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Abstrak
ekolah Dasar Laboratorium UPI Kampus Cibiru, merupakan model sekolah dasar 5
tahun, yang didalamnya juga menyelenggarakan program akselerasi atau
percepatan untuk memfasilitasi siswa yang cerdas dan berbakat. Demikian juga
program inklusisi diterapkan. Oleh karena itu kurikulum SD yang dirancang untuk 6
tahun dimodifikasi menjadi 5 tahun, maka lama jam pelajaran di sekolah menjadi
panjang dengan sebutan sehari penuh (full day). Berdasarkan hal tersebut program
pembelajaran difokuskan kepada hal‐hal yang sifatnya pengembangan kognitif, sehingga
aspek lainnya yakni afektif dan psikomotor terabaikann. Dengan ini hasil pengamatan
menunjukan social emosi siswa SD Lab School sepertinya belum berkembang secara
optimal. Tujuan penelitian ini ingin mendapat gambaran perkembangan social emosi
siswa SD Lab School dikaitkan dengan system pembelajaran full day.
Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas IV SD Lab UPI Kampus Cibiru tahun
ajaran 2007/2008 sebanyak 126 orang. Metodologi yang digunakan adalah metode
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, sebagai teknik pengumpulan data digunakan
“Inventori Tugas Perkembangan” (ITP) dan observasi.
Hasil penelitian menunjukkan (1). Karakteristik perkembangan social emosi siswa
SD Lab School secara mayoritas yakni, persaingan, menggoda, negativism, berselisih,
mementingkan diri sendiri, agresi, dan berkuasa. (2). Tugas perkembangan social emosi
siswa SD lab school UPI Kampus Cibiru belum berkembang secara optimal, (3).
Pembelajaran full day hanya dapat memfasilitasi perkembangan kognitifnya saja
sedangkan perkembangan afektifnya terabaikan.
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