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Abstract 

The learning activities of full day school students at Al Hikmah Elementary School in Surabaya are interesting to 

study. The formulation of the problem in this study is how student learning activities in the implementation of a full 

day school system at Al Hikmah Elementary School Surabaya. The research method used is ethnographic method. 

The technique of collecting data through observation and in-depth interviews by related informants. The data 

analysis technique is done qualitatively. The data obtained were analyzed using the cultural theory of teaching 

cultures from Margaret Mead. The results of this study indicate that learning activities especially in grade 5 are 

often done in groups by being led by peer tutors chosen by the homeroom teacher. The purpose of peer tutoring is to 

make it easier to understand the subject matter. Activities are not only in the classroom but also direct practice 

outside the classroom, the goal is that students can understand the subject matter with the experience they are 

doing. SD Al Hikmah uses the Scientific learning method. The application of this scientific method uses a 4M 

approach, namely Observing, Digging information, Giving comments, and Providing answers about the lesson 

being given. Al Hikmah Elementary School is a modern Islamic school that combines aspects of science and 

religion. Various kinds of learning activities carried out by Al Hikmah Elementary School students while in school 

from morning to evening. Students can exchange ideas and discuss subject matter in groups of peer tutors in the 

class. 

Keywords: Activity of elementary school students, full day school, peer tutors 

 

Abstrak 

Aktivitas belajar siswa full day school pada Sekolah Dasar Al Hikmah Surabaya menarik untuk diteliti lebih 

mendalam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aktivitas belajar siswa  full day school di SD 

Al Hikmah Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah  metode etnografi. Teknik pengumpulan data 

melalui observasi dan wawancara mendalam kepada  informan guru, walikelas, kepala sekolah, siswa kelas 5. 

Teknik analisis data dilakukan secara  kualitatif.  Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Teori Kebudayaan 

Mengajar (teaching cultures) dari Margaret Mead. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas belajar 

khususnya di kelas 5 dilakukan dengan cara berkelompok dengan dipimpin tutor sebaya/ketua dari siswa yang 

dipilih oleh wali kelas. Tujuan dibentuk tutor sebaya agar mempermudah memahami materi pelajaran. Aktivitas 

tidak hanya di dalam kelas namun juga praktik langsung di luar kelas, tujuannya agar siswa dapat memahami materi 

pelajaran dengan pengalaman yang dilakukan. SD Al Hikmah menggunakan metode pembelajaran Scientific. 

Penerapan metode scientific ini menggunakan pendekatan 4 M yaitu Mengamati, Menggali informasi, Memberi 

komentar, dan Memberikan jawaban tentang pelajaran yang sedang diberikan. SD Al Hikmah adalah sekolah Islam 

modern yang menggabungkan aspek ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Berbagai macam aktivitas belajar yang 

dilakukan oleh siswa SD Al Hikmah saat berada di sekolah mulai dari pagi hingga sore hari. Siswa dapat saling 

bertukar pikiran dan berdiskusi mengenai materi pelajaran dalam kelompok tutor sebaya di kelas tersebut. 

Kata kunci: Aktivitas siswa SD, Full day School, Tutor Sebaya, 4 M 
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Pendahuluan  

Pendidikan memegang peranan 

penting dalam kehidupan masyarakat dan 

kebudayaan. Maka dari itu dalam kehidupan 

masyarakat modern, lembaga-lembaga 

pendidikan dijadikan suatu tempat yang 

penting untuk mencetak generasi penerus 

bangsa. Pendidikan, masyarakat dan 

kebudayaan adalah tiga hal yang menyatu 

dalam suatu wadah. Kebudayaan menjadi 

dasar, masyarakat sebagai penyedia sarana, 

pendidikan adalah kegiatan untuk 

melestarikan dan mengembangkan nilai-

nilai yang mengikat kehidupan dalam 

masyarakat (Tilaar, 2003).  

Full Day School  adalah proses 

belajar mengajar yang diberlakukan mulai 

pagi hari hingga sore hari. Menurut 

Sulistyaningsih (2008) full day school 

merupakan sekolah umum yang memadukan 

ilmu pengetahuan agama secara intensif 

dengan memberi tambahan waktu khusus. 

Full day school dapat menjadi alternatif 

untuk memenuhi tuntutan pendidikan di era 

modern saat ini.  

Melalui pembelajaran sistem full day 

school para siswa dibekali dengan 

pengetahuan, nilai-nilai agama, dan nilai 

moral sehingga mereka dapat terhindar dari 

dampak negatif globalisasi. Peran sekolah 

full day school mengajarkan kebiasaan 

hidup mandiri, terampil, kreatif, dan 

menjunjung tinggi nilai-nilai agama. 

Aktivitas belajar siswa dapat dikontrol 

dengan jadwal yang sudah ditentukan. 

pengelolaan pembelajaran yang baik akan 

mampu menentukan kualitas pembelajaran 

sistem full day school. 

Menurut Eggen dan Kauchak dalam 

Sunaryo (2001), bahwa pembelajaran sistem 

full day school, siswa diajak untuk aktif 

pada setiap proses belajar baik di dalam 

kelas maupun di luar kelas dengan tujuan 

untuk meningkatkan kreatifitas dan 

kemandirian siswa dalam menerima 

pelajaran yang diberikan oleh guru. 

Aktivitas siswa ini menghasilkan 

kemampuan belajar dan peningkatan 

kemampuan pengetahuan serta 

pengembangan keterampilan berpikir 

(thinking skills). 

Beberapa penelitian terdahulu 

membahas mengenai proses pembelajaran di 

sekolah. Hasil penelitian Antika (2014) 

menunjukkan bahwa proses pembelajaran 

berbasis Student Centered Learning (SCL) 



Mentari Agustin Alif, “Peran Tutor Sebaya di SD Al-Hikmah Surabaya”, hal. 62-77 
 

 
 

 

BioKultur, Vol. VIII/No.1/Januari-Juni2019, hal. 64 
  

 
 
 

telah meningkatkan hasil belajar tinggi,  

siswa lebih mandiri dan kreatif dalam 

belajar.   

Penelitian Utami (2010) 

menyimpulkan bahwa terdapat 4 metode 

pembelajaran yang digunakan Sekolah 

Dasar Alam Insan Mulia Surabaya, yaitu 

enjoyfull learning, contextual teaching and 

learning, cooperative learning, dan 

integrated learning. Siswa-siswi dilibatkan 

secara penuh aktif dan kreatif dalam belajar, 

baik di dalam kelas maupun ketika sedang 

praktik langsung belajar di luar kelas. 

Mereka juga diajarkan untuk kooperatif 

yaitu bekerja bersama tim atau gotong 

royong untuk memecahkan suatu masalah 

sehingga daya imajinasi anak dapat 

berkembang sesuai dengan perkembangan 

pribadi mereka. 

Penelitian yang serupa mengenai sekolah 

full day school yakni penelitian yang 

dilaksanakan oleh Cindepuri (2005), 

menyimpulkan bahwa banyaknya orang tua 

yang berkarir di luar rumah mengakibatkan 

semakin berkurangnya frekuensi untuk 

bertemu dengan anak mereka di rumah 

untuk melakukan proses sosialisasi nilai-

nilai spiritual. Orang tua kawatir terhadap 

dampak negatif media massa, globalisasi 

dan gaya hidup. Sistem pendidikan full day 

school ini membantu orang tua dalam 

pengawasan. Hal ini berkaitan dengan 

perkembangan kepribadian moral dan agama 

karena banyaknya waktu antara guru dan 

siswa di sekolah. 

Full day school merupakan inovasi baru 

dalam bidang pendidikan. Sekolah swasta Al 

Hikmah berbasis Islam ini menerapkan 

sistem full day school kepada siswanya 

dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan dan suatu alternatif guna 

meningkatkan prestasi belajar siswa. SD ini 

dikelola Yayasan Lembaga Pendidikan 

Islam yang keberadaannya sangat 

berpengaruh dalam mengembangkan 

pengetahuan agama dan pengetahuan umum. 

Sehingga visi dan misi sekolah tersebut 

adalah berbudi dan berprestasi dimana 

akhlak menjadi yang utama kemudian 

menjadi siswa yang berprestasi.  

Siswa lebih banyak memperoleh 

keuntungan secara akademik. Durasi waktu 

belajar juga menjadi pengalaman tersendiri 

bagi siswa. Tidak hanya akademik namun 

siswa juga mendapatkan keuntungan secara 

sosial (Muhaimin, 2004). Dengan adanya 
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sekolah sehari penuh, menunjukkan anak-

anak akan lebih banyak belajar daripada 

bermain. Karena waktu banyak dihabiskan 

untuk belajar di kelas, hal ini mengakibatkan 

produktivitas anak tinggi. 

Aktivitas belajar siswa dalam penerapan 

sistem full day school  menjadi daya tarik 

tersendiri bagi peneliti untuk meneliti lebih 

mendalam di SD Al Hikmah Surabaya. 

Teori yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teori dari Margaret Mead 

mengenai kebudayaan mengajar (teaching 

cultures). Mead membedakan antara 

kebudayaan belajar (learning cultures) dan 

kebudayaan mengajar (teaching cultures). 

Learning cultures adalah belajar secara tidak 

resmi,  dimana anak memperoleh segala 

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan 

yang diperlukan dalam masyarakat dan 

kebudayaannya sendiri.  Sedangkan 

teaching cultures adalah belajar secara resmi 

dalam pranata-pranata pendidikan resmi. 

Dalam golongan ini, mereka mendapatkan 

pelajaran melalui orang yang dianggap lebih 

tahu. Anak memperoleh segala pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan yang 

diperlukan melalui lembaga pendidikan 

resmi (Koentjaraningrat, 1990). 

Lembaga pendidikan resmi yang di 

maksud adalah sekolah. Melalui sekolah 

akan mendapatkan pengetahuan dan 

keterampilan yang diajarkan oleh guru. 

Proses belajar mengajar di SD Al Hikmah 

Surabaya, para siswa tidak hanya diajarkan 

ilmu pengetahuan umum dan keterampilan 

saja namun juga diberikan pengetahuan 

agama secara khusus. Berbagai aktivitas 

dilakukan mulai pagi pukul 07.10 - 15.30 

WIB. Aktivitas yang dilakukan siswa tidak 

hanya aktivitas belajar di kelas namun juga 

di luar kelas, termasuk aktivitas ibadah 

seperti mengaji dan sholat bersama. 

Aktivitas di dalam kelas yang padat 

membuat guru melakukan inovasi dalam 

proses pembelajaran di dalam kelas. Hal ini 

dilakukan agar siswa merasa senang saat 

mendapat materi pelajaran dan tidak bosan.  

Seperti yang dikatakan oleh Winkle 

(1983) bahwa belajar pada manusia adalah 

proses psikis yang berlangsung dalam 

interaksi aktif  subyek dengan 

lingkungannya dan yang menghasilkan 

perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

keterampilan, pemahaman, sikap dan nilai-

nilai yang bersifat konstan. Oleh karena itu, 

belajar merupakan interaksi aktif antara 
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siswa dengan lingkungannya dan dari 

metode pembelajaran yang diaplikasikan 

maka akan menghasilkan pengetahuan dan 

pemahaman tersendiri bagi setiap individu 

di sekolah berdasarkan pengalaman yang 

diperoleh masing-masing. 

 

Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode etnografi. Metode ini lebih 

mengutamakan pemahaman yang mendalam 

dan mengutamakan nilai-nilai yang diteliti.  

Pendekatan kualitatif merupakan proses 

penelitian yang digunakan untuk 

menyelidiki fenomena sosial dan masalah 

yang ada dikehidupan sehari-hari. Metode 

seperti ini juga menghasilkan data deskriptif 

yang menggambarkan bagaimana proses 

pembelajaran di dalam kelas. Penelitian ini 

juga menggunakan data pendukung yakni 

dokumentasi dari sekolah dan foto peneliti.  

Peneliti terjun langsung ke lokasi 

penelitian untuk mendapatkan data yang 

maksimal. Data kualitatif didapat melalui 

observasi pada aktivitas belajar yang 

dilakukan oleh siswa di sekolah full day. 

Wawancara mendalam kepada empat belas 

informan yang terdiri dari tiga wakil kepala 

sekolah dibidang kurikulum dan dibidang 

kesiswaan, lima wali kelas (kelas 5 A, 5 C, 5 

E, 5 F, 5 G), dua orang tua siswa, empat 

orang siswa terdiri dari putra dan putri. 

Alasan memilih ke empat belas informan 

tersebut karena sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan oleh peneliti yaitu: mereka yang 

paham mengenai berdirinya SD Al Hikmah 

Surabaya, mengetahui tentang struktur SD 

Al Hikmah Surabaya, mengetahui secara 

mendalam mengenai konsep full day school 

di SD Al Hikmah Surabaya, mereka yang 

terlibat langsung secara aktif dalam kegiatan 

belajar mengajar sehari-hari di SD Al 

Hikmah Surabaya, mengetahui bagaimana 

interaksi dan proses pembelajaran di kelas.  

Hasil dan Pembahasan 

Aktivitas Belajar di Dalam Kelas 

Sekolah Dasar Al Hikmah  memiliki 

banyak prestasi dan penghargaan di bidang 

akademik dan  non akademik, baik ditingkat 

Nasional maupun tingkat Internasional. 

Meskipun menerapkan sistem full day 

school yang memiliki banyak aktivitas di 

sekolah, siswa-siswi Al Hikmah mampu 

bersaing dengan sekolah lain untuk 
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mendapatkan prestasi bahkan ditingkat 

Internasional. Sekolah ini  memiliki 

akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional 

tingkat Sekolah Dasar. 

Dengan diterapkannya full day 

school  membuat guru SD ini dituntut untuk 

kreatif dalam proses belajar mengajar di 

kelas. Sebagai seorang guru yang memantau 

proses belajar  siswa di kelas, maka perlu 

untuk membuat inovasi dalam proses 

mengajar agar para siswa dapat memahami 

materi pelajaran. Terlebih lagi metode 

pembelajaran yang diterapkan di sekolah 

yaitu metode scientific, dimana para siswa 

harus memecahkan suatu persoalan atau 

materi belajar secara mandiri tanpa 

dijelaskan dahulu oleh guru di kelas. 

Sehingga siswa kelas 5 dituntut untuk 

melakukan metode 4M yaitu Mengamati, 

Menggali informasi, Memberi komentar, 

dan Memberikan jawaban mengani materi 

pelajaran yang disampaikan. Setiap ada 

materi pelajaran yang baru para siswa 

dituntut untuk mengamati persoalan atau 

materi yang diberikan kemudian mereka 

mencari informasi dari berbagai sumber, lalu 

jika sudah mendapatkan informasi mereka 

memberikan komentar menurut pendapat 

mereka dan barulah guru memberi jawaban 

yang sebenarnya. Memberi jawaban ini bisa 

dilakukan antar siswa untuk saling bertukar 

jawaban atau langsung guru yang menjawab 

dan menjelaskan dari persoalan atau materi 

tersebut.  

Siswa menentukan apa yang perlu 

dipelajari berdasarkan persepsi atau dari 

sudut pandang mereka sendiri sesuai dengan 

informasi-informasi yang telah mereka 

dapatkan, yang mereka baca dan yang 

mereka pelajari. Menurut Piaget (dalam 

Susanto, 2016:170), anak yang sedang 

duduk dibangku SD,  yaitu yang berusia 6-

12 tahun adalah anak-anak yang sedang 

memasuki fase operasional concrete. Fase 

dimana mereka sedang memiliki 

keingintahuan yang tinggi terhadap 

lingkungannya. Memberikan kesempatan 

dan pengalaman untuk mengembangkan 

pikiran dan sikap terhadap alam, adalah hal 

yang tepat dilakukan oleh pihak sekolah.  

Metode pembelajaran yang 

diterapkan di SD Al Hikmah Surabaya 

adalah metode scientific atau problem based 

learning yang dimana siswa harus 

memecahan suatu persoalan atau masalah 

secara mandiri. Siswa juga diminta untuk 
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aktif dalam proses belajar mengajar di kelas 

sehingga dapat menemukan konsep 

pembelajaran yang baru. Mereka tidak 

hanya sekedar mendengarkan guru ceramah 

di kelas namun juga ikut menuangkan 

pendapat atau berkomentar dalam sesi tanya 

jawab. 

Peran Tutor Sebaya 

Tutor Sebaya adalah kelompok 

belajar yang dibentuk oleh wali kelas 

dengan tujuan untuk memudahkan proses 

belajar mengajar antar siswa. Pembentukan 

tutor ini dirasa untuk mempermudah anak-

anak memahami pelajaran, dan bagi para 

guru juga lebih mudah dalam mengelola 

kelas dengan penggunaan tutor sebaya ini. 

Anak-anak bisa saling bertanya dan 

berdiskusi antar anggota kelompok tutor 

apabila ada materi pelajaran yang kurang 

dipahami. Ada banyak keuntungan yang 

didapatkan oleh siswa dalam kelompok 

belajar tutor ini. Selain berdiskusi masalah 

materi pelajaran dan mengerjakan soal 

bersama di kelas, anak-anak juga bisa saling 

mengasah kepedulian satu sama lain, belajar 

bagaimana menjadi seorang pemimpin 

dalam kelompok, menyelesaikan sebuah 

permasalahan, hingga belajar bekerjasama 

dalam kelompok. Bagi guru yang mengajar 

pun lebih mudah untuk memantau para 

siswa kelas 5 berdasarkan kelompok, karena 

anak-anak berkompetisi pertutor dimana 

dalam satu kelompok ada yang unggul 

dalam suatu pelajaran atau pintar dan ada 

yang kurang.  

Pembentukan kelompok tutor ini 

dibentuk oleh wali kelas berdasarkan track 

record atau semacam penilaian dari siswa 

tersebut saat di kelas sebelumnya atau saat 

kelas 4. Setiap guru pasti mempunyai data 

nilai-nilai siswanya, sehingga saat naik ke 

kelas berikutnya atau kelas 5 dan bertemu 

dengan wali kelas yang baru maka bisa 

mengetahui dari hasil belajar di kelas 

sebelumnya. Dari situ bisa dijadikan tolak 

ukur untuk wali kelas dalam 

mengelompokkan anggota tutor berdasarkan 

nilai pelajaran.Hal ini di karenakan anak-

anak berasal dari kemampuan menerima 

materi pelajaran yang berbeda-beda. Artinya 

adalah di dalam satu kelas, setiap siswa 

tidak sama kemampuan menangkap materi 

pelajarannya. Ada yang cepat menangkap 

materi pelajaran dan ada yang tidak atau 

perlu beberapa kali pengulangan agar 

paham. Dalam satu kelompok tutor ada yang 
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pintar dibidang matematika namun ada yang 

tidak, kemudian ada yang menguasai 

dibidang bahasa namun ada yang tidak. 

Maka dari situlah tujuan pembentukan tutor. 

Saling melengkapi dan saling membantu 

untuk memudahkan para siswa memahami 

materi pelajaran. Mentransfer atau membagi 

ilmu dan memberi tahu kembali materi 

pelajaran yang telah disampaikan oleh guru 

di kelas. Antar siswa saling sharing dan 

memberi tahu kepada temannya yang kurang 

paham dengan bahasa mereka sendiri, hal ini 

dirasa lebih membuat anak menjadi 

“mudeng” ketika dijelaskan oleh temannya 

sendiri sehingga pada akhirnya bisa 

memahami materi pelajaran yang 

disampaikan. 

Kelompok tutor ini dibentuk oleh 

wali kelas secara bergilir. Pembentukan 

kelompok diganti pada semester berikutnya 

yaitu semester dua. Ketua dan anggota 

masing-masing kelompok juga diubah. 

Tujuan pergantian ketua dan anggota 

kelompok tutor ini yaitu memberi 

kesempatan bagi siswa lainnya untuk 

memikul tanggung jawab sebagai ketua 

kelompok. Selain itu juga agar anak-anak 

dapat belajar bekerjasama secara tim dengan 

orang yang berbeda-beda. Sehingga mereka 

mendapatkan pengalaman bekerjasama 

dengan teman-teman yang lainnya yang 

berbeda kelompok dari yang sebelumnya. 

Kelompok tutor bergantung pada masing-

masing jumlah siswa di kelas. Jika satu kelas 

terdiri dari 30 siswa maka satu kelompok 

tutor beranggotakan 6 orang. Pergantian 

kelompok tutor ini dilakukan agar merata 

bagi siswa yang belum pernah merasakan 

menjadi ketua kelompok, Maka wali kelas 

memberi kesempatan namun hal ini tidak 

terlepas dari kemampuan masing-masing 

siswa. Pergantian kelompok tutor ini tetap 

mempertimbangkan dari kemampuan 

masing-masing siswa dalam menangkap 

materi pelajaran di kelas sehingga tetap 

berfungsi sebagaimana mestinya yaitu untuk 

memudahkan anak-anak saling membantu 

dalam pelajaran.  

Guru mata pelajaran memberikan 

sebuah rewardberupa bintang atau point 

untuk memicu semangat para siswa di kelas 

dalam berkompetisi antar kelompok tutor. 

Point tersebut akan masuk kedalam nilai 

tambahan mereka. diakhir semester nanti 

bintang atau point tersebut akan diakumulasi 

dan diumumkan didepan kelas kelompok 
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tutor manakah yang paling banyak 

memperoleh bintang atau point kemudian 

wali kelas akan memberikan hadiah kepada 

kelompok tutor tersebut yang memperoleh 

point tertinggi. Biasanya hadiah yang 

diberikan berupa alat tulis yaitu buku, 

pensil, penghapus atau hadiah es krim yang 

dibeli di kantin sekolah. Selain memicu 

semangat siswa, tujuan pembentukan tutor 

yang kedua yaitu untuk memantau 

kemampuan para siswa disetiap kelompok 

tutor. Bagi guru juga lebih mudah dalam 

penilaian dan mengelola keadaan kelas. 

Kelompok tutor juga berfungsi untuk 

subuh call.Program sekolah untuk 

membangunkan anak-anak saat pagi hari 

agar dapat melaksanakan sholat subuh tepat 

waktu. Fungsi tutor tidak hanya membantu 

dibidang akademik saja dalam pelajaran tapi 

juga dalam beribadah. Saling mengingatkan 

dan memotivasi dalam beribadah untuk 

sholat subuh diawal waktu. Anak-anak 

saling menelepon satu sama lain dalam satu 

tutor, apabila semua anggota kelompok 

bangun maka akan mendapatkan bintang 

atau point tambahan dari wali kelas. Anak-

anak bisa menelepon temannya dengan 

menggunakan telepon rumah atau 

Handphone namun pada umumnya mereka 

menggunakan Handphone milik pribadi atau 

meminjam milik orang tua mereka untuk 

menelepon temannya saat subuh. Apabila 

ada salah satu teman mereka yang tidak 

mengangkat telepon atau tidak bangun saat 

subuh maka kelompok tutor tersebut 

mendapatkan teguran dari wali kelas bahkan 

bintang atau point akan dikurangi. Bintang 

diartikan sebagai reward yang diberikan 

wali kelas oleh kelompok tutor sebagai 

apresiasi. Bintang tersebut berupa point atau 

nilai tambahan bagi para anggota kelompok 

tutor tersebut. Setiap hari siswa melakukan 

subuh call dan memberi laporan kepada wali 

kelas sehingga setiap hari wali kelas dapat 

mengetahui siapa saja kelompok tutor yang 

sukses menjalankan program subuh call. 

SD Al Hikmah Surabaya khususnya 

pada jenjang kelas 5 menerapkan 

pembelajaran pertutor sehingga berpengaruh 

pada penataan ruang kelas. Wali kelas yang 

mengelola dan mengatur penataan ruang 

kelas untuk mendukung proses belajar 

mengajar. Penataan meja dan kursi di kelas 

disesuaikan dengan masing-masing 

kelompok tutor. Meja dan kursi di kelas 

dibentuk saling berhadapan dengan model 
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penataan bangku meja kelompok. Penataan 

ini bertujuan memudahkan anggota 

kelompok untuk saling berdiskusi dan 

belajar di kelas. Meskipun meja dan kursi 

dibentuk secara berhadapan perkelompok 

namun dapat dipastikan para siswa bisa 

melihat ke arah papan tulis dengan nyaman, 

sehingga proses belajar mengajar berjalan 

dengan baik tanpa terganggu. Penataan 

ruang kelas secara kelompok ini sangat 

mempengaruhi aktivitas belajar di dalam 

kelas. Penataan bangku yang baik akan 

mendukung proses belajar mengajar menjadi 

nyaman. Para siswa di kelas juga dapat 

belajar dengan nyaman agar materi pelajaran 

dapat dipahami dengan mudah. 

Aktivitas Belajar di Luar Kelas 

Aktivitas belajar yang dilakukan oleh 

siswa SD Al Hikmah Surabaya tidak hanya 

dilaksanakan di dalam kelas namun mereka 

juga belajar di luar kelas. SD Al Hikmah 

memiliki kebun sekolah yang bisa dijadikan 

media belajar bagi para siswanya. Para 

siswa bisa menanam sayur-sayuran atau 

tanaman herbal seperti kumis kucing, temu 

lawak dan lidah buaya. Berkebun juga 

termasuk dalam program sekolah yaitu 

program children’s garden yang memang 

dirancang agar para siswa kelas 5 dapat 

mengetahui dan memiliki pengalaman 

belajar berkebun. Aktivitas ini juga mereka 

lakukan bersama kelompok tutor sebaya 

masing-masing. Melalui berkebun mereka 

juga mendapatkan banyak nilai-nilai 

kehidupan yaitu gotong royong, kerjasama, 

ketelitian, tanggung jawab, kesabaran, 

kemandirian dan yang paling penting tidak 

takut kotor. 

Selain children’s garden, sekolah 

juga memiliki program Bisnis Day. Bisnis 

day yaitu hari dimana para siswa kelas 5 

diminta untuk berjualan. Mereka diberi 

kesempatan untuk berjualan apapun yang 

mereka inginkan. Para siswa kelas 5 

berjualan di lingkungan sekolah. Tujuan 

diadakan bisnis day yaitu agar para siswa 

tidak malu untuk berjualan, dari bisnis day 

mereka bisa belajar menjadi seorang 

pedagang, bisa mengerti proses jual-beli 

barang yang didagangkan, menumbuhkan 

jiwa enterpreneurship atau kewirausahaan 

bagi siswa. Agar mereka terbiasa untuk 

berjualan dan bisa menanamkan ilmu 

tersebut didalam kehidupannya. Para siswa 

juga diminta oleh guru untuk membuat 

laporan mengenai berapa modal yang 
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dikeluarkan, berapa jumlah barang yang 

terjual/laku dan berapa keuntungan yang 

didapat selama satu hari berjualan. Dengan 

membuat laporan tersebut mereka juga bisa 

belajar mengenai untung-rugi dalam 

berdagang. Melalui kegiatan ini diharapkan 

para siswa mendapatkan pengalaman 

bagaimana usaha mendapatkan rizki atau 

mencari uang dengan berdagang. 

Selain belajar berkebun dan 

berdagang, aktivitas yang dilakukan diluar 

kelas yaitu kegiatan Pramuka. Semenjak 

penerapan kurikulum 2013, Pramuka 

menjadi pelajaran yang wajib diikuti bagi 

siswa sekolah dasar. Untuk kelas 5 kegiatan 

pramuka dilaksanakan setiap hari senin. 

Tujuan diadakannya pramuka ini untuk 

kemandirian dan keterampilan hidup. 

Masing-masing jenjang memiliki materi 

pramuka yang berbeda beda sesuai dengan 

level kemampuan siswa. Bagi kelas 5 yang 

dianggap sudah besar dan mengerti maka 

materi yang di ajarkan saat kegiatan 

pramuka yaitu materi bertahan hidup. 

Sehingga bagaimana seorang anak bisa 

mandiri untuk membuat makanan sendiri, 

memasak, hingga setrika baju tanpa bantuan 

dari orang tua. Maka dari itu, target para 

pembina (guru) pramuka kelas 5  yaitu ingin 

mengajarkan anak mandiri agar mereka bisa 

memiliki keterampilan hidup. Dari sini, 

selain mereka belajar keterampilan hidup 

mereka juga mendapatkan pelajaran 

kerjasama, gotong royong dan kebersamaan. 

 

Buku Penghubung(Student Monitoring 

Book) 

Buku penghubung bisa dikatakan 

sebagai perantara antara wali kelas dan 

orang tua agar keduanya dapat saling 

mengetahui bagaimana keseharian siswa 

saat disekolah dan keseharian siswa saat 

dirumah. Wali kelas dan orang tua harus 

bekerjasama dalam mengkontrol aktivitas 

yang dilakukan siswa. Setiap hari buku 

penghubung harus diisi dan ditanda tangani 

oleh orang tua siswa dan wali kelas. Seperti 

yang dikatakan oleh Ustadzah Helmy selaku 

wali kelas 5E yaitu: 

“komunikasi antara orang tua dan 

guru kemudian kontrol aktivitas 

anak-anak juga di sekolah maupun di 

rumah kalau orang tua kan di sekolah 

kalau guru di rumah. Maksudnya 

orang tua bisa mengetahui aktivitas 

anak di sekolah dan guru bisa 

mengetahui dan kontrol aktivitas 

anak di rumah” 
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Adanya buku penghubung ini, para 

bisa siswa belajar menjadi displin dan 

tanggung jawab terhadap aktivitas dan 

sikapmereka lakukan. Dalam buku 

penghubung membahas aktivitas siswa di 

sekolah dan di rumah, utamanya mengenai 

aktivitas beribadah mereka. Buku 

penghubung sebagai kontrol agar para siswa 

tetap menjalankan ibadah tepat waktu 

meskipun saat tidak di sekolah. Terdapat 

beberapa aspek yang dibahas di buku 

penghubung yaitu aspek ibadah, aspek sosial 

dan aspek kemandirian siswa.  Sehingga 

buku penghubung juga sebagai kontrol sikap 

dan perilaku siswa ketika di sekolah dan di 

rumah. Bagaimana sikap siswa terhadap 

guru ketika di sekolah dan bagaimana sikap 

siswa kepada orang tua ketika di rumah.  

Tujuan adanya buku penghubung 

yaitu sebagai monitoring atau memantau 

kegiatan yang dilakukan siswa agar pihak 

sekolah dan pihak orang tua bisa bersinergi 

untuk mendidik para siswa sesuai dengan 

visi dan misi sekolah. Buku penghubung 

menjadi alat komunikasi secara tidak 

langsung antara wali kelas dan orang tua 

untuk memantau perkembangan aktivitas 

siswa disetiap harinya.Setiap hari buku 

penghubung dibawa ke sekolah dan 

dikumpulkan di meja wali kelas masing-

masing. 

 Melalui buku penghubung para 

siswa juga bisa belajar mengenai rasa 

tanggung jawab, kedisiplinan dan kejujuran. 

Tanggung jawab karena memang sudah 

kewajiban mereka untuk mengisi buku 

penghubung ketika di rumah dan 

dikumpulkan ketika di sekolah. ketika 

mereka tidak mengisi dan mengumpulkan 

maka mereka harus bisa menerima risiko 

atau sanksi yang diberikan oleh wali kelas. 

Tujuan dikenakan sanksi oleh wali kelas 

agar para siswa sadar dan tidak mengulangi 

lagi.  Para siswa belajar disiplin atas 

aktivitas yang mereka lakukan. Mereka 

disiplin untuk menerapkan apa yang 

ditanamkan dan diajarkan sekolah untuk 

diterapkan juga di rumah. Seperti beribadah 

sholat tepat waktu, mereka harus beribadah 

tepat waktu juga meskipun tidak di sekolah 

tetapi di rumah atau bahkan dimana saja. 

Agar nilai-nilai yang ditanamkan oleh 

sekolah bisa terbiasa dilakukan. Dari buku 

penghubung mereka juga belajar nilai 

kejujuran, yaitu mereka harus jujur 

mengenai aktivitas yang dilakukan. 
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Simpulan 

SD Al Hikmah Surabaya merupakan 

sekolah Islam swasta yang menerapkan 

konsep full day school. Berbagai aktivitas 

belajar dilakukan siswa di sekolah. Baik 

aktivitas belajar di dalam kelas dan aktivitas 

di luar kelas. Aktivitas belajar di dalam 

kelas menggunakan pengelompokan tutor 

sebaya.Pembentukan kelompok tutor ini 

bertujuan untuk memudahkan para siswa 

kelas 5 dalam memahami materi pelajaran 

yang disampaikan. Dalam kelompok tutor 

ini para siswa kelas 5 dapat saling 

bekerjasama untuk memecahkan materi 

pelajaran secara berkelompok, belajar 

menghargai pendapat orang lain, 

kekompakan dalam kelompok dan belajar 

bertanggung jawab. Para siswa kelas 5 dapat 

saling bertukar pikiran, saling membantu 

apabila ada temannya yang kurang paham 

dalam materi pelajaran tertentu. Untuk 

memicu semangat para siswa di kelas dalam 

berkompetisi antar kelompok tutor maka 

guru memberikan sebuah reward berupa 

bintang atau point, point tersebut akan 

masuk kedalam nilai tambahan mereka. 

Pada saat akhir semester bintang atau point 

tersebut akan diakumulasi dan diumumkan 

didepan kelas. Kemudian wali kelas akan 

memberikan hadiah kepada kelompok tutor 

tersebut yang memperoleh point tertinggi.  

Selain memicu semangat siswa, 

tujuan pembentukan tutor yang kedua yaitu 

untuk memantau kemampuan para siswa 

disetiap kelompok tutor. Bagi guru juga 

lebih mudah dalam penilaian dan mengelola 

keadaan kelas. Peran tutor sebaya ini tidak 

hanya untuk memudahkan siswa dibidang 

akademik saja namun juga membantu 

memotivasi dalam hal beribadah yang 

dirancang dalam program sekolah subuh 

call. Program ini saling membangunkan 

antar anggota kelompok agar bisa 

melaksanakan sholat subuh tepat waktu dan 

apabila semua kelompok bangun untuk 

melakukan sholat subuh maka wali kelas 

akan memberikan bintang atau point 

tambahan bagi kelompok tersebut.   

Aktivitas belajar yang dilakukan oleh 

siswa kelas 5 SD Al Hikmah Surabaya tidak 

hanya dilaksanakan di dalam kelas namun 

mereka juga belajar di luar kelas. Sekolah 

memfasilitasi para siswa kelas 5 untuk dapat 

menggunakan kebun sekolah sebagai media 

belajar secara langsung. Aktivitas tersebut 

dilakukan secara berkelompok sesuai tutor 
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sebaya. Para siswa kelas 5 dapat belajar 

bagaimana cara berkebun dan menanam 

didampingi oleh guru. Mereka tidak hanya 

mendapatkan pengalaman yang menarik 

namun juga nilai-nilai kehidupan seperti 

kemandirian, gotong royong, tanggung 

jawab, ketelitian, kesabaran, dan yang paling 

penting untuk tidak takut kotor. Di kebun 

sekolah para siswa kelas 5 bisa menanam 

sayur-sayuran atau tanaman herbal seperti 

kumis kucing, temu lawak dan lidah buaya. 

Aktivitas ini termasuk dalam program 

sekolah childern’s garden. 

Aktivitas belajar di luar kelas lainnya 

yaitu bisnis day. Program sekolah yang 

membebaskan para siswa kelas 5 untuk 

berjualan apapun yang mereka inginkan. 

Para siswa kelas 5 berjualan di lingkungan 

sekolah.  Tujuan diadakan program ini yaitu 

menumbuhkan jiwa enterpreneurship atau 

kewirausahaan bagi siswa. Melalui program 

bisnis day ini mereka mendapatkan 

pengalamanbagaimana rasanya mencari 

uang dengan hasil usaha sendiri dan tidak 

malu untuk berdagang. Mengingat 

berdagang adalah sunnah rosul. 

Semua Aktivitas yang dilakukan 

siswa kelas 5 dapat terpantau melalui buku 

penghubung. Buku penghubung (student 

monitoring book) adalah alat komunikasi 

antara wali kelas dengan orang tua. 

Tujuannya untuk memantau aktivitas siswa 

kelas 5 baik di sekolah maupun di rumah. 

Terdapat tiga aspek yang ada di buku 

penghubung yaitu aspek ibadah, aspek sosial 

dan aspek kemandirian. Dengan adanya 

buku penghubung ini diharapkan antara 

orang tua dan wali kelas dapat bekerjasama 

dalam memotivasi siswa, utamanya dalam 

aspek beribadah. Agar siswa dapat 

beribadah tepat waktu di mana pun berada 

meskipun tidak di sekolah.  

Metode pembelajaran yang 

digunakan SD Al Hikmah Surabaya adalah 

metode scientific atau metode pembelajaran 

problem solving yaitu metode pembelajaran 

yang mendorong siswa untuk memecahkan 

sebuah masalah, tidak hanya sekedar 

menerima instruksi langsung dari guru. 

Siswa diajak untuk mencari jawaban dari 

persoalan secara mandiri. Penerapan metode 

scientific di SD Al Hikmah Surabaya 

menggunakan 4M yaitu Mengamati, 

Menggali informasi, Memberi komentar, 

dan Memberikan jawaban mengenai materi 

pelajaran yang sedang disampaikan. Proses 
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pembelajaran ini membuat siswa dapat 

menemukan konsep pembelajaran yang baru 

dan guru hanya sebagai fasilitator. 

Penerapan metode scientific memberikan 

kebebasan siswa untuk menggali ilmu 

pengetahuannya sendiri dan mampu 

meningkatkan kualitas siswa. 
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