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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia yang berkualitas merupakan ujung tombak kemajuan suatu bangsa. 

Pendidikan yang bekualitas dapat menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan produktif. Suatu bangsa dalam membangun pendidikan merupakan 

barometer tingkat kemajuan bangsa tersebut.1 

Di Indonesia, upaya pembangunan pendidikan formal juga dilakukan di 

berbagai jenjang, mulai dari pendidikan dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi. 

Semua jenjang ini diharapkan memenuhi fungsi dan mencapai tujuan pendidikan 

nasional, seperti yang terdapat dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 

No 20 Tahun 2003 yaitu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara 

yang demokratis serat bertanggung jawab.  

Perilaku sosial dalam arti tingkah laku yang dipergunakan untuk 

menggambarkan sesuatu keadaan dalam mana dua orang atau lebih terlibat dalam 

suatu proses perilaku. Proses prilaku tersebut terjadi berdasarkan tingkah laku para 

                                                 
1 Kholid Musyadad, Problematika Pendidikan Di Indonesia, (vol.4 tahun 2013) di akses tanggal 11 
desember 2016 
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pihak yang masing- masing memperhitungkan perilaku pihak lain dengan cara yang 

mengandung arti bagi masing-masing.2 Jadi perilaku sosial adalah perilaku yang 

secara khusus ditujukan kepada orang lain yang dapat mempengaruhi aksi sosial 

masyarakat yang kemudian menimbulkan masalah-masalah. 

Masalah-masalah yang timbul karena adanya kehidupan bersama ditandai hidup 

secara berkelompok diwilayah atau tempat yang sama. Kebersamaan adalah fitrah 

manusia, dimana dua orang atau lebih terlibat dalam suatu proses perilaku, sebaliknya 

kesendirian manusia adalah kehancuran bagi keberadaan dirinya sebab diri manusia 

adalah kumpulan potensi yang harus dikembangkan dan ditumbuhkan di tengah-

tengah kumpulan manusia lain.3 

Lingkungan masyarakat merupakan bagian penting untuk mengekspresikan 

perilaku sosial baik itu individu maupun kelompok, karena di lingkungan yang luas 

sikap manusia memiliki ciri di antaranya memiliki hasrat yang berdasarkan naluri 

untuk mencari teman hidup. Perilaku sosial bentuk dari sikap yang dapat seseorang 

lakukan karena adanya faktor-faktor yang timbul dari lingkungan  kediaman mereka, 

perilaku yang timbul dari setiap individu bisa berupa perilaku yang positif maupun 

perilaku yang negatif, semua itu tergantung dari elemen-elemen yang mendukung di 

lingkungan terkecilnya yaitu keluarga batih. 

Dalam setiap masyarakat, manusia pasti akan menjumpai keluarga batih. 

Keluarga batih tersebut merupakan kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, istri 

                                                 
2 Soerjono Soekanto, Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). Hal. 21 
3 Adon Nasrullah Jamaludin, Sosiologi Perkotaan, (Bandung: Pustaka Setia, 2015). Hal.17 
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beserta anak-anaknya yang belum menikah. Keluarga batih tersebut lazimnya juga 

disebut rumah tangga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah 

dan proses pergaulan hidup.4 

Di dalam kehidupan masyarakat di manapun juga, keluarga merupakan unit 

terkenal yang peranannya sangat besar. Peranan yang sangat besar itu disebabkan, 

oleh karena keluarga mempunyai fungsi yang sangat penting di dalam kelangsungan 

kehidupan bermasyarakat. Fungsi yang sangat penting itu terutama dijumpai pada 

peranannya untuk melakukan sosialisasi.5 

Keluarga merupakan institusi pendidik pertama bagi putra-putrinya, keluarga 

akan memberikan pembelajaran pertama bagaimana sosialisasi yang baik di 

lingkungan internalnya maupun di masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, 

bahwa pendidikan keluarga mempunyai peranan penting pula. Hal itu disebabkan 

karena pendidikan keluarga merupakan suatu sarana untuk menghasilkan warga 

masyarakat yang besar dan baik, begitu pula putra-putri yang berada di lingkungan 

keluarga.6 

Lingkungan sekitar tempat tinggal anak sangat mempengaruhi perkembangan 

pribadi anak. Di situlah anak itu memperoleh pengalaman bergaul dengan teman-

teman di luar rumah dan sekolah. Kelakuan anak harus disesuaikan dengan norma-

                                                 
4 Soerjono Soekanto. Sosiologi Keluarga, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) Hal. 1 
5Ibid Hal. 40 
6Ibid Hal. 41 
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norma yang berlaku dalam lingkungan itu. Penyimpangan akan segera  mendapat 

teguran agar disesuaikan.7 

Pendidikan keluarga bentuk pembelajaran dalam unit yang kecil dan bersifat 

non formal, maka dari itu tidak ada sistem-sistem yang harus terkait dari materi 

pembelajaran, kedua orang tua akan memberikan kemampuan seadanya untuk 

memberikan stimulus kepada anak agar semangat belajarnya tinggi, dengan 

pembelajaran di rumah tidak akan mendapatkan hasil yang optimal jika tidak dibekali 

dengan pendidikan formal. Pembelajaran yang memiliki aturan dan sistem yang baik 

akan memberikan pengaruh yang baik bagi cara anak belajar dan cara memahami 

yang cepat. Karena dengan pembelajaran formal anak juga dapat menimbulkan 

perilaku baik. 

Pendidikan berkenaan dengan perkembangan dan perubahan kelakuan anak 

didik. Pendidikan bertalian dengan transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, 

keterampilan dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda. Pendidikan 

adalah proses mengajar dan belajar pola-pola kelakuan manusia menurut apa yang 

diharapkan oleh masyarakat.8 

Setiap bangsa, setiap individu pada umumnya menginginkan pendidikan. 

Dengan pendidikan maksud disini yaitu pendidikan formal, makin banyak dan 

semakin tinggi pendidikan makin baik. Sistem pendidikan yakni sekolah adalah 

lembaga sekolah sosial yang turut menyumbang dalam proses sosialisasi individu 

                                                 
7Nasution.Sosiologi Pendidikan, (Jakarat : PT Bumi Aksara, 2009) Hal. 154 
8Ibid. Hal. 10 
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agar menjadi anggota masyarakat seperti yang diharapkan. Sekolah selalu saling 

berhubungan dengan masyarakat.9 

Fungsi sekolah yang utama ialah pendidikan intelektual, yakni mengisi otak 

anak dengan berbagai macam pengetahuan. Sekolah dalam kenyataannya masih 

mengutamakan latihan mental-formal, yaitu suatu tugas yang pada umumnya tidak 

dapat dipenuhi oleh keluarga atau lembaga lain, oleh sebab itu memerlukan tenaga 

yang khusus dipersiapkan untuk itu, yakni guru.10 

System baru full day school sebagai bentuk alternatif dalam upaya memperbaiki 

manajemen pendidikan, khususnya dalam manajemen pembelajaran dan juga 

merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang menghendaki anak dapat belajar 

dengan baik di sekolah dengan waktu belajar lebih lama. Full day school merupakan 

model pembelajaran dengan menambah waktu belajar dari pagi sampai sore hari pada 

umumnya sekolah yang menyelenggarakan full day school dimulai 07.00 sampai 

16.00. Dengan begitu kecenderungan bagi siswa untuk bersifat asosial bisa teratasi.11 

Di indonesia, sekolah yang menggunakan model full day school umumnya 

berbasis agama atau sekolah internasional, full day school merupakan model sekolah 

umum yang memadukan sistem pengajaran islami secara intensif yaitu dengan 

memberi tambahan waktu khusus untuk pendalaman keagamaan siswa. Biasanya jam 

tambahan tersebut dialokasiakan pada jam setelah sholat dzuhur sampai sholat ashar. 

                                                 
9Ibid. Hal. 11 
10Ibid. Hal 13 
11 Aminingsih Novintea,Pengaruh Sistem Full Day School Terhadap Interaksi Sosial (Siswa kelas V 
dengan teman sebaya di sd muhammadiyah pakel program plus yogyaarta), Skripsi, (Yogyakarta, UIN 
Sunan Kalijaga, 2014). Hal 5 
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Full day school sebenarnya memiliki kurikulum inti yang sama dengan sekolah 

umumnya, namun mempunyai kurikulum lokal. Dengan demikian kondisi anak didik 

diharapkan lebih matang baik untuk segi materi akademik maupun non akademik. 

Munculnya sebuah sekolah dengan sistem full day school tentu saja tidak 

terlepas dengan dampak positif dan negatif yang ada. Dampak positif yang ada 

meliputi keterampilan sosial (social skills) yang lebih baik, lebih mudah bergabung 

dan bersosialisasi dengan teman sebayanya karna mereka lebih lama bersama di 

sekolah hampir seharian mereka bersama dengan teman yang sebaya (satu sekolah), 

lebih bertahan dalam menghadapi tantangan dimasa yang akan datang dan lain-lain. 

Dampak negatif yang terlihat dalam perkembangan sosial anak adalah kurang 

bersosialisasi dengan teman di sekitar rumah, anak bersifat individualistis, dan 

kognitif sosialnya tidak terasah dengan baik karena tidak beragamnya ruang interaksi 

bagi anak.12 

Dalam konteks sosiologis, full day school dinilai menjauhkan sisiwa dari 

lingkungan bermainnya atau bersosialisasi dengan tetangganya. Hal ini dapat 

menimbulkan sisiwa merasa asing dengan lingkungan tempat tinggalnya, merasa 

minder, tidak bergaul, dan tertutup terhadap tetangganya walau disekolah anak 

tersebut mungkin memiliki banyak teman. 

 

 

                                                 
12Ibid hal. 6 
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Berangkat dari realita diatas, penulis ingin meneliti lebih jauh tentang perilaku 

sosial siswa di dalam keluarga dan disekitarnya. Penelitian ini penulis angkat dengan 

judul: “Sistem Pendidikan Full Day School dan Dampaknya Pada Perilaku 

Sosial Siswa Kelas XI  di Keluarga dan di Masyarakat ( Studi Kasus di SMA Al-

Masoem Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang)” 

1.2  Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti mencoba mengidentifikasi 

beberapa masalah diantaranya: 

1.2.1 Manfaat dari sistem pendidikan full day school bagi siswa-siswi. 

1.2.2 Dewasa ini para orang tua lebih memilih untuk menyekolahkan anaknya pada 

sekolah yang memiliki sistem full day school. 

1.2.3 Perubahan perilaku siswa yang mengikuti sekolah full day karena waktu untuk 

belajar dan bermain di lingkungan pendidikan jauh lebih panjang ketimbang 

tidak full day. 

1.2.4 Kemampuan siswa-siswi full day school dalam bersosialisasi di lingkungan 

tempat tinggal.  

1.2.5 Adanya ketidakseimbangan sosialisasi siswa di sekolah dan di lingkungan 

tempat tinggal. 

1.2.6 Kurangnya sosialisasi siswa dan siswi di lingkungan tempat tinggal 

mengakibatkan munculnya sikap tidak percaya diri dan lebih memilih bermain 

di dalam rumah.  
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1.2.7 Meskipun pada kenyataannya siswa dan siswi yang mengikuti sekolah full day 

memiliki waktu yang lebih lama dalam belajar, tetapi sebaiknya sosialisasi 

antara di sekolah dan di lingkungan tempat tinggal tetap harus terjalin dan 

seimbang sehingga kemungkinan kecil tidak akan muncul kesenjangan 

perilaku sosial. 

 1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka 

penelitian merumuskan masalah sebagai berikut: 

1.3.1 Bagaimana mekanisme program full day school di SMA Al-Ma’soem di Desa 

Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang ? 

1.3.2 Bagaimana perilaku sosial siswa di keluarga dan di masyarakat sebelum 

bergabung di full day school?  

1.3.3 Bagaimana dampak full day school terhadap perilaku siswa di lingkungan 

keluarga dan di masyarakat? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Untuk mengetahui pelaksanaan full day school di SMA Al-Ma’soem Desa 

Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. 

1.4.2 Untuk mengetahui perilaku sosial siswa sebelum full day school di keluarga 

dan di masyarakat. 
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1.4.3 Untuk mengetahui dampak full day school terhadap perilaku siswa di 

lingkungan keluarga dan di masyarakat.  

1.5 Kegunaan Penelitian 

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun 

praktis, dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya: 

1.5.1 Kegunaan Akademis (Teoritis) 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta 

dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, sebagai bagian 

dari sosiologi pendidikan. 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

1.5.2.1 Secara praktis, penelitian ini berguna bagi masyarakat khususnya dalam 

kebijakan orang tua siswa dalam menyekolahkan putra/putrinya di sekolah 

yang menggunakan sistem full day, sehingga dengan orang tua yang sibuk 

oleh berbagai aktivitas di luar akan menjadikan anak-anak menghabiskan 

waktunya disekolah dan hal ini akan memudahkan guru dalam mengontrol dan 

mengawasi perilaku siswa dan akan meminimalisir pengaruh yang tidak baik 

dari lingkungan sekitar. Maka dengan begitu akan kecil kemungkinan 

terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh siswa di lingkungan 

masyarakat,. 

1.5.2.2 Dengan munculnya sistem full day school dengan tujuan menghadapi 

tantangan era globalisasi dalam dunia pendidikan, dan dapat memberikan 
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tambahan referensi bagi sekolah khususnya guru untuk memperhatikan aspek 

kecerdasan interpersonal siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran.  

1.5.2.3 Pemerintah dapat lebih memberi perhatian lebih untuk sarana dan prasarana 

dalam keberlangsungan bagi sekolah yang menggunakan sistem full day 

school, karena sarana dan prasarana merupakan penunjang yang penting dalam 

keberlangsungan pembelajaran. 

1.6 Kerangka Pemikiran 

Pendidikan merupakan salah satu fungsi yang harus dilakukan dengan sebaik-

baiknya oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah secara terpadu untuk 

mengembangkan fungsi pendidikan. Keberhasilan pendidikan bukan hanya dapat 

diketahui dari kualitas individu, melainkan juga keterkaitan erat dengan kualitas 

kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan diselenggarakan dengan 

memberikan keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas anak 

didik dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta 

dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu/kualitas pelayanan pendidikan. 

Karena masyarakat senantiasa mengalami perubahan, baik yang direncanakan 

maupun tidak, pendidikan juga dituntut untuk cepat tanggap atas perubahan yang 

terjadi dalam melakukan upaya yang tepat serta normatif sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat.13 

                                                 
13 Idi Abdullah, Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat dan Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 
2011). Hal. 168 
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Sekolah sebagai suatu sistem, menurut sudut tinjauan sosiologi, juga memiliki 

banyak karakteristik umum sebagaimana pada jenis-jenis organisasi lainnya yang 

berskala luas. Berdasarkan “model organisasi” bisa dikatakan bahwa tugas 

persekolahan itu ialah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada para 

anak didik.14 

Sistem baru full day school sebagai bentuk alternatif dalam upaya memperbaiki 

manajemen pendidikan, khususnya dalam manajemen pembelajaran  dan juga 

merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat. Full day school menurut Sukur Basuki 

adalah sekolah yang sebagian waktunya digunakan untuk program-program 

pembelajaran yang suasana informal. Tidak kaku, menyenangkan bagi siswa dan 

membutuhkan kreatifitas dan inovasi dari guru. Dalam hal ini Sukur berpatokan pada 

sebuah penelitian yang menyatakan bahwa waktu belajar afektif bagi anak itu hanya 

3-4 jam sehari (dalam suasana formal) dan 7-8 jam sehari (dalam suasana informal).  

Perilaku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain 

yang dapat mempengaruhi aksi sosial masyarakat yang kemudian menimbulkan 

masalah-masalah. Sebuah perilaku yang ada pada diri seseorang dapat dipengaruhi 

oleh lingkungan sosialnya, baik itu lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan 

tempat tinggal. Apabila lingkungan sosialnya memberikan peluang positif bagi 

individu tersebut maka perilaku pada individu tersebut akan memberikan sesuatu 

yang positif juga maupun sebaliknya jika lingkungan sosial kurang kondusif maka 

                                                 
14 Nur Yasik Faisal Sanapiah, Sosiologi Pendidikan, (Surabaya: PT Usaha Nasional, 2006), hal,66-67 
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seorang individu pun tidak baik dan cenderung akan menimbulkan perilaku yang 

menyimpang.15 

 Memang perilaku sosial yang ditampilkan seseorang merupakan sifat relative 

untuk menanggapi orang lain dengan cara yang berbeda-beda itu sebabnya setiap 

perilaku yang tampil dilatar belakangi oleh faktor lingkungan serta motif atau tujuan 

dalam tindakannya.16 

Keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan 

berkomunikasi yang menciptakan peranan-peranan sosial bagi ayah, ibu serta putra 

dan putrinya. Peranan-peranan tersebut dibatasi oleh masyarakat, tetapi masing-

masing keluarga diperkuat oleh kekuatan melalui sentiment-sentimen, yang sebagian 

merupakan tradisi dan sebagian lagi emosional, yang menghasilkan pengalaman.17 

Masyarakat adalah kesatuan hidup makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh 

suatu sistem adat istiadat tertentu karena masyarakat memiliki jalinan hubungan, dan 

selalu berubah adanya manusia yang hidup bersama, (dua atau lebih). Mereka 

bercampur untuk waktu yang cukup lama, yang menimbulkan sistem komunikasi dan 

tata cara pergaulan lainnya.18 

 

 

 

                                                 
15 Mardiah Laera, Skripsi Perilaku Masyarakat Dalam Memanfaatkan Taman Kota Di Kota Bandung, 
(Bandung: UIN SGD Bdg, 2016) hal 11 
16 Abdul Aziz Ahyani, Psikologi Agama, (Bandung: Sinar Baru, 1988) hal. 36 
17 Khairuddin, Sosiologi Keluarga, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hal. 7 
18 Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 13  
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Gambar.1.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 
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