
L PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Dalam undang-undang Republik Indonesia N omor 20 tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikemukakan bahwa pendidikan nasional 
bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriroan clan bertaqwa tethadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreati.f, mandiri clan menjadi warga negara yang demokrati.s serta 
bertanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan 
pendidikan tersebut telah digariskan pula dalam Garis-garis Besar Haluan 
Negara. 

l<en'Jataa.D. ini mennniukkan bahwa manusia Indonesia sebagaimana 
diharapkan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara belum dapat diwujudkan 
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ABSTRAK 
Permasalahan penelitian ini adalab Bagaimana deskripsi secara empirik strategi 

hubungan sekolah dengan orang tua murid S ekolah Dasar Negeri Kuncup Perliwi Kola 
Kmdari, Bagaimana deskripsi secara ~mpirik partisipasi orang tua murid dalam pelaksanaan 
pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi Kola Kendari, dan Kendala 
hendaia apa yang dihadapi a/eh orang tua murid untuk be,partisipasi dalam pelaksanaan 
pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi Kola Kendari. 

Penelitia» ini di/aksanakan di S ekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi Kola Kendari. 
Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode obseruasi, wauancara dan 
dokumentasi. S edangkan pengolahan datanya mengunakan metode deskriptif kua/itataif. 

Penelitian ini menemukan bahiua Strategi hubungan sekolah dengan orang tua murid 
S ekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi dilakukan hanya melalui komite seeolab, dan 2. 
Partisipasi orang tua murid berbentuk dana, pikiran dan tenaga dalam tingkat yang masib 
rendab, serta 3. Kenda/a yang dihadapi oleh orang tua murid daiam ikut berpartisipasi pada 
pelaesanaan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi adalab tidak meratanya 
ti.ttgkat pendidile.an orang tua murid, jenis peke,jaan yang beruariasi dan rendahnya tingkat 
kesadaran terbadap penringnya pendidikan. 
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Selain itu mutu out put pembelajaran di Sekolah Dasar ini banyak 
dipengaruhi oleh ruang belajar, peralatan dan media pembelajaran yang belum 
memenuhi syarat. Seme~tara clana pendiclikan yang terbatas dan kurang terarah 
clalam penggunaannya. Beberapa kenyataan ini merupakan cleretan pennasalahan 
'Yang berpengaruh nyata terhaclap kualitas lembaga pencliclikan berikut tamatan 
yang clihasilkannya da saat ini. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kompetensi 
clan disiplin tenaga kependidikan yang masih belum sepenuhnya sesuai harapan. 

Kompetensi clan disiplin dimaksucl meliputi kompetensi clan disiplin 
tenaga kependidikan clalam mengelola kelas, menggunakan media pembelajaran 
'Yang tersedia secara profesional, memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi 
oleh peserta didik clalam belajar, clan bahkan kompetensi dalam melakukan 
proses belajar mengajar, Selain itu kemampuan clan disiplin dalam memanfaatkan 
potensi yang acla pacla masyarakat juga masih clirasa sangat kurang, baik orang 
tua murid, guru di sekolah pemerintah maupun komponen masyarakat lainnya. 

Sementara, manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan oleh 
Allah untuk saling berhubungan satu clengan yang lain clalam mencapai tujuan 
hiclupnya. Dalam berhubungan clan berinteraksi satu clengan yang lain, 
diperlukan aclanya pola interaksi yang hannonis yang hal ini clapat terwujud 
apabila ditempuh satu strategi yang tepat. 

Salah satu penyebab terjadinya hubungan yang kurang baik antara 
sekolah clan masyasrakat aclalah kurangnya infonnasi yang berkaitan dengan 
pendiclikan di sekolah clan hubungan antara komunitas masyarakat dengan 
pemerintah. 

Oleh karena itu, untuk menclapatkan clukungan yang luas dari masyarakat 
dipetlukan upaya sosialisasi yang intensif yang bertujuan memperkenalkan 
berbagai hal tentang . sekolah, tujuan, fungsi clan kondisi obyektif. Upaya ini 
sangat urgen, terutama untuk menarik perhatian berbagai pihak yang rerkait 
clengan management sekolah agar tergugah untuk melakukan upaya peningkatan 
kualitas pendidikan secara bersama-sama yang dijalankan di sekolah. Dalam 
kemngka inilah dirasakan perlunya revitalisasi hubungan sekolah dengan 
masyarakat. 

Selaras dengan paparan di atas, dengan melihat perkembangan ilrnu 
pengetahuan dan teknologi serta kehidupan masyarakat yang semakin- 
mengglobal saat ini, maka orang tua, guru dan masyarakat serta pemeri.ntah 
dituntut untuk mencari solusi dan alternatif pemecahan terbaik untuk 
pembinaan, pengembangan wawasan terhadap anak. 

berheda-beda, 

1 h ua j njang dan jenis pendidikan sekolah di Indonesia khusUsnya di 
kolah Dasar. Hal ini antara lain clisebabkan oleh kondisi lingkungan Yang 
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Kesadaran akan problematika dunia kependidikan bangsa clan negara ini 
yang demikian kompleks, melahirkan perubahan pola pikir clan fokus pandang 
serta pola kerjasama keluarga, guru dan masyarakat di Kata Kendari. Walaupun 
belum seluruhnya maksimal, akan tetapi keadaan menggembirakan ini setidaknya 
sudah mulai muncul clan merupakan harapan di masa clatang akan peningkatan 
knaliras mutu pendidikan. 

Tanggung jawab dan kepedulian yang tinggi antara orang tua murid, guru 
clan masayarakat terbangun secara apik di Sekolah Dasar Kuncup Pertiwi. Hal ini 
terlihat pada peran serta orang tua murid dalam ikut membantu clan bahu 
membahu memberikan bantuan clan kontribusi atas kesulitan yang dihadapi oleh 
1.anbaga pendidikan ini dalam meningkatkan kualitas peserta didiknya. 

Rasa tanggung jawab clan kepedulian ini tumbuh dan lahir dari kesadaran 
para orang tua, guru clan masyarakat akan pentingnya ketjasama dalam 
membangun masa depan anak-anak mereka. 

Dalam studi ini dikaji hubungan antara sekolah dengan orang tua murid, 
'Jang kaiiannya terfokus pada bentuk peran serta orang tua rnurid dalam 
pelaksanaan pendidikan clan strategi yang ditempuh sekolah untuk melibatkan 
para orang tua murid dalam rangka pelaksanaan pendidikan guna meningkatkan 
prestasi belajar murid di Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi Kota Kendari. 

t 1 ndidikan yang m .mposisikan lingkungan keluarga, ckolah 
•1 da P sisi pent:ing sebagai wadah pembinaan anak, harus 
clan saling tncnuD.lang. Uo.tuk m.embangun kebersamaan antara 

tua murid ini, misalnya dibentuk wadah yang disebut komite 
lah Bd "di · . . · a an 1111 gagas sebagai wadah persatuan orang tua murid, yang 

diharapkan membantu penyelenggaraan pendidikan, khususnya menyiapkan clana 
ukarela untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar. 

Dalam kenyataan, ditemukan bahwa peran serta orang tua murid Sekolah 
Dasar kurang begitu nampak, apalagi setelah pencanangan wajib belajar sembilan 
tahun yang meliputi pendidikan tingkat Sekolah Dasar clan Sekolah Menengah 
Pertama, sehingga banyak orang tua murid beranggapan bahwa segala keperluan 
sekolah sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya. 

Kekeliruan pemahaman clan pola piker seperti ini harus diluruskan agar 
peran serta masing-masing pihak (guru, keluarga clan masyarakat) clapat 
mencapai porsi secara berimbang. Ke arah inilah kita menuju, sehingga 
permasalahan klasik kependidikan negara ini yang tak pemah tuntas clapat 
diselesaikan. 

l ri l 
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D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh da.ri hasil penelitian ini adalah 

sebagai, berikut : 
t. Dapat dijadikan sebagai pertimbangan pemerintah Daerah Kotamadya dalam 

mengambil kebijakan guna mengembangkan clan meningkatkan mutu 
pendidikan Sekolah Dasar, khususnya Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi. 

2. Bagi pihak sekolah, basil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang 
cukup berarti dalam meningkatkan partisipasi orang tua murid guna 
meningkatkan prestasi belajar mu.rid Sekolah Dasar Negeri Kuncup 
Pertiwi Kota Kendari. 

3. Sebagai bahan rujukan clan perbandingan bagi penelitian selanjutnya. 

C Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mendapatkan informasi aktual tentang strategi hubungan sekolah 
dengan orang tua mu.rid Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi Kota 
Kendari. 

2. U ntuk mendapatkan infonnasi aktual ten tang partisipasi orang tua murid 
dalam pelaksanaan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi 
Kota Kenda.ri. 

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh para orang tua mu.rid dalam 
be.rpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 
Kuncup Pertiwi Kota Kendari. 

Kwtnwsan M h 
r rkan latar b lakang t rs but di atas, maka masalah yang dika" 

'beriku µ p litian ini. dirumuskan sebagai t: 
1. Bagaimana desk.ripsi secara empirik strategi h~b~gan sekolah. dengan orang 

tua murid Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi Kota Kendari ? 
2. Bagaimana desk.ripsi secara empirik partisipasi orang tua murid dalarn 

pelaksanaan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi Kota 
Kendari? 

.3. Kendala-kendala apa yang .dihadapi ol~h· orang tua murid untuk 
berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 
Kuncup Pertiwi Kota Kendari ? 
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II. TIN]AUAN PUSTAKA. 
. Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat. 

Sekf.llah tnetupakan tetnpat dan wadah pembinaan clan pengembangan 
ilmu pengetahuan clan kebuclayaan yang sesuai clan dikehenclaki oleh masyarakat 
dimana sekolah itu berada. Sebaliknya masyarakat diharapkan memberikan 
bantuan dan bekerjasama dengan sekolah agar program sekolah berjalan lancar 
sesuai dengan keinginan sernua pihak. Kalau ini tercapai maka, lulusan ( out put) 
~ang dihasilkan dih.arapkan clapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Oleh karena itu hubungan sekolah clengan masyarakat perlu dibina clan 
dikembangkan secara terus menerus, yaitu (1) hubungan sekolah dengan orang 
tua murid, (2) hubungan sekolah clengan instansi terkait, (3) hubungan 
sekolah dengan dunia usaha dan tokoh masyarakat, serta ( 4) hubungan sekolah 
dengan lembaga pendidikan lainnya. ' 

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang secara formal clan potensial 
memiliki peranan penting clan strategis bagi pembinaan generasi mucla, 
khususnya bagi murid Sekolah Dasar. Seclangkan orang tua rnurid (keluarga) 
adalah pendidik pertama clan utama yang sangat besar pengaruhnya , dalam 

i } 
pemhinaan clan pengembangan potensi murid. Keluarga merupakan peletak 
clasar-dasar kompetensi yang siap dikembangkan oleh seorang anak di sekolah 
clan di masyarakat. Oleh karena itu, peran keluarga hams dimaksimalkan. 

Akan tetapi, peran keluarga saja tidak cukup, karena anak tumbuh clan 
berkembang tidak hanya dalam lingkungan keuarganya. Anak tumbuh dan 
betkemhang dalam lingkungan sekolah clan masyarakat, sehingga hubungan 
antara sekolah, keluarga dan masyarakat mutlak dibina clan dikembangkan secara 

harmonis. 
Hubungan antara orang tua murid clengan sekolah dapat dijalin melalui 

perkumpulan orang tua murid, guru clan tenaga kependidikan lainnya yang sering 
dikenal dengan istilah Komite Sekolah. Manfaat hubungan sekolah clengan orang 
tua murid antara lain sebagai berikut : (a) agar orang tua murid mengetahui 
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah dalam membina anak-anak 
yang orang tua titipkan kepada sekolah, (b) agar orang tua murid mau 
memberikan perhatian yang besar dalam menunjang kegiatan-kegiatan sekolah. 

Agar orang tua murid mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di 
sekolah perlu dilakukan berbagai upaya pengembangan antara lain : 
a. Memberikan informasi seluas-luasnya tentang program sekolah antara lain 

melalui rapat-rapat, bazaar, pameran, malam kesenian, penjelasan tertulis clan 

lain-lain. 
b. Melalw.kan kun}ungan rumah oleh guru atau kepala sekolah. 
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B. Pengertian Partisipasi 
Partisipasi adalah ikut sertanya suatu kesatuan untuk mengambil bagian 

dawn aktivitas yang dilakukan oleh susunan kesatuan yang lebih besar. Menurut 
Pamuji (1995), partisipasi adalah mencakup kerjasama dari semua unsur yang 
terkait clan merupakan suatu tempat terjadi kesepakatan, harapan-harapan, 
persepsi-persepsi serta sistem komunikasi, 

n t pk n tu bul n dalam satu tahun pelajaran seba ai b an 
formasi · (1) Mengadakan dialog dengan orang tua/wali murid tentang 

perkemoangan yang sedang dilaksanakan clan akan clihadapi oleh sekolah, 
. (2) M nginfonnasikan bahwa sekolah sebagai lingkungan pendidikan 

b rkewajiban untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, (3) 
menjelaskan bahwa manusia berkualitas itu hanya dapat dihasilkan oleh 
pendidikan yang bermutu, ( 4) Menyadarkan pihak orang tua/wali murid 
bahwa keterlibatan mereka dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan 
mutlak diperlukan, (5) Meningkatkan kesadaran para orang tua/wali murid 
tentang betapa pentingnya pendidikan manusia agar dia bisa menjadi warga 
negara yang berkualitas, (6) Meningkatkan kesadaran para orang tua/wali 
murid agar mau menyekolahkan putra-putrinya sampai tamat. 

Dengan mengetahui kegiatan-kegiatan yang berjalan di sekolah, maka 
pada diri para orang tua diharapkan tumbuh rasa memiliki yang tinggi terhadap 
sekolah dimana anak-anak mereka dibina. Dari kesadaran ini diharapkan tumbuh 
partisipasi clan mau memberi bantuan dalam pelaksanaan pendidikan. 

Tujuan pokok pengembangan hubungan efektif dengan masyarakat 
setempat, adalah untuk memungkinkan para orang tua murid berpartisipasi aktif 
dan penuh arti di dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. 

Program efektif tentang hubungan kerjasama antara sekolah clan 
masyarakat mendorong orang tua terlibat ke dalam proses pendidikan suatu 
sekolah melalui kerjasama dengan para guru di dalam perencanaan program 
pendidikan individual anak-anak mereka (Wahjosumidjo, 1999). 

Dengan demikian komunikasi dan keterlibatan orang tua murid 
meningkat, karena orang tua secara lebih dekat bekerja dengan para guru untuk 
memonitor perkembangan para murid ke arah tercapainya tujuan nilai-nilai 
pendidikan moral, sosial, kepribadian clan lain-lain. Tujuan lain adalah untuk 
tw:ningkatkan komunikasi antara suatu sekolah dengan masyarakat melalui 
bantuan anggota-anggota staf di dalam menganalisis clan memahami kondisi di 
keluarga clan lingkungan sekitar serta para peserta didiknya. 



anjutnya dikatakan bahwa kemampuan pendid.ikan akan 
m P ngaruhi perilaku dan cara seseorang dalam berpartisipasi. Di sekolah- 
s kolah telah. dihentuk Komite Sekolah., adalah suatu wadah persatuan orang tua 

yang bertujuan untuk menjaga agar peranan guru tidak menonjol dalam 
organisasi sosial ini dan juga agar guru tidak ikut serta dalam kesibukan mencari 
dana mengumpul/ menyimpan dan mengawasi , serta menyelenggarakan 
pembelian fasilitas pendidikan clan bahkan dalam membangun ruang belajar atau 
~tluan sekolah lainnya. 

Dengan demikian segala aktifias diatur oleh para pengurus sekolah, 
sedangkan peranan guru dan kepala sekolah adalah untuk memberitahukan 
kepada murid-murid tentang keputusan-keputusan yang telah diambil oleh 
pengurus Komite Sekolah, diikuti oleh para orang tua atau wali murid. 

Mardjono (1995), mengatakan bahwa partisipasi masyarakat pada 
hakikatnya adalah keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam 
suatu proses pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pribadi-pribadi atau individu 
atau kelompok yang diorganisasikan, serta memutuskan tujuan dengan penuh 
rasa tanggung jawab yang dijiwai rasa turut merniliki. 

Bhatta Charyya dalatn Ndraha (1997), 1 mengartikan partisipasi sebagai 
kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program yang sesuai kemampuan 
setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri. Mubyarto (1994) 
dalam Ndraha (1997) mengatakan bahwa partisipasi sebagai kesediaan untuk 
membantu berhasilnya setiap program yang sesuai kemampuan setiap orang 
tampa berarti mengorbankan kepentingan sendiri. 

Berdasarkan beberapa pegertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
partisipasi adalah suatu proses keikutsertaan seseorang atau kelompok orang 
yang secara sadar dalatn suatu bentuk kerjasama atau kegiatan dengan 
mengharapkan manfaat dari basil kerjasama itu. 

Harapan akan manfaat dari suatu kerjasama begitu penting, sehingga 
Bloom dalam Ndraha (1997) mengemukakan bahwa semakin banyak manfaat 
yang diduga akan diperoleh suatu pihak dari pihak lain melalui keiatan tertentu, 
semakin kuat pihak itu akan terlibat dalam kegiatan itu. 

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 
Golsmi.th clan Blustain di Jamaica dalam Ndraha (1997), berkesimpulan bahwa 
masyarakat bergerak untuk berpartisipasi jika : (1) partisipasi itu dilakukan 
tnelalui organisasi yang sudah dikenal atau apa yang sudah ada di tengah-tengah 
masyarakat yang bersangkutan, (2) partisipasi masyarakat atau orang tua dalam 
pendidikan anaknya dapat berupa perhatian akan kepentingan clan kebutuhan 
anakn-ya dalam. belajar, mengatur waktu belajar anaknya, menyediakan alat 
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j m mp rhatikan apakah anaknya belajar atau tidak, tahu kemajuan belajar 
knya, k ulitan yang dialami olch anaknya dalam belajar dan lain-lain. 

Partisipasi ini dapat menye~abkan anak berhasil dan atau mencapai 
prestasi belajar yang tinggi. Mungkin anak sendiri sebetulnya pandai, tetapi 
belajarnya tidak teratur, akhirnya kesulitan-kesulitan menumpuk, sehingga 
ketinggalan dalam belajanya dan akhirnya anak menjadi malas belajar. Basil 
belajarnya tidak memuaskan dan bahkan mungkin gagal dalam studinya. Hal ini 
dapat tetjadi pada anak yang kedua orang tuanya terlalu sibuk daiam 
pekerjaannya 

Keberhasilan anak da1am belajarnya, perlu diusahakan hubungan yang 
harmonis antara orang tua dan anak . 

Hubungan yang penuh pengertian dan kasih sayang disertai dengan 
bimbingan dan bila perlu hukuman-hukwnan untuk menyukseskan belajar anak. 

Selain dari hal-hal di atas, maka partisipasi orang tua yang dapat 
membangkitkan motivasi belajar pada anaknya : 
1. Orang tua menerima anaknya sebagaimana adanya. Orang tua menerima 

anaknya tanpa syarat. Orang tua seperti ini mengembangkan perasaan aman 
dalam diri anakya, perilaku positif dalam dirinya dan bersikap positif 
terhadap orang lain. 

2. Lembut, namun menetapkan batas-batas yang fleksibel dalam mengatur 
tingkah laku anak-anaknya. Orang tua yang sukses dalam menunjang proses 
dan prestasi anak dalam belajar adalah orang tua yang bersifat lembut clan 
ramah terhadap anaknya, tetapi mempunyai aturan tentang tingkah laku 
anaknya. Orang tua lembut, seperti tidak suka mengancam dan menghukum 
anaknya jika tidak berhasil dalam belajar, akan tetapi selalu berusaha agar 
usaha anak dalam belajar terns meningkat. Orang tua ini banyak memberikan 
perhatian kepada keberhasilan anak. 

3. Orang tua memberikan kesempatan dan perlengkapan belajar bagi anaknya. 
Orang tua ini memberikan kesempatan belajar baik di rumah maupun di luar 
rumah dengan menyediakan berbagai perlengkapan belajar, buku-buku dan 
berbagai situasi yang menunjang. 

4. Orang tua menunjukkan harapan yang positif. Hal ini berkaitan dengan 
kenyataan bahwa anak cenderung memiliki harapan-harapan dan 
memperhatikan sikap orang tuanya, berkenaan dengan prestasi belajar. Orang 
tua yang baik adalah orang tua yang mengembangkan harapan-harapan yang 
tinggi terhadap usaha belajar sang anak, bukan terhadap prestasi yang dicapai 
oleh anak semata. Orang tua yang menuntur anak agar berprestasi tinggi 
secara terus-menerus akan menimbulkan kecemasan pada diri anak da1am 
belajar, terutama pada penyelesaian tugas-tugas dan tes. 

::, 
~ ii - 



9 AL-IZZAH I Vol. 6No. 1 Juni20/J 

C. Pengertian Belajar clan Prestasi Belajar. 
Perkembangan ilmu pengetahuan clan teknologi clewasa ini membawa 

perubahan-perubahan pada diri manusia yang mendasar dalam semua aspek 
kehidupannya. Untuk dapat menyesuaikan diri clengan perubahan sehingga 
manusia tetap beracla dalam kondisi perkembangan clan kemajuan, maka manusia 
dituntut untuk belajar secara terus-menerus seumur hidup, 

Belajar adalah proses yang ditandai clengan adanya perubahan pacla diri 
seseorang. Menurut Sucljana (1985), belajar merupakan suatu proses yang 
dirandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang, seperti perubahan pada 
pengetahuan, sikap, tingkah laku, keterampilan, kecakapan clan kemapuan 
indiviclu. 

Seclangkan W.S. Wingkel (1987) mengatakan bahwa belajar adalah suatu 
aktifitas mental atau psikis yang berlangsung di dalam interaksi aktif clengan 
lingk.ungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalarn pengetahuan, 
pemahaman, keterampilan clan nilai sikap, perubahan itu bersifat secara relatif 
clan berbekas. 

Berclasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 
suatu kegiatan untuk mengalami clan menghayati sesuatu secara aktual yang· 
menimbulkan perubahan tingkah laku untuk mencapai kemampuan dalam 
berfikir. 

Selanjutnya, Slameto (1995) mengemukakan ciri-ciri perubahan tingkah 
laku dalam pengertian belajar adalah sebagai berikut: 
a. Perubahan terjadi secara sadar. 

Individu yang belajar · menyadari akan tetjadinya perubahan itu a tau 
merasakan ada.nya perubahan yang terjadi dalam diri indiviclu. Misalnya 
pengetahuan clan kecakapan bertambah, clan lain-lain. 
b. Perubahan dalarn belajar bersifat kontinyu clan fungsional. 

Perubahan yang terjadi clalam diri indiviclu berlangsung secara terus 
menerus dan tidak statis. Satu perubahan yang tetjadi akan menyebabkan 
perubahan berikutnya clan berguna bagi proses belajar selanjutnya. 

Di samping menampilkan sikap yang baik dan bijaksana dalarn 
menghadapi sikap anak yang sedang belajar, maka orang tua juga hendaknya 
dapat herpartisi.pasi secara langsung dalam ikut meningkatkan, memotipasi 
anaknya dalam belajar clengan cara memberikan penguatan clan penghargaan 
terhadap prestasi tingkah laku clan prestasi atau usaha yang baik dari sang anak. 
Penguatan yang dilakukan oleh para orang tua dinilai sangat praktis clan efektif 
untuk ikut menunjang kesuksesan metode dalam belajar anak (Djiwanclono, 
1989). 
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belajar bersifat positif dan aktif. 
p rubahan belajar, perubahan-perubahan itu senantiasa 

bertambah clan tertuju untuk memperoleh yang Jebih baik dari sebelwnnya. 
ngan demikian makin banyak usaha belajar itu dilakukan, maka makin banyak 

dan makin baik pula perubahan yang diperoleh. Perubahan yang bersifat aktif 
artinya perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya. 
d. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

Ini berarti bahwa perubahan tingkah Jaku itu terjadi karena tujuan yang 
akan dicapai. Perbuatan belajar terarah kepada perubahan tingkah laku yang 
benar-benar disadari. Misalnya seseorang yang belajar mengetik. Dengan 
demikian, perbuatan belajar yang dilakukan senantiasa terarah kepada tingkah 
laku yang telah ditetapkannya. 
e.. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah Jaku. 

Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui ~roses belajar meliputi 
perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, maka sebagai 
hasilnya d.ia akan mengalami perubahan secara menyeluruh dalam pengetahuan, 
sikap dan keterampilan. Sebagai contoh, jika seorang anak belajar mengemudi 
mobil, maka perubahan yang paling nampak adalah keterampilan mengemudi 
mobil serta pemahaman tentang cara kerja alat-alat mobil seperti kopling, rem 
dan sebagainya. 

Prestasi belajar merupakan gambaran penguasaan mu.rid terhadap suatu 
mata pelajaran yang diberikan oleh sekolah. Untuk mengetahui tingkat 
penguasaan rnurid terhadap mata pelajaran yang telah diberikan, dilanjutkan 
serangkaian kegiatan yang disebut penilaian. Nilai yang diperoleh murid dari 
penilaian/ tes mata pelajaran dianggap sebagai hasil belajar murid terse but. 

Prestasi belajar yang tinggi akan mendatangkan kepuasan tersendiri bagi 
para pelajar dan anak didik. Untuk dapat mencapai hasil belajar yang tinggi, 
dipetlukan usaha yang optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap 
murid, ini berarti bahwa seseorang memiliki potensi dan usaha untuk menambah 
pengetahuan, memperluas wawasan dan cakrawala pemikiran, serta 
perkembangan intelektual dalam rangka meningkatkan prestasi belajarnya. 

Bloom (1996), mengklasifikasi basil belajar ke dalam tiga ranah, yaitu 
kogniti.f, afektif clan psikomotoris. Klasifikasi ini dapat dijelaskan antara lain, 
sebagai be.rikut : (1) ranah kognitif adalah kecakapan yang berkenaan dengan 
kemampuan individu untuk mengenal dunia sekitarnya, yang meliputi 
perkembangan intelektual atau mental, (2) ranah afaktif adalah kecakapan yang 
berkenaan dengan perubahan sikap, perasaan dan nilai-nilai yang sering disebut 
dengan perkembangan emosional atau moral. Sedangkan, (3) ranah psikomotorik 
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D. Kerangka Pikir 
Disadari bahwa betapa besar pengaruh masyarakat tehadap pelaksanan . 

pendidikan di sekolah. Sehingga masyarakat perlu mengetahui program-program 
'Jat\% clikembangkan oleh sekolah agar masyarakat dapat ambil bagian clan 
partisipasi terhadap program-program yang dikembangkan oleh sekolah. Ini 
merupakan gambaran, betapa penting dan perlunya sekolah selalu menghayati 
adanya hubungan kerjasama antara sekolah clan masyarakat. 

k akapan yang berkenaan dengan perkembangan keterampilan yang 
m dung unsur motorik. 

Sudiana (1985)., meruz,at.akan bahwa basil belajar dalam bidang, (1) 
kogoitif meliputi enam aspek, yakni pengetahuan hafalan, pemahaman, 
penerapan, analisis sintesis clan evaluasi, (2) afektif mencakup kepekaan 
menerima rangsangan dari luar, jawaban, penilaian, organisasi dan internalisasi, 
(3) psikomotoris berkenaan dengan basil belajar keterampilan dan kemampuan 
hertind.ak. Ketiga macam prestasi hasil belajar yang telah dikemukakan di atas 
tidak berdiri sendiri, tetapi sating berhubungan antara satu dengan lain. 

Prestasi belajar yang dicapai oleh anak didik akibat penguasaan 
pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dicapainya, berdasarkan 
alat pengukuran. Salah satu dari alat pengukuran yang biasa dipergunakan disebut 
tes, Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Mappa (1997), bahwa 
prestasi belajar adalah basil belajar yang telah dicapai mu.rid dalam bidang studi 
tertentu dengan menggunakan tes standar sebagai alat pengkur keberhasilan 
belajar seorang mu.rid. 

Selanjutnya, Tirtaraharja (1991 ), mengatakan bahwa prestasi belajar dapat 
diartikan sebagai taraf k.emampuan aktual yang bersifat terukur berupa 
penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, clan sikap yang dicapai oleh mu.rid 
dari apa yang dipelajari di sekolah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berhasil 
tidaknya seseorang dalam proses belajar dapat diketahui melalui pengukuran. 
Pengukuran hasil belajar murid dapat diperlihatkan dalam bentuk nilai formatif, 
nilai sumatif, nilai rapor dan nilai ijazah. 

Dengan pengukuran basil belajar mu.rid, maka dapat diketahui batas 
kemampuan, kesanggupan, penguasaan terhadap pengetahuan dan keterampilan, 
sikap dan nilai di dalam rangka penyelesaian suatu tarap belajar atau penyelesaian 

snam mata pelajaran. 
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Masyarakat yang kompleks, yang terdiri dari kompleks-kompleks kecil 
d ngan ciri-ciri kolektif yang dimilikinya, di mana sekolah itu beracla, adakalanya 
mem.punyai harapan khusus yang berbeda-beda terhaclap kebijaksanaan sekolah. 

Upaya memperti.nggi clan mempererat hubungan antara sekolah dengan 
masyarakat ditempuh dengan melibatkan orang tua murid clan kotnponen 
masyarakat lainnya dalam ikut berperan serta dalam menangani isu-isu yang 
timbul di masyarakat dan bagaimana penyelesaian isu-isu tersebut. 

Dalam hal kepemimpinan, kepala sekolah, mempunyai peranan yang 
sangat menentukan sebagai suatu kekuatan dalam sebµah lembaga pendidikan. 
Kepala sekolah hams memiliki karakter yang kuat clan pembawaan yang 
menawan_ dalam menghimpun dan menggerakkan segala dana dan sumber daya 
sebagai hasil dari kerjasama dengan masyarakat pendidikan yang lebih luas. Selain 
im, kepala sekolah hams memiliki karakter yang kuat dan pembawaan yang 
menawan untuk memperoleh berbagai dukungan swnber claya manusia, dana 
serta dukungan infonnasi sebagai lembaga dan dukungan dari segenap jajaran 
aparat pendidikan. 

Dengan mengetahui kegiatan-kegiatan sekolah, para orang tua murid 
cli.harapkan clapat merasa memiliki, mau berpartisipasi clan mau memberi bantuan 
dalam pelaksanaan pendidikan. Keterlibatan orang tua di dalam kegiatan-kegiatan 
sekolah akan mempengaruhi keberhasilan anak dalam belajarnnya. 

Program-program sekolah yang telah disosialisasikan akan menjadi milik 
masyarakat atau orang tua murid clan merupakan pegangan dalam membina 
ana.k.-anaknya. Pola interaksi antara orang tua murid dengan anaknya, antara 
anak dengan keluarga lainnya, akan membuat sistem sosial yang baik dalam 
lingkungan keluarga. 

Lingkungan keluarga yang kondusif sangat menetukan bagi 
perkembangan kepribadian anak dalam hidup clan kehidupannya. Hal ini jelas 
karena dalam lingkungan rumah tanggalah seorang anak mula-mula memperoleh 
pendidikan. Oleh karena itu, peranan orang tua sebagai pendidik tidak dapat 
dipisahkan dari pertumbuhan clan perkembangan intelektual anak. 

Perbedaan model pendidikan antara lingkungan keluarga dengan 
lingkungan keluarga lainnya dalam sebuah masyarakat akan menghasilkan 
pe.ttumbuhan clan perkembangan yang berbeda pula pada diri seorang anak. Hal 
ini ditunjukkan oleh cara hidup clan perilaku anak dalam kehidupannya. Keadaan 
ini teradi karena, perilaku anak dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan 
sekolah dilatarbelakangi oleh lingkungan keluarga. Peranan orang tua atau 
keluarga dalam pendidikan sangat menentukan bagaimana anak dapat 
berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sekitamya, terutama di lingkungan 
sekolah. 
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Dalam proses interaksi yang tetjadi di lingkungan sekolah, baik dengan 
t man-temannya maupun dengan gurunya, pengalaman anak yang diperolah dari 
lingk.un.gan keluar.ga akan tnetnpengaruhi sikap dan minat belajar dalam dirinya, 
yang selanjutnya menjadi modal dalam menempuh proses pembelajaran 
selanjutnya di sekolah. 

Pengalaman anak yang diperoleh dari lingkungan keluarga serta interaksi 
dengan lingkungan sekolah akan menentukan prestasi belajar anak dalam 
berbagai mata pelajaran. 

Kemampuan anak berinteraksi di lingkungan sekolah akan menentukan 
sikap, minat clan kreasi anak dalam mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. 
Kondisi ini juga akan mempengaruhi sifat kritis anak terhadap lingkungan 
sekolah, baik dengan teman-temannya maupun dengan gurunya. Beberapa hal ini 
tidak. lepas dari pengasuhan atau pola asuh yang diterapkan oleh orang tua di 
dalam rumah tangganya. 

Pengasuhan atau pola asuh orang tua terhadap anaknya baik dalam hal 
pemenuhan kebutuhan fisik, rohani clan kebiasaan-kebiasaan lain serta norma- 
nonna yang berlak:u di lingk:ungan rumah tangga akan mempengaruhi sikap, pola 
9iki.t: clan kreati.fitas anak terhadap sekolah tennasuk berbagai mata pelajaran 
yang diberikan kepada mereka, yang sdanjutnya menentukan prestasi belajar 
anak kelak. 

Dengan demikian dapat diduga bahwa partisipasi orang tua dalam 
pelaksanaan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi Kota Kendari 
berpegaruh terhadap prestasi belajar murid di sekolah ini. 

E. Hipotesis. 
1. Diduga bahwa strategi hubungan sekolah dengan orang tua murid Sekolah 

Dasar N egeri Kuncup Pertiwi dilakukan hanya melalui komite sekolah. 
2. Diduga bahwa partisipasi orang tua murid berbentuk dana, pikiran clan 

tenaga dalam tingkat yang masih rendah 
3. Diduga bahwa kendala yang dihaclapi oleh orang tua murid dalam ikut 

berpartisipasi pada pelaksanaan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 
Kuncup Pertiwi adalah kesibukan yang bervariasi yang dihadapi oleh orang 
tua muri.d dan kemampuan ekonomi orang tua murid yang ticlak merata. 
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C. Instrumen Penelitian 
Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data dalarn penelitian ini 

adalah: 

1. Angket, yaitu daftar pertayaan secara tertulis yang ditujukan kepada 
responden penelitian. 

2. Pedoman wawancara, yaitu daftar pertanyaan lisan yang akan ditujukan 
kepada responden penelitian. 

3. Panduan observasi, yaitu suatu daftar yang berisi hal-hal yang akan 
diamati langsung pada responden dan obyek penelitian. 

4. Format rekomendasi, yaitu blanko yang berguna untuk mencatat data 
yang relevan dengan penelitian dazi suatu dokumen. 

B. Populasi dan Sampel. 
Populasi penelitian adalah semua murid clan orang tua murid Sekolah 

Dasar Negeri Kuncup Pertiwi, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebanyak 
882 orang. Populasi tersebar pada kelas I sebanyak 147 orang, kelas II sebanyak 
151 orang, kelas III sebanyak 148 orang, kelas IV sebanyak 148 orang, dan kelas 
V sebanyak 149 orang, serta kelas VI sebanyak 139 orang. 

Sampel diambil dengan menggunakan cara bloking ( cluster sampling). 
Kelas yang diambil adalah kelas IV, V dan kelas VI. Setiap kelas tersebut, ditarik 
sampel dengan menggunakan cara acak terstratifikasi dengan pestratifikasian 
didasarkan pada jenis kelamin murid. 

1 

Dengan cara tersebut, sampel dipilih masing-masing 20 % rnurid laki-laki 
dan perempuan pad.a masing-masing kelas IV, V dan kelas VI dengan rincian 
m.asing-masing dari kelas IV mu.rid laki-laki 16 orang dan 14 mu.rid perempuan. 
Kelas V sebanyak 14 murid laki-laki dan 16 mu.rid perempuan dan kelas VI 
mu.rid laki-laki sebanyak 16 laki-laki dan 12 orang mu.rid perempuan. Jadi jumlah 
sampel secara keseluruhan mu.rid adalah 88 mu.rid. 

Penarikan sampel tersebut di dasarkan pada pertimbangan keterwakilan 
populasi. Pertimbangan pemilihan keas IV didasarkan bahwa kelas tersebut mulai 
tahun 2005 melakukan kelas akselerasi dan kelas V dan VI adalah teramasuk 
kelas yang membutuhkan intensitas perhatian yang tinggi karena akan segera 
mengakhiri masa belajarnya di sekolah tersebut. 

ttan 101 berlokasi di Sekolah Dasar Negeri Kuncup Perti . Wt, 
l.\..ecaina1tan Mandonga, Kota Kendari Provinsi Sulaweasi Tenggara. 

TIAN 
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E Defenisi Operasional 
1. Strategi hubungan sekolah dengan orang tua murid adalah strategi yang · 

dikembangkan Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi Kecamatan 
Mandonga Kota Kendari dalam hubungannya dengan orang tua murid, 

E.Analisis Data 
Setiap hipotesis d.iuji dengan peralatan analisis. 

1. Hipotesis pertama diuji dengan peralatan analisis deskriptif kualitatif yang 
memaparkan secara emprir:i.s strategi hubungan sekolah dengan orang tua 

murid Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi Kecamatan Mandonga 
Kota Kendari. 

2. Hipotesis kedua clan ketiga d.iuji dengan peralatan analisis deskriptif 
kualitatif yang memaparkan secara empiris partisipasi orang tua dalam 
pelaksanaan pend.id.ikan murid Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi 
Kecamatan Mandonga Kota Kendari. Khusus tingkat artisipasi orang tua 

murid, dapat d.iukur dengan menggunakan skor penilaian partisipasi 
terse but. 
Pengelompokkan tingkat partisipasi adalah : 
a. Partisipasi rendab, apabila 33,3 persen dari nilai skor maksimal. 
b. Partisipasi sedang, apabila 33,4-33,7 persen dari nilai skor maksimal. 
c. Partisipasi ting,i, apabila lebih besar atau sama dengan 66,8 persen 

nilai skor maksimal. 
Hipotesis ketiga diuji dengan peralatan deskripti.f kuantitati.f dengan 

menghitung chi kuadrat dan koefisien konti.ngensi atau koefisien asosiasi antara 
strategi hubungan sekolah dengan orang tua terhadap prestasi belajar murid 
Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi Kecamatan Mandonga Kota Kendari. 

ur P ngumpulan Data. 

Tahap pengumpulan, · melalui proses turun lapangan dengan 
m.en.ggunakan instrumen yang telah disediakan pada tahap sebelumnya. 

b. Tahap pengolahan, melalui proses penelitian, proses tabulasi clan proses 
mterpretasi. Pengeditan dilakukan dengan mengoreksi data yang telah 
dikumpulkan. Tabulasi data dilakukan dengan menyusun data secara 
sistematis clan teratur sesuai dengan urutan responden, setelah itu 
dikelompokkan menurut jenis clan bentuk tabel untuk diolah lebih lanjut. 
Interpretasi dilakukan dengan mengelola data menurut model statistik, 
kemudian diformulasikan dalam bentuk deskripsi melalui tabel clan 
persentase, serta clihit:ung berdasarkan rumus yang telah ditetapkan yang 
selanjutnya ditarik kesimpulan. 



Vol. 6 No.I Juni 2011 I AL-IZZAII 16 

h (v · 1) ini h m njalin hubung 
murid clan cara pcm cahan masalah r ·a . 

1 i r ng tua adalah peran serta orang tua murid dalarn 
anaan p ncliclikan murid Sckolah Dasar Negeri Kuncup Pe.rtiwi 

camatan Mandonga Kora Kendari. Besaran peubah (variabel) ini 
dicenninkan oleh skor yang cliperoleh responden berdasarkan angket 
partisipasi orang tua yang cliberikan. Peubah (variavel) ini digunakan 
indikator-indikator sebagai berikut : 
a. Frekwensi pemberian bantuan finansial, baik yang berbentuk 

sumbangan berupa uang maupun berbentuk fisik misalnya bangku, 
bahan bangunan dan sebagainya. Pedoman pemberian skor untuk 
inclikator-inclikator tersebut adalah sebagai berikut 

orang tua selalu memberikan bantuan (rata-rata paling sedikit 6 
kali dalam seminggu), cliberi skor 4; 
orang tua sering memberikan bantuan (rata-rata 4 atau 5 kali 
dalam seminggu), cliberi skor 3 
orang tua agak jarang memberikan bantuan (rata-rata 2 atau 3 kali 
dalam seminggu), diberi skor 2; 
orang tua jarang mernberikan bantuan (rata-rata sekali dalam 
seminggu), diberi skor 1; dan 
orang tua jarang sekali memberikan bantuan (rata-rata sekali 
dalam sebulan), diberi skor 0. 

· b. Prekwensi pemberian bantuan non fisik meliputi: pemberian motivasi, 
pengajuan saran, menghadiri undangan pertemuan/ rapat, 
memberikan bimbingan kepada putra-putrinya agar dapat belajar 
dengan baik, menjaga nama baik sekolah, memelihara lingkungan 
sekolah, mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara berkala 
di sekolah seperti keterampilan, seni, pramuka, UKS, palang merah, 
olah raga, upacara, pesatren kilat dan sebagainya. Pedoman 
pemberian skor untuk indikator-indikator tersebut mengikuti 
pedoman pada poin (1) di atas. 
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Dari p nelitian lapangan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 
int nsitas ketjasama antara guru dengan orang tua murid di Sekolah Dasar 

gcri Kuncup Pertiwi Kota Kendari,. belum tercipta dan tetjalin secara baik 
dalam berbagai kondisi. Hubungan antara guru dengan orang tua murid di 
lembaga pendidikan Dasar ini, masih sebatas hubungan dalam wadah Komite 
Sekolah. Hubungan ketja sama antara orang tua murid derigan guru di lembaga 
pendidikan ini masih perlu di kernbangkan dalam berbagai wadah ketjasama. 

Orang tua murid di satu sisi memiliki potensi yang besar dalam 
men.umbuh kembangkan segala potensi yang dimiliki oleh anak-anak mereka. 
Betapa tidak, orang tua merupakan pihak yang paling banyak bersua dengan 
anak-anak mereka. Sementara di lain sisi, guru siap mengembangkan dan 
melanjutkan apa-apa yang telah ditanamkan oleh setiap orang tua kepada anak- 
anak mereka dalam rumah tangganya. Kenyataan ini seharusnya menjadi kondisi 
clan. moment positif bagi para guru clan para orang tua murid untuk saling 
berbagi pengalaman dan saling mengisi kekurangan clan kelebihan yang ada pada 
diri mereka masing-masing. 

Kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh keduanya dapat 
dijembatani dengan mengadakan hubungan yang intensi£ Dari hubungan yang 
teebangun ini diharapkan ada terobosan baru yang kemudian mampu mengatasi 
pennasalahan yang dihadapi oleh. anak mereka selama ini, baik ketika anak 
sedang berada di lembaga pendidikan ini, maupun saat anak-anak ini 
bersosialisasi dengan guru, teman-teman sebaya dan bahkan ketika berinteraksi 
dengan masyarakat sekitamya. 

Jalinan komunikasi dan hubungan yang baik antara guru clan para orang · 
tua murid ini merupakan sebuah keniscayaan yang hams dibangun, hal mana 
diketahui bahwa antara guru dan orang tua murid ibarat dua sisi mata uang yang 
satu dengan yang lain saling melengkapi. Keberadaan satu dari keduanya tidak 
dapat dipisahkan. Harmoni yang indah hams diciptakan agar intensitas ketjasama 
dapat diwujudkan guna meningkatkan prestasi belajar anak. 

Problematika edukatif dan sosial seorang anak yang melingkupi proses 
belajar mengajamya tidak dapat diatasi hanya dengan dibentuknya lembaga 
Komite Sekolah. Kompleksitas problematika yang dihadapi oleh setiap anak, 
membutuhkan banyak media ketja sama yang dapat memungkinkan guru dan 
otang tu.a. m.urid untuk selalu bertemu guna mencari jalan terbaik dalam 
mengatasinya. 

N AN S KOLAH DENGAN ORANG TUA 
DASAR N GERI KUNCUP PERTIWI KOTA 

IV. 
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terhadap solusi clan pennasalahan yang mereka hadapi harus sarat 
d ngan nilai edukasi dan sosial yang diha.rapkan nantinya dapat mengantar 
p se.rta didik itu menjadi dewasa dalam mengambil setiap keputuasan yang 
dihadapinya. Oleh karena itu, keragaman permasalahan yang melingkupi 
kehidupan setiap anak, membutuhkan media dan wadah untuk mengatasinya 

Kesehatan, misalnya, menuntut keterlibatan banyak pihak, tennasuk 
orang tua murid dalam menanganinya. Sebagai terobosan dalam mengatasi 
masalah ini, perlu melibatkan para orang tua murid dalam UKS, agar orang tua 

murid dapat berpa.rtisipasi secara lebih maksimal untuk memberikan pertolongan 
\)ertma ketika anak mengalami masalah kesehatan. 

Selain itu, orang tua dapat berpartisipasi aktip dalam ikut membantu 
menyediakan obat-obatan yang dapat digunakan secara cepat ketika ada murid 
yang kesehatannya terganggu. Partisipasi ini dinilai sangat urgen sebab sekolah 
merupakan lembaga pendidikan dan sekaligus lembaga sosial yang di dalamnya 
tentan merebak berbagai penyakit menular. 

Kesehatan merupakan awal dari segala prestasi yang siap dicapai oleh 
anak dalam proses sosial clan belajamya. Anak yang kondisi jasmani clan 
rohaninya tidak sehat, tidak sehat tidak akan mampu melanjutkan estapet 
kepemimpinan bangsa di masa datang. Anak yang tidak sehat tidak akan mampu 
berbuat banyak clan melibatkan diri dalam pembangunan bangsa di masa datang. 

Keterlibatan orang tua murid dalam ikut membantu clan menanggulangi 
masalah kesehatan peserta didik ini, setidaknya akan merupakan harapan clan 
jaminan serta sekaligus solusi bagi setiap guru dan pa.ra orang tua agar anaknya 
dalam menuntut ilmu di lembaga pendidikan ini, tetap berada dalam keadaan 
sehat dan bugar. 

Keterangan ini diperoleh dari hasil wawancara dengan zamrud, 
sebagaimana yang penulis himpun berikut ini : 

Dalam mewujudkan derajat kesehatan yang baik, menuntut keterlibatan 
banyak pihak, tennasuk orang tua murid dalam menanganinya. Sebagai 
terobosan dalani mengatasi masalah ini, perlu melibatkan para orang tua 
murid dalam UKS, agar orang tua murid dapat berpa.rtisipasi secara lebih 
nyata untuk memberikan pertolongm pertama ketika anak mengalaroi 
masalah kesehatan. Selain itu, orang tua dapat berpa.rtisipasi aktip dalatn 
ikut mcmbantu menyediakan obat-obatan yang dapat digunakan secant 
cepat k.ctika ada muzid yang keschatannya mengalami gangguan. partisipasi 
ini dinilai sangat penting sebab sckolah merupakan lembaga pendid.ikan 

1;iu1&U11-.a y n elingkupi k bidupan tiap anak harus dicarikan 
m ndidik dan membina mereka mcnuju k dewa aan yang 
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1 Zamrud, orang tua murid, Walll(lncara, Kendari, 2 Juli 2006. 

ba s sial yang di dalamnya rentan merebak berbagai 
t m nular. Kesehatan merupakan awal dari segala prestasi yang siap 

11., 
~.· oleh anak. dalam proses sosial clan belajarnya. Anak yang kondisi 

ja mani clan rohaninya tidak sehat, tidak akan mampu melanjutkan estapet 
kepemimpinan bangsa di masa clatang. 
Anak yang tidak sehat tidak akan mampu berbuat banyak clan melibatkan 
diri dalam proses pembangunan bangsa ke depan. Keterlibatan orang tua 
mu.rid dalam ikut membantu dan menanggulangi masalah kesehatan 
peserta didik ini, seticlaknya akan merupakan harapan clan jaminan serta 
sekaligus solusi bagi setiap guru dan para orang tua agar anaknya dalam 
belajar di lembaga pendidikan ini, tetap beracla dalam keadaan sehat 1• 

Selain masalah kesehatan, permasalahan yang juga membutuhkan 
lr&tjasama dalam menanganinya adalah penyediaan buku-buku paket dan bacaan- 
bacaan anak di perpusakaan. Perpustakaan adalah media belajar yang sangat 
penting. Perpustakaan adalah sumber belajar yang demikian vital setelah guru. 
Perpustakaan ini ibarat jendela ilmu pengetahuan, dimana dengan tersedianya 
perpustakaan secara lengkap clan nyaman, maka setiap anak dapat 
megembangkan ilmunya sesuai dengan bakat dan keccnderungannya. Sehingga 
kelengkapan buku bacaan bagi anak-anak di lembaga pendidikan ini sangat 
penting dalam rangka menumbuhkan minat baca mereka. 

Kebiasaan membaca merupakan kondisi awal yang harus diciptakan ada 
diri anak. Tampa kebiasaan membaca dari dini, maka seorang anak akan sulit 
unmk mengakses ilmu clan informasi yang ada di sekitarnya. Membaca berbagai 
macam dan jenis buku bacaan akan memberikan warna dan kecakapan yang 
berbeda-beda bagi setiap anak. 

Hal tersebut penting karena pada lembaga pendidikan dasar seperti 
sekolah dasar inilah, seorang anak masih dalam pencarian bakat dan minat. Bakat 
clan minat anak akan dapat dideteksi dan _dilihat dari bacaan yang digandrungi 
dan sering dibacanya. 

Penyediaan buku bacaan yang bervariasi ini sangat penting dalam rangka 
rnemberikan kesempatan kepada anak untuk memilih disiplin ilmu apa yang akan 
clitekuninya ke depan. Untuk memenuhi kebutuhan banyak buku yang bervariasi 
ini, tidak mungkin sekolah dapat memenuhinya secara baik. Oleh karena itu . 
keterlibatan para orang tua murid dalam memberikan swnbangan buku baik 
buku baru maupun buku lama, sangat dibutuhkan clan diharapkan. 
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· n buku bacaan bantwm para orang tua murid ini kepads ck lah 
an t m mbantu sekolah dalam memberikan berbagai maca01 iltnu 

p huan kepada anak. Mulai dari ilmu pengetahuan yang memperk nalkan 
k pada anak tentang dunia hewan, tumbuh-tumbuhan, bintang clan angkasa luar 
sampai kepada majalah anak yang berbau hiburan. Buku bacaan yang menarik 
perhatian anak semacam ini diharapkan akan mampu menumbuhkan minat baca 
bagi setiap anak. 

Kebiasaan yang tertanam dalam diri setiap anak untuk selalu membaca 
buku apa saja yang bermanfaat bagi hidup clan kehidupan mereka kelak yang 
tumbuh dari lembaga pendidikan dasar seperti Sekolah Dasar Kuncup Pertiwi, 
akan mewarnai minat baca anak selanjutnya pada jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi. 

Keterangan ini dipahami dari basil wawancara dengan Nurdin, dia 
mengatakan : 

Tersedianya buku bacaan diperpustakaan penting artinya karena pada 
lembaga pendidikan dasan seperti sekolah dasar inilah, seorang anak masih 
dalam pencarian bakat clan 

1minat. Bakat clan minat anak akan dapat 
dideteksi dan dilihat dari jenis bacaan yang digandrungi clan sering 
dibacanya. Penyediaan buku bacaan yang bervariasi ini sangat penting 
dalam rangka memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih disiplin 
ilmu apa yang akan ditekuninya ke depan. Untuk memenuhi kebutuhan 
banyak buku dan bervariasi ini, tidak mungkin seko~ dapat memenuhinya 
secaza baik. Oleh karena itu keterlibatan para orang tua mu.rid dalam 
memberikan sumbangan buku baik buku baru maupun buku bekas, sangat 
dibutuhkan dan diharapkan. Varian buku bacaan bantuan para orang tua 

murid ini kepada sekolah akan sangat membantu sekolah dalam 
memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan kepada anak. Mulai dari 
ilmu pengetahuan yang memperkenalkan kepada anak tentang dunia 
hewan, tumbuh-tumbuhan, bintang dan angkasa luar sampai kepada 
majalah anak yang berbau hiburan. Buku bacaan yang menarik perhatian 
anak semacam ini diharapkan akan mampu menumbuhkan minat baca bagi 
setiap anak. Kebiasaan yang tertanam dalam diri setiap anak untuk selalu 
membaca buku apa saja yang bennanfaat bagi hidup dan kehidupan 
mereka kelak ~ang tumbuh dari lembaga pend.idikan dasar seperti Sekolah 
Dasar Kuncup Pertiwi, akan mewarnai minat baca anak selanjutnya pada 
jenjang pendidikan yang lebih tinggi 2• 
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· P RTI IPASI ORANG TUA MURID DALAM PELAKSANAAN 
PENDIDIK.AN DI SEKOLAH DASAR NEGERI KUNCUP 
PERTIWI KOTA KENDARI. 

Tin.gkat parti.sipasi orang tua murid dalam pelaksanaan pendiclikan di 
Sekolah Dasar Kuncup Pert:iwi Kota Kendari masih rendah. Kondisi ini hampir 
merupakan kenyataan umum di seluruh lembaga pendidikan dasar di Kota 
Kendari. 

Tingkat part:isipasi orang tua mu.rid ini di Sekolah Dasar N egeri Kuncup 
Pertiwi Kota Kendari. ini san.gat terkait dengan kondisi pribadi mereka. Kondisi 
pribadi orang tua mu.rid ini, setidaknya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, jenis 
pekerjaan, dan kesadaran akan pentingnya pendidikan. 

1. Tingkat pendidikan orang tua mu.rid 
Tingkat pendidikan yang pernah dilalui oleh seseorang akan memberikan 

wama dalam kehidupan keseharian mereka. Tingkat pencliclikan mempengaruhi 
pola fikir dan pola perilaku. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pendiclikan 
seseorang maka akan semakin gampang menerima hal-hal baru yang berasal dari 
luar dirinya. 

Tingkat pendidikan yang bervariasi pada orang tua mu.rid di Sekolah 
Dasar Negeri Kuncup Perri.wi Kota Kendari ini, mernberikan waroa tersendiri 
bagi keterlibatan mereka dalam proses pendiclikan di lembaga pendidikan ini. 
Tingkat pendidikan yang bervariasi ini merupakan kenyataan sosial yang tidak 
dapat dihindari, hal mana Iembaga pendiclikan ini merupakan lembaga 
pendidikan umum yang diperuntukkan bagi masyarakat luas. 

Jenjang pendi.dikan ini melahirkan kemampuan clan keterampilan 
manusia menyerap informasi dan menerima perubahan. Tingkat pendi.di.kan · 
memegang peranan yang sangat besar dalam menerima hal-hal baru yang berasal 
dari luar di.rinya. Kerjasama antara guru dan orang tua mu.rid merupakan sebuah 
terobosan baru dalam dunia ·kependidikan Indonesia saat ini. Dimana 
sebelnmnya, ketjasama antara guru dengan orang tua murid hanya terbatas pada 
pemberian motivasi belajar pada anak setelah pulang dari sekolah. Padahal tampa 
ada tindak lanjut lebih jauh dari kerjasama yang terjalin tidak akan mencapai basil 
yang maksimal. 

Kerjasama orang tua mu.rid dengan pada guru di sekolah saat ini telah 
meluas pad.a ketjasama dalam aksi terhadap penanganan rnasalah nyata di 
lapangan. Para orang tua murid diberi kewenangan memberikan bantuan teknis 

an 1 n kap dip rp takaan an 
p i d n n pa apabila m lib tkan para ran tua 
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. 
di~ yang bervariasi pada o~ng tua m~d di Sekolah Dasar 

Pertiwi Kota Kendari Ini, memberikan warna tersendiri 
oorup 'dika dil b bagi ketcrlibatan mercka dalam proses pendi n em aga pendidikan 

.. T' kat pendidikan yang bervariasi ini merupakan kenyataan sosial 
;g : terbantahkan, hal mana iembaga pen~dikan ini merupakan 
lembaga pendidikan umurn yang diperuntukkan bagi masyarakat luas. Dari 
\Cniang pendidikan yang mereka lalaui ini melahirkan kemampuan dan 
kecakapan untuk menyerap informasi yang ada pada mereka. Kerjasania 
antara guru clan orang tua murid merupakan sebuah terobosan baru dalarn 
dunia kependidikan Indonesia saat ini. Dimana sebelumnya, kerjasania 
antara guru dengan orang tua murid hanya terbatas pacla pemberian 
moti.vasi belajar pada anak setelah pulang dari sekolah. Kerjasama orang 
tua murid dengan pada guru di sekolah saat ini telah meluas pada kerjasania 
dalam aksi terhaclap penanganan masalah nyata di lapangan. 
Para orang tua murid diberi kewenangan memberikan bantuan teknis 
dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Keterbatasan media pengajaran 
-yang menjadi kendala rnaksimalitas pencapaian tujuan proses belajar 
mengajar selama ini clapat teratasi dengan dibukanya keram kerjasama yang 
seluas-luasnya bagi masyarakat yang mau terlibat secara nyata 3• 

Masyarakat dalam ha1 ini orang tua siswa dapat membantu sekolah 
dengan memberikan bantuan clana untuk membeli peralatan clan media 
~jaran yang dibutuhkan oleh para guru dalam proses belajar mengajar. Dan 
a~u boleh juga masyarakat membeli secara langsung media pembelajaran yang 
dibutuhkan oleh sekolah untuk kemudian diserahkan untuk digunakan da1am 
proses belajar mengajar. 

Langlcah ini sangat · · dirnana : . postbp, saat ini penggunaaan media dalam 
ptoaea ~Jar m~Jar sudah merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. 
Dulu media pengaJaran yang digunakan kadang-kadang media belajar yang sangat 
sederhana dan ttadisional. Aka . . . 

clidika dan i n tetapi saat ini, seiring dengan majunya dunia 
pen n ilmu pengetah uan, lllenuntut penggunaan media pengajaran yang 

· wawancara dengan Iusni R.ijal Ratnli , 
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• Rafiuddin, orang tua rnurid, Wawancara,, tanggal IO Juli 2006. 

ihindari. ntuk memenuhi seluruh kcbutuhan ini 
lab pu m n cliakannya secara baik clan lengkap . 

................... ,. .... diaka di.a pengaiaran yang dibutuhkan daJam proses 
jar aat ini clibutuhkan dana yang tidak seclikit, sementara dana 

ang dialokasikan oleh pemerintah untuk pendidikan sarnpai saat ini 
lum rop rsional, sehingga dibutuhkan kerjasarna orang tua murid dalam 

m y d.iakannya. 

Komite ekolah dalam hal ini, diharapkan mampu mengakomodir 
k kuatan-kekuatan dan potensi yang ada pada masyarakat daJam hal ini orang tua 

murid untuk bahu-membahu memberikan dan mengwnpulkan dana sukarela 
untuk menyediakan peralatan-pe_ralatan/ media yang dibutuhkan daJam mengajar. 

Hal tersebut dipahami dari wawancara yang dilakukan dengan Rafiuddin, 
~agaimana yang penulis dihimpun berikut ini : 

Para orang tua siswa dapat membantu sekolah dengan memberikan 
bantuan dana untuk membeli peralatan clan media pengajaran yang 
dibutuhkan oleh para guru dalam proses belajar mengajar. Atau boleh juga 
masyarakat membeli secara langsung media pembelajaran yang dibutuhkan 
oleh sekolah untuk kemudian diserahkan untuk digunakan dalam proses 
belajar mengajar. Langkah ini sangat positip, dimana saat ini penggunaaan 
media dalam proses belajar mengajar sudah merupakan suatu hal yang 
tidak dapat dihindari. Dulu media yang digunakan kadang-kadang media 
belajar yang sangat sederhana clan tradisional, Akan tetapi saat ini, seiri.ng 
dengan majunya dunia ilmu pengetahuan, penggunaan media pengajaran 
yang modem sudah tidak dapat dihindari. 
Untuk memenuhi kebutuhan ini tidak mungkin sekolah mampu 
menyedakannya secara baik dan lengkap. Nah untuk menyediakan media 
pengajaran yang dibutuhkan daJam proses belajar mengajar saat ini 
roemhutuhkan dana yang tidak sedikit, sementara dana pendidikan yang 
dialokasikan oleh pemerintah untuk pendidikan tidak kunjung 
proporsional, sehingga dibutuhkan kerjasama orang tua mu.rid daJam 
menyediakannya. Komite Sekolah .dalam hal ini, diharapkan mampu 
mengakomodir kekuatan-kekuatan clan potensi yang ada pada masyarakat 
dalam hal ini orang tua murid untuk bahu-membahu memberikan clan 
mengumpulkan dana sukarela untuk menyediakan peralatan- 
peralatan/ media yang dibutuhkan dalam mengajar 4• 

Untuk memaksimalkan peran serta para orang tua murid yang tergabung 
dalam Komite Sekolah untuk menyediakan media pembelajaran yang dibutuhkan 
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c1ma.11wu1n k4,eacuaran k n iptakafJ 
n n k p n · dika yan a 

bush p shaman yang b ar akan 
tar ka daJam meningkatkan mutu pendidikan. 

. t ndidikan yang dilalui oleh para o~g tua murid sangat 
ngaruh dawn membuat keputusan yang mer~~ amb~ antara hetpartisipasi 

u tidak dawn upaya meningkatkan mutu pendi~n di lembaga ~endidikan 
ini, Partisipasi para o.rang tua murid tidak boleh. ~ ~n rumbuh d~ pengaruh 
orang lain, apalagi tumbuh dan lahir tekanan pihak lain. dalam mewuJudkannya. 
Ilrut berpartisipasi dawn Komite Sekolah yang dibentuk oleh lembaga 
pendiclikan Kuncup Petiwi Kota Kendari ini, juga hams atas kesadaran clan 
kemauan .dari para orang tua murid itu sendiri, 

2. J enis pekerjaan 
Jenis peketjaan yang ditekuni oleh para orang tua murid merupakan satu 

dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi orang tua murid 
dalam meningkatkan prestasi belajar anak-anak mereka di lembaga pendidikan 
ini. Peketjaan yang menjadi profesi setiap orang tua murid untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya sangat bervariasi. Mulai dari pegawai negeri dan pejabat 
pemerintah, pengusaha dan pedagang, bahkan dari mereka ada berprofesi sebagai 
petani dan nelayan. 

Informasi jenis peketjaan para orang tua siswa yang bervariasi diperoleh 
dari wawancara dengan Mustafa, dia menuturkan bahwa : 

Jenis peketjaan yang menjadi profesi para orang tua murid rnerupakan satu 
sisi dari sekian banyak kenyataan sosial orang tua siswa yang ada di 
lembaga pendidikan ini. Faktor ini melahirkan kondisi tersendiri bagi 
partisipasi yang mereka berikan dalam meningkatkan prestasi belajar anak- 
anak mereka. Peketjaan yang menjadi profesi setiap orang tua murid untuk 
metnenuhi kebutuhan hidupnya sangat bervariasi. Mulai dari pegawai 
nege.ri clan pejabat peme.rintah, pengusaha clan pedagang, anggota dewan 
dan ~ahkan d_ari mereka ada berprofesi sebagai petani clan nelayan 5• 

Jews peke.qaan para orang tua mu.rid di Sekolah Dasar Negeri Kuncup 
Pertiwi ini, menentukan aloka i k · id . s wa tu yang tersedia bagi para orang tua mun 
untuk ikut betpartisipasi ba01 p · ka . 1.A 

• • • r::r erung. tan prestasi belajar anak-anak mere~· 
Salah satu sts1 dari masyarakat ma· uk dalah 
mereka miliki. Kera . . jem ~ beragamnya jenis pekerjaan yang 
.Keragama . . ~ 101 tnelahirkan kesibukan yang berbeda-beda, 

n Jems pe-...,aan masin · aka 
kenyataan sosial yang tak tcrbanta~·mas.tng orang tua murid merup n 
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1'esaaaran akan pentingonya pendiclikan. 
P ntingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia sudah tidak dapat 

diragukan, Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, dapat mendorong 
dirinya untuk mendayagunakan swnber daya alam secara efektif dan efisien. 
Manusia dapat mengubah sistem transportasi dan komunikasi sehingga 
memudahkan bagi manusia untuk melakukan kegiatan dalam kehidupannya 
sehari-hari. 

Selain itu, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, manusia dapat 
menaikkan kualitas sumber dayanya secara maks~al, karena dengan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya dapat membuka kemungkinan 
tersedianya sarana penunjang kegiatan ilmiyah. Dengan kemajuan ilmu · 
pengetahuan, terbuka kemungkinan bagi manusia untuk meningkatkan 
kemakmuran dan peningkatan intelegensinya secara utuh dan maksimal. 

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka manusia dapat 
menemukan dan menciptakan alat komunikasi yang dapat digunakan untuk 
menyampaikan pesan sampai ribuan kilometer dalam hitungan detik secara 
langsung. Dengan kemajuan yang dicapai manusia dalam bidang telekomunikasi 
ini, maka peketjaan manusia semula sulit dan membutuhkan waktu lama untuk 
melakukannya, menjadi efisien clan mudah. 

Demikian basil wawancara yang dilakukan dengan Muzakkir Mustafa, dia 
mengatakan bahwa : 

Pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia sudah tidak dapat 
diragukan. Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, dapat mendorong 
dirinya untuk mendayagunakan sumber daya alam secara efektif dan 
efisien. Manusia dapat mengubah sistem transportasi clan komunikasi 
sehingga memudahkan bagi manusia untuk melakukan kegiatan dalam 
kehidupannya sehari-hari. Selain itu, dengan ilmu pengetahuan clan 
teknologi ini, manusia dapat menaikkan kualitas somber clayanya secara 
maksimal, karena dengan ilmu pengetahuan clan teknologi yang dimilikinya 
dapat membuka kemungkinan tersedianya sarana penunjang kegiatan 
ilmiyah. 
Dengan kemajuan ilmu pengetahuan; terbuka kemungkinan bagi manusia 
uamk meningkatkan kemakmuran dan peningkatan intelegensinya secara 

utuh clan maksimal. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
maka manusia dapat menemukan dan menciptakan alat komunikasi yang 
dapat digunak.an untuk menyampaikan pesan sampai ribuan kilometer 
dalam hitungan detik secara langsung. Dengan kemajuan yang dicapai 
manusia dalam bidang telekomunikasi ini maka peketjaan manusia semula 
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' Muzakkir Mustafa, Ot'lln~ tua . 
---c, murid, W ~ Kendari, 14 Juli 2006. 

7 Abd. lauf SuJuaa. oran, . 
tua mwid. w....._., Kcndari, 11 Juli 2006. 

u-,-u...... . --nolrat komunikasi tcrbaru, selain s s rang da 
uan ~---e- · uh dib lahan {)at 

cara cara Jangsung dengan orang yang bersda Ja e bunu yang 
lain. Dia juga dapat melihat wajah secara langsung dengan orang yang menjadi 

lawan bicaranya. . 
Dengan kemajuan ilmu pengetahuan ~ teknolo~ dalam bidang 

. . dikan manusia hidup secara efektif clan efisien. Ja.rak teinpuh ttansportaSl, meJa . 
jauh yang semula dijangkau dalam waktu lama,_ den~ . kemaJuan iltnu 
pengetahuan teknologi dalam bidang transportasl menjadi sangat dekat, 
dibanclingkan dengan menggunakan alat tranportasi ttadisional. 

Informasi ini diperoleh dari basil wawancara dengan Abd. Rauf Sulaeng, 

di.a mengatakan bahwa : 
Penemuan alat-alat komunikasi terbaru sekarang ini, selain seseorang dapat 
berbicara secara Iangsung dengan orang y~ berada jauh dibelahan burni 
yang lain. Dia juga dapat melihat wajah lawan bicaranya secara langsung. 
Demikian juga dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 
bidang transportasi, mejadikan manusia hidup secara efe.ktif dan efisien, 
Jarak tempuh yang jauh, semula untuk menjangkaunya dapat ditempuh 
dalam waktu yang lama, dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi 
dalam bidang transportasi menjadi sangat dekat, dibanclingkan dengan 
menggunakan alat tranportasi tradisional 7• 

Selain itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan te.kno1ogi dalam bidang 
kesehatan, menjaclikan hidup manusia lebih berkualitas. Harapan hidup manusia 
menjadi semakin baik. Kemajuan dalam bidang kedokteran sekarang ini 
menyebabkan pelayanan baru bagi manusia yang berkaitan dengan kesehatan, 
antara lain pencangkokan jantung, pencucian darah, penggantian komea mata, 
pemasangan alat pacu jantung, penggunaan alat elektronik bagi penderita 
gangguan pendengaran, bayi tabung bagi ibu yang memiliki kesulitan 
memperoleh keturunan clan pelayanan kontrasepsi, dll. Sementara, pencegahan 
s~tu p~yakit ~dalah dengan mengusahakan pengolahan air untuk mendapatkan 
air bersih bagt masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah 
timhulnya penvakit menular. men~dakan . . . . __ t., .. 

J · ' --e- unwusasi terhadap penyakit men I.WU, 
dll. 

ya, m njadi 6 i 
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s Zamrud, orang tua murid, Wa111an,ara, Kendari, 21 Juli 2006. 

n ti hw 

L~·lLl4..\· uan ilmu pengetahuan clan teknologi dalam bidang kesehatan, 
m njadikao hidup manusia lebih berkualitas. Harapan hidup manusia 
menjadi sernakin baik, Kemajuan dalam biclang kedokteran sekarang ini 
menyebabkan pelayanan baru bagi manusia yang berkaitan dengan 
kesehatan, antara lain pencangkokan jantung, pencucian darah, penggantian 
koroea mata, pemasangan alat pacu jantung, penggunaan alat elektronik 
hagi penderita gangguan pendengaran, bayi tabung bagi ibu yang memiliki 
kesulitan memperoleh keturunan clan pelayanan kontrasepsi, dll. 
Sementara, pencegahan _suatu penyakit adalah dengan mengusahakan 
pengolahan air untuk mendapatkan air bersih bagi masyarakat, menjaga 
kebersihan lingkungan untuk mencegah timbulnya penyakit menular, 
mengaclakan imunisasi terhadap penyakit menular dan berbahaya, dll 8. 

Kemajuan-kemajuan yang telah dicapai rnanusia dalam bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi sekarang ini membuat manusia semakin mudah 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keadaan ini melahirkan kesadaran 
masyarakat, bahwa pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dan urgen 
untuk bisa tetap eksis di tengah-tengah percaturan dunia yang semakin · 
kompetitif dan mengglobal sekarang ini. Siapa yang tidak punya kecakapan dan 
keahlian, maka dia akan tersingkir dan hanya akan menjadi penyedia sumberdaya 
manusia murah. Olehnya itu, manusia harus mampu memacu diri, agar dia 
marnpu bersaing untuk merebut bursa kerja yang semakin ha.ri kian ketat 
sekarang ini. 

Kesadaran seseorang akan pentingnya pendidikan berkontribusi nyata 
dalam mewarnai perlakuan kita kepada dunia pendidikan. Setinggi apa kesadaran 
akan pentingnya pendidikan, maka setinggi itu pula perhatian yang akan 
diberikan kepada pendidikan itu, 

Penghargaan manusia kepada ilmu pengetahuan lahir dari pemahaman 
mereka bahwa, penguasaan ilmu pengetahuan bagi manusia merupakan kunci 
sukses dalam meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Orang yang 
menguasai ilmu pengetahuan duniawi akan mencapai kehidupan yang layak pada 
lc.ehidupan dunia. Sementara orang yang ingin bahagia pada kehidupan akhirat 
harus mengusai ilmu yang berkaitan dengan masalah keakhiratan. 

Sedangkan bagi yang ingin selamat dan sukses dalam kehidupan dunia 
dan bahagia pada kehidupan akhirat dituntut untuk menguasasi ilmu yang 

jalan dengan basil wawancara dengan Z 
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'H. Saimu Alwi, orang tua murid, W"""""'1rtl Kendari, 25 Juli 2006. 

yan 

ket•m1211~ UJ~awi •~u; ..... , manu,:ia' i m ninggalkan dunia ini. 
itu, ilmu yang berkaitan d~ngan kecakapan clan k ahHan 

ukan oleh cseorang yang mau hidup secara kompetitif dal, 
hi up berma yarakat. kalau dia ingin mengarungi kehidupan dunia ini seca: 

~ Scdangbn untuk mecapai penguas~ ilmu pengetah~ yang baik, hanya 
dapat ditempuh dcngan jenjang pendiclikan y,ang telah tersedia sekarang ini. 

Ketarangan ini merupakan kesimpulan dari wawancara yang dilakukan 
dengan H. Saimu Alwi, sebagaimana yang penulis himpun berikut ini : 

Pemahaman seseorang akan pentingnya penclidikan berpengaruh nyata 
dalam mewamai perlakuan kita kepada dunia penclidikan. Setinggi apa 
kesadaran akan pentingnya pencliclikan, maka setinggi itu pula perhatian 
yang akan diberikan kepada pendiclikan itu. Penghargaan manusia kepada 
ilmu pengetahuan lahir dari pemahaman mereka bahwa, penguasaan ilrnu 
pengetahuan bagi manusia merupakan kunci sukses dalam meraih 
kebahagiaan dunia clan akhirat. Orang yang menguasai ilmu pengetahuan 
duniawi akan mencapai kehidupan yang layak di dunia. Sementara orang 
yang ingin bahagia pada kehidupan akhirat harus mengusai ilmu yang 
berkaitan dengan masalah keakhiratan. Sedangkan bagi yang ingin selamat 
dan sukses dalam kehidupan dunia clan akhirat dituntut untuk menguasasi 
ilmu yang berkaitan dengan profesionalisme dalam berbagai jenis pekerjaan 
sehubungan dengan peran-peran strategis pada kehidupan dunia, clan 
demikian juga dengan ilmu keakhiratan mutlak dipahami oleh setiap orang 
yang ingin meraih kebahagian ukhrawi setelah manusia itu meninggalkan 
dunia ini. Oleh karena itu, ilmu yang berkaitan dengan kecakapan dan 
keahlian mutlak diperlukan oleh seseorang yang mau hidup secara 
kompetitif dalam kehidupan bennasyarakat. kalau dia ingin mengarungi 
kehidupan dunia ini secara layak. Sedangkan untuk mecapai penguasaan 
ilmu pengetahuan yang baik, hanya dapat ditempuh dengan jenjang 
pendidikan yang telah tersedia sekarang ini 9• 

Keyakinan pada hal tersebut di atas akan, melahirkan spirit tersendiri 
dawn memandang dan memperlakukan ilmu pengetahuan serta lembaga 
penclidikan sebagai penyedia layanan dan penyalur kecakapan kepada peserta 
diclik. Pemahaman yang benar akan pentingnya ilmu pengetahuan akan 
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C. KENDALA YANG DIHADAPI OLEH ORANG TUA MURID DALAM 
BERPARTISIPASI . PADA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DI 
SEKOLAH DASAR NEGERI KUNCUP PERTIWI KOTA KENDARI 

Kondisi nyata yang menjadi kendala bagi para orang tua murid untuk 
berpartisipasi aktif dalarn meningkatkan prestasi belajar anak-anak mereka di 
Sekolah Dasar Negeri Kuncup Perriwi Kota Kendari ini sangat terkait dengan 
kondisi sosial orang tua murid. Kondisi orang tua murid ini, terlihat pada tidak 
roeratanya tingkat pendidikan, bervariasinya jenis peketjaan, clan rendahnya 
kesadaran akan pentingnya pendidikan. 

1. Tidak meratanya tingkat pendidikan orang tua rnurid 
Tingkat pendidikan orang tua murid yang tidak merata mejadi kendala 

yang sangat berpengaruh bagi terbangunnya kesadaran untuk berpartisipasi akti.f 
dalam meningkatkan prestasi belajar anak-anak mereka yang ada di Sekolah 
Dasar Negeri Kuncup Perriwi Kota Kendari. 

Tingkat pendidikan orang tua murid mempengaruhi sikap clan perilaku 
dalarn berpartisipasi terhadap peningkatan prestasi belajar anak-anak mereka. 
Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin intensif 
perhatian yang diberikan terhadap prestasi belajar anak-anak yang mereka miliki. 

ikut m mb ikan k ntribu i nyata ba · 
ndiclikan. 

n ma ih rendahnya kesadaran orang tua mu.rid akan 
P ran ilmu pengetahuan dalam menata kehidupan dunia clan · 

akhirat di Sekolah Dasar Negeri Kuncup Perriwi merupakan salah 
atu P nyebab kurang maksimalnya partisipasi orang tua siswa di lembaga 

pendidikan ini. Oleh karena itu upaya untuk memberikan peyadaran kepada 
ota.ng tua siswa akan pentingnya peran il.mu pengetahuan dalam rneraih 
kehidupan yang layak pada kehidupan dunia clan kehidupan ukhrawi, perlu terus 
dilakukan. 

Kalau upaya penyedaran ini berhasil dilakukan, maka kesadaran para 
orang tua siswa akan pentingnya ilmu pengetahuan dapat turnbuh di dalam diri 
setiap orang tua. Kondisi kesadaran diri ini diharapkan akan melahirkan 
partisipasi nyata dalam ikut membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh 
Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi dalam meningkatkan prestasi belajar 
siswa-siswa yang ada di lembaga pendidikan ini. 

Dengan demikian, maka t:ingkat pendidikan orang tua rnurid, jenis 
peketjaan clan· kesadaran akan pent:ingnnya pendidikan menjadi penyebab 
rendahnya tingkat partisipasi orang tua siswa di Sekolah Dasar Negeri Kuncup 
Pertiwi dalam ikut meningkatkan prestasi belajar anak-anak mereka. 
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t 
ndto 

di* kadiJ 

uigkat pendidikan yang bervariasi ini merupakan 

erhindari. . 
Ketidakmerataan jenjang pendidikan orang tua ~~d di lem a a 

pendikan ini terlihat pada kenyataan ~p~n yang penulis_ J~P~· _)enjang 
pcndidikan orang tua mur.id yang belaJar ~ Jembaga pendidikan nu cukup 
bervariasi, mulai dari yang berpendidikan Sar,Jana,1 tamatan Sekolah Menengah 
Umum, dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama clan bahkan ada yang hanya 
sempat ~engenyam pendidikan Dasar. . 

Kondisi tersebut melahirkan kemampuan clan keterampilan manusia yang 
becbeda-beda. Tingkat pendidikan memegang peranan yang sangat hesar dalain 
membangun kesadaran untuk secara bersama-sama menangani masalah-tnasalab 
yang dihadapi oleh setiap murid, termasuk prestasi belajar mereka di sekolah. 
Kerjasama antara guru dan orang tua murid untuk meningkatkan prestasi belajar 
mereka di sekolah merupakan sebuah keharusan. Sebab, tampa ada kerjasarna 
m.aka upaya guru dalam menanamkan kecakapan kepada murid-muridnya tidak 
akan mencapai basil maksimal. 

Tingkat pendidikan orang tua murid yang bervariasi ini melahirkan aksi 
yang berbeda dalam berpartisipasi terhadap peningkatan prestasi belajar murid di 
Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi Kota Kendari ini. Para orang tua rnurid 
betpartisipasi sesuai dengan kesadaran yang mereka miliki. Dan kesadaran itu 
sendiri lahir dari latarbelakang pendidikan yang mere.ka miliki. Makin tinggi 
tingkat pendidikan, maka makin tinggi pula tigkat partisipasi terhadap 
peningkatan prestasi belajar anak-anak mereka. 

Keterangan ini sejalan dengan basil wawancara dengan Nurhayati, 
menurutnya bahwa : 

Pendidikan orang tua murid yang tidak merata mejadi kendala yang 
berpengaruh bagi terbangwmya kesadaran untuk b · · · ktif .J_1_....., . erparusipasi a uaraw 
merungkatkan prestasi belajar anak~anak mereka da di S k lab .. 
T

. ka yang a e o IDl. 
mg t pendidikan orang tua · d . mun mempengaruhi dalam berpartisipasi 

~hadap perungkatan prestasi belajar anak-anak m r ka S kin tinoai 
tingkat pendidikan seseorang makin . e e . erna E>b- 

b rika hada se mtens perhatian yang mereka 
e n ter p prestasi belajar anak-anak: mereka T' ka didikan 

orang tua murid yang bervaria . . . mg t pen . 
keterlibatan met ka dalatn SJ memberikan wama tersendiri bagi 

e proses pendidikan anak . Iah ini. Tingkat pendidikan -anak mereka di seko 
tak terhin..l-...! J . yang bervanasj ini merupakan kendala nyata yang 

uan, enJang penclidikan . . orang tua mund yang belajar di sekolah 
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to Nurhayati, guru Sckolah Dasar Ncgcri Kuncup Pcrtiwi, Wa111ancara, Kendari, 1 
Agustus 2006. 

rn ri y n Satjana, tamatan S kolah Men ngah 
k lab M nengah Tingkat Pertarna dan bahkan ada yang 

semnar nJ.Ctl.e.e:n:yam pendidikan Dasar. Kondisi tersebut melahirkan 
puan dan keterampilan yang berbeda-beda. Tingkat pendidi.kan 

m m g peranan yang sangat besar dalam membangun kesadaran untuk 
cara bersama-sama menangani masalah-masalah yang clihadapi oleh 

etiap murid, termasuk prestasi belajar mereka di sekolah. Ketjasama antara 
gum dan orang tua murid untuk meningkatkan prestasi belajar rnereka di 
sekolah merupakan sebuah keharusan. Sebab, tampa ketjasama yang baik, 
guru dalam menanamkan kecakapan kepada murid-muridnya tidak akan 
mencapai hasil maksimal, Tingkat pendidikan orang tua murid yang 
bervariasi ini melahirkan aksi yang berbeda dalam berpartisipasi terhadap 
9eningkatan prestasi belajar murid. Orang tua murid berpartisipasi sesuai . 
dengan kesadaran mereka. Kesadaran itu sendiri lahir dari latar belakang 
pendidikan yang mereka miliki. Makin tinggi pendidikan, maka makin 
tinggi tingkat partisipasi mereka terhadap peningkatan prestasi belajar anak- 
anak mereka 10• 

Paztisipasi orang- tua murid dalam meningkatkan prestasi belajar murid di 
lembaga pendiclikan ini dapat dilakukan dengan membantu sekolah menyediakan 
peralatan dan media pengajaran yang dibutuhkan oleh para guru dalam proses 
belajar mengajar. Partisipasi orang tua siswa dalam meningkakan prestasi belajar 
murid dapat dilakukan dalam bentuk penyediaan media pengajaran. Partisipasi ini ,uga dapat dilakukan dengan cara masyarakat membeli secara langsung media 
pembelajaran yang dibutuhkan oleh sekolah dalam proses belajar mengajar. 

Partisipasi seperti ini sangat positip, dimana saat ini penggunaaan media 
dalam proses belajar mengajar sudah merupakan hal yang sangat penting dalam 
meningkakan prestasi belajar murid. Saat ini, seiring dengan majunya dunia 
~n clan ilmu pengetahuan, dituntut penggunaan media pengajaran yang 
modem untuk memudahkan anak dalam menyerap materi pelajaran yang 
dihadapinya. Untuk memenuhi kebutuhan ini tidak mungkin sekolah mampu 
menyediakannya secara baik dan lengkap. 

Penyediaan media pembeajaran yang dibutuhkan dalam proses belajar 
mengajar di sekolah ini membutuhkan besar, sernentara dana pendidikan yang 
clialokasikan oleh pemerintah untuk pendidikan sampai saat ini belum mencapai 
jumlah yang ·ideal, sehingga dibutuhkan ketjasama orang tua murid dalam 
mengatasi keterbatasan ini. 

ini 
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u A··--1.. ~ guru Sckolah Daaar Ncgcri Kuncup Pertiwi, W m,,a,uara, Kendari, 3 Agustu5 
2006. 

leh da.ri wa 
Wal'\ 

di 

n 

kellim1Nlln Y 
. t ini: 

O tua mw:id dalam meningkatkan pr ta i b . 
'dika · · da t dilakukan d aJar murid di lcmbaga pendi n uu pa . uwa • engan mernban 

lab mcnycdiakan peralatan dan media. pengaJ~an !ang dibutuhkan 
ol h para guru dawn proses belajar mengajar. Partisipasi orang tua 8. 

dalam meningkakan prestasi belajar muri~ dapat dilakukan dalam hen':: 
penyediaan media pengajaran atau boleh Juga masyarakat membeli secara 
langsung media pembelajaran yang dibutuhkan oleh sekolah dalan, proses 
belajar mengajar. Partisipasi seperti ini sangat positip, dimana saat ini 
penggunaaan media da1am proses belajar mengajar sudah merupakan suatu 
hal yang sangat berpengaruh dalam meningkakan prestasi belajar tnu.rid. 
Akan tetapi saat ini, seizing dengan majunya dunia pendidikan clan ilinu 
pengetahuan, menuntut penggunaan media pengajaran yang modern. 
Untuk memenuhi kebutuhan ini tidak mungkin sekolah matnpu 
menyediakannya secara baik dan lengkap. Penyediaan media pembelajaran 
yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar di sekolah ini 
membutuhkan dana yang tidak sedikit, sementara dana pendidikan yang 
dialokasikan oleh pemerintah untuk pendidikan sampai saat ini belum 
mencukupi, sehingga dibutuhkan kerjasama orang tua murid dalam 
mengatasi keterbatasan ini. Upaya ini bisa dilakukan apabila kesadaran 
masyarakat bisa ditumbuhkan dengan merata, dan kesadaran ini bisa 
tumbuh dari tingkat pendidikan yang memadai 11• 

Dalam memotifasi dan memacu peran serta para orang tua murid yang 
tergabung dalam Komite Sekolah untuk menyediakan media pembelajaran yang 
dibutuhkan oleh sekolah dalam proses belajar, diperlukan kesadaran diri. Untuk 
menciptakan clan menumbuhkan kesadaran diri dari setiap komponen 
kepenclidikan yang. ada di lembaga pendiclikan ini, dibutuhkan sebuah 
pemahaman yang benar akan pentingnya kerja sama antar mereka dalatn 
meningkatkan mutu pendidikan .. 

Tingkat pendidikan yang dilalui oleh para orang tua murid sangat 
berpengaruh dawn membuat keputusan yang mereka ambil antara berpartisipasi 
arau ti.dak dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di lembaga pendidikan 
ini. Partisipasi para orang tua murid tidak boleh lahir clan tumbuh dari pengaruh 
orang lain, apalagi tumbuh dari tekanan pihak lain dalam mewujudkannya. lieut 
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12 Mustafa, guru, Wawantara, Kcndari, 12 Agustus 2006. 

mit k 1 h y n dib n k leh 1 mba a p didikan 
d ri ini juga harus atas kesadaran clan kernauan para 

itu scndin, 

ru P kerjaan yang bervariasi 
J nis pekerjaan yang ditekuni oleh para orang tua murid merupakan satu 

kian banyak faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi orang tua murid 
dalam meningkatkan prestasi belajar anak-anak mereka di lembaga pendidikan 
ini, Peketjaan yang menjadi profesi setiap orang tua murid untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya cukup bervariasi. Mulai dari pegawai nege.ri dan pejabat 
peme.rintah, pengusaha dan pedagang, bahkan dari mereka ada berprofesi sebagai 
petani dan nelayan. 

Infonnasi jenis pekerjaan para orang tua siswa yang berva.riasi diperoleh 
dari wawancara dengan Mustafa, clia rnenuturkan bahwa ; 

Pofesi dan jenis peketjaan orang tua mu.rid merupakan satu dari sekian 
banyak kenyataan sosial orang tua siswa yang ada di lembaga pendidikan 
ini. F aktor ini melahirkan kendala tersendi.ri bagi partisipasi yang mereka 
be.rikan dalam meningkatkan prestasi belajar anak-anak mereka. Jenis 
perketjaan melahirkan kontribusi yang berbeda dalam memberikan 
partisipasi erhadap prestasi belajar anak-anak mereka di sekolah ini. 
Pekerjaan yang menjadi profesi setiap orang tua murid untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya sangat berva.riasi. 12• 

J enis pekerjaan para orang tua muri.d di Sekolah Dasar N ege.ri Kuncup 
l.>ertiwi ini, mempengaruhi ketersediaan waktu bagi para orang tua murid untuk 
ikut berpartisipasi bagi peningkatan prestasi belajar anak-anak mereka. 
Beragamnya jenis peketjaan yang mereka miliki merupakan salah satu sisi da.ri 
masyarakat majemuk. Keragaman ini melahirkan kesibukan yang berbeda-beda. 
Keragaman jenis pekerjaan masing-masing orang tua mu.rid merupakan 
kenyat.aan sosial yang tak terbantah.kan. 

3. Rendahnya Tingkat Kesadaran Terhadap Pentingnnya Pendidikan. 
Ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan yang 

ti.dak dapat ditukar dengan kebbutuhan lain. Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh 
manusia, clapat mendorong di.rinya untuk mendayagunakan sumber daya alam 
secaza efekti.f dan efisien. Manusia dapat mengubah hidupnya da.ri sulit menjadi 
mudah untuk melakukan kegiatan da1am kehidupannya seha.ri-ha.ri. 

Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, manusia dapat 
meningkatkan kualitas sumber dayanya secara maksimal, karena dengan ilmu 
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13 Muzakkir Mustafa. orang tua . 
mudd, .,,......,,., Kcndari, 15 Agustus 2006. 

manusia da at in b ka 
'yah. 

j ilmu pengetahuan dan t kn 1 . , t huka 

b . usia untuk meningkatkan kemakmuran dan Peningkata 
ke11nw,12klnan man . ilm n 
1[

ltcl4:aeilS1n. n utuh dan maksimal, Dengan kemajuan u pengetahu.a ya ~_.... . n 
tcknologi, maka manusia dapat menemukan ~ menaptakan ~at Yang 

dapat cligunakan untuk menyampaikan pesan. sampa1 ket~mpa~ yang "" dalarn 
waktu ccpat secara langsung. Dengan kemaJ~ yang dicapai manusn, dalarn 
bidang ini maka peketjaan manusia semula sulit clan membutuhkan waktu latna 
untuk melakukannya, menjadi efisien dan mudah. 

Demikian basil wawancara yang dilakukan dengan Muzakkir Mustafa, dia 
mengatakan bahwa : 

Ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan yang 
tidak dapat ditukar dengan kebbutuhan lain. Ilmu pengetahuan yang 
dimiliki oleh manusia, dapat mendorong dirinya untuk mendayagunakan 
sumber daya alam secara efektif dan efisien. Manusia dapat mengubah 
hidupnya dari sulit menjadi mudah untuk melakukan kegi.atan dalam 
kehidupannya sehari-hari. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, 
manusia dapat meningkatkan kualitas sumber dayanya secara maksimal, 
karena dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. yang dimilikinya, manusia 
dapat membuka kemungkinan tersedianya sarana penunjang kegiatan 
ilmiyah. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi., terbuka 
kemungkinan bagi manusia untuk meningkatkan kemakmuran clan 
peningkatan intelegensinya secara utuh dan maksimal. Dengan kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, maka manusia dapat menemukan clan 
menciptakan alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan 
sampai ketempat yang jau dalam waktu cepat secara langsung. Dengan 
kemajuan !ang dicapai manusia dalam bidang ini maka peketjaan manusia 
semula sulit dan membutuhkan waktu lama untu.k melakukannya menjadi 
efisien dan mudah. 13 ' 

. .Kemaj.uan ilmu p~ngetahuan dan teknologi. dalam bidang kesehatan, 
menjadikan hidup manusia menjadi semakin baik H · hid arakat · adi emakin . · arapan up masy 
met\} b bkan ela baik. Kemajuan dalatn bidang kedokteran sekarang ini 
menye a P yanan baru baei · 

lain 
ca tnanUS1a yang berkaitan dengan kesehatan, 

antara pencangkokan jantung . 
ala 

, pencuaan darah, penggantian komea rnata, 
pcmasangan t pacu jantung . , penggunaan alat elektronik bagi. pendertta 
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14 Zamrud, orang tua murid, Wawancara, Kendari, 21 Juli 2006. 

lnfonnasi ini diperoleh dari wawancara dengan Zamrud, bahwa : 
Kemajuan ilmu pengetahuan clan teknologi dalam bidang kesehatan, 
menjadikan hidup manusia lebih berkualitas. Harapan hidup manusia 
menjadi semakin baik. Kemajuan dalam bidang kedokteran sekarang ini 
menyebabkan pelayanan . baru bagi manusia yang berkaitan dengan 
kesehatan, antara lain pencangkokan jantung, pencucian darah, penggantian 
kornea mata, pemasangan alat pacu jantung, penggw:iaan alat elektronik 
bagi penderita gangguan pendengaran, bayi tabung bagi ibu yang memiliki 
kesulitan memperoleh keturunan clan pelayanan kontrasepsi, dll. 
Sementara, pencegahan suatu penyakit adalah dengan mengusahakan 
pengolahan air untuk mendapatkan air bersih bagi masyarakat, menjaga 
kebersihan lingkungan untuk mencegah timbulnya penyakit menular, 
mengadakan imunisasi terhadap penyakit menular clan berbahaya, dll 14. 

Kemajuan-kemajuan yang telah dicapai manusia dalam bidang· ilmu 
pengetahuan clan tek:nologi membuat manusia semakin mudah dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Keadaan ini melahirkan kesadaran masyarakat, bahwa 
~n merupakan faktor yang sangat urgen untuk bisa tetap eksis di tengah- 
tengah percaturan dunia yang semakin ketat sekarang ini. Sekarang ini siapa yang 
tidak punya kompetensi, maka dia akan dieksploitasi oleh orang-orang y.ang lebih 
menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu. Olehnya itu, manusia hams 
mampu memacu diri, agar dia mampu bersaing untuk merebut pasar kerja yang 
semakin ketat sekarang ini 

Kesadaran akan penti.ngnya pendidikan berkontribusi nyata dalam 
mewarnai perlakuan k.ita kepada dunia pendid,ikan. Semakin tinggi tingkat 
kesadaran akan pentingnya pendidikan, maka setinggi itu pula perhatian yang 
akan diberikan kepada pendidikan. Penghargaan manusia kepacla ilmu 
~etahuan lahir dari pemahaman mereka bahwa, penguasaan ilmu 
pengetahuan bagi manusia merupakan kunci sukses dalam meraih kebahagiaan 
dunia clan kebahagi.aan akhirat. Oleh karena itu, ilmu yang berkaitan dengan 
kecakapan clan keahlian mutlak diperlukan oleh seseorang yang mau hidup secara 

n n n yi tabung bagi ibu yang memiliki kc ulitan 
memperol h k turunan dan pelayanan kontrasepsi, dll. Sementara, pencegahan 

P . adalah dengan mengusahakan pengolahan air untuk mendapatkan 
. ersih bagi masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah . 

timbulnya penyakit menular, mengadakan imunisasi terhadap penyakit menular, 
dll. 
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IS H Saimu At....: tua fl'\ttl'f..l · ,,..w., orang ··--. Wawn~n,, Kcndari, 25 Juli 2006. 

~ecaanJiu·n un 
rn P 

r>er:uzct:alltl&flt hanya dap t ditempuh d ngan j njan p n idikan 
ter11e<11a 1e:Jw1mg ini. 

~c:taraiuzan ini mcrupakan kesimpulan dari wawancara yang dilakuk 
H. aimu Alwi, scbagaimana yang penulis himpun berikut ini : an 

K majuan yang telah clicapai dalam bidang ilmu pengetahuan clan teknolo . 
memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keadaan . ~ 
melahirkan kesadaran masyarakat, bahwa penclidikan merupakan fak: 
yang sangat penting untuk bisa bersaing di tengah-tengah persaingan dun.ia 
yang semakin ketat sekarang ini, Saat ini siapa yang tidak punya 
kompetensi, akan dieksploitasi oleh orang-orang yang lebih menguasai ihnu 
pengetahuan dalam bidang tertentu. Olehnya itu, manusia harus tnatnpu 
memacu cliri, agar dia mampu bersaing untuk merebut pasar kerja yang 
semakin ketat sekarang ini. Kesadaran akan pentingnya pendidikan 
berkontribusi nyata dalam mewamai perlakuan kita kepada dunia 
pencliclikan. Semakin tinggi tingkat kesadaran akan pentingnya pendidikan, 
maka setinggi itu pula perhatian yang akan diberikan kepada pendidikan. 
Penghargaan manusia kepada ilmu pengetahuan lahir dari pemahaman 
mereka bahwa, penguasaan ilmu pengetahuan bagi manusia merupakan 
kunci sukses dalam meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. 
Oleh karena itu, ilmu yang berkaitan dengan kecakapan clan keahlian 
mutlak diperlukan oleh seseorang yang mau hidup secara kompetitif dalam 
kehidupan bermasyarakat. Sedangkan untuk mecapai penguasaan ilmu 
pengetahuan, hanya clapat ditempuh dengan jenjang pendidikan yang telah 

di kara · · 15 terse a se ng 1n1 • 

Keyakinan pada pentingnya ilmu pengetahuan, melahirkan spirit 
tersendi.ri dalatn memandang dan memperlakukan ilmu pengetahuan serta 
lembaga pendidikan sebagai penyedia layanan clan penyalur kecakapan kepada 
peserta clidik. Pemahaman yang benar akan pentingnya ilmu pengetahuan ini 
melahirkan partisipasi nyata dalam ikut memberikan kontribusi nyata bagi 
peningkatan kualitas lembaga pend.idikan. 

Sekaitan dengan masih rendahnya kesadaran orang tua murid akan 
pentingnya peran ilmu pengetahuan dalam kehidupan di Sekolah Dasar Negeri 
Kuncup· Pertiwi merupakan salah satu penyebab kurang maksimalnya partisipasi 
orang tua murid di lembaga pendidikan ini. Oleh karena itu upaya untuk 
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14 Zamrud, orang tua murid, Wawancara, Kendari, 21 Juli 2006. 

Infonnasi ini diperoleh dari wawancara dengan Zamrud, bahwa : 
Kemajuan ilmu pengetahuan clan teknologi da1am bidang kesehatan, 
menjadikan hidup manusia lebih berkualitas. Harapan hidup manusia 
menjadi semakin baik. Kemajuan dalam bidang kedokteran sekarang ini 
menyebabkan pelayanan . baru bagi manusia yang berkaitan dengan 
kesehatan, antara lain pencangkokan jantung, pencucian darah, penggantian 
kornea mata, pemasangan alat pacu jantung, penggunaan alat elektronik 
bagi penderita gangguan pendengaran, bayi tabung bagi ibu yang memiliki 
kesulitan memperoleh keturunan dan pelayanan kontrasepsi, dll. 
Sementara, pencegahan suatu penyakit adalah dengan mengusahakan 
pengolahan air untuk mendapatkan air bersih bagi masyarakat, menjaga 
kebersihan lingkungan untuk mencegah timbulnya penyakit menular, 
mengadakan imunisasi terhadap penyakit menular dan berbahaya, dll 14• 

Kemajuan-kemajuan yang telah dicapai manusia dalam bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi membuat manusia semakin mudah dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Keadaan ini melahirkan kesadaran masyarakat, bahwa 
~n merupakan faktor yang sangat urgen untuk bisa tetap eksis di tengah- 
tengah percaturan dunia yang semakin ketat sekarang ini. Sekarang ini siapa yang 
tidak punya kompetensi, maka dia akan dieksploitasi oleh orang-orang yang lebih 
menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu. Olehnya itu, manusia harus 
mampu memacu diri, agar dia mampu bersaing untuk merebut pasar kerja yang 
semakin ketat sekarang ini. 

Kesadaran akan pentingnya pendidikan berkontribusi nyata dalam 
mewarnai perlakuan kita kepada dunia pendidikan. Semakin · tinggi tingkat 
kesadaran akan pentingnya pendidikan, maka setinggi itu pula perhatian yang 
akan diberikan kepada pendidikan. Penghargaan manusia kepada ilmu 
pengetahuan lahir dari pemahaman mereka bahwa, penguasaan ilmu 
pengetahuan bagi manusia merupakan kunci sukses dalam meraih kebahagiaan 
dunia dan kebahagiaan akhirat. Oleh karena itu, ilmu yang berkaitan dengan 
kecakapan dan keahlian mutlak diperlukan oleh seseorang yang mau hidup secara 

air 

timbuln 
dll. 

yi tabung bagi ibu yang memiliki ke ulitan 
dan pelayanan kontrasepsi, dll. Sementara, pencegahan 

em{aktt -. ... -"-.&.Cll.l.cL dengan mengusahakan pengolahan air untuk mendapatkan 
bagi masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah 

P nyakit menular, mengadakan imunisasi terhadap penyakit menular, 
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tsH S. . aunu A1wi, orang tua . 
DlUrid, I"-.--, ~dari, 25 Juli 2006. 

' . . ~ kesiJnpulan dari wawancara yang dila.k 
K:ew:anaian 101 merup .. L!- b riku . . kan • yana penulis .1111.upun e t 1tl1 : 

H · .Aiwi, ebagaunsoa --c · aunu di ... 1-1 .... ~ bidang ilmu pengetahuan clan tekn . telah capai wwuu . l ~ 
KcmaJuan yang . dalatn mcmenuhi kebutuhan hidupnya. Keada . 
memudahkan manusia didikan an 1ll1 
melahir.kan kesadaran masyarakat, bahwa pen merupakan fa.ktor 

. untuk bisa bersaing di tengah-tengah persaingan duni yang sangat pentmg . . . . a 
yang semakin ketat sekarang ini. Saat mi siapa y~ng ttdak punya 

. aka di ksploitasi oleh orang-orang yang lebih menguasai iltn kompetens1, n e . . u 
pengetahuan dalam bidang tertentu. Olehnya itu, manusia harus Inanipu 

diri ...l~- mampu bersaing unruk merebut pasar kPria yan memacu , agar lWI • -, g 
semakin ketat sekarang ini. Kesadaran akan penttngnya pendidikan 
berkontribusi nyata dalam mewamai perlakuan kita kepada dunia 
pendidikan. Semakin tinggi tingkat kesadaran akan pentingnya pendidikan, 
maka setinggi itu pula perhatian yang akan diberikan kepada pendidikan. 
Pengh.argaan manusia kepada ilmu pengetahuan Iahir dari pemahaman 
mereka bahwa, penguasaan ilmu pengetahuan bagi. manusia merupakan 
kunci sukses dalam meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. 
Oleh karena itu, ilmu yang berkaitan dengan kecakapan dan keahlian 
mutlak diperlukan oleh seseorang yang mau hidup secara kompetitif dalam 
kehidupan bennasyarakat. Sedangkan untuk mecapai penguasaan ilmu 
pengetahuan, hanya dapat ditempuh dengan jenjang pendidikan yang telah 
tersedia sekarang ini 15• 

Keyakinan pada pentingnya ilmu pengetahuan, melahirkan spirit 
tersendiri clalam memandang clan memperlakukan ilmu pengetahuan serta 
lem.baga pendidikan sebaeai peny dia Ia da da . . o- e yanan n penyalur kecakapan kepa 
peserta didik. Pemahaman yang b akan . . . . . . enar pentmgnya ilmu pengetahuan UU 
melahirkan partisipasi nyata dalatn iku . · ka . t tnemberikan kontribusi nyata bagi 
perung tan kualitas lembaga pendid.ikan. 

Sekaitan dengan masih re dahn 
nPnttnon· ilm n ya kesadaran orang tua rnurid akan 
r----"'b .. ya peran u pengetahuan dalatn . . 
Kuncup· Pertiwi merupakan alah kehidupan di Sekolah Dasar Nege~ 
orang tua murid di 1 b s sa~. penyebab kurang maksimalnya partisipas1 

ctn aga pendidikan . . tuk 
UU. Oleh karena itu upaya un 

ngkan 
ditc:mJ)UD d ngan j njan 
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m m rikan an k pada orang tua murid akan penti.ngnya peran ilrnu 
n tahuan dalam m raih kehidupan yang layak perlu terus dilakukan. 

Kalan upaya penyedaran ini berhasil dilakukan, maka kesadaran para 
oran tua siswa akan pentingnya ilmu pengetahuan dapat tumbuh di dalam diri 
etiap orang tua. Kondisi kesadaran diri ini diharapkan akan melahirkan . 

partisipasi nyata dalam ikut membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh 
Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi dalam meningkatkan prestasi belajar 
murid-murid yang ada di lembaga pendidikan ini. 

Dengan demikian, maka tingkat pendidikan orang tua murid, jenis 
peketjaan dan kesadaran akan pentingnnya pendidikan menjadi penyebab 
rendahnya tingkat partisipasi or?lng tua siswa di Sekolah Dasar Negeri Kuncup 
Pertiwi dalam ikut meningkatkan prestasi belajar anak-anak mereka. 

Kesadaran manusia mengenai pentingnya ilmu pengetahuan, dapat 
merubah pola pikir dan fokus pandang, yang pada akhirnya dapat memacu 
partisipasi para orang tua dalam memberikan bantun pada pihak sekolah untuk 
meningkatkan prestasi belajar anak-anak mereka. 
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B. SARAN-SARAN 
Ada keinginan yang mejadi harapan dari. rangkaian peneliatian ·. 

b i b . uu, hM.apan-hatapan itu kami himpun dalam saran-saran, se agai erikut : 
a. agar hubungan sekolah dengan orang tua murid Sekolah Dasar Negeri Kuncup 
Pertiwi tidak hanya d.ilakukan melalui komite sekolah, tetapi hubungan itu dapat 
dikembangkan lebih luas dalam menghasilkan tamatan yang lebih baik clan 
berkualitas. 

a. agar partisipasi orang tua murid dalam bentuk dana, tenaga dan pikiran 
dapat diberikan sugesti dan motifasi yang lebih besar agar peran serta 
mereka lebih atif clan nyata. 

b. agar kendala yang dihadapi oleh orang tua murid dalam ikut berpartisipasi 
pada pelaksanaan penclidikan, diperlakukan secara proporsional sesuai 
dengan ingkat kemampuan yang mereka miliki., baik kesibukan mereka 
maupun kemampuan ekonomi yang mereka miliki. 

tara lain: 
t. tntegi hubungan sekolah dengan . or~ tua murid Sekolah 

. p . · ..1!1_,_.1 ....... hanya melalui konute sekolah. Neged Kuncup emwi w.uuuuuu.1 . . 

2. Partisipasi orang tua murid berbentuk dana, pikiran dan tenaga dala 
t:ingkat yang masih rendah . . llJ 

3. Kendala yang dihadapi oleh orang tua murid dalam ikut berpatti . . 
. . . N . K s1pas1 ada elaksanaan pendidikan di Sekolah Dasar egen uncup Pertiwi a 

p p . . id, . . da!ah tidak meratanya tingkat pendiclikan orang tua mun jenis peketjaan 
. hada . Yang bervariasi dan rendahnya tingkat kesadaran ter p pennngnya pendidikan. 

u1u ada bebenpa hal yang dapat dikcmuk k 
a an fi·b 

~i 



39 AL-JZZAII I Yol 6No. 1 Juni 2011 

N draha, T, Pembangunan Masyaraeat, Jakarta; Bina Aksara, 1997. 

Pamuji, Pembinaan Pereotaan di Indonesia, Jakarta; Bina Ak.sara, 1995. 

Sumanto, Wasty, Psikologi Pendidikan,Jakarta; PT. Rineka Cipta, 1990. 

Sukardi, Dewa Ketut, Bimbingan dan Penyuluhan Bela.Jar di Sekolah, Surabaya; Usaha 
Nasional, 1983. 

Slameto, Belajar dan Faktorfaktor Yang Mempengaruhinya, Jakarta; Rineka Cipta, 
1995. 

N awawi, Hadari .Administrasi S ekolah, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1985. 

Mulyasa, E, Pedoman Manajemen Berbasis Madrasab, Jakarta; Departemen Agama 
RI, 2003. 

Marjono, Peran S erta Ma.ryarakat dan Pemerintab Daerab Dalam Perencanaan 
Pembangunan, Pengelola dan Pemeliharaan, Cipanas; Kerjasama Depkes, PU 
clan GTS, 1995. 

Djumhur, I Bimbingan dan Pe'!Yuluhan di Sekolah, Bandung; CV. Ilrnu, 1975. 

Efendi, Usman E, Pengantar Psikologi, Bandung; Angkasa, 1993. 

Gunawan, Ary, Administrasi S ekolah, Jakarta; Rineka Cipta, 1996. 

Hama]ik, Umar, Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta; Bina Aksara, 1995. 

Mappa, Syamsu, Aspirasi Pendidikan dan Ungkungan S osial Dalam Hubungannya 
Dengan Prestasi Bel(!J'ar Murid, Ujungpandang; IKIP Ujungpandang, 
1997. 

Bl 

un · upernsi Pendidikan . p I B . P. 
epala ekolah da G · enun un agz ara Pembina Pendidikan, 11 uruguru, Bandung; Karya Remaja, 1991. 

nyamin S, T axonomi Of Ed 1.· Ob. k 
Goal N y k; . uca ion ?JC I The Classification Of Educational 

' erw or · David Mc. Key Company Inc. 1996. 

Dajan, Anto Pengantar Metode Statistik Ji/id I, Jakarta; LP3S, 1991. 

n qjaran, jun wandang; Bintang Sela tan, 1993. 
hm n 



J'oL 6 No 1 Jun; 2011 I AL-IZZAfl 
40 

Wintel, WS, PsikolD!i Pengqjaran,Jakarta; Gramedia, 1991. 

Sarwono, Sarlito W, Psiko/Dgi Remqja, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 199?. 

Persada 
' Wahjosomidjo, KeJwnimPit"'R K,pala s,kolah, Jakar!Bi Raja Grafindo 

1999. 

.uu.rarull'l·ia. U , ~ Gllf/4 S4'4h Faluor Yang Bnp,ngaruh Terhada 
Prutasi Btkgar MIIM SD, ~), Jakar!Bi PPS IKIP Jakarta, 1991. ,p 

Unclang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sirtem 

P1ndidi/ea11 National 


	mansur 1.pdf (p.1-20)
	mansur 2.pdf (p.21-40)
	mansur 3.pdf (p.41-42)

