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MOTTO 

َ(215)البقره:َمَ يَ ل َعَ َهَ ب ََللا ََنَ إ َف َرَ يَ خَ َنَ امَ وَ ل َعَ فَ ات َمَ وَ 

“Dan apa yang kamu kerjakan berupa 

kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya.”
1
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 Al Quranul Karim, (Pakistan: Darul Quran, 1425 H), hlm. 32. 
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ABSTRAK 

Neo Aisya Yuniar. Manajemen Peserta Didik Berbasis Full Day School 

dalam Pembentukan Karakter Anak di TK Yaa Bunayya Balong Donoharjo 

Ngaglik Sleman. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.  

Latar Belakang penelitian ini adalah Pendidikan membutuhkan manajemen 

sebagai mesin perencana, pengerak dan pengevaluasiannya, manajemen ini sangat 

dibutuhkan di sekolah baik dari jenjang PAUD hingga Perguruan Tinggi. 

Manajemen peserta didik merupakan bagian dari manajemen substantif sekolah 

secara keseluruhan.. Pengelolaan sekolah sangat erat kaitannya dengan 

pengembangan karakter anak di sekolah. Melalui program Full Day School yang 

telah ditetapkan merupakan sarana dalam pengelolaan pengembangan karakter 

yang dimulai dari pertama kali siswa masuk sekolah hingga lulus dari sekolah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen peserta didik berbasis full 

day school yang diterapkan di TK Yaa Bunayya Balong Donoharjo Ngaglik 

Sleman, bagaimana program pendidikan full day school dalam pembentukan 

karakter anak di TK Yaa Bunayya Balong Donoharjo Ngaglik Sleman, dan apa 

saja faktor pendukung dan penghamat manajemen peserta didik berbasis full day 

school dalam pembentukan karakter anak di TK Yaa Bunayya Balong Donoharjo 

Ngaglik Sleman. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar TK 

Yaa Bunayya Ngaglik Sleman. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan 

melakukan pengamatan pada anak didik, wawancara dengan Kepala sekolah, 

Pendidik, Wali murid, dan dokumentasi di TK Yaa Bunayya Ngaglik Sleman. 

Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil 

dikumpulkan, selanjutnya ditarik kesimpulan. Kemudian untuk 

pemeriksaan/pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) TK Yaa Bunayya mengelola 

peserta didiknya secara sistematis dengan adanya SOP yang jelas. (2) Program 

Pembentukan Karakter anak TK Yaa Bunayya diajarkan bagaimana berperilaku. 

Perkembangan karakter anak ini dipantau dengan adanya laporan perkembangan 

siswa harian dalam bentuk buku penghubung. Secara garis besar sifat yang sudah 

dapat dikembangkan dari anak meliputi kesadaran membuang sampah pada 

tempatnya, kejujuran ketika melakukan kesalahan, keikhlasan ketika dimintai 

tolong, kemandirian untuk makan sendiri, dll. (3) Faktor pendukung program full 

day school dalam pembentukan karakter anak TK Yaa Bunayya meliputi sumber 

daya manusia yang sesuai kualifikasi, kurikulum yang tersusun baik, sarpras yang 

mendukung dan lingkungan sekolah yang kondusif. Sedangkan faktor 

penghambatnya meliputi pendidik yang sering cuti, kurangnya kompetensi 

pendidik baru, dan lingkungan rumah yang kurang mendukung. 

Kata kunci: Karakter anak, full day school, sikap, dan peserta didik.  
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ABSTRACT 

 

Neo Aisya Yuniar. Management of Learners Based Full Day School in the 

formation of Character in kindergarten Yaa Bunayya Donoharjo Balong Ngaglik 

Sleman. Yogyakarta: courses on Islamic education, early childhood, Faculty of 

Tarbiyah and Pedagogy UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. 

Background this study was Education as the engine management requires 

planners, pengerak and pengevaluasiannya, this much-needed management in 

school from both the kindergarten level to high school. Learner management is 

part of the substantive management of the school as a whole. Learner management 

more strategic positions of management curriculum and teaching among the 

substantive management of the supporters. The overall existing activities in 

school ultimately efforts a reliable service to learners. The management of the 

school is closely associated with the character development in school. Through a 

Full Day School established in the management is a means of character 

development that starts from the first time students attend school until graduation 

from school. This research aims to know the management of learners based full 

day school in the formation of character in kindergarten Yaa Bunayya Donoharjo 

Balong Ngaglik Sleman. 

This research is qualitative research background, by taking TK Yaa 

Bunayya Ngaglik Sleman. As for the collection of data is done by doing the 

observations on a protege, interviews with school principals, educators, 

caregivers, and the documentation in the TK Yaa Bunayya Ngaglik Sleman. Data 

analysis was done by giving meaning to the data that was successfully collected, 

further drawn the conclusion. Then for the inspection/checking of the validity of 

the data using the technique of triangulation. 

The results showed that: (1) TK Bunayya Yaa manage attendees his 

protégé systematically by the existence of a clear SOP. (2) Program formation of 

Character kindergarten Yaa Bunayya taught how to behave. This character 

development is monitored with a progress report in book form daily student 

liaison. Outline the nature of which can already be developed include awareness 

of the dump is in place, make a mistake, when honesty sincerity when asked for 

help, the independence to eat themselves, etc. (3) the factors supporting programs 

full day school in the formation of character kindergarten Yaa Bunayya include 

the appropriate human resources qualification, curriculum composed good 

sarpras, which supports and a conducive school environment. While the 

penghambatnya factors include educators who often leave, lack of competence of 

educators, and home environment less supportive. 

 

Keywords: children character, full day school, attitude, and learners. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
1
 Pendidikan tersebut harus 

diberikan sejak dini bahkan saat anak masih ada di dalam kandungan, hal 

ini sangat diperlukan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

baik jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

jenjang pendidikan lebih lanjut.  

Pendidikanpun membutuhkan manajemen sebagai mesin 

perencana, pengerak dan pengevaluasiannya, manajemen ini sangat 

dibutuhkan di sekolah baik dari jenjang PAUD hingga SMA. Manajemen 

sekolah merupakan pendayagunaan sumber-sumber potensial baik yang 

bersifat manusia maupun yang bersifat non manusia melalui penataannya 

guna mencapai tujuan sekolah.
2
  

                                                           
1
 Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, (Jakarta: [t.p], 2003), hal. 4. 
2
 Ali Imron, “Manajemen Peserta Didik di SD: Masalah, Penyebab dan Alternatif 

Pemecahannya”, Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 5, No. 1, Februari 1998: 16. 
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Ada dua aspek manajemen sekolah, ialah manajemen proses dan 

manajemen substantif. Manajemen proses lazim juga dikenal 

dengan manajemen fungsional, manajemen substantive lazim juga 

dikenal dengan manajemen sasaran atau operasional. Manajemen 

fungsional meliputi perencanaan sekolah, pengorganisasian 

sekolah, pengerakan sekolah, dan pengawasan sekolah. 

Manajemen substantif meliputi manajemen kurikulum dan 

pengajaran, manajemen peserta didik, manajemen tenaga 

kependidikan, manajemen prasarana dan sarana, manajemen 

keuangan, manajemen partisipasi masyarakat, manajemen layanan 

khusus dan manajemen ketatausahaan sekolah.
3
 

 

Menurut pernyataan di atas manajemen peserta didik merupakan 

bagian dari manajemen substantif sekolah secara keseluruhan. Manajemen 

peserta didik menduduki posisi lebih strategis dari pada manajemen 

kurikulum dan pengajaran di antara manajemen substantif pendukung. 

Keseluruhan kegiatan yang ada di sekolah akhirnya bermuara pada upaya 

pemberian layanan yang handal kepada peserta didik.
4
 

Sebuah lembaga pendidikan tentunya memiliki program belajar 

dan pelaksanaan pengasuhan dalam mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan 

manajemen peserta didik yang baik dan terencana. Hal ini diperlukan 

karena siswa merupakan subjek sekaligus objek dalam proses kegiatan 

belajar mengajar. Keberhasilan dalam proses belajar mengajar tersebut 

bergantung pada perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, 

sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik. Manajemen peserta didik 

merupakan penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan 

dengan peserta didik, mulai dari siswa itu masuk sampai dengan keluar 

dari suatu sekolah. Manajemen peserta didik tidak semata-mata hanya 

                                                           
3
 Ibid. 

4
 Ibid. 
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pencatatan data peserta didik saja akan tetapi meliputi aspek yang lebih 

luas yaitu dapat membantu upaya pertumbuhan anak melalui proses 

pendidikan di sekolah.  

Adanya manajemen peserta didik merupakan upaya untuk 

memberikan layanan yang sebaik mungkin kepada peserta didik semenjak 

dari proses penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan lembaga 

pendidikan (sekolah) dikarenakan sudah selesai dan lulus mengikuti 

program pendidikan pada lembaga pendidikan tertentu. 

Manajemen peserta didik bertujuan untuk menata berbagai 

kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan dalam bidang kesiswaan 

dan kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan 

teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Usaha mewujudkan 

tujuan tersebut dapat melalui bidang manajemen peserta didik yang 

sedikitnya memiliki empat tugas utama yang harus di perhatikan, yaitu 

proses penerimaan peserta didik baru, pencatatan murid dalam buku induk, 

kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan kedisiplinan peserta 

didik.
5
 

Peningkatan manajemen dan mutu sekolah dapat dikembangkan 

melalui kurikulum yang sesuai dengan visi misi sekolah serta kebutuhan 

masyarakat. Salah satu pengembangannya dapat melalui program 

kurkulum full day school. Full day school merupakan salah satu sistem 

dalam dunia pendidikan yang mempunyai jam pelajaran lebih dari pada 

                                                           
5
 Sobri dkk, Pengelolaan Pendidikan, (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2009), hal. 48.  
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sekolah biasa. Eksplorasi pelajaran melalui pengajaran yang kreatif dan 

atraktif menjadi tuntutan pada sekolah bersistem full day. Tidak hanya 

agar pelajaran dapat mudah diterima oleh siswa, namun juga dapat 

mencegah anak untuk merasa bosan dan jenuh di sekolah. Meskipun 

demikian orang tua jangan sampai menyerahkan pendidikan anak 

sepenuhnya terhadap sekolah bersistem full day. Anak tetap harus 

diberikan pengertian tentang sekolah yang akan dimasuki melalui orang 

tuanya. Selain itu peran orang tua dalam mendidik dan membimbing anak 

tidak boleh dihilangkan. Karena bagaimana pun juga kewajiban mendidik 

anak tidak hanya berada ditangan sekolah, namun juga orang tua.  

Penerapan sistem full day school pada lembaga-lembaga 

pendidikan khususnya di Taman Kanak-kanak diharapkan dapat 

memberikan stimulasi perkembangan kepada anak dan lebih baik dari pada 

lembaga pendidikan yang tidak menerapkan sistem full day school. 

Berdasarkan penerapan sistem tersebut anak akan mendapatkan perlakuan 

dan pengalaman yang akan meningkatkan perkembangan intelektual, 

emosi, dan fisiknya secara lebih baik.
6
 Biasanya bagi anak yang 

bersekolah di full day school, lingkungan sekolah merupakan aspek yang 

sangat mempengaruhi proses pembentukan karakter anak tersebut. Karena 

lingkungan pendidikan juga memberikan pengaruh pada pembentukan 

karakter. Bagaimana cara mereka diperlakukan dalam lingkungan sekolah 

                                                           
6
 Wiwik Sulistyaningsih, Full day school dan Optimalisasi Perkembangan Anak, 

(Yogyakarta: Paradikma Indonesia, 2008), hal.75. 
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dan bagaimana cara guru mendidik mereka merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi pembentukan karakter seorang anak.  

Program di sekolah Islam sistem full day school dalam rangka 

mengembangkan kepribadian terutama karakter peserta didiknya meliputi: 

(1) penguatan aqidah, (2)  pembiasaan prilaku dan akhlak dalam setiap 

aktivitas siswa baik di dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan 

keluarga dan masyarakat, (3) pengembangan budaya sekolah.
7
 

Karakter merupakan poin penting yang sangat diperlukan seorang 

anak untuk menempuh jenjang pendidikan selanjutnya dan sangat penting 

untuk bermasyarakat, oleh karena itu sering kali sekolah lebih 

mengutamakan dalam menanamkan pendidikan karakter. Berbagai 

program yang sekolah tawarkan kepada wali murid sangat berkaitan 

dengan pembentukan karakter anak terutama Anak Usia Dini. Karakter 

menentukan apakah sesorang dalam mencapai keinginannya menggunakan 

cara yang benar menurut lingkungannya dan mematuhi hukum dan aturan 

kelompok. Jadi, karakter merupakan sifat atau watak seseorang yang bisa 

baik dan bisa tidak baik berdasarkan penilaian lingkungannya.  

Pengelolaan sekolah sangat erat kaitannya dengan pengembangan 

karakter anak di sekolah. Melalui kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah 

yang sudah disesuaikan dengan program yang telah ditetapkan merupakan 

sarana dalam pengelolaan pengembangan karakter yang dimulai dari 

perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian pada peserta didik. 

                                                           
7
 Ismail Yusanto, dkk, Menggagas Pendidikan Islami, (Bogor: Al-Azhar Press, 2011), 

hal. 184. 
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Pengelolaan karakter tersebut antara lain dapat meliputi pengembangan 

nilai-nilai karakter, nilai-nilai karakter dalam muatan kurikulum, 

penanaman nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran, penanaman 

nilai-nilai karakter pada pendidik dan tenaga kependidikan, dan penilaian 

serta komponen terkait lainnya.
8
  

Salah satu sekolah yang menerapkan sistem  full day school 

adalah Taman Kanak-kanak Yaa Bunayya Donoharjo Ngaglik Sleman 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Walaupun berada di daerah yang bukan 

termasuk perkotaan TK Yaa Bunayya berkembang sangat pesat. Minat 

masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di TK Yaa Bunayya meningkat 

setiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan karena TK Yaa Bunayya 

memiliki kualitas yang baik, biaya pendidikan yang cukup terjangkau dan 

menerapkan program full day school yang banyak membantu orang tua 

murid, menjalankan syari’at Islam, dan memberikan program tahfidzul 

Qur’an. TK Yaa Bunayya menerapkan program tersebut dikarenakan 

melihat kondisi masyarakat di wilayah Donoharjo Kecamatan Ngaglik 

Sleman yang berusia 4-6 tahun sebagian besar belum memperoleh 

stimulasi yang cukup memadai dari orang tua. Hal ini disebabkan 

kesibukan orang tua dalam bekerja. 

Sebagai lembaga sosial-keagamaan yang memiliki komitmen 

untuk memberi pendidikan terbaik bagi setiap muslim dari yang mampu 

secara finansial sampai yang kurang mampu, TK Yaa Bunayya merasa 

                                                           
8
 Jamal Makmur Asmani, Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah, 

(Yogyakarta: Diva Press, 2012), hal. 62. 
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berkewajiban menyelenggarkan lembaga pendidikan anak usia 4-6 tahun 

yang berkualitas tinggi, unggul dan selaras dengan prinsip-prinsip DAP 

(Developmentally Appropiate Practice). Oleh karena itu sekolah memiliki 

perhatian yang tinggi dalam penanman akhlak dan pembentukan karakter 

kepada anak dengan cara mengimplemetasikan melalui ayat-ayat Al-

Qur’an dan Hadits Rosul dalam perilaku sehari-hari di sekolah. 

Program-program yang telah diaplikasikan dalam pendidikan full 

day school di TK Yaa Bunayya memang sudah banyak membantu wali 

murid akan tetapi masih terdapat karakter anak yang berbeda-beda dan 

bahkan dapat dibilang belum termasuk baik, walaupun dari sebagian anak 

didiknya pun juga sudah memiliki karakter yang baik. Hal ini masih 

menjadi nilai minus dalam pendidikan full day school yang diterapkan di 

TK Yaa Bunayya, dan dipandang perlu adanya penelitian untuk melihat 

dari sisi mana yang dapat diperbaiki dari sistem tersebut guna 

pembentukan karakter anak.  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis ingin 

melakukan penelitian di lembaga tersebut yang menerapkan sistem full day 

school dalam pendidikan untuk menumbuhkan akhlak peserta didiknya. 

Penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Manajemen peserta 

didik berbasis full day school dalam pembentukan karakter anak di TK 

Yaa Bunayya Donoharjo Ngaglik Sleman” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitan ini adalah: 

1. Bagaimana manajemen peserta didik berbasis full day school yang 

diterapkan di TK Yaa Bunayya Donoharjo Ngaglik Sleman? 

2. Bagaimana program pendidikan full day school dalam 

pembentukan karakter anak di TK Yaa Bunayya Donoharjo 

Ngaglik Sleman? 

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat manajemen peserta 

didik berbasis full day school dalam pembentukan karakter anak di 

TK Yaa Bunayya Donoharjo Ngaglik Sleman? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat dirumuskan 

tujuan dari penelitian ini sebagai berkut: 

1. Untuk mengetahui manajemen peserta didik berbasis full day 

school yang diterapkan di TK Yaa Bunayya Donoharjo Ngaglik 

Sleman. 

2. Untuk mempelajari sistem pendidikan full day school dalam 

pembentukan karakter anak di TK Yaa Bunayya Donoharjo 

Ngaglik Sleman. 

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat manajemen 

peserta didik berbasis full day school dalam pembentukan karakter 

anak di TK Yaa Bunayya Donoharjo Ngaglik Sleman 
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Adapun manfaat penelitian ini, yaitu: 

1. Secara akademis 

a. Sebagai bukti empiris pengembangan teori-teori manajemen 

peserta didik, pendidikan full day school, dan pembentukan 

karakter anak sebagai acuan keilmuan pendidikan. 

b. Bahan refrensi, kajian dan analisa bagi penelitian yang serupa 

atau sama selanjutnya. 

2. Secara praktis 

a. Memberikan dasar pertimbangan dalam pengelolaan peserta 

didik yang didasarkan pada sistem pendidikan di TK Yaa 

Bunayya Donoharjo Ngaglik Sleman yang akan dating agar 

pelaksanaa kedepannya dapat lebih baik. 

b. Dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya 

meningkatkan sistem full day school untuk pembentukan 

karakter anak di TK Yaa Bunayya Donoharjo Ngaglik Sleman. 

c. Memberkan masukan sebagai solusi atas permasalahan yang 

terkait dengan pengelolaan peserta didik untuk membentuk 

karakter anak yang baik. 

D. Kajian Peneliti Terdahulu 

Berdasarkan dari hasil penelusuran dari beberapa kajian dan 

penelitian sebelumnya, peneliti telah mendapatkan tema yang serupa dan 

relevan dengan tema yang akan diteliti dalam penelitian kali ini, yaitu 

diantaranya: 
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Pertama, skripsi Benni Sastriyani dengan judul Studi Deskriptif 

Sistem Full Day School dalam Mengembangkan Karakter Siswa SDIT 

IQRA’ 1 Kota Bengkulu, tahun 2014. Program Studi Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Bengkulu.
9
 Peneliti ini menerangkan model pegembangan karakter siswa 

dalam program full day school di SDIT IQRA’ 1 Kota Bengkulu melalui 

perencanaan, pelaksanaan, dan evalusi seperti penyusunan, 

pengintegrasian, pengembangan karakter dalam kurikulum, 

pengintegrasian nilai karakter ke dalam mata pelajaran dan program 

pengembangan diri serta penilaian terhadap tenaga pedidik, kependidikan, 

dan keberhasilan siswa. Penelitian ini hanya gambaran atas realita 

pengembangan karakter di sekolah full day school saja tanpa adanya 

pengaruh di dalamnya. Hal ni berbeda dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis yang lebih mengutamakan dalam perspektif 

manajemen peserta didiknya. 

Kedua, skripsi karya Ismadi, dengan judul Pembentukan Karakter 

Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung Depok Sleman Melalui Sistem 

Full Day School, tahun 2013. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10

 Hasil penelitian menunjukan bahwa 

pembentukan karakter siswa di MI Sultan Agung Depok Sleman relatif 

                                                           
9
 Benni Sastriyani, Studi Deskriptif Sistem Full Day School dalam Mengembangkan 

Karakter Siswa SDIT IQRA’ 1 Kota Bengkulu, Skripsi: Universitas Bengkulu, 2014. 
10

 Ismadi, Pembentukan Karakter Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung Depok 

Sleman melalui Sistem Full Day School, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. 
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tinggi dan pengembangan 18 nilai karakter melalui kegiatan belajar 

mengajar intrakulikuler seperti pembelajaran interaktif dan diskusi, 

ekstrakulikuler, pembiasaan dan keteladanan yang dilakukan oleh guru 

dalam proses pendidikan full day school. Penelitian ini terfokus pada 

pengaruh full day school terhadap pembentukan karakter siswa saja dan 

belum berdasarkan pengelolaan peserta didiknya. Berbeda dengan 

penelitian panulis yang lebih terfokus untuk pembentukan karakter anak di 

tingkat Taman Kanak-kanak bukan di Sekolah Dasar. 

Ketiga, skripsi karya Fatuhul Umam dengan judul Pelaksanaan 

Full Day School untuk Meningkatkan Pembentukan Karakter Religius 

Siswa Kelas X Keagamaan di Madrasah Aliyah Negeri Lamongan, tahun 

2015. Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.
11

 

Hasil penelitian ini adalah menggambarkan secara umum pelaksanaan full 

day school untuk meningkatkan pembentukan karakter religius siswa di 

MAN Lamongan sudah berjalan dengan baik. Dan memunculkan dampak 

postif secara pemikiran, psikologi, waktu, dan lingkungan, sedangkan 

dampak negatif dalam komunikasi yang berkurang, sering mengantuk dan 

kabur serta nilai pelajaran umum lebih rendah. Manajemen dalam peserta 

didik melalui full day school pun juga belum dibahas dalam penelitian ini. 

Walaupun sama-sama membahas full day school dalam pembentukan 

karakter siswa akan tetapi masih terdapat perbedaan dalam ranah 

                                                           
11

 Fatuhul Umam, Pelaksanaan Full Day School untuk Meningkatkan Pembentukan 

Karakter Religius Siswa Kelas X Keagamaan di Madrasah Aliyah Negeri Lamongan, Skripsi: UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015. 
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penelitian yang terpusat pada anak didik yang berada di Taman Kanak-

kanak. 

Keempat, tesis karya Siti Mujayanah dengan judul Sistem Full Day 

School dalam pembentukan Karakter Siswa Kelas VI SD Muhammadiyah 

Pakel Yogyakarta, tahun 2016. Program Studi Pendidikan Islam, Pasca 

Sarjana Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12

 Tesis ini 

menghasilkan keberhasilan pembentukan karakter melalui sistem full day 

school dengan tercapainya tujuan pendidikan yang telah dirancang oleh 

SD Muhammadiyah Pakel dan terbentuknya nilai-nilai karakter siswa 

seperti religius, jujur, mandiri, dan disiplin. Keberhasilan ini juga 

didukung oleh fasilitas yang memadai, peran guru dan orang tua (wali 

murid). Tesis ini dipandang penulis masih kurang menunjukkan tentang 

pengelolaan dari peserta didik sendiri dengan sistem full day school, akan 

tetapi sama tujuannya dalam pembentukan karakter anak/peserta didik. 

Sedikit berbeda dengan penulis yang lebih menekankan pada basic peserta 

didiknya. 

Kelima, tesis karya Arif Shaifudin dengan judul Manajemen 

Peserta Didik Berbasis Pesantren Dalam Pembentukan Karakter (Studi 

Atas MA Salafiyah Mu’adalah Pondok Tremas Pacitan), tahun 2015. 

Program Studi Pendidikan Islam, Pasca Sarjana Universitas Islam Negri 

                                                           
12

 Siti Mujayanah, Sistem Full Day School dalam Pembentukan Karakter Siswa Kelas IV 

SD Muhammadiyah Pakel Yogyakarta, Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. 
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Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13

 Tesis ini menunjukkan bahwa manajemen 

peserta didik berbasis pesantren dalam pembentukan karakter di MA 

Salafiyah Mu’adalah menggunakan moral knowing, moral feeling, dan 

moral action. Dan keberhasilannya ditunjukkan dengan tertanamnya 

sembilan nilai karakter walaupun terdapat faktor yang mendukung dan 

menghambat keberhasilan tersebut. Tesis ini merupakan kajian yang 

hampir sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis hanya saja berbeda 

pada basis full day school-nya saja. Penelitian ini sama-sama melihat dar 

perpektif manajemen peserta didik untuk pembentukan karakter 

siswa/anak akan tetapi berbeda pada dasar tolak ukurnya, di penelitan ini 

dasarnya adalah pesantren akan tetapi yang akan dibahas penulis adalah 

basis full day school. 

Maka penelitian ini mencoba menggali pengelolaan peserta didik 

berbasis full day school dalam pembentukan karakter peserta didik di TK 

Yaa Bunayya Donoharjo Ngaglik Sleman. 

E. Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar, bahasan skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, 

yaitu pendahuluan, isi dan penutup, disertai dengan bagian formalitas dan 

lampiran-lampiran. Ketiga bagian tersebut terangkum dalam lima bab. 

 Bab Pertama diawal dengan pendahuluan meliputi : latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian peneliti 

terdahulu, dan sistematika pembahasan. 

                                                           
13

 Arif Shaifudin, Manajemen Peserta Didik Berbasi Pesantren dalam Pembentukan 

Karakter (Studi atas MA Salafiyah Mu’adalah Pondok Tremas Pacitan), Tesis: UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2015. 
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Bab Kedua, mencakup landasan teori dan metodelogi yang akan 

peneliti gunakan dalam melakukan penelitian. 

Bab Ketiga, berisi gambaran umum TK Yaa Bunayya Donoharjo 

Ngaglik Sleman. Pada bab ini akan difokuskan pada letak dan keadaan 

geografis, sejarah singkat berdrinya TK Yaa Bunayya Donoharjo Ngaglik 

Sleman, visi, misi, serta tujuan, keadaan guru, karyawan, dan peserta 

didik. Selain itu juga akan dibahas tentang sarana prasarana yang 

mendukung proses belajar mengajar serta prestasi yang telah dicapai oleh 

TK Yaa Bunayya Donoharjo Ngaglik Sleman. 

Bab Keempat, berisi tentang manajemen peserta didik melalui 

program full day school untuk pembentukan karakter murid-murid di TK 

Yaa Bunayya Donoharjo Ngaglik Sleman. 

Bab Kelima, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

mencakup kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, saran-

saran, dan penutup. Pada bagian akhir skripsi terdapat daftar pustaka, 

lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Peneliti membahas tiga pokok bahasan dalam penelitian ini, yaitu 

manajemen peserta didik berbasis full day school yang diterapkan di TK 

Yaa Bunayya Donoharjo Ngaglik Sleman, sistem pendidikan full day 

school dalam pembentukan karakter anak di TK Yaa Bunayya, faktor 

pendukung dan penghambat manajemen peserta didik berbasis full day 

school dalam pembentukan karakter anak di TK Yaa Bunayya. Setelah 

melalui proses penelitian dan kajian pada bab-bab sebelumnya, peneliti 

mengambil kesimpulan: 

1. TK Yaa Bunayya mengelola peserta didiknya secara sistematis 

dengan adanya SOP yang jelas. Penerapan manajemen peserta 

didik dimulai dari pengelompokan anak berdasarkan usianya, 

kemudian dilanjutkan dengan dukungan anak untuk meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangannya. Pendaftaran peserta didik 

barupun juga harus sesuai dengan klasifikasinya. Sekolah juga 

tidak terlalu menitik beratkan kepada kemampuan anak. 

Pembelajaran full day school disini sangat menyenangkan bagi 

anak untuk bermain dan belajar. Program full day school disinipun 

juga sangat cocok untuk menumbuhkan karakter dan 

perkembangan anak.  
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2. Program Pembentukan Karakter anak TK Yaa Bunayya dalam 

bentuk do’a sebelum dan sesudah makan, mengucapkan salam 

ketika bertemu teman dan ustadzah, dll. Anak juga diajarkan 

bagaimana cara untuk bersopan santun dan berperilaku baik 

terhadap teman ketika masa orientasi siswa. Perkembangan 

karakter anak ini dipantau dengan adanya laporan perkembangan 

siswa harian dalam bentuk buku penghubung. Secara garis besar 

sifat yang sudah dapat dikembangkan dari anak meliputi kesadaran 

membuang sampah pada tempatnya, kejujuran ketika melakukan 

kesalahan, keikhlasan ketika dimintai tolong, kemandirian untuk 

makan sendiri, dll. Karakter ini juga dibimbing dan dibina dengan 

cara yang menyenangkan, sehingga anak tidak merasa terbebani. 

3. Faktor pendukung program full day school dalam pembentukan 

karakter anak TK Yaa Bunayya meliputi sumber daya manusia 

yang sesuai kualifikasi, kurikulum yang tersusun baik, sarpras yang 

mendukung dan lingkungan sekolah yang kondusif. Sedangkan 

faktor penghambatnya meliputi pendidik yang sering cuti, 

kurangnya kompetensi pendidik baru, dan lingkungan rumah yang 

kurang mendukung. 

B. Saran 

Setelah melalui proses penelitian dan kajian yang cukup panjang, 

terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan, yaitu; 
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1. Bagi sekolah TK Yaa Bunayya perlu melakukan evaluasi berskala 

guna mengetahui kelemahan-kelemahan pelaksanaan program full 

day school.  

2. Pendampingan terhadap perkembangan karakter peserta didik perlu 

dipahamkan kepada seluruh wali murid agar tidak sebelah tangan 

saja pertumbuhannya. Karena penanaman ini juga harus turut 

diikuti andil oleh lingkungan rumah anak.  

3. Bagi wali murid yang ikut menitipkan pendidikan putra-putrinya di 

TK Yaa Bunayya agar tidak hanya lepas tangan atas pendidikan 

anaknya. Dengan hanya menyerahkan semua pendidikan di sekolah 

bukan solusi dari pendidikan yang sebenarnya. Pendidikan karakter 

anak juga harus dapat diimbangi dalam kegiatan sehari-hari anak 

yang berada di rumah.   

C. Penutup  

Puji syukur peneliti selalu panjatkan kepada Allah SWT, karena 

dengan inayah dan ma’unah-Nya lah peneliti dapat menyelesaikan karya 

tulis ini. Peneliti menyadari bahwa di dalam karya tulis ini masih jauh dari 

kata sempurna, walaupun demikian peneliti sangat berharap karya tulis ini 

dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan umumnya bagi 

pembaca. 

Kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca maupun 

rekan-rekan semua selalu diharapkan oleh peneliti guna memperbaiki 

kualitas diri dalam menghasilkan karya yang lebih baik di masa depan. 
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Lampiran I 

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA 

A. Pedoman Observasi 

1. Gambaran umum TK YAA BUNAYYA 

2. Sarana dan Prasarana 

3. Pelaksanaan Pembelajaran di kelas berkaitan dengan pengembangan 

karakter anak 

B. Pedoman Dokumentasi 

1. Dokumen sejarah berdirinya TK YAA BUNAYYA 

2. Arsip identitas sekolah 

3. Arsip visi dan misi sekolah 

4. Arsip struktur pengurus dan struktur organisasi sekolah 

5. Arsip tugas, fungsi, data tenaga pendidik, dan data kependidikan 

6. Arsip data sarana prasarana 

7. Arsip data prestasi sekolah, kepala sekolah, guru, dan anak 

 



 INDEPTH INTERVIEW GUIDE 

PANDUAN WAWANCARA MENDALAM 

Manajemen Peserta Didik Berbasis Full Day School dalam Pembentukan Karakter Anak di TK Yaa Bunayya Donoharjo 

Ngaglik Sleman 

A. Kepala Sekolah 

NO KEGIATAN WAKTU PEMBAHASAN SUB PEMBAHASAN 

1. Pengantar 10 Menit Tujuan 

Wawancara 

1. Memperdalam manajemen peserta didik berbasis full day school di 

TK Yaa Bunayya Donoharjo Ngaglik Sleman. 

2. Memperdalam pendidikan dalam pembentukan karakter anak di TK 

Yaa Bunayya Donoharjo Ngaglik Sleman melalui program full day 

school.  

3. Mengetahui dan memperdalam pembentukan karakter anak di TK 

Yaa Bunayya Donoharjo Ngaglik Sleman dengan manajemen peserta 

didik berbasis full day school. 

2. Pengantar  Perkenalan 1. Dapatkah Bapak/Ibu menerangkan sedikit nama anda, jabatan dan 



peranan dalam manajemen peserta didik berbasis full day school di 

TK Yaa Bunayya sebagai perkenalan. 

3. Wawancara  Pengalaman 

Pelaksanaan 

1. Dapatkah kita membicarakan tugas-tugas dan pengalaman Bapak/Ibu 

dalam manajemen peserta didik berbasis full day school di TK Yaa 

Bunayya sebagai perkenalan. 

4. Wawancara 20 Menit Pandangan Umum 

tentang 

manajemen peserta 

didik berbasis full 

day school di TK 

Yaa Bunayya 

Donoharjo 

Ngaglik Sleman.  

1. Bagaimana manajemen peserta didik yang diterapkan di TK Yaa 

Bunayya? Bagaimana uraiannya? 

2. Bagaimana penerapan manajemen peserta didik dalam penerimaan 

peserta didik baru? 

- Apa saja klasifikasinya? 

- Apakah kemampuan siswa menjadi tolak ukurnya? 

3. Bagaimana pelaksanaan masa orientasi siswa baru? Dan program 

pembentukan karakter apa yang diterapkan? 

4. Adakah pendataan kemajuan siswa? Khusunya dalam pembentukan 

dan pengembangan karakter?  



5. Adakah bimbingan dan pembinaan disiplin yang diberikan kepada 

siswa? Bagaimana penerapannya? 

6. Bagaimana gambaran Full Day School yang diterapkan di TK Yaa 

Bunayya? 

7. Program apa saja yang diterapkan dalam pendidikan full day school di 

TK Yaa Bunayya khususnya yang mengarah pada pembentukan 

karakter anak? 

8. Apakah program full day school berpengaruh dalam pembentukan 

karakter anak? Apa saja pengaruhnya? 

5. Wawancara 20 Menit Pendidikan dalam 

pembentukan 

karakter anak di 

TK Yaa Bunayya 

Donoharjo 

Ngaglik Sleman 

1. Bagaimana prilaku anak setiap hari yang tampak ketika sedang 

beraktivitas? 

a. Bagaimana sikap anak ketika disuruh membuang sampah? 

b. Bagaimana sikap anak ketika melakukan kesalahan seperti 

menumpahkan air? 

c. Bagaimana sikap anak ketika dimintai tolong untuk membereskan 



melalui program 

full day school 

mainan? 

d. Masihkah anak bersikap pilih-memilih makanan yang sudah 

disiapkan? 

e. Sudah mau dan dapatkah anak makan dengan sendirinya? 

f. Bagaimana sikap anak ketika melihat temannya jatuh? 

g. Apakah anak sering bertanya terhadap suatu hal yang baru? 

h. Apakah anak melanggar kesepakatan yang telah dibuat oleh guru 

dan anak? 

2. Apa sajakah faktor pendukung program full day school dalam 

pembentukan karakter anak di TK Yaa Bunayya?  

3. Apa sajakah faktor penghambat program full day school dalam 

pembentukan karakter anak di TK Yaa Bunayya?  

6. Penutup 10 Menit Ringkasan Sebelum wawaancara ini diakhiri, apa saran-saran bapak terkait 

pelaksanaan full day school dalam pembentukan karakter anak di TK 

Yaa Bunayya? 



Terimakasih atas informasi dan partisipasi Bapak/Ibu. 

 

B. Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

NO KEGIATAN WAKTU PEMBAHASAN SUB PEMBAHASAN 

1. Pengantar 10 Menit Tujuan 

Wawancara 

1. Memperdalam manajemen peserta didik berbasis full day school di 

TK Yaa Bunayya Donoharjo Ngaglik Sleman. 

2. Memperdalam pendidikan dalam pembentukan karakter anak di TK 

Yaa Bunayya Donoharjo Ngaglik Sleman melalui program full day 

school.  

3. Mengetahui dan memperdalam pembentukan karakter anak di TK 

Yaa Bunayya Donoharjo Ngaglik Sleman dengan manajemen peserta 

didik berbasis full day school. 

2. Pengantar  Perkenalan 1. Dapatkah Bapak/Ibu menerangkan sedikit nama anda, jabatan dan 

peranan dalam manajemen peserta didik berbasis full day school di 

TK Yaa Bunayya sebagai perkenalan. 



3. Wawancara  Pengalaman 

Pelaksanaan 

1. Dapatkah kita membicarakan tugas-tugas dan pengalaman Bapak/Ibu 

dalam manajemen peserta didik berbasis full day school di TK Yaa 

Bunayya sebagai perkenalan. 

4. Wawancara 20 Menit Pandangan Umum 

tentang 

manajemen peserta 

didik berbasis full 

day school di TK 

Yaa Bunayya 

Donoharjo 

Ngaglik Sleman.  

1. Bagaimana manajemen peserta didik yang diterapkan di TK Yaa 

Bunayya? Bagaimana uraiannya? 

2. Bagaimana penerapan manajemen peserta didik dalam penerimaan 

peserta didik baru? 

- Apa saja klasifikasinya? 

- Apakah kemampuan siswa menjadi tolak ukurnya? 

3. Bagaimana pelaksanaan masa orientasi siswa baru? Dan program 

pembentukan karakter apa yang diterapkan? 

4. Adakah pendataan kemajuan siswa? Khusunya dalam pembentukan 

dan pengembangan karakter?  

5. Adakah bimbingan dan pembinaan disiplin yang diberikan kepada 

siswa? Bagaimana penerapannya? 



6. Bagaimana gambaran Full Day School yang diterapkan di TK Yaa 

Bunayya? 

7. Program apa saja yang diterapkan dalam pendidikan full day school di 

TK Yaa Bunayya khususnya yang mengarah pada pembentukan 

karakter anak? 

8. Apakah program full day school berpengaruh dalam pembentukan 

karakter anak? Apa saja pengaruhnya? 

5. Wawancara 20 Menit Pendidikan dalam 

pembentukan 

karakter anak di 

TK Yaa Bunayya 

Donoharjo 

Ngaglik Sleman 

melalui program 

full day school 

1. Bagaimana prilaku anak setiap hari yang tampak ketika sedang 

beraktivitas? 

a. Bagaimana sikap anak ketika disuruh membuang sampah? 

b. Bagaimana sikap anak ketika melakukan kesalahan seperti 

menumpahkan air? 

c. Bagaimana sikap anak ketika dimintai tolong untuk membereskan 

mainan? 

d. Masihkah anak bersikap pilih-memilih makanan yang sudah 



disiapkan? 

e. Sudah mau dan dapatkah anak makan dengan sendirinya? 

f. Bagaimana sikap anak ketika melihat temannya jatuh? 

g. Apakah anak sering bertanya terhadap suatu hal yang baru? 

h. Apakah anak melanggar kesepakatan yang telah dibuat oleh guru 

dan anak? 

2. Apa sajakah faktor pendukung program full day school dalam 

pembentukan karakter anak di TK Yaa Bunayya?  

3. Apa sajakah faktor penghambat program full day school dalam 

pembentukan karakter anak di TK Yaa Bunayya?  

6. Penutup 10 Menit Ringkasan Sebelum wawaancara ini diakhiri, apa saran-saran bapak terkait 

pelaksanaan full day school dalam pembentukan karakter anak di TK 

Yaa Bunayya? 

Terimakasih atas informasi dan partisipasi Bapak/Ibu. 

 



 

 

C. Wali Murid  

NO KEGIATAN WAKTU PEMBAHASAN SUB PEMBAHASAN 

1. Pengantar 10 Menit Tujuan 

Wawancara 

1. Memperdalam pendidikan dalam pembentukan karakter anak di TK 

Yaa Bunayya Donoharjo Ngaglik Sleman melalui program full day 

school.  

2. Mengetahui dan memperdalam pembentukan karakter anak di TK 

Yaa Bunayya Donoharjo Ngaglik Sleman dengan manajemen peserta 

didik berbasis full day school. 

2. Pengantar  Perkenalan 1. Dapatkah Bapak/Ibu menerangkan sedikit nama anda, wali dari siswa 

siapa dan pekerjaan anda sebagai perkenalan. 

4. Wawancara 20 Menit Pandangan Umum 

tentang 

manajemen peserta 

1. Bagaimana penerapan manajemen peserta didik dalam penerimaan 

peserta didik baru? 

- Apakah bapak/ibu mendaftarkan anak sesuai klasifikasinya? 



didik berbasis full 

day school di TK 

Yaa Bunayya 

Donoharjo 

Ngaglik Sleman.  

- Apakah kemampuan anak bapak/ibu menjadi tolak ukurnya? 

2. Bagaimana pelaksanaan masa orientasi siswa baru? Apakah program 

pembentukan karakter diterapkan disana? 

3. Adakah pendataan kemajuan siswa? Khusunya dalam pembentukan 

dan pengembangan karakter? Yang dilaporkan kepada wali murid. 

4. Adakah bimbingan dan pembinaan disiplin yang diberikan kepada 

siswa? Bagaimana penerapannya? 

5. Bagaimana gambaran Full Day School yang diterapkan di TK Yaa 

Bunayya? Yang anda ketahui. 

6. Program apa saja yang diterapkan dalam pendidikan full day school di 

TK Yaa Bunayya khususnya yang mengarah pada pembentukan 

karakter anak? 

7. Apakah program full day school berpengaruh dalam pembentukan 

karakter anak? Apa saja pengaruhnya? Dan apa saja dampaknya 

terhadap anak di rumah? 



5. Wawancara 20 Menit Pendidikan dalam 

pembentukan 

karakter anak di 

TK Yaa Bunayya 

Donoharjo 

Ngaglik Sleman 

melalui program 

full day school 

1. Bagaimana prilaku anak setiap hari yang tampak ketika sedang 

beraktivitas? 

a. Bagaimana sikap anak ketika disuruh membuang sampah? 

b. Bagaimana sikap anak ketika melakukan kesalahan seperti 

menumpahkan air? 

c. Bagaimana sikap anak ketika dimintai tolong untuk membereskan 

mainan atau diminta tolong lainnya? 

d. Masihkah anak bersikap pilih-memilih makanan yang sudah 

disiapkan? 

e. Sudah mau dan dapatkah anak makan dengan sendirinya? 

f. Bagaimana sikap anak ketika melihat temannya jatuh? 

g. Apakah anak sering bertanya terhadap suatu hal yang baru? 

h. Apakah anak melanggar kesepakatan yang telah dibuat oleh orang 

tua dan anak? 

2. Apa sajakah faktor pendukung program full day school dalam 



pembentukan karakter anak di TK Yaa Bunayya?  

3. Apa sajakah faktor penghambat program full day school dalam 

pembentukan karakter anak di TK Yaa Bunayya?  

6. Penutup 10 Menit Ringkasan Sebelum wawaancara ini diakhiri, apa saran-saran bapak terkait 

pelaksanaan full day school dalam pembentukan karakter anak di TK 

Yaa Bunayya? 

Terimakasih atas informasi dan partisipasi Bapak/Ibu. 

 

D. Masyarakat Sekitar 

NO KEGIATAN WAKTU PEMBAHASAN SUB PEMBAHASAN 

1. Pengantar 10 Menit Tujuan 

Wawancara 

1. Memperdalam pendidikan dalam pembentukan karakter anak di TK 

Yaa Bunayya Donoharjo Ngaglik Sleman melalui program full day 

school.  

2. Mengetahui dan memperdalam pembentukan karakter anak di TK 

Yaa Bunayya Donoharjo Ngaglik Sleman dengan manajemen peserta 



didik berbasis full day school. 

2. Pengantar  Perkenalan 1. Dapatkah Bapak/Ibu menerangkan sedikit nama anda, alamat tinggal, 

hubungan dengan TK Yaa Bunayya dan pekerjaan anda sebagai 

perkenalan. 

4. Wawancara 10 Menit Pandangan Umum 

tentang full day 

school di TK Yaa 

Bunayya 

Donoharjo 

Ngaglik Sleman.  

1. Bagaimana gambaran Full Day School yang diterapkan di TK Yaa 

Bunayya? Yang anda ketahui. 

2. Apakah program full day school berpengaruh dalam pembentukan 

karakter anak? Apa saja pengaruhnya? Dan apa saja dampaknya 

terhadap masyarakat sekitar? 

5. Wawancara 10 Menit Pendidikan dalam 

pembentukan 

karakter anak di 

TK Yaa Bunayya 

Donoharjo 

1. Bagaimana prilaku anak setiap hari yang tampak ketika sedang 

beraktivitas? 

a. Bagaimana sikap anak ketika disuruh membuang sampah? 

b. Bagaimana sikap anak ketika melakukan kesalahan seperti 

menumpahkan air? 



Ngaglik Sleman 

melalui program 

full day school 

c. Bagaimana sikap anak ketika dimintai tolong untuk membereskan 

mainan atau diminta tolong lainnya? 

d. Masihkah anak bersikap pilih-memilih makanan yang sudah 

disiapkan? 

e. Sudah mau dan dapatkah anak makan dengan sendirinya? 

f. Bagaimana sikap anak ketika melihat temannya jatuh? 

g. Apakah anak sering bertanya terhadap suatu hal yang baru? 

h. Apakah anak melanggar kesepakatan yang telah dibuat oleh orang 

tua dan anak?  

6. Penutup 10 Menit Ringkasan Sebelum wawaancara ini diakhiri, apa saran-saran bapak terkait 

pelaksanaan full day school dalam pembentukan karakter anak di TK 

Yaa Bunayya? 

Terimakasih atas informasi dan partisipasi Bapak/Ibu. 

 



Lampiran II 

Catatan Observasi 

 

 

Deskripsi Data 

TK Yaa Bunayya merupakan lembaga yang diteliti dalam penelitian ini. 

Objek utama yang menerapkan full day school dalam programnya. Peserta didik 

yang dibina di lembaga ini kurang lebih 150. Lokasinya sangat strategis dekat 

dengan pemukiman warga menambah daya tarik warga untuk menitipkan putra-

putrinya disana. Observasi berlansung kurang lebih 90 menit di TK Yaa 

Bunayya. Pengamatan dilakukan terkait dengan manajemen peserta didik untuk 

pembentukan karakter anak dalam program full day school.  

Hasil observasi menunjukkan bahwa program pembentukan karakter 

anak juga diterapkan oleh TK Yaa Bunayya dalam pendidikan full Day School-

nya. TK Yaa Bunayya dalam penerapan manajemen peserta didiknya juga 

mengutamakan pembentukan karakter dengan berbagai macam kegiatan dan 

proses pembelajaran. Kegiatan-kegiatan dan proses pembelajaran yang 

mendukung pembentukan karakter anak terus dikembangkan dan diinovasikan 

guna terciptanya anak didik yang berkarakter mulia. Peserta didik yang 

memiliki sikap, perilak, dan pengetahuan yang baik serta terpuji selalu 

diutamakan dalam beberapa misi dan tujuan programnya. 

Intepretasi 

Pertama yang diuntungkan dari program ini adalah pihak sekolah yang 

banyak terbantu dalam proses pembelajarannya. Selain itu anak juga lebih 

tertarik pada metode pembelajaran yang menarik yang di lain sisi mereka tidak 

menyadari bahwa sebenarnya karakter mereka sedang dibentuk. Orang tua atau 

wali murid sangat terbantu dalam pendidikan putra-putri, terkhusus dalam 

pembentukan karakternya. 

 

Metode Pengumpulan Data : Observasi 

Hari/ Tanggal   : Senin - Senin, 2 - 9 Oktober 2017 

Lokasi    : TK Yaa Bunayya Donoharjo Ngaglik Sleman 

 



Lampiran III 

Catatan Dokumentasi 

 

 

Deskripsi Data 

Dokumentasi dalam penelitian ini bersifat lebih administratif. Peneliti 

mengumpulkan dokumen-dokumen dalam bentuk hardcopy maupun softcopy. 

Dokumentasi ini peneliti dapatkan dari kepala sekolah dan tata usaha sekolah. 

Selain dokumen tersebut diatas peneliti juga mengambil beberapa gambar 

kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran TK 

Yaa Bunayya. 

Hasil dokumentasi yang peneliti dapatkan meliputi: profil lembaga TK 

Yaa Bunayya, kurikulum Kompetensi Tingkat Satuan Pendidikan yang 

diterapkan di TK Yaa Bunayya, data-data sumber daya manusia TK Yaa 

Bunayya dan beberapa galeri foto kegiatan TK Yaa Bunyya yang khususnya 

menunjang dalam pembentukan karakter peserta didik. Dokumentasi yang 

peneliti dapatkan dengan cara langsung datang ke lembaga sekolah. 

Intepretasi 

Dokumentasi ini menghasilkan beberapa data yang dapat peneliti 

gunakan untuk menunjang data-data yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian 

ini. Data-data tersebut meliputi, profil utama sekolah TK Yaa Bunayya, visi dan 

misi TK Yaa Bunayya, tujuan, struktur organisasi, ciri khas TK Yaa Bunayya, 

data pendidik dan tenaga kependidikan dan sarana prasarana yang menunjang 

pembelajaran. 

Selain data tersebut diata juga terdapat daftar hasil prestasi siswa yang 

menunjukkan keberhasilan manajemen peserta didiknya dalam program full day 

school di TK Yaa Bunayya. 

 

Metode Pengumpulan Data : Dokumentasi 

Hari/ Tanggal   : Senin - Jumat, 16 - 20 Oktober 2017 

Lokasi    : TK Yaa Bunayya Donoharjo Ngaglik Sleman 

 



Lampiran IV 

Catatan Lapangan 1 

 

 

 

 

Deskripsi Data 

Informan merupakan Kepala Sekolah TK Yaa Bunayya sekaligus 

informan pertama yang peneliti wawancarai. Wawancara berlansung kurang 

lebih 52 menit di ruang Kepala Sekolah TK Yaa Bunayya. Pertanyaan yang 

disampaikan terkait dengan manajemen peserta didik dalam program full day 

school yang mempengaruhi karaker anak. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam setiap proses manajemen 

peserta didik berbasis full day school, sudah sesuai dengan kurikulum yang 

dikeluarkan oleh dinas dan pesantren, SDM yang sudah standar dan sesaui 

klasifikasinya. Sarana dan prasarana yang memadai dan lingkungan yang  

kondusif. Sudah ada SOP yang jelas antara pihak sekolah dan wali murid yang 

sangat mendukung kegiatan tersebut. Program kesiswaan bekerja sama dengan 

bidang kurikulum untuk melaksanakan KBM dan program-program pendukung 

lainnya seperti tamana gizi, anjansana, dan lain-lain.   

Program untuk pembentukan karakter anak sangat ditekan pada 

Pengembangan karakter islami seperti, belajar Al-qur’an dengan metode ummi, 

hafalan surat dan hadits pendek, hafalan do’a sehari-hari yang sekaligus 

diterapkan sesuai kondisi. Pengembangan life skill seperti, kisah nabi dan 

sahabat untuk membentuk karakter anak yang dilakukan setiap pagi hari dan 

program kurikulum dinas. Kemajuan dan perkembangan siswa dalam 

pembentukan dan pengembangan karakter dilaporkan kepada wali siswa setiap 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/ Tanggal   : Rabu, 4 Oktober 207 

Waktu    : 07.46-08.38 WIB 

Lokasi    : Ruang Kepala Sekolah TK Yaa Bunayya 

Narasumber   : Darojatur Rofi’ah, S.Ag. 



3 bulan sekali dalam kegiatn pendampingan. Pembiasaan dalam membentuk 

karakter anak yang lain seperti kemnadirian, kesadaran, keikhlasan, dan lain-

lain juga sudah dilakukan setiap hari dan para siswa telah menunjukan sikapnya 

dengan baik meski terkadang ada satu dua anak yang kurang berprilaku baik. 

Manajemen peserta didik berbasis full day school dalam pembentukan 

karakter anak di TK Yaa Bunayya terdapat beberapa faktor pendukung seperti, 

SDM yang sudah sesuai klasifikasi dan faktor penghambat seperti, jam kerja 

yang terlalu lama mempengaruhi kondisi fisik guru. 

Intepretasi 

Adanya manajemen peserta didik yang sudah sesuai dengan kurikulum 

dinas dan pesantren serta SOP antara pihak sekolah dan pihak orang tua 

membuat kegiatan yang ada di sekolah menjadi berjalan dengan baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 2 

 

 

 

 

Deskripsi Data 

Informan merupakan guru kelas A4 sekaligus informan kedua yang 

peneliti wawancarai. Wawancara berlansung kurang lebih 45 menit di halaman 

TK Yaa Bunayya. Pertanyaan yang disampaikan terkait dengan manajemen 

peserta didik dalam program full day school yang mempengaruhi karaker anak. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa setiap manajemen di TK Yaa 

Bunayya sudah ada SOP yang menjadi panduan guru sehingga KBM berjalan 

dengan lancar. Dalam penerimaan peserta didik baru pendaftaran anak sesuai 

dengan klasifikasinya karena sudah ada mekanismennya dan untuk kemampuan 

relatif, karena anak yang diterima punya kemampuan yang berbeda. 

Pelaksanaan masa orientasi untuk 3 bulan pertama adalah membuat anak 

nyaman di sekolah atau pengenalan lingkungan dengan sendirinya penerapan 

karakter terhadap anak sudah diterapkan pada kegiatan harian anak. 

Nilai karakter anak yang terjadi setiap hari dilaporkan setiap hari dalam  

bentuk buku penghubung atau pendampingan dilakukan secara rutin terhadap 

wali siswa. Bimbingan dan pembinaan disiplin  yang dilakukan kepada siswa 

dilakukan dengan cara yang menyenangkan, sehingga anak tidak merasa 

terbebani dan tanpa disadari siswa telah belajar kedisisplinan walaupun dari hal 

yang sangat sederhana. Penanaman karakter dilakukan mulai dengan 

pembiasaan kegiatan sehari-hari dan siswa juga sudah mulai berkembang dalam 

penanaman karakter. 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/ Tanggal   : Rabu, 4 Oktober 2017 

Waktu    : 09.03-09.48 WIB 

Lokasi    : Halaman TK Yaa Bunayya 

Narasumber   : Iis Sumiyati, S.Pd.AUD 



Intepretasi 

Adanya SOP untuk para guru dalam proses belajar mengajar sudah 

sangat membantu dalam mencapai tujuan dari sekolah. Saat guru membiasakan 

anak untuk berprilaku baik sesuai dengan nilai-nilai karakter anak sudah 

mampun melakukan intruksi yang diberikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 3 

 

 

 

 

Deskripsi Data 

Informan merupakan guru TK Yaa Bunayya sekaligus informan ketiga 

yang peneliti wawancarai. Wawancara berlansung kurang lebih 34 menit di 

depan ruang kelas. Pertanyaan yang disampaikan terkait dengan manajemen 

peserta didik dalam program full day school yang mempengaruhi karaker anak. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa manajemen peserta didik di TK 

Yaa Bunayya sudah diterapkan sejak pertama kali anak masuk sekolah, dimana 

kedisiplinan dan kemandirian sudah mulai diajarkan dan ditanamkan dalam diri 

siswa. Ada buku penghubung yang mengkomunikasikan perkembangan anak di 

sekolah dan juga di rumah. Sehingga orang tua siswa dan wali kelas saling 

mengetahui perkembangan yang dicapai anak didik. Sistem full day school 

yang diterpkan sangat menyenangkan dan tidak membebani atau membuat anak 

stres, sistem belajar sambil bermain membuat anak tidak jenuh dan materi 

pendidikan mudah diterima anal didik. anak mulai belajar didiplin dalam hal 

adab makan (sebelum dan sesudah makan), menjaga kebersihan, belajar 

mendiri dalam mengambil sesuatu untuk keperluan atau kenginanannya sendiri, 

mandiri dalam berpakaian. Penanaman nilai karakter di TK Yaa Bunayya ini 

tentunya mempunyai banyak faktor pendukung seperti sarana dan prasarana dan 

beberapa faktor penghambat. 

Intepretasi 

Proses manajemen peserta didik di TK Yaa Bunayya sudah diterapkan 

sejak pertama kali anak masuk sekolah, dimana kedisiplinan dan kemandirian 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/ Tanggal   : Jum;at, 6 Oktober 2017 

Waktu    : 09.17-09.51 WIB 

Lokasi    : Ruang kelas 

Narasumber   : Muslimah, S.Pd. AUD 



sudah mulai diajarkan dan ditanamkan dalam diri siswa, untuk mendisiplinkan 

siswa guru setiap hari memotivasi siswa baik waktu baris maupun di dalam 

kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 4 

 

 

 

 

Deskripsi Data 

Informan merupakan guru TK Yaa Bunayya sekaligus informan 

keempat yang peneliti wawancarai. Wawancara berlansung kurang lebih 42 

menit di ruang kelas TK Yaa Bunayya.  Pertanyaan yang disampaikan terkait 

dengan manajemen peserta didik dalam program full day school yang 

mempengaruhi karaker anak. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa manajemen peserta didik dengan 

sistem full day school di TK Yaa Bunayya merupakan kegiatan pengasuhan dari 

pagi hingga sore, kegiatan dilaksanakan dengan manajemen yang melibatkan 

seluruh komponen itu sendiri, dan melibatka kualitas atau kuantitas SDM, 

lembaga baik kedalam maupun keluar. Pembentukan karakter diberikan 

stimulasi atau dukungan yang meningkatkan pertumbuhan dan 

pengkembangan, sehingga tumbuh kembang anak berjalan dengan baik. 

Pelaksanaan MOS dirancang dengan sedemikian rupa, sehingga anak mampu 

mengenal lingkungan pertama di sekolah dengna biak, senang, nyaman bermain 

di sekolah. 

Full day school berpengaruh terhadap karakter anak dengan 

pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan seriap hari seperti salam bersalaman, 

sikap hidup bersih, teliti dengan benda yang dibawa, anak kembali sudah 

nyaman dan tenang. Sarana prasarana, pendidik, peserta didik sangat 

berpengaruh terhadap program tersebut. 

Intepretasi 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/ Tanggal   : Selasa, 10 Oktober 2017 

Waktu    : 08.07-08.49 WIB 

Lokasi    : Ruang Kelas 

Narasumber   : Sri Miyati, S.Pd. AUD 



Pembentukan karakter diberikan dengan cara diberikan stimulasi atau 

dukungan yang meningkatkan pertumbuhan dan pengkembangan, sehingga 

tumbuh kembang anak berjalan dengan baik. Program dari sekolah sangat 

berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 5 

 

 

 

 

Deskripsi Data 

Informan merupakan guru kelas A2 TK Yaa Bunayya sekaligus 

informan kelima yang peneliti wawancarai. Wawancara berlansung kurang 

lebih 44 menit di halaman sekolah TK Yaa Bunayya. Pertanyaan yang 

disampaikan terkait dengan manajemen peserta didik dalam program full day 

school yang mempengaruhi karaker anak 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa full day school sekolah yang 

KBMnya dari pagi sampai sore, yang dilaksankan sesuai manajemen yang 

melinatkan sekolah tersebut. Dalam manajemen peserta didik MOS sangat 

penting, sehingga KBM dirancang dan terencana yang menarik, menyenangkan, 

sehingga anak merasa aman, nyaman, untuk ke sekolah. anak lebih mudah 

untuk diarahkan, mengurangi pengaruh untuk lihat TV di rumah dna bermain 

HP. 

Perilaku sehari-hari anak dengan stimulasi dari sekolah sudah sesuai 

dengan nilai-nilai karakter meskipun kadang ada beberapa yang kurang tepat. 

Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung berupa alat bermain 

yang beraneka ragam, ada pembelajaran dengan metode ummi, kegiatan centra 

dengan cara moving class. 

Intepretasi 

Penerapan manajemen peserta didik yang sesuai dengan prosedur 

berpengaruh dalam pembentukan karakter anak seperti, mau membuang 

sampah pada tempatnya,mampu bertanggung jawab membersihkan tumpahan 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/ Tanggal   : Selasa, 10 Oktober 2017 

Waktu    : 08.55-09.39 WIB 

Lokasi    : Halaman sekolah TK Yaa Bunayya 

Narasumber   : Sutiyati, S.Pd. AUD 



air, mau mengerjakan tugas yang diberikan, berusaha dan dibiasakan agar 

menerima rizki pada saat itu untk kebutuhan sendiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 6 

 

 

 

 

Deskripsi Data 

Informan merupakan wali murid dari TK Yaa Bunayya sekaligus 

informan keenam yang peneliti wawancarai. Wawancara berlansung kurang 

lebih 21 menit di halaman bermain TK Yaa Bunayya. Pertanyaan yang 

disampaikan terkait dengan manajemen peserta didik dalam program full day 

school yang mempengaruhi karaker anak. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan manajemen peserta 

didik dalam pembentukan karater anak sudah berjalan dengan baik banyak 

perubahan yang dialami siswa, mulai dari anak lebih mandiri, lebih percaya 

diri, dan lain-lain. Sekolah juga memberikan stimulasi berupa penanaman 

ajaran agama Islam dengan membiasakan untuk sholat 5 waktu, meneladani 

sifat-difat nabi dengan cara penyampaian cerita nabi setiap hari, hafalan surat 

dan do’a sehari-hari. 

Intepretasi 

Manajemen peserta didik berbasis full day school dalam pembentukan 

karater anak sudah berjalan dengan baik. Kegiatan yang diberikan untuk para 

siswa tidak mudah bosan dan jenuh. Penanaman nilai-nilai karakter juga sudah 

rutin diberikan dengan sengaja maupun tidak disengaja, hal ini membuat anak 

secara tidak sadar telah berptilaku sesuai dengan nilai-nilai karakter. 

 

 

 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/ Tanggal   : Selasa, 10 Oktober 2017 

Waktu    : 08.33-08.54 WIB 

Lokasi    : Halaman bermain TK Yaa Bunayya 

Narasumber   : Kristina Maya Sari 



Catatan Lapangan 7 

 

 

 

 

Deskripsi Data 

Informan merupakan wali murid dari TK Yaa Bunayya sekaligus 

informan ketujuh yang peneliti wawancarai. Wawancara berlansung kurang 

lebih 25 menit di halaman bermain TK Yaa Bunayya. Pertanyaan yang 

disampaikan terkait dengan manajemen peserta didik dalam program full day 

school yang mempengaruhi karaker anak. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penanaman karakter anak berupa 

keteladanan atau contoh yang diberikan dari ustadzah kepada siswa dengan 

pembeajaran yang sesuai dengan usia bermain anak tanpa tekanan terhadap 

anak. Setiap perubahan anak ada laporan perkembangan siswa harian  berupa 

buku penghubung, pendampingan 3 bulanan, untuk melaporkan perkembangan 

anak serta dalam raport tiap semester. Menurut informan ketujuh karakter yang 

sangat terlihat ada pada kemandirian anak. Anak juga sudah mampu 

mengembnagkan beberapa nilai-nilai karakter.  

Kemampuan sekolah yang mempu membuat sistem pembelajaran yang 

sesuai, kemampuan ustadzah dalam mendidik anak, dukungan dan kepercayaan 

orang tua terhadap sekolah merupakan faktor pendukung dalam kegiatan 

tersebut. 

Intepretasi 

Guru sudah memberikan tauladan yang baik untuk murid di TK Yaa 

Bunayya dan menjalankan tugasnya sesui dengan prosedur sehingga anak tidak 

mudah bosan dan tertekan. Laporan kegiatan dan perkembangan anak juga rutin 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/ Tanggal   : Selasa, 10 Oktober 2017 

Waktu    : 09.33-09.58 WIB 

Lokasi    : Halaman bermain TK Yaa Bunayya 

Narasumber   : Retno Wulandari 



dilaukan setiap hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan 8 

 

 

 

 

Deskripsi Data 

Informan merupakan masyarakat sekitar TK Yaa Bunayya sekaligus 

informan kedelapan yang peneliti wawancarai. Wawancara berlansung kurang 

lebih 24 menit di halaman parkir TK Yaa Bunayya. Pertanyaan yang 

disampaikan terkait dengan manajemen peserta didik dalam program full day 

school yang mempengaruhi karaker anak. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sekolah njadikan siswa semakin 

mandiri dan percaya diri serta lebih dini mengenal ayat-ayat Al-Qur’an dan 

mempertebal akhlak dan akidah. Dalam pembiasaan sehari-hari, saat anak 

melihat sampah tanpa disuruh dapat membuang pada tempatnya, jika 

mempunyai salah langsung meminta maaf, saat diminta untuk membereskan 

mainan sudah mau walaupun agak susah mau dan sudah ada tnggung jwab 

untuk membereskan. Guru yang sabar dan berkopenten pada bidangnya sangat 

berpengaruh dalam penanaman karakter pada anak. 

Intepretasi 

Anak yang sekolah di TK Yaa Bunayya mengalami perubahan yang 

positif dari sebelum masuk sekolah. Pembelajaran yang menyenangkan juga 

membuat anak merasa senang di sekolah sehingga tidak merasa tertekan dengan 

sistem full day school. 

 

 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/ Tanggal   : Selasa, 10 Oktober 2017 

Waktu    : 09.02-09.26 WIB 

Lokasi    : Halaman parkir TK Yaa Bunayya 

Narasumber   : Santika Kartika Dewi 
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