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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Minat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran merupakan sesuatu 

yang penting dalam kelancaran proses belajar mengajar. Siswa yang mempunyai 

minat belajar tinggi dalam proses pembelajaran dapat menunjang proses belajar 

mengajar untuk semakin baik, begitupun sebaliknya minat belajar siswa yang 

rendah maka kualitas pembelajaran akan menurun dan akan berpengaruh pada 

hasil belajar. Minat belajar setiap siswa dalam proses pembelajaran tidaklah sama, 

hal tersebut dapat memungkinkan terjadinya perbedaan dalam penerimaan materi 

yang mengakibatkan pada perbedaan hasil belajar. Siswa yang memiliki minat 

belajar tinggi, akan mudah menerima pelajaran yang diberikan oleh guru karena 2 

motivasi keingintahuannya yang tinggi. Sedangkan siswa yang minat belajarnya 

masih kurang, sulit dalam menerima pelajaran karena cenderung tidak ingin tahu 

dan tidak memperhatikan materi yang diberikan oleh guru sehingga hasil 

belajarnya kurang maksimal. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin 

canggih dan modern, manusia saat ini banyak dituntut untuk selalu ikut serta 

dalam perjalanan waktu yang semakin mutakhir. Begitu juga dalam hal 

pendidikan, pembelajran harus sudah terancang kerangka keilmuan modern dalam 

rangka mengejar kesetaraan dengan manusia di belahan dunia lainnya. 
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Pendidikan terus berkembang dan berinovasi seiring perkembangan jaman. 

Pendidikan harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan 

lingkungannya. Full day school merupakan salah satu inovasi dalam bidang 

pendidikan yang sedang berkembang saat ini. Fenomena berkembangnya full day 

school dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya perubahan sosial-budaya 

dimasyarakat. Perubahan yang dimaksud yaitu perubahan dari masyarakat agraris 

menuju ke masyarakat industri. Kemunculan full day school juga dilatarbelakangi 

oleh pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi 

dapat berpengaruh negatif bagi anak, sehingga satuan pendidikan, seperti full day 

school memiliki peran dalam membentengi anak dari bahaya teknologi.  

 Secara harfiah full day school dapat diartikan sebagai sekolah sehari 

penuh. Full day school berlangsung hampir sehari penuh lamanya, yaitu sekitar 

pukul tujuh pagi hingga tiga sore. Konsep full day school didesain untuk 

mengembangkan kreativitas anak yang mencakup aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor. Kurikulum full day school didesain untuk menjangkau masing-

masing bagian dari perkembangan peserta didik. Melalui full day school, anak 

memperoleh pendidikan kepribadian yang bersifat antisipatif terhadap 

perkembangan sosial, budaya, dan pengetahuan umum. Potensi, bakat serta minat 

anak full day school juga dapat tersalurkan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan 

program bimbingan dan konseling di sekolah. Sistem pembelajaran full day 

school lebih menekankan pembentukan akidah dan akhlak untuk menanamkan 

nilai-nilai yang positif.  
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Full day school menerapkan waktu pembelajaran yang lebih lama dari 

sekolah umum, sehingga pelaksanaan full day school membutuhkan biaya yang 

tidak murah. Biaya tersebut digunakan untuk menunjang segala kebutuhan anak 

disekolah. Hal ini sering menimbulkan banyak pandangan di masyarakat bahwa 

full day school hanya diperuntukkan untuk masyarakat atas atau kalangan elit 

saja. Kebanyakan orangtua merasa tidak mampu untuk memberikan pendidikan 

terutama pendidikan agama bagi anaknya di rumah, sehingga orangtua lebih 

mempercayakan hal tersebut pada sekolahfull day. Ketidakmampuan orangtua 

tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa hal, salah satunya yaitu kesibukan 

orangtua. 

 Sekolah full day banyak diminati oleh kalangan masyarakat modern yang 

memiliki kesibukan dalam hal pekerjaan atau aktivitas lain di luar rumah. 

Kesibukan atau aktivitas yang padat menyebabkan orangtua kurang memberikan 

perhatian terhadap anaknya, khususnya dalam hal pendidikan agama bagi anak. 

Selain itu, kesibukan orangtua dapat yang membuka celah bagi terbentuknya sikap 

apatis orangtua terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 

Dengan hal yang demikian, sebagian anak sudah merasa capek dan 

sebagian yang lain  juga ada yang menganggap baik dengan adanya full day 

school ini. Dengan badan yang terasa capek mungkin sebaian anak tersebut 

pulang kerumah dan langsung istirahat dan merasa tidak sanggup lagi mengikuti 

pelajaran tambahan seperti mengikuti bimbingan belajar. Dengan hal tersebut 

tentu Bimbingan Terp@du 8 Pekanbaru tentu terkena dampak dari full day school 

ini yang mengakibatkan anak-anak yang telah merasa  kecapean dan tidak mau 
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mengikuti bimbel lagi. Walaupun penurunan siswa yang mendaftar di BT@ 8 

Pekanbaru tidak menurun secara signifikan tetapi pengurangan itu juga tetap ada. 

Tabel 1.1  

Data Jumlah Siswa Yang Mendaftar Bimbingan Belajar Di Bimbingan 

Terp@Du 8 Pekanbaru Dari Tahun 2014 – 2018. 

 

Tahun Jumlah Siswa 

2013-2014 609 

2014-2015 541 

2015-2016 595 

2016-2017 487 

2017-2018 250 

 Sumber : Admin Bimbingan Terp@du 8 Pekanbaru 

Dari data  Table 1.1 di atas kita dapat mengetahui bahwa setiap tahunnya 

terjadi turun naiknya jumlah siswa pada jumlah siswa yang mendaftar di BT@ 8 

Pekanbaru. Namun, terjadi penurunan secara signifikan pada tahun 2018. Ada 3 

faktor yang menjadi penyebab penurunan tersebut, yang pertama karena dana 

sistem full day school. Yang kedua karena adanya para pesaing baru dan yang 

ketiga karena faktor kekecewaan siswa terhadap pihak bimbel karena tidak lulus 

di perguruan tinggi yang diinginkan. Oleh karena itu, bapak Mahfud Febru 

sebagai manajer operasional menginstruksikan untuk melakukan sosialisasi dan 

promosi serta memperbaiki kesalahan yang ada untuk mendapatkan hasil yang 

baik demi perusahaan dan kepuasan para siswa yang mengikuti bimbel di 

Bimbingan Terp@du 8 Pekanbaru. 
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Berdasarkan pemaparan sebelumnya penulis melihat adanya pengaruh dari 

Full Day School ini. Maka penulis membuat judul “Minat Siswa Ingin 

Mengikuti Bimbel Di Bimbingan Terp@Du 8 Pekanbaru” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah dijelaskan, penulis 

dapat merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana efek full day school 

terhadap minat siswa ingin mengikuti bimbel di bimbingan terp@du 8 pekanbaru” 

1.3 Tujuan Penulis 

Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui efek full day school 

terhadap minat siswa ingin mengikuti bimbel di bimbingan terp@du 8 pekanbaru. 

1.4 Manfaat Penulisan 

a) Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan sarana pengembangan wawasan serta 

pengalaman yang sangat membantu penulis dalam merealisasikan antara 

teori yang didapat dibangku perkuliahan dengan teori maupun praktek 

yang ada dilapangan kerja, khususnya dibidang efek full day school pada 

Bimbingan Terp@du 8 Pekanbaru. 

 

 

 

 

b) Bagi Pembaca 
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Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan, 

disamping itu juga sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi pembaca 

tentang Efek Full School pada Bimbingan Terp@du 8 Pekanbaru. 

c) Bagi Perusahaan 

Penelitian ini sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi 

Bimbingan Terp@du 8 dalam menghadapi full day school ini. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penulisan 

Penelitian ini dilakukan pada Bimbingan Terp@du 8 Jalan Sultan Syarif 

Qasim No.151-153 Pekanbaru. Penulisan ini dimulai pada tanggal 12 Februari 

2018.    

1.6 Metode Penelitian 

1. Jenis Data 

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan 

laporan ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. 

a) Data Primer 

Data primer yaitu jenis-jenis data yang dikumpulkan oleh penulis 

yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya yang di lakukan 

dengan wawancara. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari  pihak perusahaan 

yaitu meliputi struktur organisasi dan sejarah singkat perusahaan, 

struktur organisasi dan aktivitas perusahaan. 
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2. Sumber Data 

a. Observasi  

Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian dengan 

langsung kelapangan, untuk mendapatkan data dan informasi yang 

dibutuhkan pada Bimbingan Terp@du 8 Pekanbaru. 

b. Wawancara  

Yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan pimpinan kantor 

guna mendapatkan informasi yang jelas untuk mengetahui strategi 

yang digunakan dan untuk melengkapi data yang diperlukan. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan judul diatas maka 

sistematika penulisan bagi penulis ada empat bab, yaitu sebagai berikut : 

 BAB I      : PENDAHULUAN  

Pada bab ini penulis memberikan gambaran tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, 

manfaat penulisan, lokasi dan waktu penulisan, jenis dan 

sumber data, dan sistematika penulisan. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menggambarkan keadaan sejarah perusahaan, visi 

dan misi, logo perusahaan, struktur oraganisasi. 

BAB III   : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini penulis mengungkapkan tentang pengertian full 

day school, sistem pembelajaran full day school, tujuan 
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pembelajaran full day school, keunggulan dan kelemahan full 

day school, pengertian minat, pentingnya minat, jenis-jenis 

minat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi  minat. 

BAB IV        : PENUTUP 

Penulis membuat kesimpulan dari pembahasan yang ada dan 

memberi saran yang  dapat menjadi masukan bagi 

perusahaan. 


