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STRATEGI HUBUNGAN SEKOLAH DAN ORANG TUA MURID DALAM PELAKSANAAN
PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI KUNCUP PERTIWI KOTA KENDARI Oleh:
Mansur, S. Ag, M. Pd ABSTRAK Permasalahan pokok penelitian ini adalah Bagaimana
deskripsi secara empirik strategi hubungan sekolah dengan orang tua murid Sekolah
Dasar Negeri Kuncup Pertiwi Kota Kendari, Bagaimana deskripsi secara empirik
partisipasi orang tua murid dalam pelaksanaan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri
Kuncup Pertiwi Kota Kendari, dan kendalakendala apa yang dihadapi oleh orang tua
murid untuk berpanisipasi dalam pelaksanaan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri
Kuncup Pertiwi Kota Kendari.

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi Kata Kendari: Data
dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan
dokumentasi. Sedangkan pengolahan data menggunakan metode deskriptif kualitataif.
Temuan penelitian ini adalah bahwa strategi hubungan sekolah dengan orang tua murid
Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi dilakukan hanya melalui komite sekolab, dan 2.
Partisipasi orang tua murid berbentuk dana, pikiran dan tenaga dalam tingkat yang
masih rendah, serta 3.

Kendala yang dihadapi oleh orang tua murid dalam ikut berpartisipasi pada pelaksanaan
pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi adalah tidak meratanya tingkat
pendidikan orang tua murid, jenis pekerjaan yang bervariasi dan rendahnya tingkat
kesadaran terbadap pentingnya pendidikan. Kata Kunci ::Strategi, Orang Tua, Sekolah L
PENDAHULUAN A. Latar Belakang · Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor
20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikemukakan bahwa pendidikan
nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,



cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan tersebut telah digariskan
pula dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa manusia Indonesia sebagaimana yang
diharapkan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara belum dapat diwujudkan
AL-IZZAH I vol. 6 No. I Juni 201I oleh semua jenjang dan jenis pendidikan sekolah di
Indonesia khususnya di sekolah Dasar. Hal ini antara lain disebabkan oleh kondisi
lingkungan yang berbeda-beda. .Selain itu rnutu out put pembelajaran di Sekolah Dasar
ini banyak dipengaruhi oleh ruang belajar, peralatan dan media pembelajaran yang
belurn memenuhi syarat. Sementara dana pendidikan yang terbatas dan kurang terarah
dalam penggunaannya.

Beberapa kenyataan ini merupakan deretan permasalahan yang berpengaruh nyata
terhadap kualitas lembaga pendidikan berikut tamatan yang dihasilkannya. Dan yang
tak kalah pentingnya adalah kompetensi dan disiplin tenaga kependidikan yang masih
belum sepenuhnya sesuai harapan. Kompetensi dan disiplin dimaksud meliputi
kompetensi dan disiplin tenaga kependidikan dalam mengelola kelas, mengunakan
media pembelajaran yang tersedia secara profesional, memahami kesulitan-kesulitan
yang dihadapi oleh peserta didik dalam belajar, dan bahkan kompetensi dalam
melakukan proses belajar mengajar.

Selain itu kemampuan dan disiplin dalam memanfaatkan potensi yang ada pada
masyarakat juga masih dirasa 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 dengan yang
lain dalam mencapai tujuan hidupnya.. Dalam berhubungan dan berinteraksi satu
dengan yang lain, diperlukan adanya pola interaksi yang harmonis yang hal ini dapat
terwujud apabila ditempuh satu strategi yang tepat.

Salah satu penyebab terjadinya hubungan yang kurang baik antara sekolah dan
masyasrakat adalah kurangnya informasi yang berkaitan dengan pendidikan di sekolah
dan hubungan antara komunitas masyarakat dengan pemerintah. Oleh karena itu, untuk
mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat diperlukan upaya sosialisasi yang
intensif yang bertujuan memperkenalkan berbagai hal tentang sekolah, tujuan, fungsi
dan kondisi obyektif Upaya ini sangat urgen, terutama untuk menarik perhatian
berbagai pihak yang rerkait dengan management sekolah agar tergugah untuk
melakukan upaya peningkatan kualitas pendidikan secara bersama-sama yang
dijalankan di sekolah.



Dalam kerangka inilah dirasakan perlunya revitalisasi hubungan sekolah dengan
masyarakat. Selaras dengan paparan di atas, dengan melihat perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta kehidupan masyarakat yang semakin mengngglobal
saat ini, maka orang tua, guru dan masyarakat serta pemerintah Vo/. 6 No. I Juni 2011
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dituntut untuk mencari solusi dan alternatif pemecahan terbaik untuk pembinaan,
pengembangan wawasan terhadap anak.

Tri pusat pendidikan yang memposisikan lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat
pada posisi penting sebagai wadah pembinaan anak, harus bekerja sama dan saling
menunjang. Untuk membangun kebersamaan antara murid ini, misalnya dibentuk
wadah yang disebut komite sekolah. Badan ini digagas sebagai wadah persatuan orang
tua muri·d, yang akan membantu penyelenggaraan pendidikan, khususnya menyiapkan
dana sukarela untuk membantu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar..

Dalam kenyataan, ditemukan bahwa peran serta orang tua muricl Sekolah Dasar kurang
begitu nampak, apalagi setelah pencanangan wajib belajar sembilan tahun yang
meliputi pendidikan tingkat. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, sehingga
banyak orang tua rnurid beranggapan bahwa segala keperluan sekolah sudah menjadi
tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya. Kekeliruan pemahaman dan pola
pikir seperti ini harus diluruskan agar peran serta masing-masing pihak (guru, keluarga
dan masyarakat) dapat mencapai porsi secara berimbang.

Ke arah inilah kita menuju, sehingga permasalahan klasik pendidikan negara ini yang tak
pemah tuntas dapat diselesaikan. Kesadaran akan problematika dunia kepencliclikan
bangsa dan negara ini yang demikian kompleks, melahirkan perubahan pola pikir dan
fokus pandang serta pola kerjasama keluarga, guru dan masyarakat di Kata Kendari.
Walaupun belum seluruhnya maksimal, akan tetapi keaclaan menggembirakan ini
setidaknya sudah mulai muncul dan merupakan harapan di masa datang akan
peningkatan knalitas mutu pendidikan.

Tanggung jawab dan kepedulian yang tinggi antara orang tua murid, guru dan
masayarakat terbangun secara apik di Sekolah Dasar Kuncup Pertiwi. Hal ini terlihat
pada peran serta orang tua mu.rid dalam ikut membantu dan bahu membahu
memberikan bantuan dan kontribusi atas kesulitan yang dihadapi oleh lemhaga
pendidikan ini dalam meningkatkan kualitas peserta didiknya. Rasa tanggung jawab dan
kepedulian ini tumbuh dan lahir dari kesadaran para orang tua, guru dan masyarakat
akan pentingnya kerjasama dalam membangun masa depan anak-anak mereka.

Dalam studi ini dikaji hubungan antara sekolah dengan orang tua murid, yang
kajiannnya terfokus pada bentuk peran serta orang tua murid dalam pelaksanaan
pendidikan dan 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. AL-IZZAH I Vol 6 No. I Juni 2011 3



B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka masalah yang
dikaji dalam peenelitian ini dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana deskripsi secara
empirik strategi hubungan sekolah dengan orang tua murid Sekolah Dasar Negeri
Kuncup Pertiwi Kota Kendari ? Bagaimana deskripsi secara empirik parrisipasi orang tua
murid dalam pelaksanaan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi Kota
Kendari? .3.

Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh orang tua murid untuk berpartisipasi da1am
pelaksanaan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi Kota Kendari ? C
Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Untuk mendapatkan informasi aktual
tentang strategi hubungan sekolah dengan orang tua murid Sekolah Dasar N egeri
Kuncup Pertiwi Kota Kendari. 2.. Untuk mendapatkan infonnasi aktual tentang partisipasi
orang tua murid dalam pelaksanaan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi
Kata Kendari. 3.

Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh para orang tua murid dalam
berpartisipasi da1am pelaksanaan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi
Kota Kendari. D. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil
penelitian ini adalah sebagai, berikut : 1. Dapat dijadikan sebagai pertimbangan
pemerintah Daerah Kota Kendari dalam mengambil kebijakan guna mengembangkan
dan 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 murid Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi Kota Kendari. 3. Sebagai bahan
rujukan dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya. 4 Vol. 6 No. I Juni 2011 J
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II. TIN]AUAN PUSTAKA Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat. Sekolah mempakan
tempat dan wadah pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan
yang sesuai dan dikehendaki oleh masyarakat dimana sekolah itu berada.

Sebaliknya masyarakat diharapkan memberikan bantuan dan bekerjasama dengan
sekolah agar program sekolah berjalan lancar sesuai dengan keinginan semua pihak.
Kalau ini tercapai maka, lulusan (out put) yang dihasilkan diharapkan dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu hubungan sekolah dengan masyarakat perlu
dibina dan dikembangkan secara terus menerus, yaitu (1) hubungan sekolah dengan
orang tua murid, (2) hubungan sekolah dengan 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
dan potensial memiliki peranan penting dan strategis bagi pembinaan generasi muda,
khususnya bagi murid Sekolah Dasar.

Sedangkan orang tua murid (keluarga) adalah pendidik pertama dan utama yang sangat
besar pengaruhnya dalam pembinaan dan pengembangan potensi murid. Keluarga
merupakan peletak dasar-dasar kompetensi yang siap dikembangkan oleh seorang anak
di sekolah dan di masyarakat. Oleh karena itu, peran keluarga harus dimaksimalkan.
Akan tetapi, peran keluarga saja tidak cukup, karena anak tumbuh dan berkembang
tidak hanya dalam lingkungan keluarganya.

Anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sekolah dan masyarakat, sehingga
hubungan antara sekolah, keluarga dan masyarakat mutlak dibina dan dikembangkan
secara harmonis. Hubungan antara orang tua murid dengan sekolah dapat dijalin
melalui perkumpulan orang tua murid, guru dan tenaga kependidikan lainnya yang
sering dikenal dengan istilah Komite Sekolah. Manfaat hubungan sekolah dengan 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 dan lain-lain. b.
Melakukan kunjungan rumah oleh guru atau kepala sekolah. AL-IZZAH I Vol. 6 No. 1
Juni 2011 s



c. Menetapkan satu bulan dalam satu tahun pelajaran sebagai bulan informasi : 1)
Mengadakan dialog dengan orang tua/wali murid tentang perseorangan yang sedang
dilaksanakan dan akan dihadapi oleh sekolah, (2) Menginfonnasikan bahwa sekolah
sebagai lingkungan pendidikan berkewajiban 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 dan 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 dan 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 beketja dengan para guru untuk memonitor
perkembangan para murid ke arah tercapainya tujuan nilai-nilai pendidikan moral,
sosial, kepribadian dan lain-lain. Tujuan lain adalah untuk meningkatkan komunikasi
antara suatu sekolah dengan masyarakat melalui bantuan anggota-anggota staf di
dalam menganalisis dan memahami kondisi di dalam keluarga dan lingkungan sekitar
serta para peserta didiknya. B. Pengertian Partisipasi Partisipasi adalah ikut sertanya
suatu kesatuan untuk mengambil bagian dalam aktivitas yang dilakukan oleh susunan
kesatuan yang lebih besar.

Menurut Pamuji (1995), partisipasi adalah mencakup kerjasama dari semua unsur yang
terkait dan merupakan suatu tempat terjacli kesepakatan, harapan-harapan,
persepsi-persepsi serta sistem komunikasi, 6 Vol. 6 No. Juni 2011 I AL-IZZAH



Selanjutnya dikatakan bahwa kemampuan pendidikan akan mempengaruhi perilaku dan
cara seseorang dalam berpartisipasi. Di sekolah-sekolah telah, dihentuk Komire 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 dan bahkan dalam membangun
ruang belajar atau keperluan 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 memiliki.

Bhatta Charyya dalam Ndraha (1997), 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 pengertian di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa partisipasi adalah suatu proses keikutsertaan seseorang atau kelompok orang
yang secara sadar dalam suatu bentuk ketjasama atau kegiatan dengan mengharapkan
manfaat dari hasil ketjasama itu.

Harapan akan manfaat dari suatu ketjasama begitu penting, sehingga Bloom dalam
Ndraha (1997) mengemukakan bahwa semakin banyak manfaat yang diduga akan
diperoleh suatu pihak dari pihak lain melalui kegiatan tertentu, semakin kuat pihak itu
akan terlibat dalam kegiatan itu. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh Golsmith dan Blustain di Jamaica dalam Ndraha (1997), berkesimpulan
bahwa masyarakat bergerak untuk berpartisipasi jika : (1) partisipasi itu dilakukan
melalui 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 dan kebutuhan anakmya
dalam belajar, mengatur waktu belajar anaknya, menyediakan alat belajar,
memperhatikan apakah anaknya belajar atau tidak, tahu kemajuan belajar anaknya,
kesulitan yang dialami oleh anaknya dalatn belajar dan lain-lain. Partisipasi ini dapat
menyebabkan anak berhasil dan atau mencapai prestasi belajar yang tinggi.



Mungkin anak sencliri sebetulnya pandai, tetapi belajarnya tidak teratur, akhimya
kesulitan-kesulitan menumpuk, sehingga ketinggalan dalam belajanya dan akhimya
anak menjadi malas belajar. Hasil belajarnya tidak memuaskan dan bahkan mungkin
gagal dalam studinya. Hal ini dapat tetjadi pada anak yang kedua orang tuanya terlalu
sibuk dalam pekerjaannya. Keberhasilan anak dalam 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-hukuman 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 anaknya, 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 dan 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 menuntut anak agar berprestasi tinggi secara
terus-menerus akan menimbulkan kecemasan pada diri anak dalam belajar, terutama
pada penyelesaian tugas-tugas dan tes. Vol. 6 No. 1 Juni 2011 I AL-IZZAH



Di samping menampilkan sikap yang baik dan bijaksana dalam menghadapi sikap anak
yang sedang belajar, maka orang tua juga hendaknya dapat berpartisipasi secara
langsung dalam ikut meningkatkan, memotipasi anaknya dalam belajar dengan cara
memberikan penguatan dan penghargaan terhadap prestasi tingkah laku dan prestasi
atau usaha yang baik dari sang anak.

Penguatan yang dilakukan oleh para orang tua dinilai sangat praktis dan efektif untuk
ikut menunjang kesuksesan metode dalam belajar anak (Djiwanclono, 1989). C.
Pengertian Belajar dan Prestasi Belajar. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
dewasa ini membawa perubahan-perubahan pada diri manusia yang mendasar dalam
semua aspek kehidupannya. Untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan
sehingga manusia tetap berada dalam kondisi perkembangan dan kemajuan, maka
manusia dituntut untuk belajar secara terus-menerus seumur hidup.

Belajar adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang.
Menurut Sudjana (1985), belajar merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya
perubahan pada diri seseorang, seperti perubahan pada pengetahuan, sikap, tingkah
laku, keterampilan, kecakapan dan kemapuan individu. Sedangkan W.S. Wingkel (1987)
mengatakan bahwa belajar adalah suatu aktifitas mental atau psikis yang berlangsung di
dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan
dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap, perubahan itu bersifat
relatif dan berbekas. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar
adalah suatu kegiatan untuk mengalami dan 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 terjadinya perubahan itu atau merasakan adanya
perubahan yang terjadi dalam diri individu, Misalnya pengetahuan dan kecakapan
bertambah, dan lain-lain. b. Perubahan dalam belajar bersifat kontinyu dan fungsional.
Perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung secara terus menerus dan tidak
statis. Satu perubahan yang tetjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan
berguna bagi proses belajar selanjutnya. AL-IZZAH I Vol. 6 No. 1 Juni 2011 9



c.

Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Dalam perubahan belajar,
perubahan-perubahan itu senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh hasil
yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan 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
laku 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 laku.
Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui proses belajar meliputi perubahan
keseluruhan tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, maka sebagai hasilnya adalah
dia akan mengalami perubahan secara menyeluruh dalam pengetahuan, sikap dan
keterampilan. Sebagai contoh, jika seorang anak belajar mengemudi mobil, maka
perubahan yang paling nampak adalah keterarnpilan mengemudi mobil serta
pemahaman tentang cara kerja alat-alat mobil seperti kopling, rem dan sebagainya.

Prestasi belajar merupakan gambaran penguasaan murid terhadap suatu mata pelajaran
yang diberikan oleh sekolah. Untuk mengetahui tingkat penguasaan murid 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 tersebut. Prestasi belajar yang tinggi akan mendatangkan
kepuasan tersendiri bagi para pelajar dan anak didik. Untuk dapat mencapai hasil belajar
yang tinggi, diperlukan 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 belajamya. Bloom (1996),
mengklasifikasi hasil belajar ke dalam tiga ranah, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik.

Klasifikasi ini dapat dijelaskan antara lain, sebagai berikut : (1) ranah kognitif adalah
kecakapan yang berkenaan dengan kemampuan individu untuk mengenal dunia
sekitamya, yang meliputi perkembangan intelektual atau mental, (2) ranah aftktif adalah
kecakapan yang berkenaan dengan perubahan sikap, perasaan dan nilai-nilai yang
sering disebut dengan perkembangan emosional atau moral. Sedangkan, (3) ranah
psikomotorik adalah 10 Vol. 6 No. 1 Juni 2011 I AL-IZZAH



kecakapan yang berkenaan dengan perkembangan keterampilan yang mengandung
unsur motorik.

Sudiana (1985), mengatakan bahwa basil belajar dalam bidang, (1) kognitif meliputi
enam aspek, yakni pengetahuan hafalan, pemahaman, penerapan, analisis sintesis dan
evaluasi, (2) afektif mencakup kepekaan menerima rangsangan dari luar, jawaban,
penilaian, organisasi dan internalisasi, (3) psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar
keterampilan dan kemampuan bertindak. Ketiga macam prestasi basil belajar yang telah
dikemukakan di atas tidaklah berdiri sendiri, tetapi saling 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 digunakan disebut tes. Hal tersebut sesuai
dengan apa yang dikemukakan oleh Mappa (1997), bahwa prestasi belajar adalah hasil
belajar yang telah dicapai murid dalam bidang studi tertentu dengan menggunakan tes
standar sebagai alat pengukur keberhasilan belajar seorang murid. Selanjutnya,
Tirtaraharja (1991), mengatakan bahwa prestasi belajar dapat dimaknai sebagai taraf
kemampuan aktual yang bersifat terukur berupa penguasaan ilmu pengetahuan,
keterampilan, dan sikap yang dicapai oleh murid 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 serta nilai
ijazah. Dengan pengukuran hasil belajar murid, maka dapat diketahui batas
kemampuan, kesanggupan, penguasaan terhadap pengetahuan dan keterampilan, sikap
dan nilai di dalam rangka penyelesaian suatu tarap belajar atau penyelesaian suatu mata
pelajaran. D.

Kerangka Pikir Disadari bahwa betapa besar pengaruh masyarakat tehadap pelaksanan
pendidikan di sekolah. Sehingga masyarakat perlu mengetahui program-program yang
dikembangkan oleh sekolah agar masyarakat dapat ambil bagian dan partisipasi
terhadap program-program yang dikembangkan oleh sekolah. Ini merupakan
gambaran, betapa penting dan perlunya sekolah selalu menghayati adanya hubungan
kerjasama antara sekolah dan masyarakat. AL-IZZAH I Vol. 6 No.
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Masyarakat merupakan entitas yang kompleks, terdiri dari kompleksitas-kompleksitas
kecil dengan ciri-ciri kolektif yang dimilikinya, di mana sekolah itu berada, adakalanya
mempunyai harapan khusus yang berbeda-beda terhadap kebijaksanaan sekolah..
Upaya mempertinggi dan mempererat hubungan antara sekolah dengan masyarakat
ditempuh dengan melibatkan orang tua murid dan komponen 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 harus memiliki karakter yang kuat dan pembawaan yang menawan
dalam menghimpun dan menggerakkan segala dana dan sumber daya sebagai hasil dari
kerjasama dengan masyarakat pendidikan yang lebih luas.. Selain ini, kepala sekolah
harus memiliki karakter yang kuat dan pembawaan yang menawan untuk memperoleh
berbagai dukungan sumber daya manusia, dana serta dukungan informasi sebagai
lembaga dan dukungan dari segenap jajaran aparat pendidikan. Dengan mengetahui
kegiatan-kegiatan sekolah, para orang tua murid diharapkan dapat merasa memiliki,
mau berpartisipasi dan 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 dan merupakan
pegangan dalam membina anak-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 menentukan bagi perkembangan
kepribadian anak dalam hidup dan 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 dan
perkembangan intelektual anak. Perbedaan model pendidikan antara lingkungan
keluarga dengan lingkungan keluarga lainnya dalam sebuah masyarakat akan
menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda pula pada diri seorang
anak.

Hal ini ditunjukkan oleh cara hidup dan perilaku anak dalam kehidupannya. Keadaan ini
terjadi 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. Vol. 6 No. Juni 2011 AL-IZZAH



Dalam proses interaksi yang tetjadi di lingkungan sekolah, baik dengan
teman-temannya maupun dengan gurunya, pengalaman anak yang diperolah dari
lingkungan keluarga akan mempengaruhi sikap dan minat belajar dalam dirinya, yang
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 dan
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 dan kebiasaan-kebiasaan lain serta nonna- norma yang berlaku
di lingkungan rumah tangga akan mempengaruhi sikap, pola pikir dan kreatifitas anak
terhadap sekolah termasuk berbagai mata pelajaran yang diberikan kepada mereka,
yang selanjutnya 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 Negeri Kuncup Pertiwi dilakukan hanya
melalui komite sekolah. 2. Diduga bahwa partisipasi orang tua murid berbentuk dana,
pikiran dan tenaga dalam tingkat yang masih rendah 3. Diduga bahwa kendala yang
dihadapi 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 murid dan kemampuan ekonomi orang tua murid yang tidak merata.
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III. METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar
Negeri Kuncup Pertiwi Kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.
B. Populasi dan Sampel.

Populasi penelitian adalah semua murid dan orang tua murid Sekolah Dasar Negeri
Kuncup Pertiwi, 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 dipilih dengan menggunakan cara bloking (cluster sampling). Kelas yang
diambil adalah kelas IV, V dan kelas VI. Setiap kelas tersebut, ditarik sampel secara acak
terstratifikasi dengan pestratifikasian didasarkan pada jenis kelamin murid.

Dengan cara tersebut, sampel dipilih masing-masing 20 % murid laki-laki dan
perempuan pada masing-masing kelas IV, V dan kelas VI dengan rincian masing-masing
dari kelas IV murid Iaki-laki 16 orang dan 14 murid perempuan. Kelas V sebanyak 14
murid laki-laki dan 16 murid perempuan dan kelas VI murid laki-laki sebanyak 16
laki-laki dan 12 orang murid perempuan. Jadi jumlah sampel secara keseluruhan murid
adalah 88 murid. Penarikan sampel tersebut didasarkan 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. C. Instrumen Penelitian Instrumen yang digunakan untuk
memperoleh data dalam penelitian ini adalah: 1. Angket, yaitu daftar pertayaan secara
tertulis yang ditujukan kepada responden penelitian. 2. Pedoman wawancara, yaitu
daftar pertanyaan lisan yang ditujukan kepada responden penelitian. 3. Panduan
observasi, yaitu suatu daftar yang berisi hal-hal yang akan diamati langsung pada
responden. 4.

Format rekomendasi, yaitu blanko yang berguna untuk mencatat data yang relevan
dengan penelitian dari suatu dokumen. 14 Vol. 6 No. I Juni 2011 I AL-IZZAH



D. Prosedur Pengumpulan Data. a. Tahap pengumpulan, melalui proses turun lapangan
dengan menggunakan instrumen yang telah disediakan pada tahap sebelumnya. b.
Tahap pengolahan, melalui proses penelitian, proses tabulasi dan proses mterpretasi.
Pengeditan dilakukan dengan mengoreksi data yang telah dikumpulkan.

Interpretasi dilakukan dengan mengelola data menurut model statistik, kemudian
diformulasikan dalam bentuk deskripsi melalui tabel dan persentase, serta dihitung
berdasarkan rumus yang telah ditetapkan yang selanjutnya ditarik kesimpulan. E.
Analisis Data Setiap hipotesis diuji dengan peralatan analisis. 1. Hipotesis pertama diuji
dengan peralatan analisis deskriptif kualitatif yang memaparkan secara empiris strategi
hubungan sekolah dengan orang tua murid Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi Kota
Kendari. 2.

Hipotesis kedua dan ketiga diuji dengan peralatan analisis deskriptif kualitatif yang
memaparkan secara empiris partisipasi orang tua dalam pelaksanaan pendidikan murid
Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi Kota Kendari. Khusus tingkat partisipasi orang tua
murid, dapat diukur dengan menggunakan skor penilaian partisipasi terse but.
Pengelompokkan tingkat partisipasi adalah : a. Partisipasi rendah, apabila 33,3 persen
dari nilai skor maksimal. b. Partisipasi sedang, apabila 33,4-33,7 persen dari nilai skor
maksimal. c. Partisipasi tinggi, apabila lebih besar atau sama dengan 66,8 persen nilai
skor maksimal.

Hipotesis ketiga diuji dengan peralatan deskriptif kuantitatif dengan menghitung chi
kuadrat dan koefisien kontingensi atau koefisien asosiasi antara strategi hubungan
sekolah dengan orang tua terhadap prestasi belajar murid Sekolah Dasar Negeri Kuncup
Pertiwi Kota Kendari. F. Defenisi Operasional 1. Strategi hubungan sekolah dengan
orang tua murid adalah strategi yang dikembangkan Sekolah Dasar Negeri Kuncup
Pertiwi Kota Kendari dalam hubungannya dengan orang tua murid. AL-IZZAH I Vol. 6
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Pengukuran dari peubah (variable) ini dalah menjalin hubungan murid dan cara
pemecahan masalah bersama. Partispasi orang tua adalah peran serta orang tua murid
dalam pelaksanaan pendidikan murid Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi Kota
Kendari.

Besaran peubah (variable) ini dicerminkan oleh skor yang diperoleh responden
berdasarkan angket partisipasi orang tua yang diberikan. 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
indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut : - orang tua selalu memberikan
bantuan (rata-rata paling sedikit 6 kali dalam seminggu), diberi skor 4; - orang tua
sering memberikan bantuan (rata-rata 4 atau 5 ka1i dalam seminggu), diberi skor 3 -
orang tua agak jarang memberikan bantuan (rata-rata 2 atau 3 kali dalam seminggu),
diberi skor 2; - orang tua jarang memberikan 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. 16 Vol. 6 No. I Juni 2011 I AL-IZZAH





IV.

HASIL PENELITIAN STRATEGI HUBUNGAN SEKOLAH DAN ORANG TUA MURID
SEKOLAH DASAR NEGERI KUNCUP PERTIIWI KOTA KENDARI Dari penelitian lapangan
yang telah dilakukan menunjukkan bahwa intensitas kerjasama antara guru dengan
orang tua murid di Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi Kota Kendari, belum tercipta
dan terjalin 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 kerja sama antara orang tua murid derigan guru di lembaga
pendidikan ini masih perlu di kembangkan dalam berbagai wadah kerjasama.

Orang tua murid di satu sisi memiliki potensi yang besar dalam menumbuh
kembangkan segala potensi yang dimiliki oleh anak-anak rnereka. 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 dan moment positif bagi para guru dan para orang tua
murid untuk saling berbagi pengalaman dan saling mengisi kekurangan dan kelebihan
yang ada pada diri mereka masing-masing.

Kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh keduanya dapat dijembatani dengan
mengadakan hubungan yang intensif. Dari hubungan yang terbangun ini diharapkan
ada terobosan baru yang kemudian mampu mengatasi permasalahan 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 sekitarnya.

Jalinan komunikasi dan hubungan yang baik antara guru dan para orang tua murid ini
merupakan sebuah keniscayaan yang harus dibangun, hal mana diketahui bahwa antara
guru dan orang tua murid ibarat dua sisi mata uang yang satu sama lain saling
melengkapi. Keberadaan satu dari keduanya tidak dapat dipisahkan. Harmoni yang
indah harus diciptakan agar intensitas kerjasama dapat diwujudkan guna meningkatkan
prestasi belajar anak. Problematika edukatif dan sosial seorang anak yang melingkupi
proses belajar mengajarnya tidak dapat diatasi hanya dengan dibentuknya lembaga
Komite Sekolah.

Kompleksitas problematika yang dihadapi oleh setiap anak, membutuhkan banyak
media kerja sama yang dapat memungkinkan guru dan orang tua murid untuk selalu
bertemu guna mencari jalan terbaik dalam mengatasinya. AL-IZZAH I Vol. 6 No. l
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Problematika yang melingkupi kehidupan setiap anak harus dicarikan solusi pemecahan
yang mendidik dan membina mereka menuju kedewasaan yang sesungguhnya. Tawaran
terhadap solusi dan permasalahan yang mereka hadapi harus sarat dengan nilai edukasi
dan sosial yang diharapkan nantinya dapat mengantar peserta 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, termasuk orang tua murid da1am menanganinya. Sebagai
terobosan dalam mengatasi masalah ini, perlu melibatkan para orang tua murid dalam
UKS, agar orang tua murid dapat berpartisipasi secara lebih maksimal untuk
memberikan pertolongan pertma 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 rentan merebak berbagai penyakit menular.
Kesehatan merupakan awal dari segala prestasi yang siap dicapai oleh anak dalam
proses sosial dan belajamya. Anak yang kondisi jasmani dan rohaninya tidak sehat, tidak
sehat tidak akan mampu melanjutkan estapet kepemimpinan bangsa di masa datang.
Anak yang tidak sehat tidak akan mampu berbuat banyak dan melibatkan diri dalam
pembangunan bangsa di masa datang.

Keterlibatan orang tua murid dalam ikut membantu dan menanggulangi masalah
kesehatan peserta didik ini, setidaknya akan merupakan harapan dan jaminan serta
sekaligus solusi bagi setiap guru dan para 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, termasuk orang tua murid dalam menanganinya.

Sebagai terobosan dalani mengatasi masalah ini, perlu melibatkan para orang rua murid
dalam UKS, agar orang tua murid dapat berpartisipasi secara lebih nyata untuk
memberikan pertolongan pertama ketika anak mengalaini masalah kesehatao. Selain itu,
orang tua dapat berpartisipasi aktip dalam ikut membantu menyediakan obat-obatan
yang dapat digunakan secara cepat ketika ada murid yang kesehatannya mengalami
gangguan. Partisipasi ini dinilai sangat penting sebab sekolah merupakan lembaga
pendidikan dan 18 Vol. 6 No. I Juni 2011 AL-IZZAH



sekaligus lembaga sosial yang di dalamnya rentan merebak berbagai penyakit menular.

Kesehatan merupakan awal dari segala prestasi yang siap dicanai oleh anak dalam
proses sosial dan belajarnya.. Anak yang kondisi jasmani dan rohaninya tidak sehat,
tidak akan mampu melanjutkan estapet kepemimpinan bangsa di masa datang. Anak
yang tidak sehat tidak akan marnpu berbuat banyak dan melibatkan diri dalam proses
pembangunan bangsa ke depan. Keterlibatan orang tua murid dalam ikut membantu
dan menanggulangi masalah kesehatan peserta didik ini, setidaknya akan merupakan
harapan dan jaminan serta sekaligus solusi bagi setiap guru dan para orang tua agar
anaknya dalam belajar di lembaga pendidikan ini, tetap berada dalam keadaan sehat.
Selain masalah kesehatan, permasalahan yang juga membutuhkan kerjasama dalam
menanganinya adalah penyediaan buku-buku paket dan bacaan-bacaan anak di
perpustakaan. 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 dan nyaman, maka setiap anak dapat megembangkan ilmunya sesuai dengan
bakat dan kecenderungannya. 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 sejak dini, maka seorang anak akan sulit untuk mengakses
ilmu dan 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 dan minat anak
akan dapat dideteksi dan dilihat dari bacaan yang digandrungi dan sering dibacanya.
Penyediaan buku bacaan yang bervariasi ini sangat penting dalam rangka memberikan
kesempatan kepada anak untuk memilih disiplin ilmu apa yang akan ditekuninya kelak.

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 sumbangan buku baik buku baru maupun buku lama, sangat
dibutuhkan dan diharapkan. . AL-IZZAH I Vol. 6 No. I Juni 2011 19



Varian buku bacaan bantuan para orang tua murid ini kepada sekolah akan sangat
membantu sekolah dalam memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada anak. Mulai
dari ilmu pengetahuan yang memperkenalkan aneka jenis hewan, tumbuh-tumbuhan,
bintang dan angkasa luar sampai kepada majallah 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 dan kehidupan
mereka kelak yang tumbuh dari lembaga pendidikan dasar seperti Sekolah Dasar Negeri
Kuncup Pertiwi, akan mewarnai minat baca anak selanjutnya pada jenjang pendidikan
yang lebih tinggi.

Keterangan ini dipahami dari basil wawancara dengan Nurdin, Dia, mengatakan bahwa :
Tersedianya buku bacaan diperpustakaan penting artinya karena pada lembaga
pendidikan dideteksi dan dilihat dari jenis bacaan yang digandrungi dan sering
dibacanya. Penyediaan buku bacaan yang bervariasi ini sangat penting dalam rangka
memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih disiplin ilmu apa akan ditekuninya
kelak. Untuk memenuhi kebutuhan banyak buku dan bervariasi ini, tidak mungkin
sekolah dapat memenuhinya secara baik. Oleh karena itu keterlibatan para orang tua
murid 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
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 yang tumbuh dari lembaga
pendidikan dasar seperti sekolah Dasar Kuncup Pertiwi, akan mewarnai minat baca anak
selanjutnya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 20 Vol. 6 No. I Juni 2011 I
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Ketersediaan buku bacaan secara lengkap di perpustakaan sangat diharapkan dan itu
dapat dicapai dengan cepat apabila melibatkan para orang tua murid sebagai mitra. ·B.
PARTISIPASI ORANG TUA MURID DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH
DASAR NEGERI KUNCUP PERTIWI KOTA KENDARI. Tingkat partisipasi orang tua murid
dalam pelaksanaan pendidikan di Sekolah Dasar Kuncup Pertiwi Kota Kendari masih
rendah.

Kondisi ini hampir merupakan kenyataan umum di seluruh lembaga pendidikan dasar di
Kota Kendari. Tingkat partisipasi orang tua murid ini di Sekolah Dasar Negeri Kuncup
Pertiwi Kota Kendari ini sangat terkait dengan kondisi pribadi rnereka. Kondisi pribadi
orang tua murid ini, setidaknya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, jenis pekerjaan,
dan kesadaran akan pentingnya pendidikan. 1. Tingkat pendidikan orang tua murid
Tingkat pendidikan yang pemah dilalui oleh seseorang akan memberikan warna dalam
kehidupan keseharian mereka. Tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir dan pola
perilaku.

Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin
gampang menerima hal-hal baru yang berasal dari luar dirinya. Tingkat pendidikan yang
bervariasi pada orang tua murid di Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi· Kota Kendari
ini, rnernberikan warna tersendiri bagi keterlibatan mereka dalam proses pendidikan di
lembaga pendidikan ini. Tingkat pendidikan yang bervariasi ini merupakan kenyataan
sosial yang tidak dapat dihindari, hal mana lembaga pendidikan ini merupakan lembaga
pendidikan umum yang diperuntukkan bagi masyarakat luas.

Jenjang pendidikan ini melahirkan kemampuan dan keterampilan manusia menyerap
informasi dan menerima perubahan. Tingkat pendidikan memegang peranan yang
sangat besar dalam menerima hal-hal baru yang berasal dari luar dirinya. Kerjasama
antara guru dan orang tua murid merupakan sebuah terobosan dalam dunia
kependidikan Indonesia saat ini. Dimana sebelumnya, kerjasama 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 hasil pendidikan yang maksimal. Kerjasama orang tua murid dengan pada
guru di sekolah saat ini telah meluas pada kerjasama dalam aksi terhadap penanganan
masalah nyata di lapangan. Para orang tua murid diberi kewenangan memberikan
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Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.

Keterbatasan media pengajaran yang menjadi kendala maksimalitas pencapaian tujuan
proses belajar mengajar selama ini dapat tertasi dengan dibukanya kran kerjasama yang
seluas-luasnya bagi masyarakat yang mau terlibat secara nyata. Keterangan ini sejalan
dengan hasil wawancara dengan Husni Rijal Ramli, menurutnya bahwa : Jenjang
pendidikan yang bervariasi pada orang tua murid di Sekolah Dasar Negeri Kuncup
Pertiwi Kota Kendari ini memberikan warna tersendiribagi keterlibatan mereka dalam
proses pendidikan di lembaga pendidikan ini. Tingkat pendidikan yang bervariasi ini
merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dihindari, hal mana lembaga pendidikan
ini merupakan lembaga pendidikan umum yang diperuntukkan bagi masyarakat luas.

Dan jenjang pendidikan yang mereka lalui ini melahirkan kemampuan dan kecakapan
untuk menyerap informasi yang ada pada mereka. Kerjasama antara guru dan orang tua
murid merupakan sebuah terobosan dalam dunia kependidikan Indonesia saat ini.
Dimana sebelumnya, kerjasama antara guru dengan orang tua murid hanya terbatas
pada pemberian motivasi belajar pada anak setelah pulang dari sekolah. Kerja sama
orang tua murid dan para guru di sekolah saat ini telah meluas pada kerja sama dalam
aksi terhadap 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 maksimalitas pencapaian tujuan
proses belajar mengajar selama ini dapat tertasi dengan dibukanya kran kerjasama yang
seluas-luasnya bagi masyarakat yang mau terlibat secara nyata. Masyarakat dalam hal
ini orang tua siswa dapat membantu sekolah dengan memberikan bantuan dana untuk
memberi peralatan dan media pengajaran yang dibutuhkan oleh para guru dalam
proses belajar mengajar. Dan atau boleh juga masyarakat membeli secara
langsungmedia pembelajaran yang dibutuhkan oleh sekolah untuk kemudian
diserahkan untuk digunakan dalam proses belajar mengajar.

Langkah ini sanagt positif, dimana saat ini penggunaan media dalam proses belajar
mengajar sudah merupakan suatu hal yag tidak dapat dihindari. Dulu media pengajaran
yang digunakan kadang-kadang media belajar yang sangat sederhana dan tradisional.
Akan tetapi saat ini, seiring dengan majunya dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan
menuntut penggunaan media pengajaran yang modern sudah tidak dapat dihindari
untuk mememnuhi seluruh kebutuhan ini tidak mungkin sekolah mampu
menyediakannya secara baik dan lengkap. .







untuk menyediakan media pengajaran yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar
saat ini dibutuhkan dana yang tidak sedikit, sementara dana pendidikan yang
dialokasikan oleh pemerintah untuk pendidikan sampai saat ini belum proporsional,
sehingga dibutuhkan kerjasama orang tua murid dalam menyediakannya. Komite
sekolah dalam hal ini, diharapkan mampu mengakomodir kekuatan-kekuatan dan
potensi yang ada pada masyarakat dalam hal ini orang tua murid untuk bahu-membahu
memberikan dan mengumpulkan dana sukarela untuk menyediakan
peralatan-pe.ralatan/media yang dibutuhkan dalam mengajar.

Hal tersebut dipahami dari wawancara yang dilakukan dengan bapak Rafiuddin,
sebagaimana yang peneliti himpun berikut ini : Para orang tua siswa dapat membantu
sekolah dengan memberikan bantuan dana untuk membeli peralatan dan 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 dan tradisional.

Akan tetapi saat ini, seiring dengan majunya dunia ilmu pengetahuan, penggunaan
media pengajaran yang modem sudah tidak dapat dihindari. Untuk memenuhi
kebutuhan ini tidak mungkin sekolah mampu menyediakannya secara baik dan lengkap.
Nah untuk menyediakan media pengajaran yang dibutuhkan da1am proses belajar
mengajar saat ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, sementara dana pendidikan
yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pendidikan tidak kunjung proporsional,
sehingga dibutuhkan kerjasama orang tua murid da1am menyediakannya.

Komite Sekolah dalam hal ini, diharapkan mampu mengakomodir kekuatan-kekuatan
dan potensi yang ada pada masyarakat dalam hal ini orang tua murid untuk
bahu-membahu memberikan dan mengumpulkan dana sukarela untuk menyediakan
peralatan-peralatan/media yang dibutuhkan dalam mengajar. Untuk memaksimalkan
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 dan menumbuhkan diri dari setiap
komponen kependidikan yang ada di lembaga pendidikan ini, dibutuhkan sebuah
pemahaman yang benar akan pentingnya kerjasama antar meeka dalam meningkatkan
mutu pendidikan. AL-IZZAH I Vo/. 6 No.
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Tingkat pendidikan yang dilalui oleh para orang tua murid sangat berpengaruh dalam
membuat keputusan yang mereka ambilantara berpartisipasi atau tidak dalam upaya
meningkatkan mutu pendidikan di lembaga pendidikan ini. Partisipasi para orang tua
murid tidak boleh lahir dan tumbuh dari pengaruh orang lain, apalagi tumbuh dan lahir
dari tekanan pihak lain dalam mewujudkannya. Ikut berpartisipasi dalam Komite Sekolah
yang dibentuk oleh lembaga pendidikan Sekolah Dasar Negeri Kuncup Petiwi Kota
Kendari ini, juga harus atas kesadaran dan kemauan dari para orang tua murid itu
sendiri.

Jenis Pekerjaan Jenis pekerjaan 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.
Pekerjaan 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 pekerjaan para orang tua siswa yang bervariasi diperoleh dari
wawancara dengan salah seorang informan, dia menuturkan bahwa : Jenis pekerjaan
yang menjadi profesi para orang tua murid merupakan 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.

Pekerjaan yang menjadi profesi setiap orang tua murid untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya sangat bervariasi. Mulai dari pegawai negeri dan pejabat pemerintah,
pengusaha dan pedagang, anggota dewan dan bahkan dan mereka ada berprofesi
sebagai petani dan nelayan. Jenis pekerjaan para orang tua murid di Sekolah Dasar
Negeri Kuncup Pertiwi ini menentukan alokasi waktu yang tersedia bagi para orang tua
murid untuk ikut berpartisipasi bagi peningkatan prestasi belajar anak-anak mereka,
salah satu sisi dari masyarakat majemuk adalah beragamnya jenis pekerjaan yang
mereka miliki. Keragaman ini melahirkan kesibukan yang berbeda-beda. Keragaman
jenis pekerjaan masing-masing orang tua murid merupakan fakta sosial yang tidak
terbantahkan.



Kesadaran akan pentingnnya pendidikan.

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 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 maksimal, 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 mi maka peketjaan manusia semula sulit
clan membutuhkan waktu lama untuk melakukannya, menjadi efisien dan mudah.

Demikian hasil wawancara yang dilakukan dengan salah seorang Informan :: Pentingnya
ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia sudah tidak diragukan. llmu pengetahuan
yang dimiliki oleh manusia, dapat mendorong dirinya untuk mendayagunakan sumber
daya alam secara efektif dan efisien. Manusia dapat mengubah sistem transportasi dan
komunikasi sehingga memudahkan baginya untuk melakukan kegiatan dalam
kehidupannya sehari-hari.

Selain itu, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, manusia dapat menaikkan
kualitas sumber dayanya secara maksimal, karena dengan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang dimilikinya dapat membuka kemungkinan tersedianya sarana penunjang
kegiatan ilmiyah. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, terbuka kemungkinan bagi
manusia unmk 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 mannsia dalam bidang telekomunikasi ini maka
pekerjaan manusia yang semula sulit AL-IZZAH I Vol 6 No. 1 Juni 2011 25



dan membutuhkan waktu lama untuk melakukannya, menjadi efisien dan mudah.
Penemuan perangkat komunikasi terbaru, selain seseorang dapat berbicara secara
langsung dengan orang yang berada jauh dibelahan bumi yang lain. Dia juga dapat
melihat wajah secara langsung dengan orang yang menjadi lawan bicaranya. Dengan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang transportasi, menjadikan
manusia hidup secara efektif dan efisien.

Jarak tempuh jauh yang semula dijangkau dalam waktu lama, dengan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam bidang transportasi menjadi sangat dekat,
dibandingkan dengan menggunakan alat transportasi tradisional.



Penemuan alat-alat komunikasi terbaru sekarang ini, selain seseorang dapat berbicara
secara langsung dengan orang yang berada jauh dibelahan bumi 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 efektif dan efisen.

Jarak tempuh yang jauh, semula untuk menjangkaunya dapat ditempuh dalam waktu
yang lama, dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dalam bidang transportasi
menjadi sangat dekat, dibandingkan dengan menggunakan alat tranportasi tradisional.
Selain itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan 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 satu pnyakit adalah dengan mengusahakan pengolahan air
untuk mendapatkan air bersih bagi masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan untuk
mencegah penyakit menular dll. · . . .



Keterangan ini sejalan dengan hasil wawancara dengan salah seorang informan,
menurutnya bahwa : Kemajuan ilmu pengetahuan dan 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 satu pnyakit adalah dengan mengusahakan pengolahan air
untuk mendapatkan air bersih bagi masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan untuk
mencegah penyakit menular dll. Kemajuan-kemajuan yang telah dicapai manusia 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 mampu bersaing untuk merebut bursa kerja yang
semakin hari kian ketat sekarang ini. Kesadaran seseorang akan pentingnya pendidikan
berkontribusi nyata dalam mewamai 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 kehidupan dunia. Sernentara orang
yang ingin bahagia pada kehidupan akhirat hams 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
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Dengan profesionalisme dalam berbagai jenis pekerjaan sehubungan dengan
peran-peran strategis pada kehidupan dunia dan demikian juga ilmu keakhiratan mutlak
dipahami oleh setiap orang yang ingin meraih kebahagiaan 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 kompetetip dalam
kehidupan bermasyarakat. Kalau dia ingin mengarungi kehidupan dunia ini secara layak.
Sedangkan untuk mencapai penguasaan ilmu pengetahuan yang baik, hanya dapat
ditempuh dengan jenjang pendidikan yang telah tersedia sekarang ini. Ketarangan ini
merupakan kesimpulan dari wawancara yang dilakukan dengan salah seorang informan.

Sebagaimana yang penulis himpun berikut ini : Pemahaman seseorang akan pentingnya
pendidikan berpengaruh 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 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 dan akhirat dituntut untuk menguasai ilmu
yang berkaitan dengan profesionalisme dalam berbagai jenis pekerjaan sehubungan
dengan peran-peran strategis pada kehidupan dunia, dan 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. Keyakinan pada hal tersebut di atas akan,
melahirkan spirit tersendiri dalam memandang dan memperlakukan ilmu pengetahuan
serta lembaga pendidikan sebagai penyedia layanan dan penyalur kecakapan kepada
peserta didik.

Pemahaman yang benar akan pentingnya ilmu pengetahuan akan 28 Vol. 6 No. I Juni
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melahirkan partisipasi nyata dalam ikut memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan
kualitas sumber daya manusia. Sekaitan dengan masih rendahnya kesadaran kesadaran
orang tua murid akan pentingnya peran ilmu pengetahuan dalam menata kehidupan
dunia dan hidupan akhirat di Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi merupakan salah
satu pnyebab kurang maksimalnya partisipasi orang tua siswa di lembaga pendidikan
ini. Oleh karena itu upaya untuk memberikan peyadaran kepada otang tua siswa akan
pentingnya peran ilmu pengetahuan dalam meraih kehidupan yang layak pada
kehidupan dunia dan kehidupan ukhrawi, perlu terus dilakukan.

Kalau upaya penyadaran ini berhasil dilakukan, maka kesadaran para orang tua siswa
akan pentingnya ilmu pengetahuan. dapat tumbuh 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 tingkat pendidikan orang tua murid, jenis pekerjaan
dan·kesadaran akan pentingnnya pendidikan menjadi penyebab rendahnya tingkat
partisipasi orang tua siswa di Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi dalam ikut
meningkatkan prestasi belajar anak-anak mereka. 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 dalam meningkatkan prestasi belajar anak-anak mereka di Sekolah
Dasar Negeri Kuncup Pertiwi Kota Kendari ini sangat terkait dengan kondisi sosial orang
tua murid. Kondisi orang tua murid ini, terlihat pada tidak meratanya tingkat pendidikan,
bervariasinya jenis pekerjaan, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. 1.

Tidak meratanya tingkat pendidikan orang tua murid Tingkat pendidikan orang tua
murid yang tidak merata mejadi kendala yang sangat berpengaruh bagi terbangunnya
kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan prestasi belajar anak-anak
mereka yang ada di Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi Kota Kendari. Tingkat
pendidikan orang tua murid mempengaruhi sikap dan perilaku dalam 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. Al-IZZAH I Vol. 6 No.
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Tingkat pendikan orang tua murid yang bervariasi di sekolah Dasar Negeri Kuncup
Pertiwi Kota Kendari ini, memberikan warna tersendiri bagi keterlibatan mereka dalam
proses pendidikan anak-anak mereka di lembaga pendidikan ini. Tingkat pendidikan
yang bervariasi ini merupakan kendala nyata yang tidak dapat dihindari.
Ketidakmerataan jenjang pendidikan orang tua murid di lembaga pendidikan ini terlihat
pada kenyataan lapangan yang penulis jumpai Jenjang pendidikan orang tua murid
yang belajar di Jembaga pendidikan ini cukup bervariasi, mulai dari yang berpendidikan
Sarjana" tamatan Sekolah Menengah Umum, dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama
dan bahkan ada yang hanya sempat mengenyam pendidikan Dasar. . Kondisi tersebut
melahirkan kemampuan dan keterampilan manusia yang berbeda-beda.

Tingkat pendidikan memegang peranan yang sangat besar dalam membangun
kesadaran untuk secara bersama-sama menangani masalah-masalah 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 kerjasama maka upaya 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 peningkatan prestasi belajar murid di Sekolah Dasar Negeri
Kuncup Pertiwi Kota Kendari ini.

Para orang tua murid berpartisipasi sesuai dengan kesadaran yang mereka miliki. Dan
kesadaran itu sendiri lahir dari latarbelakang pendidikan yang mereka miliki. Makin
tinggi tingkat pendidikan, maka makin tinggi pula tigkat partisipasi terhadap
peningkatan prestasi belajar anak-anak mereka. Keterangan ini sejalan dengan hasil
wawancara dengan seorang informan, menurutnya bahwa : Pendidikan orang tua murid
yang tidak merata mejadi kendala yang berpengaruh berpengaruh bagi terbangunnnya
kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan prestasi belajar bagi
anak-anak mereka yang ada di sekolah ini. Tingkat pendidikan orang tua murid
mempengaruhi dalam berpartisipasi terhadap peningkatan prestasi belajar anak-anak
mereka.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin intens perhatian yang mereka
berikan terhadap peningkatan prestasi belajar anak-anak mereka. Tingkat pendidikan
orang tua murid yang bervariasi memberikan warna tersendiri bagi keterlibatan mereka
dalam proses pendidikan anak-anak mereka di sekolah ini. Tingkat pendidikan yang
bervariasi ini merupakan kendala nyata yang tidak bisa dihindari. Jenjang pendidikan
orang tua murid yang belajar di sekolah Vol; 6 No. I Juni 2011 I AL-IZZAH



ini cukup bervariasi. Mulai dari yang sarjana, tamatan Sekolah Menengah Umum,
Menengah Tingkat Pertama dan bahkan ada yang berpendidikan Dasar.

Kondisi tersebut melahirkan kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda. Tingkat
pendidikan memegang peranan yang sangat besar dalam membangun kesadaran untuk
secara bersama-sama menangani masalah-masalah 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 kerjasama yang baik, 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. 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 yang mereka berikan terhadap peningkatan prestasi belajar
anak-anak mereka. Partisipasi orang tua murid dalam meningkatkan prestasi belajar
murid di lembaga pendidikan 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 dapat dilakukan dengan cara
masyarakat membeli secara langsung media pembelajaran yang dibutuhkan oleh
sekolah dalam proses belajar mengajar. Partisipasi seperti ini positip adanya, 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 pendidikan dan ilmu pengetahuan, dituntut
penggunaan media pengajaran yang modern untuk memudahkan anak dalam
menyerap materi pelajaran yang diberikan kepadanya. Untuk memenuhi kebutuhan ini
tidak mungkin sekolah mampu menyediakannya secara baik dan lengkap. Penyediaan
media pembelajaran yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar di sekolah ini
membutuhkan dana besar, sementara dana pendidikan yang dialokasikan oleh
pemerintah untuk pendidikan sampai saat ini belum mencapai jumlah yang ideal,
sehingga dibutuhkan kerjasama orang tua murid dalam mengatasi keterbatasan ini.
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Demikian kurang lebih kesimpulan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan salah
seoran informan, berikut ini : Peran serta para orang tua murid dalam meningkatkan
prestasi belajar murid di lembaga pendidikan ini dapat dilakukan dengan membantu
sekolah menyediakan peralatan dan media pengajaran yang dibutuhkan oleh para guru
dalam proses belajar mengajar. Partisipasi orang tua dalam meningkakan prestasi
belajar mengajar dapat dilakukan dalam penyediaan media pengajaran atau boleh juga
masyarakat membeli secara langsung media pembelajaran yang dibutuhkan oleh
sekolah dalam proses belajar mengajar.

Partisipasi seperti ini positipadanya, dimana saat ini penggunaaan media dalam proses
belajar mengajar sudah merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dalam
meningkakan prestasi belajar murid. Akan tetapi saat ini, seiring dengan majunya dunia
pendidikan dan ilmu pengetahuan, menuntut penggunaan media pengajaran yang
modern. Untuk memenuhi kebutuhan ini tidak mungkin sekolah mampu
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.

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 dan
menumbuhkan kesadaran diri dari setiap komponen kependidikan yang ada di lembaga
pendidikan ini, dibutuhkan sebuah pemahaman yang benar akan pentingnya kerja sama
antar mereka dalam meningkatkan mutu pendidikan.. Tingkat pendidikan yang dilalui
oleh para orang tua murid sangat berpengaruh dalam membuat keputusan yang
mereka ambil antara berpartisipasi atau tidak dalam upaya meningkatkan mutu
pendidikan di lembaga pendidikan ini.

Partisipasi para orang tua murid tidak boleh lahir dan tumbuh dari pengaruh orang lain,
apalagi tumbuh dari tekanan pihak lain dalam mewujudkannya. Ikut
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berpartisipasi dalam Komite Sekolah yang dibentuk oleh lembaga pendidikan Kuncup
Pertiwi Kota Kendariini, juga harus atas dasar kesadaran dan kemauann para orang tua
murid. 2. Jenis pekerjaan yang bervariasi Jenis pekerjaan 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 pendiclikan ini. Peketjaan yang menjadi profesi setiap orang tua murid untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya cukup bervariasi. Mulai dari pegawai negeri dan pejabat
pemerintah, pengusaha dan pedagang, bahkan dari mereka ada berprofesi sebagai
petani dan nelayan.

lnfonnasi jenis pekerjaan para orang tua siswa yang bervariasi diperoleh dari wawancara
dengan seorang informan, dia menuturkan bahwa : Pofesi dan jenis peketjaan orang tua
murid merupakan satu dari sekian banyak kenyataan sosial orang tua siswa yang ada di
lembaga pendidikan ini. Faktor ini melahirkan kendala tersendiri bagi partisipasi yang
mereka berikan dalam meningkatkan prestasi belajar anak-anak mereka. Jenis
perketjaan melahirkan kontribusi yang berbeda dalam memberikan partisipasi terhadap
prestasi belajar anak-anak mereka di sekolah ini. Pekerjaan yang menjadi profesi setiap
orang tua murid untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat bervariasi.

Jenis pekerjaan para orang tua murid di Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi ini,
mempengaruhi ketersediaan waktu bagi para orang tua murid untuk ikut berpartisipasi
bagi peningkatan prestasi belajar anak-anak mereka. Beragamnya jenis pekerjaan yang
mereka miliki merupakan salah satu sisi dari masyarakat majemuk. Keragaman ini
melahirkan kesibukan yang berbeda-beda, Keragaman jenis peketjaan masing-masing
orang tua murid merupakan kenyataan sosial yang tak terbantahkan. 3. Rendahnya
Tingkat Kesadaran Terhadap Pentingnnya pendidikan. 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 kegiatan dalam
kehidupannya sehari-hari. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, manusia dapat
meningkatkan kualitas sumber dayanya secara maksimal, karena dengan ilmu AL-IZZAH
I Vol. 6 No. l Juni 2011 33



pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya, manusia dapat membuka kemungkinan
tersedianya sarana penunjang kegiatan ilmiah.

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terbuka kemungkinan bagi manusia
untuk meningkatkan kemakmuran dan peningkatan intelegensinya secara utuh dan
maksimal. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknlogi, maka manusia dapat
menentukan dan menciptakan alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan
sampai ke tempat yang jauh dalam waktu cepat secara langsung. Dengan kemajuan
yang dicapai manusia dalam bidang ini maka pekerjaan manusia yang semula sulit dan
membutuhkan waktu yang lama untuk melakukannya menjadi efisen dan mudah.

Demikian hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah seorang informan,
menurutnya bahwa : Ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan
yang tidak dapat ditukar dengan kebutuhan 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 kegiatan 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 dan peningkatan intelegensinya secara utuh dan
maksimal. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka manusia dapat
menemukan dan menciptakan alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan
sampai ke tempat yang jauh dalam waktu cepat secara langsung. Dengan kemajuan
yang dicapai manusia dalam bidang ini maka peketjaan manusia yang semula sulit dan
membutuhkan waktu lama untuk melakukannya menjadi efisien dan mudah.

Kemajuan-kemajuan yang telah dicapai mnusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi membuat manusia semakin mudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Keadaan ini melahirkan kesadaran masyarakat, bahwa pendidikan merupakan faktor
yang sangat urgen untuk bisa tetap eksis di tengah-tengah percaturan dunia 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
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kompetitif dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan untuk mencapai penguasaan
ilmu pengetahuan, hanya dapat ditempuh dengan jenjang pendidikan yang telah
tersedia sekarang ini.

Keterangan ini merupakan kesimpulan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti
kepada seorang informan, menurutnya bahwa : Kemajuan yang telah dicapai mnusia
dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi membuat manusia semakin mudah
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keadaan ini melahirkan kesadaran masyarakat,
bahwa pendidikan merupakan faktor yang sangat urgen untuk bisa tetap eksis di
tengah-tengah percaturan dunia 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 kompetitif dalam kehidupan
bermasyarakat. Sedangkan untuk mencapai penguasaan ilmu pengetahuan, hanya
dapat ditempuh dengan jenjang pendidikan yang telah tersedia sekarang ini.

Keyakinan pada pentingnya ilmu pengetahuan, melahirkan spirit tersendiri dalam
memandang dan meemperlakukan ilmu pengetahuan serta lembaga pendidikan
sebagai penyedia layanan dan penyalur kecakapan kepadapeserta didik, pemahaman
yang benar akan pentingnya ilmu pengetahuan inimelahirkan partisipasi nyata dalam
ikut memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas lembaga pendidikan. Sekaitan
dengan masih rendahnya kesadaran orang tua murid akan pentingnya peran ilmu
pengetahuan dalam kehidupan di Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi Kota Kendari
merupakan salah satu penyebab kurang maksimalnya partisipasi orang tua murid di
lembaga pendidikan ini. Oleh karena itu, upaya untuk memberikan penyadaran kepada
orang tua murid akan pentingnya peran ilmu pengetahuan dalam meraih kehidupan
yang layak perlu terus dilakukan. AL-IZZAH I VoL 6 No.
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Kalan upaya penyedaran ini berhasil dilakukan, maka kesadaran para orang tua siswa
akan pentingnya ilmu pengetahuan dapat tumbuh 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 murid-murid yang ada di lembaga pendidikan ini.
Dengan demikian, maka tingkat pendidikan orang tua murid, jenis pekerjaan dan
kesadaran akan pentingnnya pendidikan menjadi penyebab rendahnya tingkat
partisipasi orang 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 bantuan pada pihak sekolah untuk meningkatkan prestasi belajar
anak-anak mereka. AL-IZZAH I Vol. 6 No. I Juni 2011 37



V. PENUTUP A KESIMPULAN Dari uraian terdahulu ada beberapa hal yang dapat
dikemukakan sebagai kesimpulan, antara lain : 1. Strategi hubungan sekolah dengan
orang tua murid Sekolah dasar Negeri Kuncup Pertiwi dilakukan melalui jomite sekolah
2. Partisipasi orang tua murid berbentuk dana, pikiran dan tenaga dalam tingkat yang
masih rendah. 3.

Kendala yang dihadapi oleh orang tua murid dalam ikut berpartisipasi pada pelaksanaan
pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Kuncup Pertiwi adalah tidak meratanya tingkat
pendidikan orang tua murid, jenis pekerjaan yang bervariasi dan rendahnya tingkat
kesadaran terhadap pentingnya pendidikan. B. SARAN-SARAN Ada keinginan yang
mejadi harapan dari rangkaian penelitian ini, harapan-harapan itu kami himpun dalam
saran-saran, se bagai beri. kut: _uu,



a. Agar hubungan sekolah dengan orang tua murid Sekolah Dasar Negeri Kuncup
Pertiwi tidak hanya dilakukan melalui komite sekolah, tetapi hubungan itu dapat
dikembangkan lebih luas dalam menghasilkan tamatan yang lebih baik dan berkualitas.
b.

Agar partisipasi orang tua murid dalam bentuk dana, tenaga dan pikiran dapat diberikan
sugesti dan motifasi yang lebih besar agar peran serta mereka lebih aktif dan nyata. c.
Agar kendala yang dihadapi oleh orang tua murid dalam ikut berpartisipasi pada
pelaksanaan pendidikan, diperlakukan secara proporsional sesuai dengan tingkat
kemampuan yang mereka miliki, baik kesibukan mereka maupun kemampuan ekonomi
yang mereka miliki. VoL 6 No. I Juni 2011 I AL-IZZAH



DAFTAR PUSTAKA Abdurrahman, Pengelolaan Pengajaran, Ujungpandang, Bintang
Selatanm 1993.

Ametembun, NA, Supervisi Pendidikan : Penuntun bagi Para Pembina Pendidikan,
Kepala Sekolah dan Guru-guru, Bandung Karya Remaja, 1991. Bloon, Benyamin S,
Taxonomi of Education Objek The Classifikation of Educational Goal, New York ; David
Mc. Key Company Inc., 1996. Dajan, Anto, Pengantar Metode Statistik ]ilid I, Jakarta;
LP3S, 1991. Djumhur, I, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, Bandung; CV. Ilmu, 1975.
Efendi, Usman E, Pengantar Psikologi, Bandung ; Angkasa, 1993. Gunawan, Ary,
Administrasi Sekolah, Jakarta ; Rineka Cipta, 1996. Hamalik, Umar, Kurikulum dan
Pembelajaran,Jakarta ; Bina Aksara, 1995.

Mappa, Syamsu, Aspirasi Pendidikan dan Lingkungan Sosial Dalam Hubungannya
dengan Prestasi Belajar Murid, Ujungpandang ; IKIP Ujungpandang, 1997. Marjono,
Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan,
Pengelola dan Pemeliharaan, Cipanas ; Kerjasama Depkes, PU dan GTS, 1995. Mulyasa, E,
Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah, Jakarta ; Departemen Agama RI, 2003.
Nawawi, Hadari, Administrasi Sekolah, Jakarta ; Ghalia Indonesia, 1985. Ndraha, T,
Pembangunan Masyarakat, Jakarta ; Bina Aksara, 1997. Pamuji, Pembinaan Perkotaan di
Indonesia, Jakarta ; Bina Aksara, 1995.

Sumanto, Wasty, Psikologi Pendidikan, Jakarta ; PT. Rineka Cipta, 1990. Sukardi, Dewa
Ketut, Bimbingan dan Penyuluhan Belajar di Sekolah, Surabaya ; Usaha Nasional, 1983.
Slameto, Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya, Jakarta ; Rineka Cipta, 1995.
AL-IZZAH I Vol 6 No. I Juni 2011 39



Tirtaraharja, Umar, Kesejahteraan Guru Salah Satu Faktor yang Berpengaruh Terhadap
Prestasi Belajar Murid SD, Disertasi PPS. IKIP. Jakarta, 1991. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 'I'ahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.



Wahjosomidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Jakarta ; Raja Grafindo Persada,1999.
Wintel, WS, Psikologi Pengajaran, Jakarta ; Gramedia, 1991.

Sarwono, Sarlito W, Psikologi Remaja, Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 1997. Vol. 6.
No 1 Juni ;2011 I AL-IZZAH

INTERNET SOURCES:
-------------------------------------------------------------------------------------------
<1% - http://repository.unissula.ac.id/view/year/2014.html
<1% -
https://bukuali.blogspot.com/2011/06/manajemen-peran-serta-masyarakat-dalam.html
<1% -
https://abiavisha.blogspot.com/2013/12/kebijakan-pendidikan-islam-berdasarkan.html
<1% - http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/download/86/87
<1% - http://repository.unpas.ac.id/14591/1/JURNAL%20HERU.docx
<1% -
https://www.kpai.go.id/berita/artikel/implementasi-pendidikan-agama-di-sekolah-dan-s
olusinya
<1% -
https://menzour.blogspot.com/2016/03/makalah-menganalis-uu-guru-dan-dosen.html
<1% -
https://e-learningmedsos.blogspot.com/2016/01/makalah-peran-guru-di-masa-depan-e
.html#!
<1% -
https://andicvantastic.blogspot.com/2015/05/hakikat-manusia-sebagai-makhluk-individ
u.html
<1% - https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-kualitatif/
<1% - https://mitrasiswa.blogspot.com/
<1% -
https://id.123dok.com/document/zwv4mmlq-kelas-07-smp-pendidikan-agama-hindu-d
an-budi-pekerti-guru.html
<1% - https://gurumadya6780.blogspot.com/2011/04/v-behaviorurldefaultvmlo.html
<1% - https://issuu.com/koranpagiwawasan/docs/wawasan_20171028
<1% -
https://fip.ikipmataram.ac.id/wp-content/uploads/2015/03/PENDIDIKAN-KARAKTER-PA
DA-ANAK-USIA-DINI.pdf
<1% - https://esunariyati.blogspot.com/2013/06/peran-serta-masyarakat-dalam.html
<1% - https://exocorriges.com/doc/47385.doc
<1% - https://www.scribd.com/document/371241121/ptk-dan-lampiran-docx
<1% - http://eprints.ums.ac.id/26665/2/04.BAB_I.pdf



<1% -
https://rinitarosalinda.blogspot.com/2015/11/disiplin-pada-level-sekolah-dan-kelas.html
<1% - https://aindah.wordpress.com/2010/07/03/peranan-orang-tua/
<1% -
https://universitassuryadarma.ac.id/wp-content/uploads/2018/01/SPMI-INSTITUSI-UNS
URYA-1.pdf
<1% -
https://ronalastikasari.blogspot.com/2013/11/menyiapkan-pendidikan-berkualitas.html
<1% -
https://padenulis.blogspot.com/2017/06/membangun-kemitraan-demi-kualitas.html
<1% -
https://kumpulanmimpiirma.blogspot.com/2015/11/tugas-matakuliah-konsep-dasar-pa
ud-tema_15.html
<1% -
https://jiwapengajar.blogspot.com/2015/04/pengaruh-timbal-balik-antara-sekolah.html
<1% -
http://staffnew.uny.ac.id/upload/132309075/penelitian/Memaksimalkan+Peran+Humas
+di+Lembaga+Pendidikan+Anak+Usia+Dini.pdf
<1% -
https://fzscout128.blogspot.com/2014/09/prinsip-prinsip-disiplin-kelas-disiplin.html
<1% -
https://nay-hyukvie.blogspot.com/2012/10/makalah-prinsip-prinsip-disiplin-kelas.html#!
<1% -
https://nithaquu-nhitasygrudhy.blogspot.com/2013/04/jurnal-kepemimpinan.html
<1% -
https://kemlenyek.blogspot.com/2013/05/manajemen-hubungan-sekolah-dengan.html
<1% - https://kumpulanskipsi.blogspot.com/2012/08/
<1% -
http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/16/jtptiain-gdl-s1-2006-yasminmahf-756
-Bab2_410-1.pdf
<1% - https://fingeridea.wordpress.com/category/materi-kuliah/
<1% -
https://www.paud.id/2015/09/contoh-buku-konsultasi-orang-tua-paud-tk-kb.html
<1% -
https://ikanooraini.blogspot.com/2014/02/pers-yang-bebas-dan-bertanggung-jawab.ht
ml
<1% - https://bloggoroh.blogspot.com/2011/08/
<1% - http://digilib.upi.edu/digitallist.php?export=xml
<1% - https://zamrishabib.wordpress.com/2008/04/22/aku-guru-modern-atau-primitif/
<1% -



https://nisaasriamalia.blogspot.com/2018/01/pengaruh-orang-tua-sebagai-motivator.ht
ml
<1% - https://sdnlontar.blogspot.com/
<1% -
https://id.123dok.com/document/q7l6k9ky-keterlibatan-orang-tua-siswa-dalam-mening
katkan-mutu-pendidikan-di-sdn-128-palero-kecamatan-lilirilau-kabupaten-soppeng.ht
ml
<1% - https://bkmtsntempelsleman.blogspot.com/
<1% - https://www.artikel.sabda.org/book/export/html/11
<1% -
https://masterofdentistry.blogspot.com/2016/11/filsafat-ilmu-pengaruh-globalisasi.html
<1% -
https://www.kompasiana.com/unik/55008647a33311e772511259/dasar-hukum-pendidi
kan-di-indonesia
<1% - https://bagawanabiyasa.wordpress.com/2013/04/21/201/
<1% -
https://strukturaljabar.blogspot.com/2008/10/skripsi-pendekatan-tutor-sebaya.html
<1% - https://bagawanabiyasa.wordpress.com/2015/12/10/teori-belajar-kognitif/
<1% -
https://must-august.blogspot.com/2014/04/penggunaan-metode-eksperimen-untuk.ht
ml
<1% - http://repository.unpas.ac.id/30827/6/BAB%20II.pdf
<1% - http://repository.upi.edu/16741/6/S_KTP_1001977_Chapter2.pdf
<1% -
https://www.kompasiana.com/pughiyman/apa-itu-belajar_55004441a333115b745101ea
<1% -
http://digilib.unimed.ac.id/10636/8/10.%20NIM.%20071244110003%20BAB%20I.pdf
<1% - https://www.anekamakalah.com/2012/07/makalah-motivasi-belajar.html
<1% -
https://tiestrysna.wordpress.com/2014/08/16/definisi-belajar-dan-prestasi-belajar-siswa
/
<1% -
https://miskiyyah.blogspot.com/2013/10/skripsi-pengaruh-bimbingan-belajar.html
<1% - https://fajriarifwibawa.blogspot.com/2015/04/materi-pengajaran-remidial.html
<1% -
https://id.123dok.com/document/eqojopkz-penerapan-pendekatan-saintifik-untuk-men
ingkatkan-hasil-belajar-matematika-siswa-kelas-v-c-sd-al-kautsar-bandar-lampung.html
<1% -
https://sofyanpu.blogspot.com/2009/05/strategi-pengembangan-pendidikan.html
<1% - http://repository.unpas.ac.id/29230/5/BAB%20II.pdf



<1% -
https://forumgurunusantara.blogspot.com/2014/11/laporan-penelitian-sekolah.html
<1% - https://faizalnizbah.blogspot.com/2013/07/pengertian-prestasi-belajar.html
<1% -
https://amriawan.blogspot.com/2008/12/penerapan-metode-resitasi-terhadap.html
<1% - http://repository.uin-malang.ac.id/1750/6/1750.pdf
<1% - https://shadowshera.blogspot.com/2015/09/manajemen-humas.html
<1% -
https://afifulikhwan.blogspot.com/2011/11/kepemimpinan-kepala-madrasah-dalam.htm
l
<1% - https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/download/9844/7412
<1% -
https://puslit.kemsos.go.id/upload/post/files/c2df4517d0867bfb82f6c302dcd269f5.pdf
<1% -
https://makalahplus.blogspot.com/2015/06/peranan-orang-tua-terhadap-pendidikan.ht
ml
<1% - https://jsy11.blogspot.com/2014/12/skripsi-pengaruh-guru-pak-sebagai.html#!
<1% -
https://mafiadoc.com/i-pola-asuh-orang-tua-karir-dalam-mendidik-anak-digilib_5a1635
941723dd51640a4f65.html
<1% -
https://persaudaraansejati.blogspot.com/2012/06/pendidikan-islami-sejak-dini-secara.ht
ml?_escaped_fragment_
<1% - http://www.katolisitas.org/apakah-sekolah-katolik-sungguh-katolik/
<1% - https://issuu.com/jaelani/docs/13agustus2012
<1% -
https://www.researchgate.net/publication/307532384_Perilaku_makan_dan_kejadian_ob
esitas_anak_di_SD_Negeri_Kota_Kendari_Sulawesi_Tenggara
<1% - https://forumpenelitian.blogspot.com/2009/08/
<1% - https://gumartaardi.wordpress.com/2013/12/
<1% - http://repository.unpas.ac.id/36117/7/BAB%20III.pdf
<1% - https://www.siswapedia.com/pengumpulan-data/
<1% - http://repository.upi.edu/18615/5/D3_PER_1205899_Chapter3.pdf
<1% - http://digilib.unila.ac.id/1082/9/BAB%20III.pdf
<1% -
http://media.sabda.org/kios/DVD_Konseling-Kristen-Telaga/04_Suami-Istri/04_TELAGA--
Suami-Istri.htm
<1% - https://ridaingz.wordpress.com/category/uncategorized/page/4/
<1% -
https://thisisnayif.blogspot.com/2015/06/pertanyaan-dan-jawaban-tentang-etika.html



<1% -
https://www.websitependidikan.com/2017/04/cara-menjaga-kesehatan-menjelang-ujian
-nasional-dan-ujian-sekolah.html
<1% -
https://juraganmakalah.blogspot.com/2013/03/peranan-televisi-dalam-rekayasa-sosial.h
tml
<1% -
https://www.researchgate.net/publication/321041635_Pembentukan_Karakter_Siswa_mel
alui_Penerapan_Disiplin_Tata_Tertib_Sekolah
<1% - https://isidoruslilijawa.blogspot.com/2008/04/wacana-sosial-politik.html
<1% - http://repository.upi.edu/1171/4/T_ADPEN_989557_Chapter1.pdf
<1% -
https://mafiadoc.com/4-jurnal-gema-pendidikan-volume-20-nomor-1-wordpresscom_5
a18df001723ddff16ec4ebb.html
<1% -
https://diyahhalsyah.blogspot.com/2015/03/makalah-pemberian-imunisasi-campak.html
<1% - http://blog.unnes.ac.id/seputarpendidikan/2015/10/page/4/
<1% -
https://cahayalaili.blogspot.com/2011/05/hubungan-guru-dan-orangtua-dalam-proses.
html
<1% - https://suhermansyam020f03.blogspot.com/2012/11/pengertian-efektivitas.html
<1% - https://simon-uia.blogspot.com/2014/12/hal-yang-perlu-dipersiapkan-oleh.html
<1% -
https://syafrisalmi.wordpress.com/2012/12/12/kumpulan-artikel-kapita-selekta-pendidik
an-pai-semester-vii-stain-batusangkar-2012/
<1% -
https://benitri.blogspot.com/2014/04/pedoman-pengajaran-untuk-meningkatkan.html
<1% - http://eprints.umm.ac.id/23246/
<1% -
https://ratuwithlovelygirl.blogspot.com/2013/06/pemanfaatan-media-terhadap-proses.h
tml
<1% -
https://alfilaila77.blogspot.com/2015/06/analisis-kebijakan-standar-pengeloaan.html
<1% -
https://alhasyi.blogspot.com/2011/10/skripsi-upaya-meningkatkan-kemampuan.html
<1% - https://issuu.com/kndigital/docs/edisi_36
<1% - https://soefyansss.blogspot.com/2016/09/pengaruh-pendidikan-nilai-moral.html
<1% - https://rizkidwihermiati.wordpress.com/2015/06/12/mater-ips-pekerjaan/
<1% - https://issuu.com/lampungpost/docs/senin__17_februari_2014
<1% -



https://mawarputrijulica.wordpress.com/2011/03/07/filsafat-ilmu-hubungan-iptek-agam
a-budaya/
<1% -
https://firmansyam22.blogspot.com/2015/11/makalah-manfaat-ilmu-pengetahuan-alam
.html
<1% -
https://smpbintan.blogspot.com/2009/03/tanggapankesimpulanpikiran-anda.html
<1% -
https://sudiash.blogspot.com/2013/07/dampak-perkembangan-ipa-dan-teknologi.html
<1% - https://bukubiruku.com/metode-penelitian-kualitatif/
<1% -
https://ummisamanm.wordpress.com/2013/01/31/dampak-ilmu-pengetahuan-dan-tekn
ologi-terhadap-kehidupan-manusia/
<1% - http://eprints.walisongo.ac.id/1927/5/091311024_Bab4.pdf
<1% - https://tugasdenny.wordpress.com/page/27/
<1% -
https://aditmilan.wordpress.com/2015/05/05/membuat-laporan-ilmiah-laporan-kegiata
n/
<1% - https://bengkayangrio.blogspot.com/
<1% -
https://hanahafifah.blogspot.com/2014/01/pandangan-islam-dalam-perkembangan-ilm
u.html
<1% - https://azinew.blogspot.com/2012/11/peranan-ipa-dan-teknologi-dalam.html
<1% - https://satria10.blogspot.com/2011/
<1% -
https://duniakesmasy.blogspot.com/2016/12/analisis-masalah-kesehatan-lingkungan.ht
ml
<1% -
http://ppkn.org/wp-content/uploads/2018/10/Jurnal-PPKn-Vol.-6-No.-2-Juli-2018-Final.
pdf
<1% -
https://yohanasariikippgriptk.blogspot.com/2017/04/globalisasi-dalam-bidang-ilmu.htm
l
<1% -
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24721/1/Zainur%20Rahman.
pdf
<1% - https://issuu.com/muslimdigilib/docs/alkilani
<1% - https://issuu.com/waspada/docs/waspada__jumat_5_agustus_2011
<1% - https://id.scribd.com/doc/315637929/Pancasila-BKS-PTN-Bpdf-doc
<1% -



https://yusufhasyim.blogspot.com/2013/04/pemikiran-tokoh-pendidikan-islam-klasik.ht
ml
<1% - https://tsistem.blogspot.com/2011/04/kisah-kisah-sukses.html
<1% - http://semnasppm.umy.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/BAGIAN-5.pdf
<1% - https://rumahinspirasi.com/18-nilai-dalam-pendidikan-karakter-bangsa/
<1% -
https://sontiesraoctavia.blogspot.com/2013/02/permasalahan-mutu-dalam-wajib-belaja
r.html
<1% - https://kampuskarya.blogspot.com/2015/06/
<1% - http://repository.upi.edu/10011/2/t_pls_0907538_chapter1.pdf
<1% -
https://info-tentangpendidikan.blogspot.com/2012/10/pendidikan-tinggi-di-indonesia-
dalam.html
<1% -
https://amirdapir.blogspot.com/2014/10/contoh-proposal-skripsi-minat-siswa.html
<1% -
http://staffnew.uny.ac.id/upload/132169259/penelitian/laporan-peran-ortu-11.pdf
<1% -
https://furotul29.blogspot.com/2015/02/makalah-sosiologi-pengaruh-orang-tua.html
<1% - https://yopitubagus.wordpress.com/2012/10/24/organisasi-sekolah/
<1% -
https://dwiwidjanarko.com/2019/10/08/landasan-isu-dan-kebijakan-pendidikan-kejurua
n-2/
<1% -
https://www.psychologymania.com/2012/12/faktor-yang-mempengaruhi-keterampilan.
html
<1% -
http://rumahbuku.weebly.com/bangku-iii/kepemimpinan-kepala-sekolah-dalam-melaks
anakan-inovasi-pendidikan
<1% - https://meismylife.blogspot.com/
<1% - https://vitahafyan.blogspot.com/2014/03/penelitian-perpustakaan.html
<1% - https://issuu.com/jurnal_poltekkes_jambi/docs/jurnal_poltekkes_jambi__vol_4
<1% -
https://id.123dok.com/document/eqo5lpmy-konstruksi-identitas-diri-murid-pada-lemb
aga-pendidikan-non-formal-studi-kasus-pada-pusat-kegiatan-belajar-masyarakat-pkbm
-emphaty-medan.html
<1% -
https://zein1819.blogspot.com/2013/03/penggunaan-media-sumber-belajar-dalam_2.ht
ml
<1% - http://beningembun-apriliasya.blogspot.co.id/feeds/posts/default



<1% - https://mudaanggie.blogspot.com/feeds/posts/default
<1% -
https://stitattaqwa.blogspot.com/2011/08/peran-pendidikan-dalam-menciptakan.html
<1% - https://animarlina.wordpress.com/
<1% - https://brainly.co.id/tugas/26568856
<1% -
https://niswiulfini.blogspot.com/2013/08/makalah-peranan-iptek-dalam-kehidupan.html
#!
<1% - https://leni-haryanti.blogspot.com/2012/05/makalah-dampak-bioteknologi.html
<1% -
https://www.neliti.com/id/publications/1024/dampak-pemekaran-wilayah-terhadap-pela
yanan-publik-suatu-studi-di-kantor-kecamat
<1% - https://tady09.wordpress.com/2011/05/07/teknologi-dan-peradaban-manusia/
<1% -
https://masykurarab.blogspot.com/2015/02/makalah-filsafat-ilmu-tantangan-dan.html
<1% -
https://nicofergiyono.blogspot.com/2015/01/fenomena-judi-bola-online-di-kalangan.ht
ml
<1% - https://lukmanmenantimusayang.blogspot.com/feeds/posts/default
<1% - https://terasfakta.blogspot.com/2008/03/masalah-masalah-pendidikan.html
<1% -
https://lppmunigresblog.files.wordpress.com/2016/05/cahaya-kampus-jurnal-volume-13
-no-1-2015-agustus.doc
<1% - http://digilib.unila.ac.id/11169/19/Daftar%20Pustaka.pdf
<1% -
http://digilib.unimed.ac.id/195/1/TABULARAS%20VOL%2008%20NO.%201%20JUNI%20
2011Keysar%20Panjaitan.pdf


