembangan pendidikan di Indonesia salah satu 

acuannya adalah TAP MPR RI No. II/MPR/1993. Di dalam penetapannya, 

dijelaskan bahwa program utama pengembangan pendidikan di Indonesia ada 

beberapa macam. Di antaranya, perluasan dan pemerataan kesempatan 

mengikuti pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan relevansi 

pendidikan, peningkatan efisiensi dan efektifitas pendidikan, pengembangan 

kebudayaan, dan pembinaan generasi muda. 

Amanat TAP MPR tersebut, jika dikorelasikan dengan tantangan 

dunia pendidikan kita saat ini semakin berat dan kompleks. Mutu pendidikan 

kita dalam berbagai aspek masih rendah bila dibandingkan dengan mutu 

pendidikan negara-negara lain di Asia, terlebih di dunia. Ini menunjukkan 

bahwa SDM pendidikan kita masih lemah sehingga masalah ini berdampak 

pula pada out pendidikan berupa SDM yang lemah pula. Oleh karena itu, 

untuk menjawab tantangan tersebuut perlu dibangun SDM pendidikan yang 

handal dan kompetitif, baik pada level penentu kebijakan, perencana, 

maupun pelaksana pendidikan di lembaga-lebaga pendidikan. 

Hal tersebut di atas sesuai tujuan pendidikan nasional yang dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional yang terdapat pada BAB II Pasal 4 tentang Tujuan 

Pendidikan dinyatakan, bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan 
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kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu 

manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 

berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan 

jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa 

tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Di sinilah sektor perencanaan SDM menjadi suatu proses 

menentukan kebutuhan akan tenaga kerja dan cara memenuhi kebutuhan 

tersebut untuk melaksanakan rencana terpadu organisasi (Andrew E. Sikula, 

1981:23). Perencanaan SDM (tenaga kependidikan) untuk sekolah harus 

sesuai dengan kebutuhan. Pada pengembangannya perencanaan SDM tenaga 

kependidikan harus ditekankan pada pengembangan faktor internal dan 

eksternal. Castestter mengemukakan strategi umum dan strategi khusus 

untuk pengembangan SDM pendidikan dalam rangka peningkatan mutu 

pendidikan. Strategi umum berkenaan dengan pengembangan tenaga 

kependidikan sesuai dengan rencana kebutuhan yang jelas; pengembangan 

sikap dan kemampuan profesional; dan pengembangan kerja sama dunia 

pendidikan dengan perusahaan. Sementara strategi khusus berkaitan dengan 

kesejahteraan, pendidikan, prajabatan calon tenaga kependidikan, rekrutmen 

dan penempatan, pembinaan mutu tenaga kependidikan dan pengembangan 

karier (E. Mulyasa, 2002:128). 

Perubahan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan harus 

dilakukan secara komperehensif, meliputi berbagai komponen yang 

berpengaruh dan determinan terhadap peningkatan mutu. Komponen-
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komponen itu seperti siswa peserta didik, tenaga pendidikan, pengelola 

pembina, komite sekolah, sarana prasarana, media, sumber belajar, 

kurikulum, metode dan teknik, manajemen sekolah, proses pembelajaran, 

dan lingkungan sekolah. Hal demikian karena pendidikan merupakan suatu 

sistem yang komponen-komponennya saling berpengaruh satu dengan yang 

lainnya dalam mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, perubahan yang 

dilakukan secara parsial tidak akan efektif bagi peningkatan mutu 

pendidikan. 

Salah satu upaya untuk mewujudkan bentuk manusia yang 

memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani adalah 

dengan mendesain pola pendidikan yang salah satunya membuat sistem 

pelaksanaan Berbasis FDS (five days school) atau dikenal juga dengan 

sistem full days school. Sekolah sendiri dalam mengimplementasikan 

program kebijakan full days school berdasarkan pada Permendikbud Nomor 

23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 

19 tahun 2017 tentang Revisi Beban Kerja Guru dan Program 

Pengembangan Karakter (PPK). Dalam arahan ketentuan Peraturan 

Pemerintah tersebut, sekolah dengan sistem full days school merupakan 

sekolah 1 hari penuh. Full days school memiliki kurikulum inti yang sama 

dengan sekolah umumnya, namun mempunyai kurikulum lokal. Dengan 

demikian, kondisi anak didik lebih matang dari segi materi akademik dan 

nonakademik. Sekolah dengan sistem full days school dianggap sebagai 

solusi yang tepat untuk menjembatani keseimbangan antara pengetahuan 

http://www.tribunnews.com/tag/program-pengembangan-karakter-ppk
http://www.tribunnews.com/tag/program-pengembangan-karakter-ppk
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umum yang seringkali diidentikkan dengan penyelenggaraan pendidikan 

kognitif, yang digandengkan dengan pendidikan agama secara seimbang. 

Pada sisi lain, sekolah dengan sistem full days school 

mengantisipasi terhadap dampak buruk pengaruh globalisasi saat ini. Di 

antaranya, korupsi, kekerasan, tawuran antar pelajar atau antar kampung, 

kejahatan seksual, kehidupan konsumtif, dan kehidupan politik yang tidak 

produktif. Pengaruh globalisasi yang berdampak negatif terhadap 

perkembangan kepribadian siswa, dengan memberi bekal agama yang cukup 

kepada peserta didik agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya 

lingkungan yang tidak Islami. 

Selain itu, beberapa hal dalam ketentuan Permendikbud Nomor 23 

Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang melatarbelakangi munculnya 

tuntutan full days school. Antara lain: Pertama, minimnya waktu orang tua 

di rumah berinteraksi dengan anak dikarenakan kesibukan dari tuntutan 

pekerjaan. Kedua, meningkatnya single parents dan banyaknya aktifitas 

orang tua yang kurang memberikan perhatian pengawasan dan keamanan, 

serta kenyamanan terhadap segala tuntutan kebutuhan anak, terutama bagi 

anak usia dini. Ketiga, perlunya formulasi jam tambahan keagamaan bagi 

anak dikarenakan minimnya waktu orang tua bersama anak. Keempat, 

peningkatan kualitas pendidikan sebagai sebuah alternatif solusi terhadap 

berbagai permasalahan kemerosotan bangsa, terutama akhlak. Kelima, 

semakin canggihnya dunia komunikasi, membuat dunia seolah-olah tanpa 

batas (borderless world) yang dapat mempengaruhi perilaku anak jika tidak 
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mendapat pengawasan dari orang dewasa (Agus Eko Sujianto, Jurnal 

Pendidikan, Ta’allim:204). 

Dalam penyelenggaraan full days school, beberapa sekolah, di 

antaranya SMA Negeri 1 Kudus, SMA 1 Bae, SMA 2 Bae, dan SMA 

Muhammadiyah Kudus berpandangan bahwa salah satu harapan yang akan 

dicapai adalah siswa berkepribadian yang Islami, penampakan dari 

kepribadian Islami ini, seperti berbuat (berperilaku) baik dan sopan, serta 

melaksanakan ibadah secara sadar yang tentunya terkontrol oleh lingkungan 

sekolah secara utuh. Namun bagi sekolah yang menerapkan sistem full days 

school secara konsekuensi dapat mengurangi waktu siswa untuk bermain 

dan bersosialisasi dengan lingkungan rumah, sehingga mengakibatkan 

kurang terlatihnya jiwa sosial anak terhadap lingkungannya. 

Ketentuan terkait hari sekolah yang dituangkan dalam Pasal 2, 3 

dan 5 utamanya membawa konsekuensi logis, baik bagi guru, dan paling 

utamanya adalah peserta didik. Sejauh mana pelaksanaan sistem full days 

school tentunya membawa konsekuensi bukan hanya secara yuridis, akan 

tetapi juga teknis yang sangat memungkinkan menjadi masalah. 

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, peneliti tertarik 

untuk mengangkat Implementasi Sekolah Berbasis FDS (five days school) 

Ditinjau dari Pasal 2, 3 dan 5 Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang 

Hari Sekolah. Penelitian ini tentunya sangatlah penting untuk merespon atas 

kebutuhan kajian-kajian yang bersifat multidisipliner terkait implementasi 
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full days school yang diterapkan melalui kebijakan pemerintah, bukan 

inisiatif sekolah yang didasarkan pada tipologi lingkungan peserta didik. 

 

1.2. Fokus Permasalahaan 

Salah satu problematika yang dihadapi dalam sistem pendidikan 

nasional adalah integrasi antara sistem pembelajaran yang acapkali 

bertentangan dengan kondisi lingkungan. Mempertimbangkan permasalahan 

tersebut, menjadi rumusan kemudian dengan munculnya kebijakan five days 

school atau full days school. Namun pertentangan atas munculnya sistem 

five days school atau full days school yang di antaranya hak-hak sosial anak 

dianggap tidak diberikan secara utuh. Jika dipertimbangkan secara 

substansial adanya ketentuan pasal 2, 3 dan 5 dalam peraturan 

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah tentunya perlu 

dikaji lagi, bukan hanya sejauh mana sekolah mampu menerapkan, akan 

tetapi juga esensinya. Di sinilah fokus utama dalam penelitian yang 

dilakukan sehingga mampu memecahkan posisi atas nilai strategis 

keberadaan five days school atau full day school sebagai solusi bukan 

sebagai masalah. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang di atas, persoalan yang akan dijawab 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi sekolah berbasis FDS (five days school) ditinjau 

dari tiga pasal dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari 
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Sekolah di SMA Negeri 1 Kudus, SMA 1 Bae, SMA 2 Bae, dan SMA 

Muhammadiyah Kudus. 

1. Ditinjau dari Pasal 2 Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 

2. Ditinjau dari Pasal 3 Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 

3. Ditinjau dari Pasal 5 Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 

2. Bagaimana problematika atas implementasi Sekolah Berbasis FDS (five 

days school) ditinjau dari Pasal 2, 3 dan 5 Permendikbud Nomor 23 Tahun 

2017 Tentang Hari Sekolah di SMA Negeri 1 Kudus, SMA 1 Bae, SMA 2 

Bae, dan SMA Muhammadiyah Kudus ? 

3. Bagaimana solusi atas problematika dalam Sekolah Berbasis FDS (five 

days school) ditinjau dari Pasal 2, 3 dan 5 Permendikbud Nomor 23 Tahun 

2017 Tentang Hari Sekolah di SMA Negeri 1 Kudus, SMA 1 Bae, SMA 2 

Bae, dan SMA Muhammadiyah Kudus ? 

 

1.4. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang diharapkan akan dicapai dalam penelitian yang 

dilakukan sebagai berikut : 

1. Mengetahui implementasi sekolah berbasis FDS (five days school) 

Ditinjau dari Pasal 2, 3 dan 5 Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 

Tentang Hari Sekolah di SMA Negeri 1 Kudus, SMA 1 Bae, SMA 2 

Bae, dan SMA Muhammadiyah Kudus. 

2. Mendeskripsikan problematika atas implementasi sekolah berbasis FDS 

(five days school) ditinjau dari Pasal 2, 3 dan 5 Permendikbud Nomor 23 
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Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah di SMA Negeri 1 Kudus, SMA 1 

Bae, SMA 2 Bae, dan SMA Muhammadiyah Kudus. 

3. Mendeskripsikan solusi dari problematika implementasi Sekolah 

Berbasis FDS (five days school) ditinjau dari Pasal 2, 3 dan 5 

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah di sekolah 

Kabupaten Kudus. 

 

1.5. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini nantinya sebagai 

berikut : 

a.   Bahan rekomendasi dan evaluasi bagi pemerintah dalam penerapan 

sekolah berbasis FDS (five days school) sesuai dengan Permendikbud 

Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah. 

b. Bahan masukan bagi sekolah dalam penerapan sekolah berbasis FDS 

(five days school) sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 

Tentang Hari Sekolah. 

c.    Bahan masukan bagi masyarakat dalam merespon penerapan Sekolah 

Berbasis FDS (five days school) sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 

Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah. 
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1.6. Ruang Lingkup Penelitian  

Dalam kajian yang dilakukan, ruang lingkup pelaksanaan 

penelitian adalah implementasi Sekolah Berbasis FDS (five days school) 

Ditinjau dari Pasal 2, 3 dan 5 Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang 

Hari Sekolah di SMA Negeri 1 Kudus, SMA 1 Bae, SMA 2 Bae, dan SMA 

Muhammadiyah Kudus. Ketentuan dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 

2017 tentang Hari Sekolah didasarkan pada upaya untuk mempersiapkan 

peserta didik dalam menghadapi tantangan perkembangan era globalisasi, 

perlu penguatan karakter bagi peserta didik melalui restorasi pendidikan 

karakter di sekolah dan agar restorasi pendidikan karakter bagi peserta didik 

di sekolah lebih efektif, perlu optimalisasi peran sekolah. 

Di SMA Muhammadiyah Kudus, mulai tahun ajaran 2017-2018 

sudah menerapkan FDS sesuai Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 

tentang Hari Sekolah. SMA yang beralamatkan di Jalan KHR Asnawi No 19 

Kudus ini, merupakan salah satu institusi pendidikan yang memiliki rekam 

jejak cukup baik. Sejak pertama berdiri tahun 1960, sekolah yang memiliki 

visi Unggul dalam Prestasi dan Islami ini, mampu menelurkan alumni-

alumni yang sekarang menjadi orang sukses di berbagai bidang. 

Berbagai prestasi juga diraih SMA yang dinakhodai Bapak 

Muhammad Tahrir Fathony, S.Kom ini. Guru yang dimiliki juga cukup 

handal di bidangnya. Hal inilah yang membuat SMA tersebut siap 

menjalankan Permendikbud No 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah 
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maupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Revisi 

Beban Kerja Guru dan Program Pengembangan Karakter (PPK). 

Sebelumnya, sekolahan tersebut menerapkan kebijakan enam hari 

sekolah. Mirip kebanyakan sekolah lain. Sewaktu enam hari sekolah, 

kurikulum yang digunakan KTSP, baik kelas X, XI, dan XII. Dalam sehari 

ada 8 jam pelajaran (satu jam pelajaran sebanyak 40 menit) dengan jumlah 

total 6 jam sehari (hasil wawancara dengan Ibu Nurul Aini, Guru Bahasa 

Inggris pada 30 Januari 2018, jam 12.00 WIB di SMA Muhammadiyah). 

Jam masuk siswa, untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan 

Sabtu, dari pukul 06.45 hingga pukul 13.30. Sementara hari Jumat, dari 

pukul 06.45 hingga pukul 11.15. Hari Sabtu masuk seperti biasanya. Di 

mana anak-anak tetap menerima pelajaran dari pukul 06.45-13.30. Bahkan, 

setiap hari Sabtu dalam satu bulan sekali, sering kali digunakan untuk 

pengajian masing-masing kelas yang ditempatkan di rumah salah satu siswa. 

Ketika enam hari sekolah, ekstrakurikuler bagi siswa ditaruh pada 

sore hari. Mulai pukul 15.30 sampai selesai. Adapun mata pelajarannya, 

selain mata pelajaran umum, di SMA Muhammadiyah ada mata pelajaran 

khusus, seperti Aqidah, Akhlaq, Fiqih, Kemuhammadiyahan, Al-Quran, dan 

lainnya. Untuk seragam yang dipakai juga berbeda-beda. Hari Senin dan 

Selasa, siswa memakai seragam putih abu-abu. Rabu-Kamis, putih krem, 

Rabu seragam Pandu Hizbul Wathan, dan Sabtu seragam batik 

Muhammadiyah (hasil wawancara dengan Ibu Nurul Aini, Guru Bahasa 

http://www.tribunnews.com/tag/program-pengembangan-karakter-ppk
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Inggris pada tanggal 30 Januari 2018, jam 12.00 WIB di SMA 

Muhammadiyah). 

Di tempat terpisah, hasil wawancara dengan guru lain dinyatakan, 

bahwa setelah tahun ajaran 2017-2018 ini, SMA Muhammadiyah 

menerapkan kebijakan FDS seluruhnya, baik kelas X, XI, dan XII. Banyak 

perbedaannya. Seperti jam belajar siswa yang semakin bertambah dalam 

sehari. Namun hari Sabtu libur, dan lainnya. Konsekuensinya yang 

ditimbulkan secara langsung adalah penyesuaian peserta didik yang belum 

terbiasa dengan kondisi FDS (hasil wawancara M. Fathoni, Kepala SMA 

Muhammadiyah pada tanggal 5 Februari 2018 pukul 13.00 WIB di SMA 

Muhammadiyah). 

Di SMAN 1 Kudus hampir sama. Sekolahan tersebut sudah 

menerapkan sistem pengajaran full days school. Pelaksanaan five days 

school sudah berlangsung sejak awal 2017 silam. Saat itu, SMAN 1 Kudus 

menjadi salah satu sekolah percontohan di Kudus yang menerapkan five 

days school. Kebetulan di Kudus hanya dua sekolah yang kali pertama 

menerapkan sistem pembelajaran tersebut. Yakni, SMAN 1 Kudus dan 

SMAN 2 Kudus. 

Ketika ada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 keluar, SMAN 1 

Kudus ditunjuk Disdikpora untuk menjadi sekolah percontohan five days 

school. Dari kelas X hingga XII langsung digalakkan lima hari sekolah. 

Tidak ada gejolak apapun, baik dari guru, siswa, dan wali murid. Semuanya 

menerima. Akhirnya tahun ajaran 2017-2018, secara resmi sudah 
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menggunakan five days school secara keseluruhan (hasil wawancara dengan 

Plt Kepala Sekolah SMAN 1 Kudus Drs. Sri Haryoko pada 14 April 2018 

pukul 16.00 di SMAN 1 Kudus). 

Jika di SMAN 1 Kudus menerapkan five days school karena 

ditunjuk Disdikpora Kudus, berbeda dengan SMA 1 Bae dan SMA 2 Bae. 

Di sekolahan tersebut mulai menerapkan FDS pada tahun ajaran 2017-2018. 

Sekolahan tersebut menerapkan FDS karena ingin mengikuti aturan dari 

Mendikbud RI.  

 


