
43Jurnal Pendidikan Penabur - No.01 / Th.I / Maret 2002

Model Program Sekolah Lima Hari

Abstrak

etelah Pemerintah melaksanakan lima hari kerja dalam seminggu di
kota-kota tertentu di Indonesia,  sejumlah sekolah sudah melaksanakan
program tersebut secara bervariasi sesuai dengan kondisi dan tujuan

sekolah. BPK PENABUR memprakarsai penelitian yang mencoba memberikan
tiga alternatif model program sekolah lima hari dengan masing-masing
keunggulan dan kelemahannya. Penerapan masing-masing model bergantung
serta dapat dikembangkan berdasarkan pada kondisi sekolah masing-masing.

The Five School Days Programme

Abstract
Learning from the Indonesian Government’s programme about the five work-
ing days conducted in some certain cities, and learning also from some schools
which has run the programme in some variation ways, BPK PENABUR conducts
a research trying to give alternatives models about the five – school – days
programme in its strengths and weaknesses. The implementation and the
development of each model are based on the existing condition of the school.

A. Latar Belakang

Dalam situasi persaingan seperti saat ini, kemampuan memberikan pelayanan
yang memuaskan bagi stake holder menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan.
Semula dalil ini hanya menjadi perhatian organisasi yang bermotif laba, seperti
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perusahaan bisnis pada umumnya.  Pertumbuhan jumlah organisasi nirlaba
mengakibatkan kebutuhan memberikan layanan yang memuaskan mengimbas
pada organisasi seperti: rumah sakit, pelayanan aparatur pemerintahan, dan
sebagainya, termasuk institusi pendidikan.  BPK PENABUR sebagai pengelola
sekolah-sekolah kristen memahami tuntutan ini dan karenanya terus memikirkan
upaya untuk meningkatkan kepuasan stake holder-nya, yaitu: siswa, orang
tua siswa, guru dan karyawan, gereja, serta masyarakat pada umumnya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kepuasan stake holder adalah
memikirkan pelaksanaan program sekolah 5 hari (PS5H).  Wacana ini
berkembang dari keinginan untuk mewujudkan tercapainya keseimbangan
emosi, intelektual, dan kerohanian siswa. Melalui PS5H, hari Sabtu libur, siswa
diharapkan mempunyai satu hari luang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan
yang bersifat mandiri.  Mereka bisa berinteraksi lebih banyak dengan keluarga,
teman-teman di luar sekolah, bersekutu di gereja, atau mengikuti kegiatan
sosial kemasyarakatan. Waktu belajar yang tinggal lima hari juga akan
membantu siswa, guru, dan manajemen sekolah meningkatkan efektivitas
kegiatan belajar dan mengajar.

Untuk mewujudkan pemikiran ini, BPK PENABUR menganggap perlu
memperoleh informasi dari hasil penelitian tentang  kelayakan PS5H di
lingkungan BPK PENABUR Jakarta.  Penelitian ini merupakan studi kebijakan
untuk memudahkan BPK PENABUR mengambil keputusan pelaksanaan PS5H.

B. Masalah

Secara umum masalah yang akan diteiliti adalah kemungkinan pelaksanaan
kebijakan program sekolah 5 hari di sekolah-sekolah BPK PENABUR Jakarta.
Masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
a. Sejauh mana siswa, orang tua dan guru membutuhkan/menginginkan

program sekolah 5 hari ?
b. Bagaimana model program sekolah 5 hari yang sesuai untuk sekolah BPK

PENABUR Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Meningkatkan mutu pendidikan melalui efektivitas dan efisiensi penggunaan
waktu di sekolah.

2. Tujuan Khusus
a. Mengetahui kebutuhan dan keinginan siswa, orang tua, dan guru dalam
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pelaksanaan program  sekolah lima hari.
b. Menyusun model program sekolah lima hari berdasarkan data yang

diperoleh dalam penelitian ini.

D. Metodologi  Penelitian

1. Instrumen penelitian

Untuk memenuhi tujuan penelitian ditetapkan 9 variabel penelitian yaitu:
(1) beban belajar di sekolah, (2) kegiatan belajar di luar jam sekolah, (3)
kegiatan ekstrakurikuler, (4) jam belajar siswa di sekolah, (5) pemanfaatan
hari Sabtu, (6) fasilitas penunjang kegiatan belajar, (7) fasilitas belajar mengajar
dan laboratorium, (8) kurikulum dan metode pengajaran, dan (9) manajemen.
Kesembilan variabel itu diidentifikasi setelah melakukan studi  banding ke
sejumlah sekolah di Jakarta dan Bandung yang telah melaksanakan PS5H.
Variabel-variabel tersebut dioperasionalkan melalui 3 instrumen penelitian yaitu:
(1) kuesioner yang ditujukan bagi siswa, orang tua siswa, dan guru, (2)  daftar
isian sekolah yang diberikan kepada sekolah, (3) daftar pertanyaan untuk fo-
cus group discussion yang dilakukan terhadap siswa, orang tua siswa, dan
guru.

2. Metode penarikan sampel

Terhadap populasi siswa, guru, dan orang tua siswa BPK PENABUR Jakarta
jenjang TK, SD, SLTP, SLTA, dilakukan sampling dengan metoda:
a. Non Probability Sampling

Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling.  Teknik
ini dipilih dengan beberapa pertimbangan yaitu: (a) kondisi sekolah-
sekolah BPK PENABUR Jakarta yang tidak homogen ditilik dari jumlah
siswa, prestasi akademik sekolah, situasi untuk setiap lokasi sekolah, (b)
tujuan penelitian adalah penentuan model sekolah lima hari untuk semua
sekolah BPK Jakarta, sehingga diperlukan sampel menyeluruh untuk semua
kelompok lokasi sekolah.

b. Probability Sampling
Setelah sampel sekolah diperoleh, dilakukan penarikan sampel dengan
Systematic Random Sampling (SRS) untuk masing-masing sekolah yang
terpilih sebagai sampel. Dengan SRS, setiap anggota dalam sampel
sekolah mempunyai probabilitas/kesempatan yang sama untuk terpilih
sebagai sampel atau dapat dikatakan bahwa sampel bersifat representatif.
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Untuk menentukan ukuran sampel digunakan rumus Slovin, yaitu:

Keterangan: n = ukuran sampel
N = ukuran populasi
e = error

Rumusan di atas digunakan untuk penarikan sampel siswa dan orang tua
dengan error (e) sebesar 5%.  Ukuran sampel guru: jika jumlah guru dalam
satu sekolah sedikit (kurang dari 30) maka seluruh guru diambil sebagai sampel,
jika jumlah guru lebih dari 30 maka sampel diambil setengah dari jumlahnya.
Ukuran sampel  siswa, orang tua, dan guru untuk masing-masing sekolah
yang terpilih sebagai sampel ditunjukan dalam Tabel 1.  Sedangkan jumlah
peserta focus group discussion ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabel 1
Ukuran Sampel Siswa, Orang Tua, dan Guru
TK, SD, SLTP, SMU, SMK BPK PENABUR Jakarta

Jenjang Jmlh Sekolah Siswa     Orang Tua   Guru

TK     4 292 17
SD 4 665 45
SLTP 4 671 484 64
SMU 3 648 409 57
SMK 3 429 243 46

Total 18 1.748 2.093 229

Tabel  2
Peserta  Focus Group Discussion Menurut Jenjang Sekolah

Jenjang         Siswa         Orang Tua               Guru

TK - 8 9
SD - 6 5
SLTP 5 4 5
SMU 3 4 4
SMK 0 0 0

Jumlah 8 22 23

n =
N

1+Ne2
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3. Metode pengumpulan data

Data penelitian dikumpulkan dengan metode: (1) wawancara (depth inter-
view) dengan pengelola sekolah lima hari, (2) survei dengan kuesioner yang
dilakukan terhadap 4 TK, 4 SD, 4 SLTP, 3 SMU, dan 3 SMK, (3) observasi
dengan cara mengedarkan lembar isian data sekunder ke sekolah sampel BPK
PENABUR Jakarta, (4) focus group discussion yang dilakukan terhadap siswa,
orang tua siswa, dan guru.

4. Metode pengolahan data

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan informasi yang
dibutuhkan guna pengambilan keputusan.  Sehubungan dengan hal tersebut
dibutuhkan data yang sifatnya deskriptif untuk mengetahui keadaan sekolah-
sekolah saat ini dan bagaimana persepsi siswa, orang tua, dan guru tentang
sekolah. Data hasil penelitian diolah dengan metoda statistika deskriptif dengan
cara melakukan tabulasi dan mencari nilai rata-rata, rangking, dan persentase.

E. Hasil Penelitian

1. Pendapat Responden tentang Program Sekolah 5 Hari

Pendapat responden tentang program sekolah 5 hari (PS5H), dari Senin
sampai Jumat, ditunjukkan dalam Tabel 3.10.  Sedangkan pendapat responden
tentang kemungkinan bertambahnya jam belajar pada hari Senin sampai Jumat
terlihat pada Tabel 3

Tabel  3
Persepsi Pelaksanaan Sekolah 5 Hari Menurut  Responden (dalam persen)

Persepsi Siswa Orang Tua Guru

Setuju 83,07 80,60 91,27
Tidak Setuju 16,93 19,40 8,73

Jumlah 100 100 100

Pada umumnya sebagian besar responden setuju sekolah dilakukan pada
hari Senin sampai Jumat, sehingga hari Sabtu libur.  Alasan yang dikemukakan
untuk hal ini adalah: (1) supaya Sabtu dapat belajar di rumah, (2) supaya
Sabtu dapat beristirahat, (3) supaya Sabtu dapat berekreasi, (4) hari Sabtu
banyak tawuran pelajar, (5) hari Sabtu untuk mengevaluasi pelajaran, (6)
supaya punya lebih banyak waktu bersama keluarga, (7) supaya bisa melakukan
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kegiatan lain, (8) tercapainya keseimbangan intelektual, emosi, dan rohani,
(9) hari Sabtu untuk les tambahan, (10) supaya hari Sabtu orang tua bisa
bangun lebih siang.

Sebagian responden yang tidak setuju sekolah dari Senin sampai Jumat
berpendapat: (1) siswa terlalu diforsir belajar, (2) kalau libur tidak belajar, (3)
mata pelajaran sudah cukup padat, (4) orang tua sibuk pada hari Sabtu sehingga
siswa tidak terkontrol, (5) belajar siang hari tidak efektif, (6) tidak menghendaki
siswa pulang terlalu sore/siang.

Tabel 4
Pendapat Responden tentang Penambahan Jam Belajar Senin sampai Jumat

(%)

    Penambahan Jam Belajar   Siswa         Orang Tua        Guru

Setuju 56,75 68,08 81,66
Tidak Setuju 43,25 31,92 18,34

Jumlah 100 100 100

Secara keseluruhan semua responden setuju jika terjadi penambahan jam
belajar atau pengalihan beban belajar hari Sabtu ke hari Senin sampai Jumat.
Dari  focus group discusion didapatkan tambahan waktu maksimal 1 jam setiap
hari dapat diterima.  Pada umumnya masalah pengalihan waktu belajar tidak
terlalu masalah untuk jenjang TK dan SD. Namun para guru berharap agar
jam pulang tidak berubah sehingga mereka setuju dengan adanya inovasi
dalam metode pembelajaran.
Bagi para guru timbul pertanyaan berkaitan dengan kompensasi  yang diberikan
jika dengan program sekolah yang baru ini jam pulang bertambah sore.  Di
samping itu para guru sepakat perlu dilakukan bedah kurikulum untuk
membahas perlu tidaknya dilakukan pemangkasan. Sejumlah guru juga
menganggap perlu diperhatikan makan siang untuk TK dan SD karena pada
umumnya kantin kurang memadai.

2. Model Program Sekolah 5 Hari (PS5H)
1.     Variabel Model Sekolah 5 Hari

Pengambilan keputusan kelayakan pelaksanaan PS5H  dilakukan dengan
menggabungkan data kualitatif dengan data kuantitatif hasil penelitian.  Untuk
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kepentingan pengambilan keputusan dibuat model PS5H yang didasarkan pada
beberapa variabel dan kriteria.  Variabel digunakan untuk menyusun model,
sedangkan kriteria dilakukan untuk menyeleksi model.

Variabel yang digunakan untuk menyusun model adalah: hari sekolah (H),
jam sekolah (J), dan kegiatan ekstrakurikuler (E). Variabel tersebut dipilih dengan
pertimbangan ketiga variabel tersebut merupakan penciri perubahan sekolah
6 hari menjadi 5 hari.  Dengan terjadinya perubahan pada ketiga variabel
tersebut, maka variabel lainnya seperti kurikulum, akan berubah mengikuti
perubahan variabel penciri.  Untuk kepentingan penyusunan model yang lebih
detail dibuat sub-variabel untuk ketiga variabel di atas sebagai berikut: H1
(hari sekolah Senin sampai Jumat, Sabtu libur total), H2 (hari sekolah Senin
sampai Jumat, Sabtu untuk ekstrakurikuler), H3 (hari sekolah Senin sampai
Jumat, Sabtu untuk kegiatan remedial), J1a (satuan jam pelajaran 45 menit),
J1b (satuan jam pelajaran 40 menit), J2a (jam sekolah per hari tetap), J2b (jam
sekolah per hari bertambah), J3a (jumlah jam pelajaran per minggu untuk
setiap mata pelajaran tetap), J3b (jumlah jam pelajaran per minggu untuk
mata pelajaran tertentu berkurang), E1 (kegiatan ektrakurikuler menjadi satu
dengan jam pelajaran sekolah), E2 (kegiatan ekstrakurikuler dilakukan setelah
jam pelajaran sekolah selesai).

2. Kombinasi dan Penapisan Model
Berdasarkan variabel di atas dapat dilakukan kombinasi yang menghasilkan

48 model.  Setelah dilakukan pengurangan kombinasi yang saling bertentangan,
yaitu variabel H2 hari Sabtu untuk ekstrakurikuler dengan kedua variabel
ekstrakurikuler yaitu E1 dan E2 didapatkan 40 kombinasi.

Setelah didapatkan 40 model di atas, selanjutnya dilakukan penapisan
dengan menggunakan tiga kriteria yaitu: (a) hari Sabtu libur total, (b)
ekstrakurikuler dilaksanakan setelah jam pelajaran, (c) secara logis bisa
dilaksanakan tanpa mengorbankan target pencapaian kurikulum. Kriteria
pertama dan kedua didasarkan pada pilihan responden ( siswa, orang tua dan
guru) dan kriteria ketiga didasarkan pada analisis kemungkinan penerapannya
secara teknis operasional dengan tetap memprioritaskan mutu hasil pendidikan.

Pemilihan kriteria pertama didasarkan kenyataan bahwa 83,07% siswa,
80,60% orang tua, dan 91,27% guru setuju sekolah dilaksanakan dari Senin
sampai Jumat dan hari Sabtu libur.  Kriteria kedua bisa dilihat dari hasil survei
kuesioner 48,46% siswa, 39,42% orang tua memilih kegiatan ekstrakurikuler
dilaksanakan setelah jam belajar selesai.  Guru juga lebih setuju kegiatan
ekstrakurikuler dilaksanakan menjadi satu dengan jam pelajaran (47,16%),
lebih besar dibandingkan yang memilih dilakukan menjadi satu dengan jam
pelajaran (26,20%) atau dilakukan pada hari Sabtu (26,64%).  Kriteria ketiga
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dimaksudkan bahwa pencapaian target kurikulum dan mutu sekolah tidak
menurun dengan kemungkinan berubah lamanya satuan jam pelajaran, serta
jumlah jam pelajaran per minggu.

Berdasarkan hasil penapisan terlihat bahwa model 10, 11, dan 13 yang
dapat memenuhi ketiga kriteria yang ditetapkan. Apabila dikaji lebih lanjut
ketiga model itu dapat dijadikan dua jenis yaitu (a) model yang menganut
satuan pelajaran yang berdurasi tetap (model 11 dan 13) dan (b) model yang
menganut pengurangan durasi satuan pelajaran (model 10).  Adapun variabel
yang membedakan ketiga model itu ialah (a) satuan jam pelajaran, (b) jumlah
jam sekolah per hari, dan (c) jumlah jam pelajaran per minggu. Perbedaan
antara dua model yang berdurasi tetap terletak pada jumlah jam sekolah per
hari dan jumlah jam mata pelajaran per minggu. Pada model 11 jumlah jam
mata pelajaran per minggu tetap sehingga jumlah jam sekolah per hari
bertambah sedangkan model 13 jumlah jam sekolah per hari tetap sehingga
jumlah jam pelajaran per minggu berkurang.  Sedangkan untuk model yang
mengurangi durasi satuan mata pelajaran (model 10) jumlah jam sekolah per
hari tetap dan jumlah jam pelajaran per minggu untuk setiap pelajaran tetap
karena pengurangan dilakukan pada alokasi/durasi waktu untuk setiap mata
pelajaran. Rincian lengkap ketiga model tersebut ditunjukan dalam Tabel 5,
sedangkan penjelasan tentang ketiga model itu adalah sebagai berikut.
Tabel 5
Model  10, 11 dan 13

      Variabel Model 10 Model 11 Model 13

Hari Sekolah Senin s/d Jumat Senin s/d Jumat Senin s/d Jumat

Hari Sabtu Libur total Libur total Libur total

Satuan jam Berkurang Tetap Tetap
pelajaran

Jam sekolah Tetap Bertambah Tetap
per hari

Jam pelajaran Tetap Tetap Berkurang
per minggu

Kegiatan Sesudah jam Sesudah jam Sesudah jam
ekstrakurikuler pelajaran pelajaran pelajaran
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1. Model 10
Sekolah dilakukan Senin sampai Jumat, Sabtu libur total, satuan jam

pelajaran berkurang lima menit, jam sekolah per hari tetap, jumlah jam
pelajaran per minggu untuk setiap mata pelajaran tetap, dan kegiatan
ekstrakurikuler dilakukan setelah jam pelajaran sekolah selesai.

Dengan model ini jam sekolah tidak berubah, sehingga jam pulang sekolah
siswa tidak berubah kecuali pada hari-hari ketika kegiatan ekstrakurikuler yang
memerlukan waktu sekitar 60 menit. Namun perlu diketahui bahwa masing-
masing siswa biasanya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler hanya satu kali dalam
lima hari sekolah. Dengan demikian siswa mengalami keterlambatan pulang
dari sekolah hanya sekali dalam seminggu dan hal ini sudah dialami oleh siswa
dalam sistem enam hari sekolah seminggu.

Perubahan sekolah enam hari menjadi lima hari sekolah mengakibatkan
pengurangan pertemuan tatap muka di kelas selama 120 menit (pertemuan
hari Sabtu) untuk TK atau dari 870 menit menjadi 750 menit per minggu.
Untuk SD terjadi pengurangan lima menit untuk setiap satuan mata pelajaran
yang berarti dari 30 menjadi 25 menit untuk kelas 1 dan 2 serta dari 40 menjadi
35 menit untuk kelas 3 sampai 6. Sedangkan untuk SLTP, SMU, dan SMK terjadi
perubahan dari 45 menjadi 40 menit untuk setiap satuan mata pelajaran.

Jika model ini dilaksanakan yang harus banyak berubah adalah metoda
pembelajaran.  Perubahan yang dimaksud adalah peningkatan efisiensi dan
efektifitas, yaitu pencapaian target kurikulum dengan waktu satuan mengajar
per mata pelajaran berkurang 5 menit.

Pengurangan waktu lima menit untuk alokasi waktu setiap mata pelajaran
di semua jenis dan tingkat pendidikan pada hakikatnya tidak akan mengurangi
pencapaian target kurikulum dan mutu proses dan hasil pembelajaran apabila
guru dapat mengelola dan menggunakan waktu itu  secara efisien dan efektif
baik pada awal, selama dan akhir proses pembelajaran di kelas. Efisiensi dan
efektivitas penggunaan waktu ini akan dapat lebih ditingkatkan apabila disertai
dengan peningkatan/penyempurnaan metodologi pembelajaran yang dilakukan
guru. Metodologi pembelajaran ini termasuk pemilihan, teknik penyajian,
pemanfaatan media dan teknik evaluasi bahan ajar. Pendapat ini juga diperkuat
dengan pengalaman guru yang disampaikan dalam focus group discussion
dalam penelitian ini.

Cara lain yang dapat diterapkan untuk tidak mengorbankan mutu hasil
pembelajaran sebagai akibat pengurangan waktu lima menit untuk setiap jam
pelajaran ialah dengan cara  menghindari (1)  pengulangan bahan ajar yang
duplikasi antar mata pelajaran/bidang studi, dan (2) penyampaian/penjelasan
bahan ajar yang dapat dipelajari atau dikerjakan sendiri oleh siswa. Kedua
cara ini dapat dilakukan setelah guru menganalisis bahan ajar atau kurikulum.
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Walaupun Model 10 ini dapat diterapkan dengan catatan-catatan seperti
yang dikemukakan di atas, sekolah-sekolah yang telah menerapkan sekolah
lima hari dan diobservasi dalam penelitian tidak menerapkan model ini dengan
alasan orang tua tidak keberatan jumlah jam sekolah ditambah (pulang sore
hari). Di pihak lain orang tua merasa “lebih aman” apabila siswa lebih lama
dalam bimbingan dan pengawasan sekolah sehingga hari Sabtu masih  juga
dimanfaatkan untuk kegiatan ekstrakurikuler.
2. Model 11

Sekolah dilakukan Senin sampai Jumat, Sabtu libur total, satuan jam
pelajaran tetap, jam sekolah per hari bertambah, jumlah jam pelajaran per
minggu untuk setiap mata pelajaran tetap, dan kegiatan ekstrakurikuler
dilakukan setelah jam pelajaran sekolah selesai.

 Sebagai akibat hari Sabtu tidak dipergunakan sebagai hari belajar di sekolah
sedangkan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran masih tetap 45 menit
maka Model 11 ini mengadakan perubahan jumlah jam sekolah per hari. Hal
ini juga berlaku untuk TK yang tidak menggunakan alokasi waktu berdasarkan
mata pelajaran/bidang studi. Jumlah jam anak TK berada di sekolah akan
mengalami penambahan, dari 150 menit per hari (Senin sampai Jumat) dan
120 menit pada hari Sabtu, menjadi 175 menit per hari dari hari Senin sampai
dengan Jumat atau bertambah rata-rata 25 menit per hari.

Penerapan model ini untuk SD akan mengakibatkan siswa berada di sekolah
per hari lebih lama dari biasanya (enam hari sekolah). Jumlah jam siswa
berada di sekolah bertambah rata-rata 30 menit per hari. Khususnya pada
hari-hari diselenggarakan ekstrakurikuler maka pertambahan itu menjadi sekitar
90 menit. Sedangkan untuk SLTP dan SMU pertambahan jam sekolah per hari
itu rata-rata 45 menit dan pada hari-hari diselenggarakan ekstrakurikuler akan
bertambah 105 menit. Untuk SMK pertambahan jam sekolah per hari antara
45-90 menit di luar kegiatan ekstrakurikuler.

Penerapan model ini mungkin menimbulkan masalah bagi sekolah-sekolah
yang menggunakan sarana pendidikan (gedung, perpustakaan, dan
laboratorium, dan fasilitas olahraga dengan lembaga pendidikan lain) sehingga
perlu pengkajian lebih lanjut. Sekolah-sekolah yang sudah menerapkan sekolah
lima hari menggunakan model ini dengan tambahan hari Sabtu masih diisi
dengan kegiatan ekstrakurikuler di dalam atau di luar lingkungan sekolah.
3. Model 13

Sekolah dilakukan Senin sampai Jumat, Sabtu libur total, satuan jam
pelajaran tetap, jam sekolah per hari tetap, jumlah jam pelajaran per minggu
untuk setiap mata pelajaran berubah, dan kegiatan ekstrakurikuler dilakukan
setelah jam pelajaran sekolah selesai.
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Model ini mengadakan perubahan pada jumlah pelajaran per Minggu,
dengan perkataan  lain mengurangi frekuensi pertemuan tatap muka di kelas
untuk mata-pelajaran tertentu untuk mempertahankan agar jumlah jam sekolah
per hari tidak berubah dari yang berlaku selama ini (sekolah enam hari). Untuk
TK terjadi pengurangan waktu interaksi dengan guru di kelas per minggu
sejumlah 120 menit sedangkan di kelas 1 dan 2 SD berkurang 120 menit atau
4 jam pelajaran tatap muka, serta untuk kelas 3 sampai 6 berkurang 240
menit atau 6 jam pelajaran tatap muka, untuk SLTP berkurang 180 menit atau
4 jam pelajaran tatap muka, untuk SMU terjadi pengurangan 315 menit atau 7
jam pelajaran tatap muka, dan untuk SMK terjadi pengurangan 180 menit
atau 6 jam pelajaran tatap muka.

Untuk mengatasi pengurangan jam tersebut langkah-langkah yang dapat
dilakukan ialah (1) mengidentifikasi mata pelajaran yang mungkin dikurangi
jam pelajaran tatap muka, (2) mengadakan “penyiangan” kurikulum, dan
(3)mengubah/menyempurnakan metodologi pembelajaran. Sekolah-sekolah
yang telah menerapkan sekolah lima hari nampaknya tidak menerapkan model
ini karena dianggap cenderung berisiko mengurangi mutu hasil pembelajaran.

Apabila tujuan mempertahankan atau meningkatkan  mutu hasil belajar
tetap dipertahankan sedangkan  waktu pembelajaran diharapkan berubah maka
metodologi pembelajaran perlu mengalami  perubahan dan  penyempurnaan.

 3. Analisis Model

Ketiga model terpilih (model 10, 11, dan 13) memiliki keunggulan dan kelemahan
yang bersifat umum dan khusus dilihat dari kepentingan Yayasan/Pengelola
sekolah, orang tua, siswa dan tenaga kependidikan. Secara umum keunggulan
dan kelemahan tersebut adalah seperti tertera dalam Tabel 6

Sejumlah keunggulan dan kelemahan PS5H seperti yang diidentifikasi pada
Tabel 6 kemungkinan besar akan dihadapi oleh yayasan/pengelola, orang tua,
khususnya pada tahap awal pelaksanaan kebijakan PS5H. Keadaan yang
demikian adalah wajar sebagai konsekuensi suatu perubahan.

Di samping keunggulan dan kelemahan umum ketiga model itu, masing-
masing memiliki keunggulan dan kelemahan yang berciri khas sebagaimana
terlihat dalam Tabel 6,7, dan 8.

Memperhatikan keunggulan dan kelemahan yang diidentifikasi tersebut sulit
dapat ditarik kesimpulan untuk menggeneralisasi model yang terbaik untuk
semua sekolah. Ciri atau keadaan yang berbeda yang dimiliki sekolah dapat
membutuhkan model PS5H yang berbeda pula.

Dilihat dari jenis pendidikan, secara umum  nampaknya SMK  hanya mungkin
menerapkan model 11 dan akan mengalami kesulitan yang sangat berarti untuk
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menerapkan model 10 atau 13 karena kedua model itu melakukan pengurangan
alokasi waktu belajar di sekolah. Perlu diketahui bahwa SMK harus banyak
melakukan praktek yang alokasi waktunya mungkin sulit dapat dikurangi.

Pemilihan dan penerapan model dapat dilakukan oleh masing-masing sekolah
BPK PENABUR Jakarta dengan pertimbangan:
1. Memperhatikan kelebihan dan kekurangan yang disebutkan serta keadaan

di sekolah yang bersangkutan.
2. Sekolah dapat mengembangkan model yang dipilih dan sesudah kurun

1. Dapat meningkatkan use
factor sarana sekolah
karena hari Sabtu  dapat
dipergunakan untuk
kegiatan keagamaan,
sosial, atau komersial dan
sewaktu-waktu (bukan
setiap Sabtu) dapat
dipergunakan untk ke-
giatan meningkatkan
kemampuan profesional
guru (lokakarya, seminar,
atau rapat) .

2. Dapat meningkatkan
popularitas sekolah
apabila program Sekolah
5 Hari meningkatkan mutu
proses dan hasil pen-
didikan.

1. Dapat menggunakan hari
Sabtu untuk keperluan
keluarga secara bersama-
sama ( kegiatan
kerohanian, sosial atau
rekreasi)

2. Dapat menyertakan anak
membantu usaha orang
tua.

1. Yayasan perlu menye-
diakan dana, tenaga,
dan waktu khusus untuk
mempersiapkan tenaga
kependidikan secara
intensif untuk melaksa-
nakan PS5H.

2. Dapat menurunkan
popularitas sekolah
apabila PS5H tidak
dapat mempertahankan
atau meningkatkan
mutu proses dan hasil
pendidikan.

1. Bagi orang tua yang
mempunyai kesibukan
yang tidak dapat
menyertakan anak,
perlu mengatur kegiatan
anak pada hari Sabtu.

2. Orang tua perlu
melakukan pengawasan
khusus terhadap anak
pada hari Sabtu.

Yayasan/
Pengelola

Orang Tua

Aspek       Keunggulan                    Kelemahan

Tabel 6
Keunggulan dan Kelemahan Umum Model 10, 11, 12
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Siswa

Tenaga Ke-
pendidikan

1. Dapat berkumpul dan
rekreasi bersama orang
tua sehingga mempererat
hubungan anggota ke-
luarga.

2. Dapat mnggunakan hari
Sabtu untuk menambah
pengetahuan dan kete-
rampilan yang tidak
diperoleh di sekolah,
dapat melakukan dan
mengembangkan hobi,
dapat membantu orang
tua.

1. Dapat mempererat hu-
bungan dalam keluarga
dengan berkumpul, be-
kerja, melakukan kegiatan
kerohanian, atau berekre-
asi bersama keluarga.

2. Dapat meningkatkan
kemampuan dan keteram-
pilan profesional.

3. Dapat meningkatkan
kesegaran, motivasi dan
produktivitas kerja karena
hari Sabtu libur.

4. Dapat melakukan peker-
jaan lain untuk menambah
penghasilan.

1. Siswa yang tidak dapat
menggunakan hari
Sabtu untuk kegiatan
positif dapat melaku-
kan kegiatan-kegiatan
yang bersifat negatif.

1. Kehilangan uang/
insentif untuk transport
dan makan siang yang
selama ini mungkin
diterima karyawan
pada hari Sabtu.

Aspek       Keunggulan                    Kelemahan

Tabel 7
Keunggulan dan Kelemahan Model 10

Siswa 1. Dapat meningkatkan
efisiensi penggunaan
sarana, listrik, dan air.

1. Memerlukan upaya
peningkatan kemampu-
an guru menganalisis

Aspek       Keunggulan                    Kelemahan
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Aspek       Keunggulan                    Kelemahan

Tabel 7 (lanjutan)
Keunggulan dan Kelemahan Model 10

Yayasan /
Pengelola

Orang Tua

Siswa

Guru

2. Tidak mengadakan per-
ubahan lingkungan; ke-
adaan yang ada selama
ini dapat dipertahankan.
Memerlukan upaya pe-
ningkatan kemampuan
guru menganalisis kuri-
kulum dam mengem-
bangkan metodologi
pembelajaran melalui
pelatihan/training khusus
untuk masing-masing
jenjang dan tingkat pen-
didikan.

Tidak perlu mengubah jadwal
antar-jemput anak
Memerlukan lebih banyak
pengawasan dan bimbingan
belajar di rumah.

Tidakmengalami penye-
suaian jadwal waktu belajar
di sekolah kecuali hari Sabtu.
Memerlukan penyesuaian
cara belajar akibat pengura-
ngan waktu 5 menit untuk
setiap jam pelajaran serta
perubahan metode pem-
belajaran.

Tidak mengganggu kegiatan
guru yang selama ini di-
lakukan di luar sekolah.

kurikulum dan mengem-
bangkan metodologi pem-
belajaran melalui pelatih-
an/ training khusus untuk
masing-masing jenjang
dan tingkat pendidikan.

Memerlukan lebih banyak
pengawasan dan bimbing-
an belajar di rumah.

Memerlukan penyesuaian
cara belajar akibat
pengurangan waktu 5
menit untuk setiap jam
pelajaran serta perubahan
metode pembelajaran.

Menuntut kemampuan
guru mengelola kelas lebih
efektif dan efisien dengan
m e n g e m b a n g k a n
metodologi pembelajaran.
Menuntut guru melakukan
lebih banyak  persiapan
mengajar
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Aspek       Keunggulan                    Kelemahan

Yayasan/
Pengelola

Orang Tua

Siswa

Guru

Tidak perlu melakukan upaya
khusus untuk penyesuaian
sistem pembelajaran.
1. Perlu penyesuaian/pena-

taan  keadaan lingkungan
2. Sulit dapat dilakukan

untuk sekolah double
shift, atau yang meng-
gunakan sarana pen-
didikan bersama dengan
lembaga pendidikan lain.

Merasa lebih “aman” karena
anaknya lebih lama dalam
pengawasan sekolah

Waktu belajar di sekolah
bertambah (Senin-Jumat);
dapat mengurangi kesem-
patan berbuat hal-hal  negatif
di luar sekolah.

Tidak memerlukan upaya
khusus untuk mengadakan
analisis kurikulum dan
pengembangan metodologi
pembelajaran.

Tabel 8
Keunggulan dan Kelemahan  Model 11

1. Perlu penyesuaian/
penataan keadaan ling-
kungan.

2. Sulit dapat dilakukan
untuk sekolah double
shift, atau yang meng-
gunakan sarana pen-
didikan bersama dengan
lembaga pendidikan lain.

1. Memerlukan pengatur-
an/penyesuaian jemput-
an anak.

2. Memerlukan penyediaan
makan siang

1. Siswa dapat jenuh dan
lelah sehingga proses
pembelajaran kurang
efektif.

2. Siswa yang tinggal jauh
dari sekolah, tiba di
rumah menjelang ma-
lam.

3. Dapat mengurangi
waktu dan semangat
belajar siswa pada
malam hari.

1. Mengurangi peluang
guru untuk melakukan
pekerjaan lain di luar
sekolah (Senin-Jumat)

2. Menuntut lebih banyak
persiapan guru pada
malam hari.
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4.  Penerapan Program Sekolah 5 Hari

Asumsi yang dipakai dalam melakukan perubahan dari enam menjadi lima
hari sekolah ialah bahwa perubahan itu akan dapat mempertahankan dan
bahkan meningkatkan mutu pendidikan di masing-masing sekolah. Di lain pihak
perubahan kebijakan itu diharapkan sesuai dengan harapan siswa, orang tua
dan guru serta selaras dengan  visi dan misi BPK Penabur.

Mengacu pada asumsi itu maka penerapan PS5H dapat didasarkan atas 2
(dua) alternatif keputusan berikut.
a. Alternatif I: PS5H segera dilaksanakan dengan sumberdaya dan kondisi

yang dimiliki sekarang.

Yayasan

Orang Tua

Siswa

Guru

Aspek       Keunggulan                    Kelemahan

Tabel 9
Keunggulan dan Kelemahan Model 13

1. Dapat meningkatkan
efisiensi penggunaan
sarana, listrik, dan air.

2. Tidak mengadakan per-
ubahan lingkungan; ke-
adaan yang ada selama ini
dapat dipertahankan.

Tidak perlu mengubah jadwal
antar-jemput anak.

Tidak perlu melakukan pe-
nyesuaian jam sekolah

Mengurangi beban mengajar
guru.

Memerlukan upaya pening-
katan kemampuan guru
menganalisis kurikulum
dam mengembangkan
metodologi pembelajaran
melalui pelatihan/training
khusus untuk masing-
masing jenjang dan tingkat
pendidikan.

Memerlukan lebih banyak
pengawasan dan bim-
bingan belajar di rumah.

Memerlukan penyesuaian
cara belajar

1. Dapat mengurangi
penghasilan guru

2. Dapat menimbulkan
pengurangan tenaga
pengajar.
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b. Alternatif II: PS5H dilaksanakan melalui persiapan sumberdaya dan kondisi
yang lebih baik.

Untuk alternatif I, model yang nampaknya paling sesuai adalah Model 11
karena model tersebut tidak memerlukan banyak persiapan serta pada dasarnya
hanya menggeser alokasi waktu belajar hari Sabtu ke hari Senin sampai Jumat.
Untuk alternatif II model yang nampaknya paling sesuai adalah Model 10 dan
Model 13 karena kedua model itu memberikan tenggang waktu untuk persiapan.
a. Alternatif I: PS5H segera dilaksanakan

Rekomendasi yang diusulkan adalah model 11, yaitu Sabtu libur, jumlah
jam pelajaran per minggu tetap, satuan jam pelajaran tetap, pulang lebih
lambat dan kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setelah jam pelajaran selesai.
Model ini dipilih dengan beberapa alasan yaitu: (a) untuk melaksanakan model
ini yayasan tidak perlu melakukan upaya khusus untuk penyesuaian
pembelajaran, (b) sebagian besar guru tidak keberatan pulang lebih lambat .

Jika model ini dilaksanakan maka orang tua perlu melakukan pengaturan
dan/atau penyesuaian jemputan dan menyediakan makan siang.  Pelaksanaan
model ini juga dapat menyebabkan siswa jenuh dan lelah sehingga proses
pembelajaran kurang efektif, siswa perlu beradaptasi dengan jam pulang yang
lebih lambat, serta dapat mengurangi waktu dan semangat belajar siswa
sepulang dari sekolah.  Efek kepulangan lebih lambat akan lebih terasa untuk
siswa yang tinggal jauh dari sekolah.  Bagi guru pelaksanaan program ini akan
mengurangi kesempatan untuk melakukan pekerjaan lain di luar sekolah atau
harus melakukan penjadwalan ulang, serta menuntut persiapan yang lebih
banyak.

Persiapan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan model ini adalah sebagai
berikut:
1. Penataan dan penyesuaian keadaan lingkungan antara lain untuk

penyesuaian fasilitas kantin, toilet, ruang istirahat, dan lain sebagainya.
2. Penyediaan arena kegiatan luar kelas (khusus untuk TKK) yang lebih

memadai yang perlu dijabarkan lebih lanjut untuk tiap sekolah dalam
plan of action.

3. Penyediaan alat peraga yang memadai (terutama untuk TKK dan SDK)
yang perlu dijabarkan lebih lanjut untuk tiap sekolah dalam plan of ac-
tion.

4. Perangkat OHP untuk tiap kelas (SLTPK, SMUK dan SMKK) sehingga dapat
meningkatkan efisiensi pemanfaatan waktu dan sekaligus
mengembangkan teknologi pembelajaran. Pengembangan ini diharapkan
dapat memberikan hasil belajar yang lebih baik
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5. Transparansi materi ajar untuk tiap mata pelajaran, tiap kelas untuk
SLTPK, SMUK dan SMK. Sebaiknya transparansi dibuat oleh tim khusus
(sentralisasi) agar: (a) dapat dilakukan standarisasi materi ajar, (b)
meningkatkan efisiensi biaya pembuatan transparansi, (c) lebih mudah
melakukan animasi sehingga transparansi menjadi lebih menarik, (d)
meningkatkan motivasi guru dan siswa dalam proses belajar mengajar.

6. Latihan penggunaan perangkat OHP bagi para guru SLTPK, SMUK dan
SMKK.

7. Penyediaan ruang sumber belajar untuk guru dan siswa.
8. Alat bantu pengajaran lain seperti Opaque, LCD Projector, multimedia

untuk tiap sekolah, dan penyesuaian keadaan lingkungan.
Apabila jajaran tenaga kependidikan (guru dan karyawan) telah cukup

dipersiapkan maka pelaksanaan model 11, pada waktunya dapat dialihkan ke
model 10 atau model 13 yang cenderung lebih diminati karena mengurangi
kejenuhan dan kelelahan.

Perlu dicatat pula bahwa sekolah yang harus membagi penggunaan ruang
kelas dengan lembaga pendidikan lain, sulit dapat menerapkan model 11 yang
menuntut pulang lebih lambat. Selama keadaan masih seperti itu maka untuk
sekolah dengan kondisi demikian, alternatif yang mungkin hanyalah model 10
dan model 13 (jam pulang tetap) dengan konsekuensi membutuhkan persiapan
yang lebih lama dan lebih intensif.

b. Alternatif II : PS5H dilaksanakan melalui persiapan
Salah satu alternatif rekomendasi yang diusulkan adalah model 10, yaitu

Sabtu libur, jumlah jam pelajaran per minggu tetap, satuan jam pelajaran
dikurangi 5 menit, jam pulang tetap, dan ekstrakurikuler dilaksanakan setelah
jam pelajaran selesai.  Model ini dipilih dengan alasan (a) Hasil kuesioner
siswa yang memperlihatkan  83,07%  menyatakan setuju PS5H, namun hanya
56,75%  yang tidak keberatan pulang lebih lambat. Hal ini mengindikasikan
kecenderungan siswa yang apabila dimungkinkan tidak pulang lebih lambat
dari sekarang. (b) Hasil kuesioner siswa yang menyatakan beban belajar berat
(pada pertanyaan terbuka) sebagian besar dengan alasan karena pulang terlalu
sore (c) aspirasi dari peserta Focus Group Discussion kelompok orangtua yang
sebagian besar mengharapkan sedapatnya siswa tidak pulang lebih lambat.
Semua aspirasi tersebut di atas perlu ditampung  untuk memelihara motivasi
belajar siswa. Dengan motivasi yang lebih baik diharapkan proses belajar
mengajar dapat berlangsung dengan lebih efektif sehingga dapat memberikan
hasil belajar yang lebih baik
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Apabila pelaksanaan Program Sekolah 5 Hari dimulai dengan Model 11
maka diasumsikan bahwa sekolah telah memenuhi berbagai sarana yang
dibutuhkan pada pelaksanaan Model 11 tersebut. Dengan demikian yang perlu
dipersiapkan lebih lanjut pada penerapan model 10 ini adalah: (a) analisis
kurikulum yang mencakup materi, metoda dan sarana pembelajaran dengan
hasil analisis berupa pemendekan  satuan jam pelajaran dengan berbagai
aspeknya, (b) rancangan penghitungan kompensasi remunerasi yang berkaitan
dengan perubahan program sekolah.

Apabila sekolah langsung melaksanakan Program Sekolah  5 Hari dengan
Model 10 ini maka persiapan seperti pada Model 11 tetap harus dilakukan.

Alternatif lain yang diusulkan adalah model 13,  yaitu Sabtu libur, jumlah
jam pelajaran per minggu dikurangi, satuan jam pelajaran tetap, jam pulang
tetap, dan kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setelah jam pelajaran selesai.
Model ini dipilih dengan alasan (a) Hasil kuesioner siswa yang memperlihatkan
83,07% menyatakan setuju PS5H, namun hanya 56,75% yang tidak keberatan
pulang lebih lambat. Hal ini mengindikasikan kecenderungan siswa yang apabila
dimungkinkan tidak pulang lebih lambat dari sekarang. (b) Hasil kuesioner
siswa yang menyatakan beban belajar berat (pada pertanyaan terbuka)
sebagian besar dengan alasan karena pulang terlalu sore (c) aspirasi dari
peserta Focus Group Discussion kelompok orangtua yang sebagian besar
mengharapkan sedapatnya siswa tidak pulang lebih lambat.  Semua aspirasi
tersebut di atas perlu ditampung  untuk memelihara motivasi belajar siswa.
Dengan motivasi yang lebih baik diharapkan proses belajar mengajar dapat
berlangsung dengan lebih efektif sehingga dapat memberikan hasil belajar
yang lebih baik

Apabila pelaksanaan Program Sekolah 5 Hari dimulai dengan Model 11
maka diasumsikan bahwa sekolah telah memenuhi berbagai sarana yang
dibutuhkan pada pelaksanaan Model 11 tersebut. Dengan demikian yang perlu
dipersiapkan lebih lanjut pada penerapan model 13 adalah: (a) analisis
kurikulum yang mencakup materi, metoda dan sarana pembelajaran dengan
hasil analisis berupa pengurangan jumlah jam pelajaran dengan berbagai
aspeknya, (b) rancangan penghitungan kompensasi remunerasi guru dan
karyawan yang berkaitan dengan perubahan program sekolah. Apabila sekolah
langsung melaksanakan Program Sekolah  5 Hari dengan Model 13 ini maka
persiapan seperti pada Model 11 tetap harus dilakukan.
Agar penerapan masing-masing model PS5H dapat berjalan dengan baik serta
sekaligus meningkatkan mutu pendidikan maka pada dasarnya  persiapan yang
diperlukan berkaitan dengan (1) tenaga kependidikan khususnya guru, (2)
sarana pendukung, dan (3) manajemen.
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a. Guru.
Melalui program khusus kemampuan guru menelaah dan menganalisis
kurikulum perlu ditingkatkan.  Kurikulum disini mencakup isi metodologi
pembelajaran termasuk pengelolaan kelas, media pembelajaran, dan
teknik evaluasi.   Persiapan ini sangat diperlukan untuk penerapan model
10 dan 13.

b. Sarana Pendukung
Pihak sekolah perlu menyediakan dan mempersiapkan sarana pendukung
seperti perpustakaan, laboratorium, listrik, air, dan kantin sekolah.
Peningkatan sarana pendukung ini sangat menentukan keberhasilan
penerapan masing-masing model tersebut.

c. Manajemen
Penataan manajemen sekolah perlu dilakukan selaras dengan penerapan
PS5H, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan jadwal kegiatan
sekolah, pemanfaatan sumber-sumber belajar yang ada di sekolah,
supervisi serta pemanfaatan hasil supervisi sebagai umpan balik untuk
meningkatkan mutu manajemen, sistem pemberian imbalan/insentif
kepada guru dan tenaga kependidikan lainnya, dan pelayanan administrasi
kependidikan.

F. Kesimpulan dan saran

1. Kesimpulan
a. Pada umumnya siswa, orang tua, dan guru setuju dilaksanakannya pro-

gram sekolah 5 hari.
b. Terdapat 3 model yang layak untuk dipakai di lingkungan sekolah BPK

Penabur Jakarta yaitu Model 10, 11, 13.  Masing-masing model memiliki
ciri tersendiri yang dapat dipilih dan dikembangkan oleh masing-masing
sekolah, model yang ideal adalah Model 10 dan 13. Apabila program
sekolah 5 hari akan dilaksanakan segera Model 11 yang paling sesuai.

c. Sungguhpun diperoleh informasi PS5H dapat memenuhi keinginan siswa,
orangtua, dan guru, belum diperoleh data yang dapat membuktikan adanya
pengaruh positif dan signifikan dari PS5H terhadap peningkatan mutu
proses dan hasil pembelajaran. Agar penyelenggaraan pembelajaran
dapat berlangsung dengan baik diperlukan persiapan yang terencana
berkaitan dengan sumber daya dan kondisi dalam penerapan PS5H.
Sementara itu PS5H nampaknya tidak secara otomatis lebih efisien dilihat
dari biaya penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan sekolah
enam hari.
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2. Saran
1. Meskipun pada umumnya guru, orang tua dan siswa setuju pelaksanaan

program sekolah 5 hari, pelaksanaannya masih memerlukan persiapan
akademik, administrasi, dan teknis.

2. Persiapan akademik yang diperlukan untuk pelaksanaan program sekolah
5 hari terutama adalah penataran/pelatihan guru yang berkaitan dengan
pemahaman dan penjabaran kurikulum serta metodologi pembelajaran.

3. Persiapan administrasi dan teknis yang perlu dilakukan sehubungan dengan
pelaksanaan program sekolah 5 hari adalah perijinan dari Departemen
Pendidikan Nasional, perubahan sumber pembelajaran, penataan sistem
penggajian tenaga pendidikan.
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