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ABSTRAK

Mega Selpia Nim:13010101093. Model Kerja Sama orang tua dengan guru
terhadap pembinaan perilaku belajar pasa siswa SMA Negeri 10 Konawe
Selatan. Skripsi Kendari : Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan institut
agama islam negeri (IAIN) kendari 2017 (Dibimbing oleh : Abdul Halim, M.
TESOL)

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil latar di
SMA 10 Negeri Konawe Selatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Model
Kerja Sama orang tua dengan guru terhadap pembinaan perilaku belajar pada
siswa SMA Negeri 10 Konawe Selatan

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi
dan angket. Analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu
cara analisis yang menggunakan kata-kata untuk menjelaskan (describle)
fenomena atau data yang didapatkan.

Hasil penelitisn menujukan (1) bentuk-bentuk kerjasama orang tua dengan
guru terhadap pembinaan perilaku belajar pada siswa SMA 10 Negeri Konawe
Selatan. Meliputi konsultasi langsun, komunikasi via telepon,mengadakan surat
menyurat, adanya daftar nilai atau rapor. (2) faktor pendukung yang berasal dari
pihak guru adalah kemampuan dari sebagian guru yang telah mencakup dalam
kompetensi personal. Sosial, dan professional yang ditunjang dengan berbagai
fasilitas atau media pembelajaran yang cukup memadai. Sedangkan faktor
pendukung dari pihak orang tua adalah sikap keterbukaan dan peran serta dari
sebagian orang tua dalam mengikuti pertemuan disekolah. Faktor yang
mendukung dari pihak siswa adalah sifat-sifat luhur yang dimiliki siswa seperti
patuh, jujur, murah senyum, mengikuti segalah perintah orang tua dan guru.
Adapun faktor pengambat dari pihak guru adalah kurang maksimalnya guru
dalam menangani siswa dikarenakan sebagian guru mengajar tidak hanya disatu
tempat, sedangkan faktor penghambat dari pihak orang tua adalah faktor
kemalasan, kesibukan, tidak memiliki waktu ataupun kurangnya perhatian
terhadap anak, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya kerjasama guru
terhadap pembinaan perilaku belajar pada siswa.(3) upaya yang dilakukan oleh
pihak guru terhadap pembinaan perilaku belajar siswa adalah dengan memberikan
nasihat, keteladanan, menanamkan kedisplinan, dan pembiasaan-pembiasaan
berperilaku yang baik : sedangkan upayah dari pihak orang tua yaitu
membiasakan anak melakukan hal yang baik ketika berada dilingkungan keluarga,
menanamkan kejujuram.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk berbeda dengan mahkluk  lainnya.

Dengan Adanya perbedan dengan makhluk lainnya itulah maka manusia

jugaakan diberi sebuah amanah yang tidak ringan untuk dapat menjalankannya.

Manusia akan selalu beruasaha untuk menjadi lebih baik yang nantinya akan

dipertanggung jawabkan dihadapan Allah swt.pada hari akhir nanti.  Kehadiran

anak sebagai bekal generasi bagi orang tua akan sangat berarti, kehadirannya

didunia ini adalah untuk dijaga, agar supaya anak itu kemudian dirawat, dijaga

dan dididik sesuai ketentuan Allah swt. Karena amanat itulah, maka sudah

seharusnya orang tua memberikan pendidikan yang baik dan benar, terutama

pendidikan agama, sehingga manusia tersebut dapat memiliki kompetensi

religiusitas dan spiritualitas yang baik.

Dalam pandangan Islam, sejak dilahirkan manusia telah dianugerahkan

potensi keberagamaan, hal tersebut  menegaskan  bahwa dorongan

keberagamaan merupakan faktor bawaan manusia.1 Apakah nantinya setelah

dewasa seseorang akan menjadi orang  yang taat terhadap agama yang di

anutnya atau menjadi seseorang yang mengingkari agama.  Hal tersebut

tergantung pada pola pendidikan yang diterimanya

1 Jaladudin, Psikologi Agama, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004 ), h 22-23

1
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Keluarga sebagai lingkungan yang paling dekat dan sebagai tempat

pendidikan  pertama abagi  seseorang  tidak  dapat dipungkiri  lagi bahwa keluarga

mempunyai perananyang paling penting dalam pendidikan. Karena hubungan yang

harmonis antar keluarga akan membantu kelancaran proses pendidikan seseorang,

terutama anggota keluarga.

Selain keluarga, peranan sekolah tidak kalah pentingnya dalam pendidikan

seseorang. Sekolah sebagai tempat menuntut ilmu secarah formal bagi peserta

didik harus bisa memberikan perkembangan bagi jiwa siswa.

Pendidikan adalah usaha sadar orang dewasa untuk membantu,

membimbing  pertumbuhan dan perkembangan anak didik secara teratur kearah

kedewasaan.2Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu

mengembangkan dan menumbuhkan bakat, minat dan kemampuan akal seseorang

menjadi manusia yang berilmu, beriman dan berakhlak.Oleh karena itu pendidikan

sangatlah penting bagi kehidupan manusia, guna mencerdaskan anak bangsa yang

demokratis dan bertanggung jawab.

Kesuksesan belajar anak didik merupakan keinginan dan tujuan setiap

orang tua. Oleh karena itu, perlu diuraikan upaya apa saja yang harus dilakukan,

baik oleh madrasah/sekolah maupun oleh orang tua. Ukuran sukses memang sangat

mungkin berbeda antara satu orang dengan orang lain. Namun, hampir dapat

dipastikan bahwa semua orang akan mempunyai pandangan yang sama, yakni

bahwa setiap orang akan senang jika anaknya menjadi pandai dan bermanfaat.

2M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis, (Bandung: CV. Remaja
Rosdakarya, 2000), h. 12.
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Kontek pendidikan untuk membangun etika sosial bangsa, maka perlu upaya-upaya

kongkrit yang harus dilakukan dalam proses belajar mengajar di madrasah/sekolah

untuk mampu mendidik anak menjadi sukses  pandai dan bermanfaat. Menyebutkan

ungkapan bermanfaat, berarti kepandaian anak didik tidak hanya untuk dirinya atau

keluarganya, namun juga untuk bangsa secara keseluruhan3.

Secara  realita  sekolah SMA Negeri 10 Konawe Selatan masi memiliki

banyak kekurangan  sehinggah diperlukan  langkah kerjasama antara orang tua dan

guru. Secara khusus orang tua dan guru disekolah SMA Negeri 10 Konawe  Selatan

ini masih menimbulkan banyak pertanyaan di sekitar masyarakat. Seperti masih ada

beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa sekolah belum melibatkan orang tua

dengan membina kerjasama. Namun ada beberapa orang tua yang beranggapan

bahwa sekolah sudah cukup melakukan kerjasama dengan orang tua dalam

melakukan pembinaan terhadap siswa. Hal yang kontroversial inilah yang membut

peneliti ingin melihat fenomena ini lebih dalam. Oleh karena itu peneliti tertarik

untuk mengkaji lebih dalam tentang model kerjasama orang tua dengan guru

terhadap pembinaan perilaku belajar pada siswa SMA Negeri 10 Konawe Selatan.

Harapan kerja sama yang positif antara orang tua dan guru merupakan hal yang

mutlak dilakukan bersama-sama. Namun dalam bekerja sama terdapat berbagai

hambatan dan faktor yang mempengaruhi. Kegiatan kerja sama orang tua dan guru

siswa di SMA Negeri 10 Konawe Selatan selama ini belum pernah dievaluasi dan

dideskripsikan. Jika kegiatan kerja sama ini dievaluasi dan dideskripsikan, maka

3A. Qodri A. Azizy, Pendidikan (Agama) Untuk Membangun Etika Sosial, (Semarang :
Aneka Ilmu, 2003),  h. 134.
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akan diketahui bagaimana pelaksanaan atau pola kerjasama dan masalah yang

menghambat kerja sama tersebut.

Merujuk dari uraian tersebut, maka penulis mengadakan penelitian tentang

“Model Kerjasama Orang Tua Dengan Guru Terhadap Pembinaan Perilaku Belajar

Pada Siswa Di SMA Negeri 10 Konawe Selatan”, mencermati permasalahan

tersebut dan mengangkatnya dalam sebuah penelitian ilmiah yang memiliki

relevansi bagi kepentingan pendidikan.

B. Fokus Penelitian

Dari penelitian diatas yang menjadi fokus penelitian ini yaitu :

1. Orang tua sebagai pendidik

2. Guru sebagai pendidik

3. Siswa sebagai siswa

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah sebagaimana

diungkapkan di atas, permasalahan pokok yang hendak dikaji dalam penelitian

ini adalah :

1. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh orang tua dan guru

dalam membina perilaku belajar pada siswa SMA Negeri 10 Konawe

Selatan?

2. Mengapa bentuk kerjasama tersebut dilakukan oleh orang tua dan guru

dalam membina perilaku belajar siswa?
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3. Faktor apa yang mendukung dan menghambat kerjasama orang tua dan

guru dalam membina perilaku belajar pada siswa SMA Negeri 10 Konawe

Selatan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis mempunyai beberapa tujuan dan kegunaan

dalam melakukan penelitian, diantaranya yaitu :

1. Tujuan penelitian

a. Untuk  mengetahui dan mendeskripsikan bentuk-bentuk kerjasama

yang dilakukan oleh orang tua dan guru dalam mebina perilaku

keagamaan siswa SMA Negeri 10 Konawe Selatan.

b. Mengetahui  upaya-upaya  yang  dilakukan oleh orang tua dan guru

dalam membina perilaku keagamaan siswa.

c. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat kerjasama

orang tua dan guru dalam membina perilaku keagamaan siswa.

2. Kegunaan Penelitian.

1). Mamfaat teoritis, untuk menambah ilmu pengetahuan tentang model kerja

sama orang tua dengan guru terhadap pembinaan perilaku belajar pada

siswa SMA Negeri 10 Konawe Selatan

2). Mamfaat praktis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan mamfaat

bagi:
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a. Bagi para orang tua dan guru dalam menjalankan tugasnya sebagai

pendidik dan pengajar haruslah memberi inspirasi bagis siswa atau anak

didik.

b. Bagi siswa: diharapkan harus memahami pentingnya belajar untuk

meningkatkan kualitas hasil belajar yang baik.

c. Bagi sekolah: dapat menjadi bahan informasi untuk mengetahui sejauh

mana  hubungan  kerjasama antara pihak keluarga (orang tua) dan

sekolah (guru) dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan bagi

siswa dan membentuk pribadi siswa yang luhur.

E. Definisi Operasinal

1. Model atau bentuk kerjasama orang tua dengan guru yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah:

b. Melaksanakan rapat atau melakukan kegiatan-kegiatan yang

diselenggarakan oleh pihak sekolah yang berhubungan dengan siswa.

c. Melibatkan orang tua siswa dalam sebuah organisasi yang dimana akan

membahas tentang perkembangan siswa;

d. Orang tua dan Guru selalu melakukan komunikasi melalui via telefon

atau surat yang berkaitan dengan perkembangan siswa atau anak orang

tua tersebut.

e. Melakukan pertemuan orang tua dengan guru dalam bentuk sosialisasi

atau pertemuan majelis ta’lim.

2. Pembinaan perilaku belajar dalam penelitian ini adalah pembinaan yang

ditujukkan agar siswa dapat memiliki sikap mental, spritual, budi pekerti
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yang baik, tangggung jawab, toleransi, dan berbagai nilai positif lainya

pada diri  siswa



8

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Model Kerjasama Orang tua Dengan Guru

Menurut kamus besar bahasa indonesia pola dapat diartikan bentuk atau

model atau rancangan.4 Pola kerja sama berarti dapat diartikan sebagai bentuk

kerja sama.

Menurut kamus besar bahasa indonesia Kerja sama adalah kegiatan atau

usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya)

untuk mencapai tujuan bersama.5 Dengan kata lain, Kerja sama merupakan suatu

usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan

tertentu. Pendapat tersebut sudah jelas mengatakan bahwa kerja sama merupakan

bentuk hubungan antara beberapa pihak yang saling berinteraksi untuk mencapai

tujuan bersama.6

Jika sekolah menghendaki hasil yang baik dari pendidikan anak didiknya,

perlu adanya kerja sama atau hubungan yang erat antara keluarga (Orang Tua) dan

sekolah (Guru). Dengan adanya kerja sama ini, Orang tua akan dapat memperoleh

pengetahuan dan pengalaman dari guru dalam hal mendidik anak-anaknya,

sebaliknya para guru dapat pula memperoleh keterangan dari orang tua dan sifat

anak-anaknya. Keterangan-keterangan orang tua sangat besar gunanya bagi guru

dalam memberi pelajaran pada anak didiknya dan guru dapat mengerti lingkungan

4Dep. Pend. Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta :Balai Pustaka,
1990), h.601

5Ibid,h. 304
6Soerjono Soekanto, Solidaritas Sosial (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 66.

8
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anak didiknya. Demikian pula orang tua dapat mengetahui  kesulitan yang

dihadapi anak-anaknya di sekolah.7

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pola kerja sama guru dan

orang tua merupakan usaha guru dan orang tua untuk bertanggung jawab

meningkatkan dan mengembangkan pendidikan dan perkembangan siswa secara

multidimensial  untuk mencapai tujuan bersama.

2. Model  Kerjasama Orang tua  Dengan Guru  Dalam  Pendidikan  Anak

orang  tua dan Guru pada hakekatnya memiliki tujuan yang sama dalam

pendidikan anak, yaitu mendidik, membimbing, membina serta memimpin anaknya

menjadi orang dewasa serta dapat memperoleh kebahagiaan  hidupnya  baik di

dunia  maupun  di akhirat  kelak. Seorang guru akan senang melihat siswanya,

ketika siswanya stersebut memiliki prestasi.  Dan demikian  pula orang tua akan

lebih senang lagi bahkan bangga ketika anaknya memiliki prestasi. Karena itu orang

tua dan gurumemiliki tujuan yang sama dalam mendidik. Hal ini dapat dilihat pada

gambar dibawa ini.8

7M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2000), h. 126-127.

8http://hasrian rudi setiawan 1.blogspot.co.id/2016/03/kerjasama-guru-dan-orang-tua-
dalam.html( Telah Terbit Di Harian Jurnal Asia, 2016)
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Untuk dapat mewujudkan harapan tersebut, tentunya harus ada kerjasama

yang baik  antara orang tua dan guru. Kerja sama yang baik antara    orang tua dan

guru sangat penting karena dua pihak inilah yang setiap hari  berhadapanlangsung

dengan  siswa. Jika  kerja sama  antara guru  dan orang tua kurang, maka pendidikan

tidak akan berjalan dengan baik bahkan  pendidikan  yang direncanakan  tersebut

tidak  akan berhasil dengan baik. Kerja sama antara orang tua dan guru mendukung

siswa untuk senantiasa melaksanakan tugasnya sebagai pelajar, yakni belajar

dengan tekun dan bersemangat dalam hal ini dapat diuraikan beberapa  dibagian :

a) Orang  tua memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap anaknya bukan

saja  hanya  menyiapkan  makan,  pakaian  dan tempat  tinggal. Namun

lebih dari itu, orang tualah yang sesungguhnya menjadi pendidik utama

bagi anak-anaknya. Hal inilah yang belum disadari oleh sebagian besar

masyarakat. Karena itu, tentu akan lebih baik jika guru rutin mengadakan

pertemuan  dengan orang  tua siswa untuk melakukan konsultasi

terhadap  kemajuan dan masalah yang di hadapi oleh anak tersebut.

Dalam kegiatan konsultasi tersebut, orang tua yang satu dengan yang

lain  bisa saling  bertukar cerita atau masalah yang dihadapi anaknya
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masing-masing. Saling  memberi  masukan  dan  mencari  pemecahan

masalah bersama. Karena itu, Orang tua dan guru sebenarnya sama-sama

memiliki kewajiban  untuk  menyukseskan  belajar  siswa. Untuk  itu,

baik guru maupun orang tua harus sama-sama aktif mempererat kerja

sama di antara keduanya. Jika  kerja sama  antara  orang  tua dapat terjalin

dengan baik, maka sedikit demi sedikit pendidikan di Indonesia akan

semakin memiliki kualitas yang  baik  dan tujuan pembelajaran yang

direncanakan dapat tercapai dengan optimal.  Namun, yang  terjadi dalam

prakteknya adalah ada sebahagian orang tua yang beranggapan bahwa

setelah anak dimasukkan dalam lingkungan sekolah, maka  tanggung

jawab  diserahkan oleh guru seutuhnya. Padahal hal tersebut adalah

tindakan  yang  salah. Orang tua yang berhadapan langsung dengan siswa

di rumah, memiliki peran yang tidak kalahpenting bahkan jauh lebih

besar  dari guru. Sebagian  besar  waktu  siswa  habis di rumah bukan di

sekolah.  Di sekolah  siswa belajar antara 6 hingga 7 jam sedangkan

sisanya  banyak  dihabiskan  di rumah.  Oleh karena itu, sangat tidak

pantas jika  orang  tua  menyerahkan  semua  tanggung jawab kepada

guru di sekolah.

b) Guru juga bisa menyampaikan hal-hal baru yang harus dilakukan orang

tuanya  di rumah saat mendampingi  anak-anaknya. Bahkan, sangat  baik

jika sekolah  memfasilitasi  setiap kali pertemuan orang tua dan guru,

didatangkan  pembicara  yang  merupakan  ahli  dalam pendidikan.

Pengetahuan orang tua siswa dalam mendidik anak akan guru untuk
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mendidik siswa di lingkungan  sekolah  sangat  terbatas. Bahkan  seorang

guru dalam prakteknya dilingkungan sekolah harus memperhatikan

banyak siswa. Tentunya hal ini tidaklah mungkin dilakukan jika orang

tua menyerahkan semuanya  tentang  kemajuan siswa ditangan guru

seutuhnya. Dan sangat tidak mungkin jika guru hanya memperhatikan

satu siswa saja. Contonya adalah, guru bahasa Indonesia mengajarkan

baca tulis kepada  seorang  siswa  dilingkungan sekolah, tentunya seorang

siswa tersebut tidak  akan dapat lancer membaca dalam waktu singkat

tanpa bantuan orang  tuanya  yang mengajarinya dirumah, dengan cara

mengajaknya mengulang pelajaran sekolah dirumah. Contoh adalah guru

bidang  studi  Pendidikan Agama Islam (PAI) setiap masuk ke kelas

mengajak siswanya shalat dhuhur  di sekolah.  Guru  juga berpesan pada

siswa untuk shalat ketika di rumah. Namun, ternyata orang tua tidak

melanjutkan untuk mengajak anak shalat. Hal ini tentunya membuat anak

tidak  disiplin  dalam  beribadah shalat  hingga akhirnya  shalat hanya

menjadi teori pelajaran bagi anak di sekolah bertambah. Pendidikan pada

siswa akan membuahkan hasil lebih baik.

Contoh tersebut membuktikan kepada kita bahwa kerjasama antara

orang tua dan guru sangatlah penting. Guru di sekolah mendidik dengan

sepenuh hati, demikian pula orang  tua sepenuh hati mendidik anaknya

di rumah. Sudah bukan zamannya lagi jika orang tua

berkata menyerahkan  tugas  dan tanggung jawab  pendidikan anaknya

kepada guru. Dan berharap guru dapat menjadikan anaknya pintar dan
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berakhlak mulia namun orang tua tidak turut ikut campur  tangan

mendidik anaknya.

c) Orang tua dan guru memberikan informasi tentang  situasi dan  kondisi

setiap siswa, akan melahirkan suatu bentuk  kerja  sama  yang  dapat

meningkatkan  aktivitas belajar siswa baik di sekolah maupun di rumah.

Hubungan kerja sama tersebut sangatlah penting. Sebab  dengan adanya

kerjasama  tersebut orang tua dan guru dapat mengetahui  kondisi  siswa

baik  di lingkungan  rumah maupun di lingkungan sekolah. Dalam hal ini

guru dapat memperoleh informasi dari orang tua, bagaimana  siswa

tersebut  ketika berada dirumah, apakah dirumah siswa mengulang

pelajaran atau tidak dan sebagainya. Demikian juga orang tua juga dapat

memperoleh informasi dari guru yaitu tentang bagaimana kemajuan

siswa tersebut dalam belajar dan bagaimana sikap seorang siswa tersebut

ketika dilingkungan sekolah.

3. Kerjasama Orang Tua dengan Guru

Jika sekolah menghendaki hasil yang baik dari pendidikan siswa, perlu

adanya  kerjasama  atau  hubungan yang  erat  antara  keluarga (Orang Tua) dan

sekolah (Guru). Dengan adanya kerjasama ini, Orang  tua  akan  dapat  memperoleh

pengetahuan  dan  pengalaman dari guru dalam hal mendidik anak-anaknya,

sebaliknya para guru dapat pula memperoleh  keterangan  dari orang  tua  dan sifat

anak-anaknya. Keterangan-keterangan orang tua sangat besar gunanya bagi guru

dalam member  pelajaran  pada  anak  didiknya  dan  guru dapat mengerti
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lingkungan anak didiknya. Demikian pula orang tua dapat mengetahui kesulitan

yang di hadapi anak-anak disekolah.

Adapun  model atau  hubungan  kerja sama  antara keluarga (orang tua)

dengan  sekolah (guru) antara lain :9

a. Melakukan konsultasi langsung antara orang tua dengan guru mengenai
perkembangan siswa.

b. Mengadakan  surat  menyurat  antara  keluarga (orang tua)dengan
sekolah (guru).

c. Adanya daftar nilai (raport).
d. Mendirikan perkumpulan orang tua siswa dan guru disekolah seperti

majelis ta’lim.

Kita tidak  bisa  mengabaikan  peran keluarga  dalam pendidikan Anak-anak

sejak  masi bayi hingga usia sekolah memiliki lingkungan tunggal, yaitu keluarga.

Makanya tidak mengherankan jika Gillbert menyatakan  bahwa  kebiasaan  yang

dimilki  oleh  anak-anak  sebagian besar  terbentuk  oleh pendidikan  keluarga. Sejak

bangun tidur dan tidur lagi, anak-anak  menerima pengaruh dan pendidikan dari

lingkungan keluarga.10

4. Peranan Orang Tua Terhadap Pembinaan Perilaku Belajar

Pada kebanyakan keluarga, ayah dan ibu (Orang tua) memegan peranan

penting terhadap anak-anaknya. Ayah dan ibu masing-masing mempunyai tugas

dan tanggung jawab dalam mengasuh dam membimbing anak  serta memberikan

pendidikan kepada mereka. Ibu merupakan orang yang  penting  dalam  pendidikan.

Anak-anaknya karena sejak anakitu dilahirkan, ibulah yang selalu disampingnya.11

Pendidikan seorang ibu terhadap anaknya  merupakan pendidikan  dasar  yang

9 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan,(Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000). h 82.
10Ibid. h 82
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tidak  dapat  diabaikan  sama  sekali.  Maka  dari  itu seorang  ibu hendaknya

bijaksana dan pandai mendidik  anaknya. Agar kelak menjadi anak yang berguna

bagi semua orang tidak hanya dilingkungan keluarga akan tetapi dilingkungan

masyarakat juga sangat diperlukan sikap yang baik dan berbudi pekerti, dan

disiplin.

5. Peranan Guru Terhadap Pembinaan Perilaku Belajar

Pendidikan di suatu lembaga, bagaimanapun akan memberi pengaruh bagi

jiwa belajar  pada anak. Pendidikan  akan  lebih menitik  beratkan belajar pada

siswa. Dalam hal ini secara  umum  guru  mempunyai tanggung  jawab  untuk

merubah  sikap dan perilaku anak didiknya agar kelak menjadi anak yang berpribadi

luhur. Menurut MC. Gruire, proses perubahan  sikap  dari tidak menerima ke sikap

menerima berlangsung melalui  tiga  tahapan yaitu: proses pertama, adalah  adanya

perhatian : kedua, adanya pemahaman: dan ketiga, adanya penerimaan;12

Perilaku belajar menurut parah ahli dapat diuraikan sebagai berikut

a. Menurut  Hasan  Langgulung  adalah aktivitas yang dibuat oleh seseorang

yang dapat disaksikan dalam kenyataan sehari-hari.

b. Menurut  Bimo  Walgito, perilaku adalah aktivitas yang ada pada individu

atau  oragnisasi yang tidak timbul dengan sendirinya, melainkan akibat dari

stimulus yang diterima oleh organisasi yang bersangkutan  baik  stimulus

eksternal  maupun stimulus internal. Namun demikian sebagian terbesar dari

perilaku organism itu sebagai respon  terhadap  stimulus  eksternal.  Dalam

12Rahma, aula. 2013. Konsep dan Definisi Belajar, Karakteristik Perilaku Belajar, dan
Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Di unduh pada Sabtu, 20 September 2014.
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psikologi, perilaku disebut “Behaviour” yang  artinya  suatu  aktualisasi  dari

keadaan yang fisik dan psikis  individu  atau  organism yang terwujud dalam

gerak atau sikap sebagai akibat dari adanya stimulus atau rangsangan yang

mengenainya.13

Perilaku keagamaan  sebagaimana  yang terdapat dalam Ensiklopedi

Nasional Indonesia  adalah aturan-aturan mengenai tingkah lakuh  atau tata cara

hidup manusia dalam hubungannya dengan tuhan dan sesamanya.

c. Menurut Djamaluddin Ancok mengemukakan bahwa perilaku keagamaan

yaitu sejauh mana orang mengerjakan kewajiban ritual didalam agama

mereka seperti, shalat, puasa, mengaji, dan akhlak.

d. Menurut  Abdul  Aziz Ahyadi yang dimaksud dengan perilaku keagamaan

atau  tingkah laku  keagmaan  adalah  merupakan pernyataan atau ekspresi

kehidupan  kejiwaan manusia  yang  dapat  diukur, dihitung dan dipelajari

yang  diwujudkan  dalam bentuk kata-kata, perbuatan  atau  tindakan

jasmaniah  yang  berkaitan  dengan pengalaman ajaran agama Islam.14

Dalam pandangan psikologi agama, ajaran agama memuat norma-norma

yang dijadikan pedoman oleh pemeluknya dalam bersikap dan bertingkah lakuh.

Norma-norma  tersebut  merujuk kepada pencapaian nilai luhur yang mengacu

kepada pembentukan kepribadian dan keserasian hubungan social dalam upaya

memenuhi ketaatan pada allah swt, tanpa agama, orang  akan  merasa  kehilangan

tujuan dan pedoman hidup. Dengan demikian, perilaku keagamaan merupakan

13 Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004). h. 221.
14 Abdul Aziz Ahyadi, Psikologi Agama Kepribadian Muslim Pancasila, ( Jakarta: Sinar

Baru, 1988), h. 28
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kecenderungan manusia mengamalkan norma atau peraturan yang mengatur

hubungan manusia dengan  Allah  Swt,  hubungan  manusia dengan manusia dan

manusia dengan lingkungannya.15

Membina perilaku kegamaan pada hakikatnya adalah usaha

mempertahankan, memperbaiki, dan  menyempurnakan yang telah ada sesuai

dengan harapan.

Dari beberapa teori diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya perilaku

keagamaan  disini adalah segala tingkah laku, perangi atau sikap yang  ditampilkan

oleh siswa  dalam  kehidupan sehari-hari baik yang terlihat dengan masalah ibadah,

syariah atau ahklak dalam hubungannya dengan Allah  swt, sesama manusia dan

mahkluk  lain atau lingkungan sekitar. Dari teori ini dapat disimpilkan dalam

indikator perilaku keagamaan sebagai berikut.16

- Ibadah kepada Allah meliputi shalat, puasa, infak, dan membaca Al-Quran.

- Ahklak kepada sesama manusia meliputi ahklak kepada guru, ahklak kepada

orang tua, dan kepada orang lain.

Dalam perspektif  imajinasi sosiologi, yang diantaranya adalah interaksi

sosial yakni hubungan timbal balik antara invidu dengan invidu, kelompok dengan

kelompok, serta invidivu dengan  kelompok. Interaksi sosial menjadi inti dari

pergaulan hidup, dan seorang sosiolog senantiasa akan berpaling pada kerangka

bepikir yang didasarkan pada inteaksi sosial. Masyarakat terjadi dan berproses

karena interaksi sosial tersebut.17

15Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 1.( Yogyakarta : PT. Adi Pustaka), h. 156.
16 Djamaluddin Ancok, Tehnik Penyusunan Dan Skala Pengukuran, (Yogyakarta : Pustaka

Penelitian Kependidikan UGM,1997 ), h.13.
17Soejorno Soekanto, Meperkenalkan Sosiologi,( Jakarta : Raja Wali, 1988 ), h. 7-8
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Interaksi sosial  adalah  kunci dari semua kehidupan  sosial, oleh karena itu

tanpa interaksi sosial, tidak akan  mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya

orang perorangan secarah badania belaka tidak akan mengahsilkan pergaulan hidup

dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan hidup semacam itu baru akan terjadi

apabila orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia bekerjasama, saling

berbicarah, dan seterusnya untuk mencapai suatu tujuan bersama. Maka dapat

dikatakan bahwa interaksi sosial adalah dasar proses sosial,pengertian mana

menunjuk pada hubungan-hubungan sosial yang dinamis

Setiap perilaku yang kita perhatikan sebenarnya adalah hasil dari

mempelajari, baik hal mengenai pelajran-pelajran sekolah, mngenai nilai-nilai

sosial,adat kebiasaan, maupun mengenai motif atau dorongan. Sehubungan dengan

itu mekanisme social psikologis yang memegang peranandalam proses belajar ini

adalah

1) Initasi ataupeniruan adalah suatu cara belajar dengan mengikuti atau
mencotoh orang lain.

2) Sugesti  adalah  suatu  anjuran  tertentu  yang  menerbitkan suatu reaksi dan
tanpa pikiran panjang pada invidu yang menerima sugesti tersebut

3) Simpati adala  kecakapan untuk merasai diri seolah-olah dalam keadaan
orang lain dan ikut  merasakan  apa  yang dilakukan, dialami, atau diderita
orang lain.18

Peranan guru dalam hubungannya dengan siswa bermacam-macam menurut

situasi  interaksi  sosioal  yang  dihadapi, yakni situasi formal dalam proses

pembelajaran dikelas  dan dalam  situasi internal.  Dalam situasi formal ketika

mendidik dan mengajar, seorang guru harus sanggup menujukan kewibawaan atau

18 S.Nasution, SosisologiPendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004),h. 92.
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otoritasnya.Artinya dia harus mampu mengendalikan, mengatur, dan mengontrol

kelakuan siswa.Sedangkan dalam situasi informal, seorang guru dapat

mengendorkan hubungan formal dan sosial, misalnya sewaktu reaksi, olaragah,

ataupun kegiatan semacamnya.Jadi, hendaknya guru dapat  menyesuaikan

peranannya  menurut situasi sosial yang dihadapinya.19

Dalam penelitianini untuk menganilisis data digunakan perspektif

sosiologis  dan difokuskan pada  terjadinya  interaksi social yang timbale balik

diantara guru, orang tua, dan siswa.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa membina perilaku belajar siswa

pada hakekatnya usaha menumbuhkembangkan potensi dan psikis manusia kearah

yang lebih maju menurut interaksi sosial yang terjadi diantara mereka. Perilaku

belajar siswa  pada usia sekolah menerapkan fitra dan amalan. Dalam  pendidikan

islam  khususnya beruasaha untuk mendidik anak  agar dalam menempu pendidikan

lebi baik lai, mengeta.20

Untuk  membina  perilaku  belajar  pada siswa, dapat dilakukan dengan

menjalin interaksi sosial dengan orang-orang disekitarnya, baik orang dewasa

maupun orang sebayah.Terhadap pengaruhorang dewasa seperti orang tua, guru,

ataupun orang  yang  lebih tua usianya, pada umumnya siswa bersikap  patuh dan

menerimanya dengan percaya. Sebagaimana dikemukakan  diatas  bahwa siswa

memiliki sifatimitasi dan sugesti  terhadap  perilaku belajar yang dilakukan oleh

orang-orang disekitarnya, sehingga perbuatan yang sering diulang-ulang

19H.Khairuddin, SosiologiKeluarga, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2002), h. 65.
20 Mahmud Yunus, Metode Khususnya Pendidikan, ( Jakarta : Hidakarya Agung, 1989),
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tentulahakan menjadi watak seseorang.21Adat  dan  kebiasaan  yang besikap

edukatif yang biasa dilakukan oleh anak sangat mempengaruhi kepribadian.

Pendidikan perilaku belajarnya yang telah dibiasakan dalam kehidupan keluarga

sebagai lingkungan pertamaanak  dari  rumah, dari pergaulan yang dibimbing

secarah baik akan berdampak pada perilaku belajar yang positif  bagi anak.

6. Bentuk Kejasama Orang tua Dengan Guru

Bentuk–bentuk kerjasama dalam pembinaan perilaku belajar akan sangat

berpengaruh  terhadap pembinaan pendidikan anak. Oleh karena itu tentu di

butuhkan  beberapa bentuk kerjasama, hal ini dimaksudkan agar orang  tua dengan

guru mudah  memahami  bagaimana cara membina anak dalam pendidikan.

a. Orang tua dengan guru melakukan konsultasi langsung terkait adanya

permasalahan yang menyangkut pada siswa yaitu :

Masalah perkembangan siswa yang dapat berhasil dengan baik jika

faktor-faktor tersebut bisa saling melengkapi, untuk mencapai perkembangan

yang baik. Harus ada asuhan terarah. Yaitu asuhan perkembangan siswa

dalam proses belajar atau pendidikan. Orang tua dan guru dalam hal ini tentu

sangat berperan dalam hal masalah pendidikan siswa, tentang perilaku

belajarnya ataupun perilaku kedisiplinan haruslah senantiasa diajarkan

kepada setiap individu siswa maupun secarah kelompok.22

b. Melakukan komunikasi melalui via telefon atau surat yang berkaitan dengan

perkembangan siswa antara orang tua dengan guru yaitu :

21 S.Nasution, SosisologiPendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004),h. 92.
22 Djamarah, Syaiful Bahri. (2005). Guru  Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif:

Suatu Pebdekatan Teoritis Psikologis. Jakarta: PT Rineka Cipta. h 20
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Berkaitan dengan hubungan antara orang tua dengan guru dalam hal

ini tentang pembinaan perilaku belajar siswa, orangtua berusaha membina

hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan guru dalam

melaksanakan proses pendidikan, orang tua dan guru berkomunikasi secara

baik mengenai kondisi dan kemajuan siswa dalam proses pendidikan.

c. Mengadakan surat menyurat antara orang tua dengan guru yaitu :

Dalam hal ini pihak sekolah (guru) mengirimkan surat kepada orang

tua siswa guna untuk membahas komite sekolah, fungsi komite ini adalah

bertujuan agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai

komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan

siswa. Komite sekolah ini dibentuk juga guna untuk meningkatkan tanggung

jawab serta peran orang tua dan guru sebagai pendorong tumbuhnya perhatian

terhadap pembinaan perilaku belajar siswa dapat terlaksana dengan baik.

d. Adanya daftar nilai atau rapor.

Dengan adanya daftar nilai atau rapor maka orang tua dengan guru

dapat mengkomunikasikan hasil belajar siswa jika hal ini sangat berkaitan

dengan proses kerjasama antara orang tua dengan guru terhadap pembinaan

perilaku belajar siswa, orang tua mempunyai peranan penting ketika anak-

anaknya pulang dari sekolah dan guru memiliki peranan penting ketika

disekolah dan bahkan diluar sekolah. Jika nilai siswa menurun atau bahkan
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memenuhi syarat untuk naik kelas atau sebaliknya maka orang tua dan guru

yang bertanggung jawab dengan masalah tersebut.23

B. Pengertian Pembinaan Perilaku Belajar Pada Siswa

1. Pembinaan Perilaku belajar

Pembinaan perilaku belajar siswa adalah pemberian layanan kepada

siswa disuatu lembaga pendidikan, baik  didalam  maupun  diliat  jam

belajarnya di kelas, hal ini  pembinaaan  kepada siswa dilakukan dengan

menciptakan kondisi atau  membuat  siswa  sadar  akan tugas-tugas

belajarnya. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pembinaan perilaku

belajar siswa :

a. Orientasi siswa

Orientasi  siswa baru penting  dilaksanakan  karena merupakan

kegiatan yang  sangat  strategis bertujuan mengantarkan siswa untuk

beadaptasi disekolah, pada saat orientasi siswa baru siswa belajar mengenal

lingkungan sekolah. Jadi  dalam kegiatan orientasi siswa baru ini diharapkan

dapat membantu siswa didalam lingkungan sekolah, atau proses belajarnya.

b. Tujuan pembinaan siswa ini adalah :

Sesuai dengan Permendiknas No. 39 Tahun 2008 Pasal 1 tengtang

Pembinaan  Kesiswaan.24 Bahwa tujuan pembinaan siswa adalah untuk

23 Hamalik, Oemar. (2007). Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum. Bandung: PT
Remaja rosdakarya. h 19

24Permendiknas No. 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan, Pasal 1
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mengembangkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah

sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh

negatif dan bertengtangan dengan tujuan pendidikannya, berpotensi dalam

pencapaian  prestasi belajar sesuai bakat dan minat. Dalam hal ini

pembinaan siswa disekolah menjadi tanggung jawaborang tua (keluarga)

dan guru (sekolah). Ada beberapa tujuan yang yang lebih spesifik

diantaranya :

1) Agar siswa lebih mengenal lingkungan sekolah dan tata tertib belajar

yang telah diberikan oleh pihak sekolah.

2) Pengenalan lingkungan sekolah akan mempengaruhi perkembangan

belajar siswa agar lebih baik lagi atau secarah optimal.

3) Menyiapkan  siswa belajar secarah fisik, mental, dan emosional agar siap

menghadapi segalah hal yang diberikan oleh sekolah, guru, dan

lingkungan sekitar sekolah.25

c. Fungsi dari tujuan tersebut bagi siswa sendiri berfungsi sebagai :

1) Menanamkan  sikap  mental, spiritual, budi pekerti  yang baik,

tanggung jawab, toleransi, dan berbagai nilai positif lain pada diri

siswa sebagai implementasi penanaman konsep iman, ilmu, dan

amal

2) Menanamkan berbagai wawasan positif dalam pembelajaran  secara

formal dikelas.26

25Ibid, Permendiknas No. 39 Tahun 2008, Pasal 5
26 Umar Bin Ahmad, Ahklaqul Lilbanini, Muhammad Bin Ahmad Nabban Wa Awladah.

(Surabaya, 1952).
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d. Pembinaan disiplin atau tata tertib disekolah, dalam rangka peningkatan

disiplin sangat mempengaruhi gaya belajar siswa yang dapat

mengupayakan dan berusaha untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Hadir disekolah sebelum jam pembelajaran dimulai

2) Mengikuti semua kegiatan belajar mengajar dengan aktif

3) Mengerjakan tugas dengan baik

4) Mengikuti  kegiatan  ekstra  kurikuler  guna  untuk menmbah

wawasan lebih luas lagi

5) Memiliki  kelengkapan belajar agar proses belajar berjalan dengan

baik sesuai harapan orang tua dengan guru

6) Tidak meninggalkan  jam sekolah  tanpa  izin dan lain-lain yang

dapat meningkatkan disiplin belajar

Tata tertib sekolah merupakan  salah satu  alat  yang dapat digunakan oleh

pihak sekolah untuk melati siswa agar dapat disiplin sekolah, seperti memberikan

hukuman  yang  selayaknya  yang  harus  diterima oleh siswa, kalau ganjaran

diberikan untuk membuat siswa melakukan hal yang positif, maka hukuman

diberikan dengan maksud agar siswa jera atau negatif. Hukuman  diberikan  kepada

siswa  dalam batas-batas yang wajar, sehingga misi mendidik siswa tercapai dengan

baik.27

27http://makalah best. blogspot.com/2003/06/masa-orientasi-siswa.htm/diakses pada
tanggal 22 April, pukul 18.30 Wita.
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2. Perilaku Belajar

Perilaku adalah suatu perbuatan atau aktivitas atau sembarang respon baik

itureaksi, tanggapan, jawaban atau itu balasan yang dilakukan oleh suatu

organisme.Secara khusus pengertian perilaku adalah bagian dari satu kesatuan pola

reaksi.28Perilaku menurut Walgito adalah suatu aktivitas yang mengalami

perubahan dalam diri individu.Perubahan itu didapat dalam segi kognitif, afektif,

dan psikomotorik.29

Pengertianbelajar berdasarkan  pendapat dari para tokoh antara lain:

1. Morgan, mengatakan bahwa belajar adalah setiap perubahan yang relatif

menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu  hasil dari latihan

atau pengalaman.30

2. Moh. Surya mengungkapkan  bahwa belajar adalah suatu proses usaha

yang dilakukan   individsu  untuk memperoleh suatu perubahan tingkah

laku yang baru keseluruhan, sebagai  hasil pengalaman  individu itu sendiri

dalam interaksinya dengan lingkungan. 31

3. Gagne menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan dipossisi atau

kecakapan manusia yang berlangsung selama periode waktu tertentu, dan

perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan. 32

4. Slavin menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan individu yang

disebabkan oleh pengalaman.33

28Kartono,Kepemimpinan manajer eksitensi dalam perilaku belajar, (jakarta : PT
Gramedia) 1999, h. 53.

29BimoWalgito,pengantar psikologi umum, (yokyakarta : penerbit Andi Affset , 2005) h.
168

30Wisnubrata, H.Materi dasar pendidikan program bimbinganKonsoling, (jakarta : PT
bumi aksara1983). h. 3

31Moh. Surya, Pengantara Psikologi Pendidik(Bandung: FIP IKIP Bandung, 1981) h. 32
32Gagne, RM, the conditions of learning. (New york: Host Rinehart and winston,1977)h. 3
33Slavin, Robert E, educational psykolhogi theory, theoryand pratica fouth edition,

(massachusetts : Allyn and Bacon publishers, 1994) h. 152
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5. Gagne dan Berliner menyatakan bahwa belajar merupakan proses dimana

suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman.34

Kesimpulan yang bias diambil dari kedua pengertian di atas, bahwa pada

prinsipnya, belajar adalah perubahan dari diri seseorang.35

Tiga unsur utama dalam konsep belajar antara lain:

1. Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku.
Dalam kegiatan belajar di sekolah, perubahan perilaku itu mengacu
pada kemampuan untuk mengingat atau menguasai berbagai bahan
belajar dan kecenderungan siswa memiliki sikap dan nilai-nilai yang
diajarkan oleh pendidik, sebagaimana telah dirumuskan dalam tujuan
pembelajaran.Untuk  mengukur apakah seorang telah belajar atau
belum belajar diperlukan  adanya perbandingan  perilaku sebelum dan
setelah mengalami kegiatan belajar.

2. Perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses
pengalaman. Pengalam dapat membatasi jenis-jenis perubahan perilaku
yang dipandang mencerminkan  belajar. Pengalaman dalam pengertian
belajar dapat berupa pengalaman fisik, psikis, dan sosial. Perubahan
perilaku karena pertumbuhan dan kematangan fisik tidak dapat
dipandang sebagai hasil belajar. Kematangan pada diri seseorang yang
berkaitan dengan pertumbuhan dan perkebangan fisik itu sebagai
prasyarat untuk belajar.

3. Perubahan perilaku karena proses belajar bersifat relative permanen.
Seseorang  mampu memahami  proses belajar dan menerapakan
pengetahuan yang diperoleh dari belajar dari kehidupan nyata, maka ia
mampu  menjelaskan  segala sesuatu  yang ada di lingkungannya.
Demikian pula jika seseorang  mampu  memahami  prinsip-prinsip
belajar, maka akan mampu mengubah perilaku seperti yang
diinginkan.36

3. Jenis-jenisPerilaku Individu

Dalam konteks pendidikan, Bloom mengungkapkan tiga kawasanperilaku

individu beserta sub kawasan. Dari masing-masing kawasan, yakni: Kawasan

kognitif, kawasan efektif dan, kawasan psikomotor. Perilaku diatas menjadi

34Gagne dan Berliner, educational psychologi, edution (Buston: Houghton miffin company,
1983) h. 252

35Rifa’i, Achmad dan Catharina Tri Anni..Psikologi Pendidikan.Edisi keempat.(Semarang:
Unnes Press,2012)

36Veronica, Widiaryanti. Skripsi. Perilaku belajar ditinjau dari dukungan sosial dan
kemandirianpada siswa.(Semarang: Fakultas Psikologi, Universitas katolik soegijapranata, 2009)
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rujukan penting dalam proses pendidikan, terutama kaitan dengan usaha dan hasil

pendidikan seyogyanya diarahkan untuk terjadinya perubahan perilaku siswa

secaramenyeluruh, dengan mencakup semua kawasan perilaku. Dengan merujuk

pada tulisan Gulo 2005, di bawah ini akan diuraikan ketiga kawasan tersebut besrta

sub kawasannya.

a. Kawasan Kognitif

Kawasan kognitif yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual

atau berfikir/nalar terdiri dari:

1) Pengetahuan (knowledge)

Pengetahuan merupakan aspek kognitifyang paling rendah

tapipaling mendasar. Dengan pengetahuan individu dapat mengenal dan

mengingat kembali suatu objek, ide prosedur, konsef, defenisi, nama,

peristiwa, tahun, daftar, rumus, teori atau kesimpulan.

2) Pemahaman (comprehension)

Pemahaman atau dapat juga dikatakan dengan istilah mengerti

merupakan kegiatan mental intelektual yang mengorganisasikan materi yang

telah diketahui. Temuan-temuan yang didapat dari materi seperti defenisi,

informasi, peristiwa dan fakta disusun kembali dalam struktur kognitif yang

ada. Temuan-temuan ini diakomodasi dengan struktur kognitif yang ada,

sehingga membentuk struktur kognitif baru.

3) Penerapan (application)
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Menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah atau

menerapkanpengetahuandalam kehidupan sahari-hari.

Seseorangdikatakanmenguasaikemampuan ini jika dia dapat memberi

contoh, mengklasifikasikan, memampaatkan, menyelesaikan,dan

mengidentifikasi hal-halyang sama. Contoh, dulu ketika pertama kali

diperkanalkan kereta api kepada petani di Amerika, mereka berusaha

memberi nama yang cocok bagi alat angkutan terebut, satu-satunya alat

transportasi yang sudah dikenal pada waktu itu adalah kuda. Bagi mereka

ingat kuda ingat transportasi. Dengan pemahaman demikian, maka mereka

memberi nama pada kereta api tersebut dengan Iron horse (kuda besi). Hal

ini menunjukan bagaimana mereka menerapkan konsep terhadap sebuah

temuan baru.

4) Penguraian (analysis)

Menentukan bagian-bagian dari suatu masalah dan menunjukan

hubunganantarbagian tersebut, melihat penyebab-penyebab dari suatu

peristiwa atau memberi argumen-argumen yang menyokong suatu

pernyataan.

5) Memadukan (synthesis)

Menggabungkan, meramu atau merangkai berbagai informasi

menjadi satu kesimpulan atau menjadi satu hal yang baru. Kemampuan

berfikir induktif dan konvergen merupaan ciri kemampuan ini. Contoh:

contoh memilih irama dan kemudian menggabungkannya sehingga menjadi
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gubahan musik yang baru, memberi nama yang sesuai bagi suatu temuan

baru, menciptakan suatu logo organisasi.

6) Penilaian (evaluation)

Mempertimbangkan, menilai dan mengambil keputusan benar-

salah, baik-buruk, atau bermanfaat berdasarkan kriteria-kriteria tertentu baik

kualitatif maupun kuantitatif. Terdapat dua kriteria pembenaran yang

digunakan yaitu: pembenaran berdasarkan internal dan pembenaran

berdasarkan eksternal

b. Kawasan Efektif

Yaitu kawasan yang berkaitan aspek-aspek emosional, seperti perasaan,

minat, sikap, kepatuhan terhadap moral dan sebagainya, terdiri dari: Penerimaan

(receiving), sambutan (responding), penilaian, pengorganisasian (organization),

karakterisasi (charecterization).

c. Kawasan Psikomotor

Yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang

melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot dan fungsi psikis. Kawasan ini terdiri

dari: kesiapan, peniruan, membiasakan, menyesuaikan dan menciptakan.37

4. Faktor yang mempengaruhi perilaku belajar

a. Faktor internal

Faktor  internal yakni keadaan/kondisi  jasmani dan  rohani siswa. Faktor

ini meliputi dua aspek:

37Umar bin ahmad barja’, Akhlaqul Lilbanini, Muhammad Bin Ahmad Nabhan Wa
Awladah. (Surabaya,1952)
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1) Aspek Jasmani

2) Kondisi umum jasmani yang menandai tingkat kebugaran organ-organ

tubuh dan sendi-sendinya, dapat  mempengaruhi semangat dan intensitas

siswa dalam mengikuti pelajaran.

3) Aspek  Psikologis

4) Banyak Faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat mempengaruhi

kuantitas dan kualitas belajar siswa. Namun, di antara Faktor - Faktor

rohaniah siswa yang pada umumnya dipandang  lebih esensial adalah

tingkat kecerdasan/intelegensi siswa, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa,

motivasi siswa.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa. Faktor ini juga

terdapat dua macam, yaitu:

1) Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial sekolah seperti guru, staf, dan teman-teman sekelasnya

yang dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa. Lingkungan

masyarakat, tetangga,  juga teman-teman bermain yang disekitar perkampungan

siswa tersebut juga mempengaruhi belajar siswa. Yang paling berpengaruh dalam

belajar siswa adalah  lingkungan keluarga.

2) Lingkungan  nonsosial

Faktor-faktor  yang  termasuk  lingkungan  nonsosial adalah gedung sekolah

dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar,

keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa.
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c. Faktor pendekatan belajar

Faktor  pendekatan belajar  yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi

strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan

pembelajaran materi-materi pelajaran. Faktor-faktor di atas dalam  banyak  hal

sering  saling berkaitan  dan  mempengaruhi satu sama lain.38

C. Penelitian Relevan

Beberapa  penelitian terdahulu  yang  relevan  dengan  judul penelitian ini

adalah sebagai berikut :

Irma Irayanti39 “Kerjasama Orang tua Dengan Guru Terhadap Pembinaan

Pendidikan Agama Islam Siswa SMPN 1 Konda Kab. Konawe selatan”.Hasil

penelitian  menunjuakan  bahwa : Hasil  kerjasama orang  tua dan  guru dalam

pembinaan  pendidikan  agama  Islam  SMPN  1 Konda memang belum maksimal,

hal itu dikarenakan banyaknya kendala-kendala yang dihadapi orang  tua, salah

satunya adalah kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai petani.

Sitti Sofiyah :“Kerjasama Orang tua dan guru Dalam Pembinaan Perilaku

Keagamaan Siswa Kelas VIII MTsN Piyungan Yogyakarta”. Hasil penelitian

menunjukan bahwa bentuk kerjasama tersebut meliputi adanya konsultasi langsung

38Rahma, aula. 2013. Konsep dan Definisi Belajar, Karakteristik Perilaku Belajar, dan
Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Di unduh pada Sabtu, 20 September 2014.

39 Irma Irayanti ,KerjasamaOrang tua Dengan Guru Terhadap Pembinaan Pendidikan
Agama Islam Siswa Smpn 1 Konda Kab. Konawe selatan, Blogspot.co.id/2012/06/ kerjasama-orang-
tua-dan-guru-terhadap.htmI?m=1
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antara orang tua dan guru, komunikasi via telepon, kunjungan guru kerumah orang

tua siswa serta pertemuan orang tua wali siswa.

Dedi Saputra : ”Pola Kerja Sama Orang tua dan guru Dalam Memberikan

Motivasi Siswa SMPN 4 Lambandia Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka

Timur” Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pola kerja sama tersebut

dibentuk dengan pola kerja sama kemitraaan dengan terapan tahapan-tahapan a)

memulai kemitraan, b) membangun kemitran, c) membangun visi bersama, dan d)

mengimlementasikan perencanaan kedalam tindakan kolaboratif.

Adapun penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian di atas karena

dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada “Model Kerjasama Orang

tua Dengan Guru Terhadap Pembinaan Perilaku Belajar Pada Siswa Sma Negeri

10 Konawe Selatan”. Hal ini didasarkan alasan bahwa dalam suatu kerjasama akan

menyebabkan interaksi  social antara lingkungan yang berbeda (dalam penelitian

ini) yaitu orang tua dalam lingkungan keluarga dan guru dalam lingkungan sekolah.

Jadi teori-teori yang penulis gunakan untuk menganalisis data  lebih cenderung

pada ilmu-ilmu sosial yang berkaitan dengan bidang pendidikan.



33

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian lapangan “fieldresearch” yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian

yang dilakukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang

pelakunya. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif

kualitatif.Yaitu  data  yang  diperoleh  berupa kata-kata, gambar, prilaku, tidak

dituangkan dalam bantuk bilangan atau angka statistik melainkan tetap dalam

bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau

frekuensi. Interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara

sistematik/menyeluruh

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yaitu penulisan

menggunakatan pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam menganalisis data.

Pendekatan  ini digunakan  karena  dalam  kerjasama  akan  menyebabkan

suatu interaksi sosial antara dua lingkungan yang berbeda yaitu guru dalam

lingkungan  sekolah  dan  orang  tua dalam  lingkungan  keluarga, sehingga

teori-teori yang digunakan sebagai acuan  analisis data cenderung pada ilmu-

ilmu sosial yang berkaitan dengan pendidikan.

33
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B. Lokasidan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian terletak di SMA Negeri 10 Konawe Selatan.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan dengan data yang diperoleh

benar-benar jenuh, dan mampu mewakili gambaran situasi sosial yang

terjadi.Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 3 bulan.

C. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu pihak yang berada di

lingkungan sekolah   SMA Negeri 10 Konawe Selatan, orang tua, guru dan

siswa, yaitu dapat melihat langsung tentang lingkungan mereka berada dan

dapat mengetahui kondisi  di tempat tersebut

2. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini ada dua yaitu data :

a. Data Primer dalam penelitian ini  : wawancara yang didapatkan dari

informan atau subjek penelitian seseorang  dengan  mengajukan

pertanyaan-pertanyaan,  berdasar  tujuan tertentu : Obseravsi ini

difungsikan untuk melihat fenomena asli yang alami dari subjek yang

diteliti.

b. Data sekunder dalam penelitian ini adalah angket : Angket dalam

penelitian ini   hanya akan mendukung data dari hasil.
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D. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara tersebut bersifat terbuka adalah  tehknik  pengumpukan data

dengan melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari

seseorang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasar tujuan

tertentu.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah aktivitas terhadap suatu proases atau

objek dengan maksudn merasakan dan kemudian memahami pengetahuan

dari sebuah fenomena berdasarkan pengtahuan dan gagasan yang suda

diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan

untuk melanjutkan suatu penelitian.

3. Angket

Angket adalah pernyataan  tertulis  yang  digunakan untuk memperoleh

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal

yang ia ketahui”.40 Sedangkan menurut  “Angket atau kuesioner

merupakan  tehnik pengumpulan data  yang dilakukan  dengan cara

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada

responden untuk dijawab”.41

40SuharsimiArikunto,Metodelogipenelitian. (Yogyakarta: Bina Aksara2006)h. 151
41Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara,

2002), h. 182
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Langkah-langkah pelaksanaan angket adalahs ebagai berikut :

1. Penulis membuat daftar pertanyaan
2. Setelah itu diberikan kepada reponden
3. Setelah selesai  dijawab segera disusun untuk diolah sesuai dengan standar

yang  ditetapkan  sebelumnya, kemudian disajikan  dalam laporan
penelitian.42

4. Dokumentasi

Yaitu data-data autentik yang dapat dijadikan bahan rujukan terkait dengan

masalah yang diteliti di SMA 10 Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi

Tenggara.Bahwasanya mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang

berupa catatan, transkrip, buku, suratkabar, agenda dan

sebagainya.43Metode ini penulis ini gunakan untuk memperoleh data yang

telah tertulis tentang; profil sekolah dan berdirinya lembaga pendidikan,

sarana dan prasarana, jumlah guru, jumlah murid, jadwal pelajaran dan

kegiatan ekstrakurikuler.

E. Tekhnik Analisis Data

Tehnik  analisis data  adalah proses mencari dan menyusun secara

sistematis data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara dan

observasi, dengan cara mengorganisasikan sebuah data kedalam kategori,

menjabarkan, memilih mana yang penting dalam membuat kesimpulan agar

mempermudah diri sendiri maupun orang lain. Yaitu: cara analisis yang

42Opcit. h. 151
43Suharsimi Arikunto, ProsedurPenelitian suatu pendekatan praktek, (Jakarta:Rineka

Cipta).  h 236
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cenderung menggunakan  kata-kata untuk menjelaskan (describle) fenomena

atau data yang didapatkan.

Analisis Kasus Negatif :

Kasus negatif  adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil

penelitian  sampai pada  saat tertentu. Dalam penelitian ini peneliti mencari

data44

a. Analisis Data

Analisis data diartikan  sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian  pada

penyederhanaan,  pengabstrakan,  stransformasi data yang  muncul dari

catatan  tertulis di lapangan reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah

dari analisis data di lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan  agar semua data-data yang diperoleh di

lapangan yang berupa data hasil dari observasi, wawancara dan

dokumentasi kemudian dianalisis sehingga dapat memunculkan deskripsi

tentang kerjasama orang tua dengan guru dalam mebina perilaku keagamaan

siswa.45

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan didasarkan pada hubungan informasi yang tersusun

dalam suatu bentuk yang dipadu pada penyajian data.Kesimpulan juga

diverifikasikan selama penelitian berlangsung.

44Sugiyono, Memahami PenilitianKualitatif, (Alfabeta, 2008) hal .92
45DrajatSuharo, MetodologiPenelitiandanPenulisanLaporanIlmiah, (Yogyakarta ; UII

Press,2003), h. 12.
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F. Uji Keabsahan Data

Adapun uji keabsahan data yang penulis gunakan adalah tehknik

trianggulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai

pembanding data tersebut. Penulis menggunakan trianggulasi dengan sumber

yakni  membandingkan dan  mengecek balik derajat  kepercayaan informasi

yang  diperoleh  melalui  waktu  dan alat yang berbeda dalam penelitian

kualitatif  Hal ini dapat dicapai dengan cara sebagai berikut :

1. Membadingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

2. Membadingkan apa yang dikatakan didepan umum dengan apa yang

dikatakan secarah pribadi

3. Membadingkan  apa  yang  dikatakan orang tentang situasi penelitian

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu

4. Membadingkan  keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai

pendapat dan pandangan orang

5. Membadingkan  hasil  wawancara  dengan  suatu  dokumen yang

berkaitan46

Pada penelitian  ini hanya  digunakan dua modus saja yaitu:

membadingkan  data hasil pengamatan denganhasil wawancara, serta

membadingkan  hasil  wawancara  dengan  isi suatu dokumen yang berkaitan

46Mattew B. miles and Michael A. Huberman, Analisis Data Kualitataif, penerjemah
:RohendiRohidi ( Jakarta : UI Press, 1992), h. 16-19
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Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua modus tersebut cukup

simple dan muda dilaksanakan

Salah satu uji kredibilitas data dalam penelitian ini adalam meningkatkan

ketekunan, yakni melakukan pengamatan secara lebih cermat dan

berkesinambungan terhadap subjek peneliti.Dengan meningkatkan ketekunan

peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap data yang telah ditemukan

apakah kredibel atau belum untuk menemukan kredibelitas data.

1. Triangulasi

Triangulasi data adalah memeriksa kebenaran data yang telah diperoleh

kepada pihak-pihak  lainnya  yang  dapat dipercaya, atau pengecekan

sumber melalui sumber lain sampai pada tarafanggapan bahwa informasi

yang dapat dipercaya atau kredibel. Triangulasi merupakan bagian dari

pengecekan tingkat kepercayaan data, disamping mencegah subjektivitas.

Triangulasi datadapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :

a. Triangulasi sumber

Yaitu  menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah

diperoleh  melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi teknik

yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data pada

sumber  yang sama  dengan  teknik  yang  berbeda, dengan  melakukan

wawancara, studi dokumen dan wawancara.

c. Triangulasi waktu
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Yaitu pengecekan keabsahan data pada sumber yang sama dalam

waktu yang berbeda.
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BAB IV

PROFIL SEKOLA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Dalam uaraian mengenai profil SMA Negeri 10 Konawe Selatan, penulis

membagi menjadi beberapa sub pokok pembahasan sebagai berikut :

1. Profil Sekolah

a. Nama Sekolah : SMA Negeri 10 Konawe Selatan
b. Alamat : Jalan Laatora No.01 Desa Motaha

Desa : Motaha
Kecamatan : Angata
Kabupaten : Konawe Selatan

c. No.Telp./Hp :
d. N PSN : 40404815
e. Jenjang akreditasi : Baik
f. Tahun didirikan : 2006
g. Tahun beroperasi : 2006
h. Kepemilikan Tanah : Pemerintah
a. Status tanah : Sertifikat hak milik
b. Luas tanah : 11.900 M
i. Status Bangunan Milik : Pemerintah
j. Luas seluru bangunan : 45.046 M.47

2. Keadaan Sarana Dan Prasarana

Yang dimaksud penulis sarana prasarana pendidikan adalah sesuatu yang

menunjang  tercapainya kondisi proses belajar mengajar yang efektif dan

efisien, demi tercapainya tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Untuk

mengetahui lebih jelas tentang keadaan Sarana dan Prasarana SMA Negeri 10

Konawe Selatan dapat dilihat pada table sebagai berikut :

47Liy. S.Pd, Kepala Sekolah, Wawancara, SMA Negeri 10 Konawe Selatan 14 April 2017
41
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Tabel 1
Keadaan Sarana Prasarana

SMA Negeri 10 Konawe SelatanTahun 2016/2017

Jenis Ruangan
Jml (buah) Ukuran (m)

1. Perpustakaan 1
2. Lab. Biologi 1
3. Aula -
4. Lab. Fisika 1
6. Lab. Bahasa 1
7. Asrama Guru
8.Lab Komputer
9. Lab Kimia
10.

Sumber Data: Kantor SMA Negeri 10 Konawe Selatan, 15 April 2017

Disamping fasilitas yang disebutkan diatas, setiap ruang kelas disiapkan

tempat duduk,  media  pembelajaran  lain seperti papan tulis dan alat-alat

peraga. Sarana dan Prasarana tersebut umumnya dipungsikan dengan baik guna

mendukung proses belajar mengajar setiap hari. 48

3. Keadaan Guru

Guru adalah orang yang sangat  berperan  dalam  mencapai tujuan

pendidikan. Olehnya itu tenaga sangat  diperlukan dalam  upaya mencapai

tujuan  pendidikan. Adapun data  guru di SMA Negeri 10 Konawe Selatan

seperti yang terlihat pada table sebagai berikut:

48Liy. S.Pd, Kepala Sekolah, Wawancara, SMA Negeri 10 Konawe Selatan  14 April 2017
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Tabel 2
Data Guru Dan Staf Pegawai Negeri Sipil

No. Nama Guru Status Jenis Kelamin

1 Liy. S.Pd Kepala Sekolah Laki-Laki

2 Azhari Sahry. S.Pd Wakasek Kurikulum Laki-Laki

3 Halis. S.Pd Wakasek Kesiswaan Laki-Laki

4
Yermia Sajan Lande, S.Pd Wakasek Sarpras Laki-Laki

5
Samsuddin, S.Pd Wakasek Humas Laki-Laki

6
Juslan. S.H

Operator Sekolah Laki-Laki

7
Firman Saleh, S.Pd

Pengelola Leb IPA Laki-Laki

8
Nurhayati, S.Ag Pengelola Perpustakaan Perempuan

9 Arza Nuddin Laduka, S.Pd Guru Laki-Laki

10
Juniatin, S.Pd Guru Perempuan

11 Tina Akhir, S.Pd.I Guru Perempuan

12 Elvina Amir, S.Pd Guru Perempuan

13 Jaya, S.Pd Guru Laki-Laki

14 Anggita Maralia Putri,
S.Pd.M.Pd

Guru Perempuan

15 Heriyansyah, S.Pd Guru Laki-Laki

16 Asriyani L. S.Pd Guru Perempuan

17 Hilda Wulandari. S.Pd Guru Perempuan

18 Alvin Basri. S.Pd Guru Laki-Laki

19 Jumas Riani. S.Pd Guru Perempuan

20 Suharti. S.H Stap TU Perempuan

21 Juniatin. SE Stap TU Perempuan

22 Asriani, Sos Stap TU Perempuan

23 Tari Stap TU Laki-Laki

24 Zulhija Stap TU Laki-Laki

Sumber Data: Kantor SMA Negeri 10 Konawe Selatan, 15 April 2017
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Jumlah Guru dan staf SMA Negeri 10 Konawe Selatan, hingga saat

penelitian ini adalah untuk data guru dan staf pegawai sipil berjumlah 24 orang

terdiri dari 13 laki-laki dan 11 Orang perempuan, sedangkan untuk data guru

tidak tetap berjumlah 17 terdiri dari 9 orang laki-laki dan 8 orang perempuan.

Tabel 3
Data Guru Tidak Tetap (Gtt)

N0. Nama / Nuptk Jabatan Jenis Kelamin
1. Aryanto. S.Pd Guru Laki-laki
2 Awaludin. S.Pd Guru Laki-laki
3 Irsandi. S.Pd Guru Laki-laki
4 Awar. S.Pd Guru Laki-laki
5 Midun. S.Pd Guru Laki-laki
6 Joko purwanto. S.Pd Guru Laki-laki
7 Asratna sari. S.Pd Guru Perempuan
8 Asdar. S.Pd Guru Laki-laki
9 Harneti. S.Pd Guru Perempuan
10 Suiyani dibu. S.Pd Guru Perempuan
11 Pardin. S.Pd Guru Laki-laki
12 Nuraida zainuddin. S.Pd Guru Perempuan
13 Hastian. S.Pd.I Guru Perempuan
14 Sriwiyanti. S.Si Guru Perempuan

15 Hariani hasimu. S.Pd Guru Perempuan

16 Erniati saputri. S.Pd Guru Perempuan

17 Sawardin. S.Pd Guru Laki-laki

Sumber Data: Kantor SMA Negeri 10 Konawe Selatan, 15 April 2017

Latar  belakang pendidikan para guru merupakan salah satu faktor

kualitas pendidikan di  SMA Negeri 10 Konawe  Selatan dan tidak kalah

bersaing dengan SMA lainnya yang ada diwilayah khususnya di Kabupaten

Konawe Selatan.
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Dengan  dukungan Orang Tua dan Guru, tata uasaha di SMA Negeri 10

Konawe Selatan  terus berusahan memaksimalkan perannya dalam

mencerdaskan  kehidupan bangsa, walaupun disadari masih banyak

keterbatasan-keterbatasan  yang ada, tetapi itu diuapayakan untuk diatasi dalam

rangka perbaikan kualitas pendidikan di SMA Negeri 10 Konawe Selatan.

Saran untuk orang tua sebaiknya lebih aktif lagi dalam melakukan pembinaan

perilaku belajar siswa dilingkungan keluarga, agar lebih baik lagi proses

belajarnya siswa di sekolah, memberikan perhatian lebih terhadap anak-

anaknya tentang pendidikan. Adapun untuk guru sebaiknya lebih

memperhatikan lagi keadaan siswa disaat sedang melakukan proses belajar

mengajar dikelas, mengajarkan hal-hal yang positif seperti kedisiplinan, dll,

lebih memperhatikan lagi siswa saat disekolah dan tidak mementingkan urusan

pribadi ketika jam sekolah, lebih propesional lagi.

4. Keadaan Siswa

Siswa yang  dimaksud penulis adalah generasi muda yang ikut belajar di

SMA Negeri 10 Konawe  Selatan  dalam  menuntut ilmu pengetahuan, juga

ingin menambah pengetahuan serta perubahan sikap dan kepribadian dalam

upaya mencapai kedewasaan berpikir demi kehidupan masa mendatang.

Adapun  jumla  siswa  SMA Negeri 10 Konawe Selatan  adalah  679 orang

untuk data empat  tahun terakhir, lebih jelasnya dapat  dilihat pada table sebagai

berikut :
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Tabel 4
Keadaan Siswa SMA Negeri 10 Konawe Selatan

Tahun Ajaran 2016-2017

Tahun Ajaran
2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

Jml
pendaftar

(cln siswa baru)
208 278 293 229

Kelas X

Jml siswa
208 278 293 229

Jml rombel 5 7 8 7

Kelas XI
Jml siswa 190 185 248 232

Jml rombel 5 5 8 7

Kelas
XII

Jml siswa 143 164 181 218

Jml
rombel

4 5 5 7

Jumlah
(Kls

X+XI
+XII)

Jml siswa 541 630 722 679

Jml
rombel

14 17 21 21

Sumber Data : Kantor SMA Negeri 10 Konawe Selatan, 15 April 2017

Tabel di atas menunjukan bahwa Siswa SMA Negeri 10 Konawe Selatan,

jumlah siswa laki-laki adalah 334 orang dan siswa perempuan 345 orang.

Meskipun keadaan jumlah siswa yang cukup banyak proses belajar mengajar

berjalan dengan lancar dan pihak sekolah, orang tua, tetap berupaya untuk selalu

meningkatkan berbagai fasilitas sebagai faktor penunjang keberhasilan

pendidikan.

Tabel 5
Keadaan Ruangan Siswa

Jumlah Ruang Kelas Asli Jumlah
Ruang
Lain

Untuk

Jumlah
Ruang
Kelas f
= (d+e)

KetUkura
n 7x9
m (a)

Ukuran
<7x9 m

(b)

Ukuran
>7x9 m

(c)

Jumlah =
(a+b=c)
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Ruang
Kelas (e)

Ruang
Kelas 21 - - 21 21

Sumber Data: Kantor SMA Negeri 10 Konawe Selatan, 15 April 2017

Dari hasil pengamatan bahwa ruangan yang telah disediakan oleh sekolah

yaitu 21 untuk kelas A mempunyai Ukuran 7x9 m (a), kelas B mempunyai 21

dengan  Ukuran<7x9 m (b) sedangkan kelas C mempunyai 21 dengan Ukuran >7x9

m (c). informan adalah Liy. S.Pd kepala sekolah SMA Negeri 10 Konawe selatan.49

B. Hasil Penelitian

1. Model Kerjasama Orang Tua Dengan Guru Di SMA Negeri 10 Konawe
Selatan

Kerja sama orang tua dengan guru pada sebuah lembaga pendidikan

merupakan tuntutan logis aplikatif yang tidak mungkin ditawar lagi

keterlaksanaannya termasuk di SMA menjadi aspek penting yang menunjang

anak-anak sebagai siswa belajar dengan lebih baik, jika lingkungan

sekelilingnya mendukung, yakni orang tua, guru, dan anggota keluarga lainnya

serta kalangan masyarakat sekitar, berkenaan dengan hal tersebut ditegaskan

oleh bapak Liy. S.Pd bahwa :

Dari hasil wawancara diperoleh bahwa diruang kepala sekolah sedang
berlangsung pertemuan wali siswa beberapa orang tua dengan kepala
sekolah pertemuan ini tidak hanya membahas tentang administrasi sekolah
akan tetapi di isi juga dengan kajian seputar pendidikan di sekolah. Kegiatan
ini sangat bagus dan muda dipahami oleh para orang tua siswa yang telah
sempat untuk hadiri acarah tersebut.Pertemuan ini juga sangat menarik hati
bagi sebagian orang tua. Dan diakhir acarah kepala sekolah mengumumkan
tentang masalah belajar siswa, kedisiplinan siswa sampai pada siswa yang

49Liy. S.Pd kepala sekolah SMA Negeri 10 konawe selatan, Wawancara . SMA Negeri 10
Konawe Selatan 15 april 2017



48

bermasalah, dan tak lupa pula kepala sekolah menyampaikan agar orang tua
dilingkungan keluarga lebih aktif lagi dalam mengarahkan anak-anaknya
serta mengulang kembali pembelajaran apa saja yang suda diterima oleh
para guru di sekolah agar perilaku belajar siswa dapat meningkat sebaik
mungkin sesuai dengan harapan orang tua dengan guru.

Alasan diharuskanya terbentuk kerja sama yang ideal antara guru sebagai

pihak sekolah dan orang tua selaku wali murid dikarenakan kedua belah pihak

merupakan dua komponen yang saling membutuhkan akan keberlanjutan

pendidikan anak. Namun demikian, Seiring dengan perkembangan masyarakat

yang semakin kompleks dan penuh tuntutan, maka kebutuhan untuk bermitra

atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan adakalanya seringkali

dikesampingkan. Temuan ini diakui oleh keterangan informan bahwa:

Alasannya baik pendidik maupun orang tua tidak memiliki waktu yang
cukup untuk bertemu dan membangun hubungan yang baik dalam rangka
kemajuan  anak sebagai siswa. Sementara ini masyarakat telah
menciptakan bisa pembagian peran antara orang tua dan guru.Ada
anggapan dengan pandangan bahwa sekolah harus menangani anak dari
sisi akademik, sedangkan keluarga mengurusi masalah moral dan
perkembangan emosional anak. Padahal, anak juga belajar mengenai
masalah moral dan emosi dari apa yang dijumpainya di ruang kelas. Begitu
juga ketika mereka berada di tengah-tengah masyarakat, sebenarnya
mereka juga mengamati sikap-sikap orang dewasa.50

Berdasarkan keterangan tersebut terlihat permasalahan awal bahwa

orang tua yang menyekolahkan anaknya adakalanya memiliki hubungan yang

kurang kuat dengan sekolah.Banyak dari mereka yang merasa segan untuk

membangun hubungan tersebut, terlebih bagi mereka selaku orang tua yang

memiliki latar belakang pengalaman tidak menyukai sekolah ketika masih

bersekolah dulu.Adapun guru hanya bekerja dan tidak tahu banyak tentang

50 Ibu Irma orang tua siswa, wawancara, Desa Puao Kecamatan Angata 29 april 2017
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lingkungan sekitar sekolah. Jadi, sebelum kedua komponen ini membentuk

kemitraan, baik guru, keluarga, maupun masyarakat pertama-tama selaku

orang tua harus belajar percaya dan menghormati satu sama lain. Kerjasama

antara orang tua, guru, kalangan masyarakat, dan anggota masyarakat lainnya

dalam bentuk mitra penuh berpeluang besar dalam menciptakan program

pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal sesuai dengan kebutuhan dan

perkembangan di Kecamatan Angata yang menggambarkan keanekaragaman

di dalam sekolah. Dengan demikian, mereka dapat membawa iklim sekolah

yang baik karena menghargai dan menanggapi adanya perbedaan dan

kesamaan di antara siswa. Dengan kata lain model kerja sama sebagai wujud

partisipasi yang dicita-citakan adalah partisipasi sehat.

Beragam kerja sama dilakukan oleh sekolah dengan berbagai pihak.

Menurut kepala sekolah Bapak Liy, S.Pd., bentuk sebagai model hubungan kerja

sama antara sekolah dengan para stakeholdernya, diterangkan bahwa:

Bentuk hubungan yang dibangunhingga kini terus dipertahankan dan
dikembangkan oleh kedua belah pihak sebagai wujud kemitraan untuk
menciptakan pendidikan yang ideal bagi anak-anak disekitar lingkungan
yang ada oleh sekolah dan masyarakat mencerminkan model kerja
samaantara sekolah dengan para stakeholdernya, model sebagai pola kerja
sama yang dibangun adalah pola kerja sama kemitraan.51

Berdasarkan keterangan informan tersebut diperoleh data yang

menunjukan bahwa model kerja sama yang dibangun antara kedua belah pihak

dalam rangka memberikan dorongan motivasi kepada siswa yakni dengan

membentuk kerja sama seperti:

51Liy. S.Pd, kepala sekolah SMA Negeri 10 konawe selatan, wawancara  SMA Negeri 10
Konawe Selatan  6 mei 2017
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2. Model Kerja Sama Orang Tua

Model kerja sama kemitraan merupakan model kerja sama dengan

orientasi  pembagian tanggungjawab dan inisiatif antara sekolah dan orang

tua selaku masyarakat yang ditujukan pada pencapaian target kependidikan

tertentu yang diharapkan kedua belah pihak. Model ini berbeda dengan dua

model lainnya. Pada model ini sekolah selaku lembaga pendidikan

membentuk hubungan kerja sama yang harmonis dengan menciptakan

lembaga yang mampu mewadahi aspirasi dan kemampuan orang tua untuk

ikut andil dalam keterlibatannya pada kegiatan pendidikan, atas inilah

kemudian lahir lembaga Komite Sekolah yang dianggap mampu

mengakomodir seluruh kebutuhan, aspirasi dan kompetensi orang tua yang

dapat diperdayakan untuk kelancaraan pendidikan di SMA Negeri 10

Konawe selatan. Hal ini dapat dilihat dari keterangan yang diberikan oleh

Bapak Samsudin, S.Pd menerangkan bahwa:

model kerja sama sebagai sebuah cara yangdibangun dengan
mengedepankan keeratan sosial di antara orang tua, guru dan siswa
dengan didasarkan atas nilai, kepercayaan dan harapan yang sama dan
tidak adanya pembedaan siswa. Membangun kerjasama dengan orang
tua menurutnya  dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan yakni
membangun kemitraan, mengembangkan visi bersama, dan
mengimplementasikan perencanaan ke dalam tindakan kolaboratif.52

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa, model

yang kini tengah dan senantiasa terus dilestarikan yakni melalui model kerja

sama kemitraan dengan terapan tahapan-tahapan 1).Membangun kerjasama ,2).

Mengembangkan visi bersama, dan 3). Mengimplementasikan perencanaan ke

52Samsudin, S.Pd guru SMA Negeri 10 konawe selatan wawancara, SMA Negeri 10
Konawe Selatan 12 mei 2017
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dalam tindakan kolaboratif, berkenaan dengan hal tersebut penulis

deskripsikan sebagai berikut:

3. Membangun kerjasama antara orang tua dengan guru

SMA Negeri 10 Konawe selatan pada tahap ini membangun cara

persuasif menjadi pilihan dalam mengundang perhatian orang tua terhadap

permasalahan anak didik. Diterangkan kembali oleh bapak, Liy,S.Pd bahwa:

Kemasan yang informal juga menjadi cara jitu untuk membangun
kemitraan antara sekolah dan orang tua sebelum mengarah kepada
bentuk kegiatan yang formal, tentunya ini berkaitan dengan
kepentingan antara kedua belah pihak yakni sekolah dan orang tua
siswa. Efektivitas kemitraan sekolah dan orang tua dalam membangun
kemampuan sosial anak akan lebih dipertajam dengan hadirnya
fasilitator yang berkeahlian dan bersifat netral seperti hadirnya sosok
ketua komite sekolah yang kompeten53.

Berdasarkan keterangan tersebut terlihat bahwa membangun

jaringan kemitraan memang tidak dapat dikatakan mudah, namun demikian

dampak dari keberadaannya tidak dapat dianggap sepele karena dapat

menghadirkan dukungan bagi sekolah yang lebih luas.

4. Mengembangkan kerjasama orang tua dengan guru terhadap
pembinaan perilaku belajar pada siswa

Berkenaan dengan tahapan ini, pihak Sekolah maupun Orang Tua

bersama-sama mengembangkan perkembangan belajar siswa, dalam hal ini

berupa pencegahan kenakalan memberikan peningkatan motivasi belajar

anak didik di SMA Negeri 10 Konawe selatan. Kedua pihak berpikir tentang

53Liy, S.Pd. Wakasek Bidang Humas SMA Negeri 10 Konawe selatan, Wawancara, SMA
Negeri 10 Konawe Selatan  13 mei 2017
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tujuan yang hendak dicapai dan cara apa yang dilakukan guna meraihnya.

Dari tuangan pemikiran tersebut diharapkan munculnya rasa tanggungjawab

akan pelaksanaan, keberlangsungan, dan keterkaitan kegiatan.

5. Mengimplementasikan perencanaan  kerjasama orang tua dengan guru

Sebagai kegiatan kolaboratif, konsekuensi  keterlibatan semua pihak

sangat diperlukan. Melalui peningkatan keterampilan komunikasi dan

akademik, maka implementatif aktivitas yang dilaksanakan harus dapat

menunjuk secara nyata interaksi antara anak dan orang tua serta tenaga

pendidik. Diterangkan oleh Yermian Sajan Lande, S.Pd.bahwa “Kegiatan

yang dapat dilakukan adalah dengan mengajak anak dan orang tua untuk

senantiasa memberikan komunikasi yang bermuatan nilai-nilai penyemangat

kepada anak selaku siswa pada lingkungan sekolah”54.

Secara Umum jika penulis cermati lebih dalam kegiatan kemitraan

di SMA Negeri 10 Konawe Selatanakan senantiasa berkaitan dengan

penyediaan sumber daya dan sumber dana pendidikan, pendampingan

pengerjaan tugas, dan dukungan langsung di ruang kelas bersama

gurukontrol, Diterangkan Azhari Sahry, S.Pd bahwa:

Terdapat dua bidang partisipasi orang tua dalam kegiatan kemitraan di
SMA Negeri 10 Konawe selatanyaitu akademik dan non akademik,
oleh karena itulah untuk memberikan naungan kepada orang tua,
sekolah membentuk wadah yang kemudian dalam pelaksanaannya
dikenal dengan komite sekolah, sebagai lembaga kerjasama yang
berfungsi sebagai:

54Yermian Sajan Lande, S.Pd. Guru SMANegeri 10 Konawe selatan, Wawancara, SMA
Negeri 10 Konawe Selatan  14 mei 2017
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a. Pemberi pertimbangan
b. Pendukung
c. Pengontrol.55

Jadi, berdasarkan keterangan tersebut keberadaan orang tua sebagai

mitra lembaga pendidikan diwadahi oleh sebuah lembaga yang bekerja

sama dengan lembaga pendidikan. Olehnya itu, melalui wadah ini orang

tua dalam komite sekolah mempunyai tanggung jawab moril terhadap

penyeragaman pola pikir masyarakat, bahwa pendidikan memang sangat

urgen. Adapun strategi sebagai bentuk kerja sama mitra sekolah yang

diberikan kepada lembaga pendidikan di SMA Negeri 10 Konawe selatan

dideskripsikan sebagai berikut:

6. Memberikan Pertimbangan Kepada Sekolah Dalam Penentuan Dan
Pengambilan Kebijakan Di Sekolah.

Pihak komite sekolah sebagai kerjasama lemabaga penyelenggara

layanan pendidikan di SMA Negeri 10 Konawe selatan dalam menentukan

arah kemajuan sekolah, olehnya itu ketika sekolahmenentukan kebijakan

sekolah sebagai suatu program yang dirancang dan dikembangkan bersama

beberapa item sekolah, maka komite sekolah berperan memberi

pertimbangan–pertimbangan konstruktif kepada pihak sekolah sebagai wujud

real peran keberadaan sebuah komite dalam perencanaan, pengambilan, dan

penentuan keputusan dari sebuah agenda sekolah. Hal senada diungkapkan

oleh seorang informan bahwa;

55Azhari Sahry, S.Pd , Wakasek Kurikulum SMANegeri 10 Konawe selatan, Wawancara,
SMA Negeri 10 Konawe Selatan  14 aprili 2017
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Setidaknya kami dapat memberikan pemikiran-pemikiran dan ide
terbaik, dipartisipasikan  dalam rapat tahunan di sekolah dengan ada
sebuah kebijakan yang akan keluar dari sekolah, maka kami
memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pihak sekolah.56

Pernyataan tersebut cukup memberi gambaran kepada peneliti bahwa peran

komite sebagai bagian sebuah lembaga pendidikan memberikan

pertimbangan kepada pihak sekolah mulai di tumbuh suburkan di SMA

Negeri 10 Konawe selatan khususnya.

7. Mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan sekolah baik berupa

dukungan materil maupun non material.

Wujud kerja sama sebagai partisipasi orang tua dalam komite

sekolah di SMA Negeri 10 Konawe selata tidak saja memberikan masukan

sebagai bahan pertimbangan terhadap kebijakan sekolah, namun lebih jauh

dari itu komite di SMA Negeri 10 Konawe Selatan keberadaannya sekaligus

mendukung kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah,

dukungan tersebut dapat berupa materil maupun non materil. Seperti yang

diungkapkan ketua komite sekolah SMA Negeri 10 Konawe Selatan, yakni:

“Kami juga berperan memberikan bantuan secara sederhana yang kami

kumpulkan secara swadaya, baik bantuan moril maupun finansial (seperti

bantuan pekerjaan pagar keliling sekolah)’’57. Semua ini dilakukan oleh

komite sekolah sebagai bentuk kepedualian, yang tidak lain juga ini akan

kembali kepada kita semua terutama kepada anak-anak di SMA Negeri 10

Konawe Selatan yang secara mayoritas adalah bagian dari warga penduduk

di sekitar. Ketika lembaga penyelenggara layanan pendidikan memberikan

layanan pendidikan terbaik tentunya kulitas mutu pendidikan juga menjadi

bagian harapan masyarakat.

8. Upaya Orang Tua Terhadap Pembinaan Perilaku Belajar Siswa.

56Marjuna ,Orang Tua Siswa/Anggota Komite Sekolah, Wawancara, SMA Negeri 10
Konawe Selatan 14 mei 2017

57Halis, S.Pd, Ketua Anggota Komite Sekolah SMA Negeri 10 konawe selatan Wawancara,
SMA Negeri 10 Konawe Selatan 14 mei 2017
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orang tua dalam lingkungan keluarga menjadi mitra sekolah yang

sinergis, kembali penulis menemui orang tua untuk mengetahui keadaan

yang sesungguhnya, dijelaskan ibu Yaniselaku Orang Tua Siswa,

menjelaskan bahwa:

Orang tua sesungguhnya menginginkan anak seperti yang mereka
harapkan.Namunkondisi serta keterbatasan kami selaku orang tua
hanya mampu dengan sederhana memberikan semua sesuai dengan
kesanggupan dan kemampuan serta pengatahuan sekedarnya, dengan
tetap mengontrol anak belajar, penanaman budi pekerti dan dasar
agama, melatih dan memberikan suritauladan keseharian yang baik,
mengecek kamajuan belajar melalaui buku raport sekolah58

Berdasarkan keterangan informan menunjukan adanya upaya sebagai cara-

cara sederhana yang ditempuh untuk memberikan peningkatan terhadap perilaku

belajar pada siswa, baik yang dilakukan oleh pihak sekolah secaranyata  dan

pihak orang tua dalam lingkungan keluarga secara nyata. Dengan demikian ada

upaya kerja sama sinergis yang dilakukan terhadap pendidikan anak, keterangan

tersebut juga peneliti lengkapi dengan keterangan hasil wawancara dengan

Siswa di SMA Negeri 10 Konawe Selatan, Bidarnimenjelaskan bahwa:

Di sekolah kami masuk pada jam 7.15 menit, dan pulangnya 13.45,
terkecuali pada hari jum’at itu memang siswa pulang lebih awal yakni
pada jam 11,30. Kegiatan belajar di SMA Negeri 10 Konawe Selatan
aktif dengan jadwal yang biasa dilihat pada masing-masing kelas,
dengan guru-guru rata-rata sarjana yang menerapkan kedisiplinan
sebagai ciri dari sekolah ini yang harus dijunjung tinggi, ketika dirumah
ayah dan ibu tetap memberikan waktu untuk keperluan pribadi karena
saya juga perlu istirahat, namun tetap orang tua baik ayah dan ibu

58ibu Yaniselaku, Orang Tua Siswa,Wawancara,  Desa Puao Kecamatan Angata 23 april
2017
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memberi hal yang terbaik untuk saya terbukti mereka selalu
menyarankan dan mengingatkan saya belajar dan rajin membca59

Berdasarkan keterangan tersebut, meskipun dengan cara yang cukup

sederhana, namun kedua orang tua pada lingkungan keluarga tetap memberikan

upaya untuk membangun motivasi belajar anak dengan cara mengingatkan dan

menyuruh anaknya belajar dan membaca, sedangkan pada lingkungan

pendidikan di SMA Negeri 10 Konawe Selatanupaya yang ditempuh guru yaitu

dengan menanamkan sikap disiplin.

9. Upayah Guru Terhadap Pembinaan Perilaku Belajar Siswa.

Pihak komite sekolah sebagai mitra lemabaga penyelenggara

layanan pendidikan di SMA Negeri 10 Konsel Konawe Selatan dalam

menentukan arah kemajuan sekolah, olehnya itu ketika sekolahmenentukan

kebijakan sekolah sebagai suatu program yang dirancang dan dikembangkan

bersama beberapa item sekolah, maka komite sekolah berperan memberi

pertimbangan–pertimbangan konstruktif kepada pihak sekolah sebagai wujud

real peran keberadaan sebuah komite dalam perencanaan, pengambilan, dan

penentuan keputusan dari sebuah agenda sekolah. Hal senada diungkapkan

oleh seorang informan bahwa;

Setidaknya kami dapat memberikan pemikiran-pemikiran dan ide terbaik,
dipartisipasikan  dalam rapat tahunan di sekolah dengan ada sebuah
kebijakan yang akan keluar dari sekolah, maka kami memberikan
pertimbangan-pertimbangan kepada pihak sekolah.60

59 Bidarni Siswi Kelas XI SMA Negeri 10 Konawe selatan, SMA Negeri 10 Konawe
Selatan  29 mei 2017

60Marjuna, Orang Tua Siswa/Anggota Komite Sekolah, Wawancara, SMA Negeri 10
Konawe Selatan, 29 Mei 2017
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Pernyataan tersebut cukup memberi gambaran kepada peneliti bahwa

peran komite sebagai bagian sebuah lembaga pendidikan memberikan

pertimbangan kepada pihak sekolah mulai di tumbuh suburkan di SMA Negeri

10 Konawe Selatan khususnya.

C. Pembahasan

Hasil penelitian ini adalah upaya yang dilakukan orang tua dengan guru

terhadap pembinaan perilaku belajar siswa berikut penjelasannya :

1. Orang Tua

Orang tua dalam penelitian ini.Adalah orang yang mejadi seorang pendidik

sekaligus orang tua yang berada diluar sekolah yang memonitor anaknya,

dan mengingatkan anaknya, mengarahkan anaknya. Seperti yang dikatakan

oleh Hasrian Rudi Setiawan halaman 19 bahwa : Orang  tua memiliki tugas

dan tanggung jawab terhadap anaknya bukan  saja  hanya  menyiapkan

makan,  pakaian  dan tempat  tinggal. Namun lebih dari itu, orang tualah

yang sesungguhnya menjadi pendidik utama bagi anak-anaknya. Di kaitkan

dengan hasil wawancara yang dikatakan oleh orang tua itu sejalan karena

dihasol wawancaranya mengatakan  bahwa : upaya yang dilakukan yaitu

dengan membiasakan  anak  belajar selepas dari sekolah yaitu dirumah.

Beliau mengakatan bahwa jika anak saya belajar dirumah dan disekolah

maka  ilmu pengetahuannya  akan  bertambah  tidak  hanya untuk dirinya

tetapi untuk orang lain juga. Hal ini dapat dilihat pada halaman 56.

2. Siswa
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Orang yang melekukan proses pembelajaran disekolah formal dalam hal ini

di SMA Negeri 10 Konawe Selatan.  Seperti yang telah diungkapkan oleh

Umar Bin Ahmad bahwa siswa itu berfungsi menanamkan sikap spiritual,

budi pekerti, yang baik, tanggung jawab, dan berbagai nilai positif lainnya

pada diri siswa. Karena ketika siswa ini melakukan semua indicator-

indikator ini dia akan menjadi orang yang sukses, kesuksesan siswa ini

menjadi harapan orang tua dan harapan guru di sekolah. Ada orang tua yang

mengatakan dalam wawancara ibu Yani bahwa memang benar ibu Yani

telah membina, memberikan pengrahkan kepada anaknya  mengerjakan

tugas sekolah dan tidak hanya disekolah saja mereka belajar tetapi dirumah

juga akan diterapkan hal yang sama seperti, kedisiplinan, tanggung jawab,

memiliki sikap spiritual, budi pekerti yang baik, dan hal-hal yang bernilai

positif lainnya. Karena ingin sekali melihat anaknya sukses.

3. Guru

Guru adalah. Orang yang melakukan pendidikan formal disekolah yang

salah satu fungsinya menurut Rahma adalah : Pendidikan di suatu lembaga,

bagaimanapun akan memberi pengaruh bagi jiwa belajar  pada anak.

Pendidikan  akan  lebih  menitik  belajar pada  siswa. Dalam hal ini secarah

umum  guru  mempunyai tanggung  jawab  untuk  merubah  sikap dan

perilaku anak didiknya agar kelak menjadi anak yang berpribadi luhur.

Pendapat ini sejalan dengan hasil wawancara yang telah diungkapakan oleh
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salah satu informan adalah guru pendais di SMA Negeri 10 Konawe Selatan

yang mengungkapkan bahwa : yang  dilakukan  guru terhadap  pembinaan

perilaku  belajar  siswa  yaitu banyak hal yang ditanamkan seperti:

menanamkan kejujuran, hal ini harus ditanamkan sifat jujur dalam  segalah

hal karena kejujuran  adalah salah  satu pondasi dalam kesuksesan. Disinilah

yang dimaksud dengan kerjasama dalam penelitian ini.

Seperti Contoh : yang telah diungkapkan oleh informan sebagai guru

pendais kepada salah satu siswa yang sangat ia pecayai yaitu ketika

memberikan soal yang sangat susa untuk  mengerjakannya  dan tidak

dibolehkan melihat kisi-kisi atau jawaban yang  telah siswa tulis sebelum

menerima soal dari guru Pendais tersebut. 61

Apa yang sudah dilakukan oleh siswa dalam kegiatan belajar disekolah
seperti yang telah ditanamkan oleh guru tanpa melihat kisi-kisi itu
sejalan dengan pendapatnya Veronica yang mengatakan jika anak
sudah diajari dengan perilaku yang benar maka anak itu akan mampu
memahami proses belajar dan menerapkan pengetauan yang diperoleh
dari belajar yang diterima dilingkungannya. Pernyataan ini dapat dilihat
dihalaman 23.62

a. Adanya Komunikasi Langsung Antara Orang Tua Dengan Guru

Komunikasi antara orang tua dengan guru berdampak positif diantaranya

komunikasi ini  melahirkan perasaan pada anak didik bahwa sekolahnya selalu

memperhatikan dan mengawasinya. Komunikasi tersebut memberi kesempatan

kepada orang tua dengan guru mendengarkan langsung carasiswa belajar, latar

belakang hidupnya atau tentang masalah-masalah yang dihadapinya dalam

61Tina Akhir, S.Pd.I,  Guru, Wawancara,SMA Negeri 10 Konawe Selatan 23 April 2017
62Ibid.
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keluarga. Guru berkesempatan untuk memberikan penerangan kepada orang tua

siswa tentang pendidikan yang baik, cara-cara menghadapi masalah yang sedang

dialami anaknya. Hubungan antara orang tua dengan guru akan bertambah

erat.komunikasi dapat memberikan motivasi kepada orang tua siswa untuk lebih

terbuka dan dapat bekerja sama dalam upaya memajukan pendidikan anaknya.

Guru mempunyai kesempatan untuk mengadakan interview mengenai berbagai

macam keadaan atau kejadian tentang sesuatu yang ingin ia ketahui. Terjadinya

komunikasi dan saling memberikaninformasi tentang keadaan anak serta saling

memberi petunjuk antara orang tua dengan guru.

b. Mengadakan Surat Menyurat Antara Sekolah Dan Keluarga

Surat menyurat diperlukan terutama pada waktu-waktu yang sangat

diperlukan pada perbaikan pendidikan siswa, seperti surat peringatan dari guru

kepada orang tua jika anaknya perlu lebih giat, sering membolos, sering berbuat

keributan atau melanggar aturan sekolah dan sebagainya.

c. Adanya Daftar Nilai Atau Raport

Raport yang biasanya di berikan setiap catur wulan atau semester kepada

siswadapat dipakai sebagai penghubung antara sekolah dengan orang tua.

Sekolah dapat meminta bantuan orang tua bila hasil raport anaknya kurang baik

atau sebaliknya jika anaknya mempunyai keistimewaan dalam suatu mata

pelajaran, agar dapat lebih giat mengembangkan bakatnya atau minimal mampu

mempertahankan apa yang sudah dapat diraihnya. Dipertegas oleh Bapak

Samsudin, S.Pd bahwa:

Orang tua dan guru adalah satu tim dalam pendidikan anak, untuk itu
keduanya perlu menjalin hubungan baik. Anak-anak lebih banyak
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menghabiskan waktu mereka di sekolah daripada di rumah dengan
orang tua, ataupun sebaliknya.Kedengarannya mungkin agak
mengejutkan, tapi memang begitulah kenyataannya.Ketika orang tua
pulang dari tempat bekerja, anak-anak biasanya juga baru tiba dari
mengikuti kegiatan di sekolah. Hanya tersisa waktu beberapa jam saja
untuk makan malam bersama, menyelesaikan pekerjaan rumah dan
mungkin menghadiri acara anak-anak. Setelah itu semuanya tidur. Atas
inilah sangat diperlukan bentuk kerja sama yang harmonis antara kedua
belah pihak yakni orang tua selaku pendidik dan penangung jawab
dalam lingkungan keluarga dan begitu pula sekolah selaku penangung
jawab siswa dalam lingkungan pendidikan formal, dengan demikian
harapannya siswa mampu terkontrol baik dalam lingkungan keluarga
dan lingkungan sekolah63.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa, memang benar semua

kegiatan sehari-hari yang dilakukan orang tua adalah penting.Dan memang

banyak orang tua yang bisa menggunakan dengan baik waktu makan malam

bersama, ketika membantu anak mengerjakan tugas sekolah di rumah, dan ketika

mengantar anak ke sekolah.

d. Hambatan Kerja Sama orang tua dengan guru terhadap pembinaan
perilaku belajar pada siswa SMA Negeri 10 konawe selatan

Sebagai sebuah upaya yang tengah dibangun dan terus dibenahi melalui

kerja sama antara guru dan orang tua siswa senantisa berhadapan dengan

berbagai temuan masalah yang menyebabkan tidak efektifnya kerja sama yang

dibangun, secara otomatis memberikan efek kurang baik terhadap siswa,

keadaan ini kemudian dapat dijelaskan dengan temuan-temuan lapangan

berdasarkan hasil peliputan data melalui beberapa metode, dideskripsikan ibu

Tina Akhir, S.Pd.I bahwa:

63Samsudin, S.Pd, Guru SMA Negeri 10 Konawe SelatanWawancara, SMA Negeri 10
Konawe Selatan 23 april 2017.
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Hambatan yang tak kalah merintang yang dirasakan kami selaku tenaga
pendidikan dan saya juga percaya hal yang sama pasti tengah dirasakan
orang tua dalam membina kemitraan sekolah dengan orang tua siswa,
masalah ini berkaitan dengan hal-hal diantaranya: 1).Kurangnya
pengetahuan masyarakat, 2).Kurang aspiratifnya pimpinan sekolah
dalam mewakili pandangan masyarakat. 3). Kurangnya sumber daya
keuangan64

Berdasarkan keterangan tersebut penulis dapat mengindikasikan adanya

temuan masalah yang dirasakan oleh tenaga pendidik di SMA Negeri 10 Konawe

Selatanberkenaan dengan:

1. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat

Pengetahuan tentang kebijakan dan prosedur program kemasyarakatan

sangatlah penting untuk terciptanya partisipasi masyarakat yang

sehat.Sayangnya, masyarakat dengan penghasilan dan latar belakang sebagai

kelompok seringkali tidak menyadari informasi esensial tentang

program.Partisipasi masyarakat harus turut mengandung pemberian informasi

dan pemberian kesempatan penuh kepada masyakarat untuk mengambil bagian

dalam membangun dan melaksanakan program.

Hasil pengamatan memperlihatkan bahwa banyak kelompok masyarakat

yang tidak diberikan informasi relevan untuk terciptanya partisipasi yang berarti:

2. Kurangnya Pimpinan Sekolah Dalam Mewakili Pandangan Masyarakat

64Tina Akhir, S.Pd.I. Guru SMANegeri 10 Konawe selatan,Wawancara, SMA Negeri 10
Konawe Selatan, 29 mei 2017.
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Konteks pimpinan di SMA Negeri 10 Konawe Selatanseyogyanya juga

mewakili pendapat masyarakat, hambatan juga dapat berasal dari sikap pimpinan

yang memiliki pandangan pribadi terhadap hal-hal seperti diskrimanatif.

Selain itu ada persoalan teknis seperti jadwal pertemuan yang diumumkan

secara terbatas sehingga kurang dapat diakses oleh orang tua khususnya yang

berlatarbelakang ekonomi rendah. Hambatan lain juga bersumber dari sikap

acuh tak acuh sekolah terhadap pendapat kelompok lainnya di luar pengurus

sekolah. Untuk itu anggota masyarakat perlu didorong untuk membangun

kemandirian dan kepercayaan diri dalam rangka meningkatkan daya tawar

dengan para pegawai sekolah.

3. Kurangnya Sumber Daya Keuangan

Pertemuan antara pihak sekolah dan orang tua atau masyarakat sering

diwarnai dengan kurangnya pendanaan termasuk di SMA Negeri 10 Konawe

Selatan. Bagi kalangan berpenghasilan rendah, menghadiri pertemuan di

Sekolah tidak menjadi prioritas karena adanya biaya transportasi.Dalam hal ini

sebaiknya kelompok kemitraan memfasilitasi hal ini dengan mengandalkan pada

kas mandiri. Kalaupun belum mampu, maka perlu ditempuh alternatif media

lainnya, seperti bulletin atau surat pemberitahuan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diketahui bahwa orang tua dan guru

mempunyai peranan penting dalam membina. Pola kerja sama kemitraan adalah

proses dan aktivitas yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan yang
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dikehendaki dalam diri seseorang terutama siswa ia juga merupakan proses

menjaga dan memelihara sifat-sifat yang dimiliki oleh siswa serta bakat dan

kebolehan yang mereka miliki. Kembali ditegaskan oleh Ibu Raena orang tua

siswa, menurutnya bahwa:

Mengingat hal tersebut sudah tidak asing lagi bahwa dalam pendidikan
khususnya dalam membina terdapat banyak kendala yang disebabkan
oleh keadaan pendidik itu sendiri maupun dari pembawaan anak itu
sendiri serta dari lingkungannya.Adapun kendala-kendala tersebut
nampak dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah itu sendiri65.

4. Kendala Dalam Lingkungan Keluarga

Kurangnya perhatian orang tua sebagai pendidik yang pertama dan yang

utama khususnya dalam lingkungan keluarga, mempunyai tanggung jawab yang

besar terhadap pendidikan anak dalam hal pembinaan,orang tualah yang

mempunyai kewajiban untuk membentuk sikap dan perilaku anak agar menjadi

anak yang patuh kepada ajaran agama dan patuh kepada kedua orang tua, namun

banyakorang tua yang hanya mengharapkan pendidikan di sekolah sebagai

pendidikan utama ini didasarkan oleh aktivitas orang tua di luar rumah yang

sangat menyita waktu seperti seorang bapak bekerja untuk mencari nafkah

keluarganya, terkadang juga seorang ibu mencari nafkah untuk anak dan

sekaligus membantu suaminya untuk mencari nafkah.

Keadaantiap-tiap keluarga tentu berbeda-beda antara satu dengan yang

lainnya, sebagian keluarga membina pendidikan anak-anaknya dengan penuh

65Raena, Orang Tua Sisw, Wawancara, Desa Puao Kecamatan Angata 5 mei 2017
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kasih sayang, lemah lembut ada yang mendidik anak-anaknya dengan kekerasan

dan lain sebagainya.

5. Kendala Dalam Lingkungan Sekolah

Pada umumnya, telah menjadi pemahaman umum bahwa sekolah

merupakan pendidikan kedua setelah keluarga. Diterangkan oleh Bapak

Liy,S.Pd bahwa:

Didirikannya Sekolah adalah untuk membantu  keluarga dalam
mendidik dan membina anak serta mempersiapkan anak agar hidup
dengan cukup berbekal  kepandain dan kecakapannya walaupun
aktivitas sekolah juga kadang  terlambat dalam hal pembinaan
pendidikan khusunya model  kerja sama kemitraan  anak yang
diakibatkan oleh beberapa faktor yakni pegaulan di sekolah lebih
terbatas diakibatkan karena adanya ketertiban dan peraturan-peraturan
tertentu yang harus dijalankan oleh tiap-tiap siswa dan guru66.

Berdasarkan keterangan informan tersebut, bila dicermati sekolah sebagai

lembaga pendidikan senantiasa tidak terlepas dari kendala dalam kaitanannya

dengan pembinaan anak didik di sekolah, guru sebagai pendidik dalam

lingkungan sekolah bertugas sebagai pengajar, memberikan berbagai macam

ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada anak disamping juga membina agar

anak memiliki budi pekerti yang baik. Pekerjaan sebagai guru sebagai pekerjaan

mulia, baik dipandang sebagai abdi masyarakat maupun sebagai abdi negara.

D. Wawancara

66Liy,S.Pd,.Kepala Sekolah SMANegeri 10 Konawe selatan, Wawancara, SMA Negeri 10
Konawe Selatan  6 mei 2017.
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Observasi  ini dilakukan  untuk  memperkuat  dan  membandingkan  hasil

wawancara  dengan  ibu  Tina Akhir, S.Pd.I tentang adanya upaya yang

dilakukan oleh orang tua  terhadap  pembinaan  perilaku  belajar siswa yaitu

dengan menanamkan kejujuran  pada siswa. Waktu observasi tidak menentu

dan lokasi observasi dilakukan dirumah dan disekolah.

Dari  hasil  pengamatan  diperoleh bahwa memang benar yang telah
dilakukan bahwa siswa tersebut mempunyai sifat yang  jujur seperti
ketika disuru mengerjakan soal tanpa harus melihat kisi-kisi yang telah
dibuat sebelumnya. Siswa tersebut benar-benar  melakukan  apa yang
telah diperintahkan oleh Guru. Jadi upaya Guru dalam menanamkan
nilai kejujuran ketika sedang melakukan pembelajaran.67

Informan adalah Guru disekolah SMA Negeri 10 Konawe Selatan,

wawancara dilakukan diteras gedung ruangan Guru dan pertanyaan yang

disampaikan menyangkut  bentuk  kerjasama  yang  dilakukan orang tua dan

guru terhadap pembinaan perilaku belajar siswa.

Dari hasil wawancara terungkap bahwa bentuk kerjasama yang
dilakukan dengan  melakukan  konsultasi langsung antara orang tua dan
guru kegiatan ini diharapkan antara orang tua dan guru mendapatkan
titik temu dalam mengatasi permasalahan siswa yang berhubungan
dengan perilaku belajar. Dengan adanya konsultasi secarah terbuka,
orang tua dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari guru
tentang cara mendidik anak yang tepat, sebaliknya para guru juga
memperoleh keterangan dari orang tua tentang kehidupan, sifat, dan
perilaku siswanya. Jadi kedua bela pihak berkesempatan  kepada anak
serta dapat menjauhkan pandangan yang keliru dan pendapat yang salah
sehinggah dapat menghindari salah pengertian yang mungkin timbul
antara orang tua dan guru. Bentuk kerjasama juga bisa dilakukan
melalui via telepon.68

67 Indayani , Siswa kelas X, Wawancara, SMA Negeri 10 Konawe Selatan 23 April 2017
68 Aryanto, S.Pd, Guru, Wawancara, SMA Negeri 10 Konawe Selatan 29 April 2017
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Pernyataan informan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh orang

tua dan guru sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh M. Israr, bentuk-

bentuk kerjasama dalam pembinaan belajar  siswa akan sangat berpengaruh

terhadap pendidikan anak. Oleh karena itu tentu dibutuhkan beberapa bentuk

kerjasama. Hal ini dimaksudkan agar orang tua dengan guru mudah memahami

bagaimana cara membina anak dalam pendidikan. Pernyataan ini dapat dilihat

pada halaman 28.

Informan  adalah  kepala  sekolah  SMA Negeri 10 Konawe Selatan,

wawancara dilakukan pada saat kepalah sekolah  sedang  istrahat

diruangannya. Pertanyaan  yang disampaikan  menyangkut bentuk  kerjasama

yang terjalin antara orang tua dan guru terhadap pembinaan perilaku belajar

siswa.

Dari hasil wawancara  terungkap bahwa bentuk  kerjasama  yang
dilakukan dengan kunjungan kerumah orang tua siswa. Kunjungan guru
tersebut karena, merasa bahwa anaknya sungguh-sungguh diperhatikan.
Bagi anak sendiri akan lebih merasa segan dan hormat kepada gurunya
yang telah kepada gurunya. Selain kunjungan kerumah juga dilakukan
oleh  guru  ketika ada waktu senggang  untuk  sekedar  bersilahturahmi
dan untuk  mengenal  lebi  dekat dengan keluarga  anak  didiknya serta
perilaku siswanya ketika dirumah.69

Observasi  ini  dilakukan  untuk  memperkuat  dan  membandingkan hasil

wawancara dengan bapak Aryanto,S.Pd  tentang  adanya  kerjasama  terhadap

pembinaan  perliaku  belajar  siswa  yaitu  dengan  kegiatan  konsultasi

langsung  antara orang tua dan guru. Observasi  dilakukan  diruangan  guru.

69Liy. S.Pd, Kepala Sekolah, Wawancara, SMA Negeri 10 Konawe Selatan 29 April 2017
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Dari  hasil pengamatan  diperoleh  sedang berlasung proses konsultasi
dari ibu Astuti dengan ibu Raena (ibu dari bidarni siswi kelas XI).
kepada guru orang tua tersebut berkonsultasi seputar perilaku anaknya
yang memang perilakunya agak bandel. Beliau ingin mengetahui
secarah langsung seputar perilaku anaknya ketika disekolah  kepada
gurunya. Pada hari  yang  lain  juga dilakukan  pengamatan  proses
konsultasi antara ibu Tina Akhir,S.Pd (guru pendais) dengan ibu  (orang
tua dari bidarni kelas XI).70

Informan  adalah orang tua dari Bidarni siswi kelas XI . wawancara

dilakukan dirumahnya di dusun 1 puao kec angata pada waktu sore. Pertanyaan

yang  disampaikan  menyangkut  bentuk  kerjasama  yang  terjalin antara guru

dan orang  tua terhadap pembinaan perilaku belajar siswa.

Dari  hasil  wawancara  terungkap  bahwa  bentuk  kerjasama  yang
dilakukan dengan kunjungan kerumah orang tua siswa. Kunjungan  ini
dilakukan  ketika anaknya yang  bernama  Bidarni  sedang sakit. Beliau
mengatakan  pada saat itu  beberapa guru beserta  teman-teman satu
kelas  ananknya  datang  menjenguk  anaknya  yang sedang sakit.71

Informan  adalah  siswi  kelas XI. wawancara dilakukan untuk

mengecek kebenaran tentang adanya kunjungan guru kerumah orang tua

siswa seperti yang telah dituturkan  Bapak  kepalah  sekolah dan orang tua.

Dari  hasil  wawancara  terungkap  bahwa  memang benar adanya
kegiatan kunjungan  kerumah orang tua siwa. Ketika dia sakit  beberapa
guru beserta teman-teman satu  kelas anaknya datang  menjenguk.72

Observasi ini dilakukan untuk memperkuat dan membandingkan

hasil  wawancara dengan  ibu  Yani  tentang  adanya  upaya  yang  dilakukan

oleh orang tua  terhadap  pembinaan  perilaku  belajar anak  yaitu  dengan

70 Ibu Raena , Orang Tua Siswa, Wawancara, Desa Puao Kecamatan Angata 5 Mei 2017
71 Bidarni, siswa kelas XI, Wawancara, SMA Negeri 10 Konawe Selatan 5 Mei 2017
72 Bidarni , siswa kelas XI, Wawancara, SMA Negeri 10 Konawe Selatan 6 Mei 2017
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membiasakan belajar ketika  pulang  sekolah dan bukan hanya disekolah  saja

anak  melakukan  pembelajaran. Waktu observasi dilakukan dimalam hari

ketika anak tersebut sedang belajar atau mengerjakan  tugas  yang  telah

diberikan sekolah.

Dari hasil pengamatan  diperoleh  bahwa  memang  benar ibu Yani telah
membiasakan  melakukan  mengerjakan tugas  sekolah  dan tidak hanya
semata-mata belajar disekolah  saja  tetapi  dengan dirumah juga dan
tidak hanya disekolah saja mereka belajar tetapi dirumah juga akan
diterapkan hal yang sama seperti, kedisiplinan, tanggung jawab,
memiliki sikap spiritual, budi pekerti yang baik, dan hal-hal yang
bernilai positif lainnya..73

Informan  adalah  orang tua dari  Indayani siswi kelas X.  wawancara

dilakukan diruang tamu. Dan  pertanyaan  yang  disampaikan  seputar  upaya

yang  dilakukan orang tua terhadap pembinaan  perilaku  belajar  siswa.

Dari  hasil  wawancara terungkap  bahwa upaya yang dilakukan yaitu
dengan membiasakan  anak  belajar selepas dari sekolah yaitu dirumah.
Beliau mengakatan bahwa jika anak saya belajar dirumah dan disekolah
maka  ilmu pengetahuannya  akan  bertambah  tidak  hanya untuk
dirinya tetapi untuk orang lain juga.74

Informan  adalah  guru  Bahasa Indonesia. Wawancara  dilakukan

diruang guru ketika  beliau sedang  melakukan  pekerjaan sekolah  dan

pertanyaan yang disampaikan seputar upaya yang dilakukan guru terhadap

pembinaan perialku belajar.

Dari hasil wawancara terungkap bahwa upaya yang dilakukan yaitun
dengan pemberian nasehat.Menurut  beliau  nasehat nasehat itu terdiri
dari  dua  macam  yaitu  nasehat  lunak dan agak lunak. Nasehat lunak
adalah  kata-kata  dengan  nada  halus dan pelan yang  disampaikan oleh
guru pada siswanya dan mengandung  larangan bahwa  perbuatan  itu
tidak  baik  jika dilakukan. Semacam  ini diberikan kepada siswa yang

73 Ibu Yani, Orang Tua Siswa, Wawancara,  Desa Puao Kecamatan Angata 7 Mei  2017
74Ibid
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nakal. Namun bagi siswa yang terlalu nakal, maka nasehat diberikan
dengan agak lunak yaitu kata-kata  yang mengandung nasehat disertai
dengan gertakan.75

Informan  adalah  kepala  sekolah  SMA Negeri 10 Konawe Selatan.

Wawancara dilakukan diruang kepalah sekolah dan pertanyaan yang

disampaikan seputar bentuk kerjasama orang tua dan guru terhadap pembinaan

perilaku belajar siswa.

Dari hasil wawancara  terungkap  bahwa  bentuk  kerjasama  yaitu
komunikasi  Via Telepon  dengan  cara ini dapat  mempermudah
pengawasan dan pemamtauan guru terhadap  anak  didiknya  diluar
sekolah ataupun disekolah  komunikasi ini dilakukan bilamana ada
salah satu anak  didiknya  yang  tidak  berangklat sekolah karena sakit
atau alpa. Dengan telepon maka gur dapat memperoleh informasi lebih
banyak dan jelas tentang anak yang bersangkutan.76

Observasi ini dilakukan untuk membandingkan dan memperkuat

hasil wawancara dengan Pardin, S.Pd tentang adanya upaya yang dilakukan

oleh guru terhadap pembinaan perilaku belajar siswa yaitu dengan  pemberian

nasehat  yang  lunak. Observasi diruang  kelas  ketika  sedang  mengajar

pelajaran  Kimia dikelas  XI

Daris  hasil pengamatan  diperoleh  bahwa ternyata hal ini benar-benar
telah dilakukan  bapak  Pardin, S.Pd saat sedang  mengajar. Saat itu ada
siswa yang sedang bermain  dibelakang  ketika sedang  berlangsung
proses  pembelajaran  kemudian  bapak guru  menegur siswa tersebut
dengan kata-kata yang sangat lembut ‘’tolong kamu perhatikan bapak
ketika lagi menjelaskan agar nanti tidak  menimbulkan banyak
pertanyaan yang kamu tidak ketahui karena tidak memperhatikan bapak
sedang menjelaskan’’nasehat ini  memang  bapak Pardin, S.Pd selalu
berikan  kepada  siswa-siswanya  baik  didalam   ruangan kelas  maupun

75 Yermia Sajan Lande, S.Pd, Guru, Wawancara. SMA Negeri 10 Konawe Selatan6 Mei
2017

76Liy. S.Pd, Kepala Sekolah, Wawancara, SMA Negeri 10 Konawe Selatan 6 Mei 2017
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diluar  kelas,  dan  memang  bapak Pardin, S.Pd  ini  selalu  dihormati
dan disegani  oleh  siswa  siswinya. 77

Informan adalah kepala sekolah SMA Negeri 10 Konawe

Selatan.Wawancara dilakukan diruang kepala sekolah dan pertanyaan yang

disampaikan seputar bentuk kerjasama orang tua dengan guru terhadap

pembinaan perilaku belajar siswa serta factor yang menjadi kendalanya.

Dari hasil  wawancara  terungkap bahwa bentuk kejrasama yaitu dengan
adanya wali siswa. Pertemuan wali siswa yang  dimaksudkan  adalah
suatu kegiatan yang berupa kajian yang dilakukan antara pihak sekolah
dengan orang tua siswa yang melibatkan narasumber yang bertugas
memberikan materi  seputar  pendidikan  anak, susai dengan tema  yang
telah  tertera  dalam  undangan  sedangkan  kendalanya  yaitu  masala
waktu, ada yang beralasan tugas lain yang tidak boleh ditinggalkan,
ataupun karena suda letih bekerja seharian kurangnnya kesadaran dari
orang tua untuk  mengahdiri undangan dari sekolah khususnya
pertemuan  wali  siswa  juga menjadi  kendalanya.78

E. Angket
Interprestasi koefisien korelasi nilai angket menunjukan bahwa saling

berkaitan dengan hasil wawancara dimana angket memiliki nilai 0,60-0,79%

hal ini lah yang menguatkan hasil wawancara bahwa memang sejalan antara

wawancara dan juga angket tentang model kerjasama orang tua dengan guru

terhadap pembinaan perilaku belajar pada siswa SMA Negeri 10 Konawe

Selatan

77 Pardin,S.Pd, Guru, Wawacara, SMA Negeri 10 Konawe Selatan 6 Mei 2017

78Liy. S.Pd, Kepala Sekolah, Wawancara, SMA Negeri 10 Konawe Selatan 6 Mei 2017
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BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasakan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Model Kerjasama Orang Tua Dengan Guru Terhadap Pembinaan

Perilaku Belajar Pada Siswa SMA Negeri 10 Konawe Selatan telah berjalan

dengan baik, dengan bentuk-bentuk kerjasama yang sering di lakukan dari

pihak sekolah melalui kerjasma extrakurikuler: yakni : (1)komunikasi

langsung antara orang tua dengan guru : (2)komunikasi melalui via telepon:

(3)kunjungan guru kerumah orang tua : (4)pertemuan wali murid.  Dan

kegiatan-kegiatan lainnya sehingga para siswa tidak hanya mendapatkan

sumber pengetahuan dijam sekolah saja melainkan mendapat sumber

pengetahuan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

2. Dalam upaya meningkan terhadap pembinaan perilaku belajar pada siswa

SMA Negeri 10 Konawe Selatan. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi

yaitu : kualitas guru, pembinaan belajar, infrastruk pembelajaran, dan

intensitas kerjasama keluarga, sekolah dan masyarakat.

3. Ada beberapa faktor yang mendukung dan menghambat kerjasama yang

telah dilakukan oleh orang tua dan guru terhadap pembinaan perilaku

belajar siswa yaitu : Faktor pendukung dari pihak orang tua yang

memberikan sikap keterbukaan, peran sertanya dalam mengikuti pertemuan

di sekolah, serta dukungan terhadap program-program sekolah. Adapun

72
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faktor penghambatnya adalah sebagian dari orang tua mempunyai banyak

kesibukan, kurangnya perhatian terhadap anak, serta kurangnya kesadaran

akan pentingnya kerjasama dengan pihak sekolah terhadap pembinaan

perilaku belajar pada siswa : Faktor pendukung dari pihak guru atau sekolah

adalah sebagian guru yang telah memiliki kemampuan mencakup

kompetensi personal, sosial, dan profesional yang ditunjang dengan

berbagai fasilitas sekolah seperti lingkungan  kelas yang kondusif, media

pembelajaran yang cukup memadai, serta berbagai program dekolah yakni

pertemuan wali murid, komunikasi via telepon, komunikasi langsung antara

orang tua dan guru, serta kunjungan kerumah orang tua. Adapun : faktor

penghambat dari guru adalah kurang maksimalnya guru dalam menangani

siswa dikarenakan sebagian guru mengajar tidak hanya disatu tempat.

B. Saran-saran

Dengan memacu pada kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan

beberapa hal dalam bentuk saran berikut :

1. Orang tua sangat berperan dalam melakukan pengawasan terhadap segala

aktivitas anak selama di rumah. Oleh karena itu diharapkan agar orang tua

semakin menyadari akan arti pentingnya pembinaan perilaku belajar pada

anak-anaknya, serta lebih mempererat hubungan kerjasama dengan pihak

sekolah demi kebaikan bersama.

2. Kepada pihak guru atau sekolah agar senantiasa menjaga hubungan yang

baik kepada orang tua siswa dan juga masyarakat agar kerjasama dalam hal



74

pendidikan yang suda berjalan saat ini dapat dipertahankan dan berjalan

terus menerus.

3. Untuk siswa juga harus mentaati orang tua mengikuti segala yang

diperintakan, belajar disiplin ketika berada dilingkungan keluarga, dan juga

mentaati segala perinta guru, ketikah berada dilingkungan sekolah karena

dalam hal ini guru bertanggung jawab dalam hal pendidikan siswa dan

kedisiplinan siswa, bertanggung jawab akan keberhasilan siswa dalam

proses belajar disekolah. Dll.
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Wawancara, SMA Negeri 10 Konawe Selatan 13 mei 2017

Yermian Sajan Lande, S.Pd. Guru SMANegeri 10 Konawe selatan, Wawancara,

SMA Negeri 10 Konawe Selatan 14 mei 2017

Azhari Sahry, S.Pd ,Wakasek Kurikulum SMANegeri 10 Konawe selatan,

Wawancara, SMA Negeri 10 Konawe Selatan 14 aprili 2017

Marjuna ,Orang Tua Siswa/Anggota Komite Sekolah, Wawancara, SMA Negeri

10 Konawe Selatan 14 mei 2017

Halis, S.Pd, Ketua Anggota Komite Sekolah SMA Negeri 10 konawe selatan

Wawancara, SMA Negeri 10 Konawe Selatan 14 mei 2017

Tina Akhir, S.Pd.I,  Guru, Wawancara,SMA Negeri 10 Konawe Selatan 23 April

2017

Ibid.SMA Negeri 10 Konawe Selatan

Samsudin, S.Pd, Guru SMA Negeri 10 Konawe SelatanWawancara, SMA Negeri

10 Konawe Selatan 23 april  2017.

ibu Yaniselaku, Orang Tua Siswa,Wawancara, Desa Puao Kecamatan Angata  23

april 2017

Bidarni Siswi Kelas XI SMANegeri 10 Konawe selatan, SMA Negeri 10

Konawe Selatan 29 mei 2017

Tina Akhir, S.Pd.I. Guru SMANegeri 10 Konawe selatan,Wawancara, Landono,

SMA Negeri 10 Konawe Selatan 29 mei 2017.

Raena, Orang Tua Sisw, Wawancara, Desa Puao Kecamatan Angata 5 mei 2017

Liy,S.Pd,.Kepala Sekolah SMANegeri 10 Konawe selatan, Wawancara, SMA

Negeri 10 Konawe Selatan 6 mei  2017.

Indayani , Siswa kelas X, Wawancara, SMA Negeri 10 Konawe Selatan 23 April

2017
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Aryanto, S.Pd, Guru, Wawancara, SMA Negeri 10 Konawe Selatan 29 April 2017

Liy. S.Pd, Kepala Sekolah, Wawancara,SMA Negeri 10 Konawe Selatan 29

April 2017

Ibu Raena , Orang Tua Siswa, Wawancara, Desa Puao Kecamatan Angata 5 Mei

2017

Bidarni, siswa kelas XI, Wawancara, SMA Negeri 10 Konawe Selatan 5 Mei 2017

Bidarni , siswa kelas XI, Wawancara, SMA Negeri 10 Konawe Selatan 6 Mei

2017

Ibu Yani, Orang Tua Siswa, Wawancara, Desa Puao Kecamatan Angata 7 Mei

2017

……………………………wawancara, Desa Puao Kecamatan Angata 4 Mei

2017

Yermia Sajan Lande, S.Pd, Guru, Wawancara. SMA Negeri 10 Konawe Selatan 6

Mei 2017

Liy. S.Pd, Kepala Sekolah, Wawancara, SMA Negeri 10 Konawe Selatan  6 Mei

2017

Pardin,S.Pd, Guru, Wawacara, SMA Negeri 10 Konawe Selatan 6 Mei 2017

Liy. S.Pd, Kepala Sekolah, Wawancara, SMA Negeri 10 Konawe Selatan 6 Mei

2017
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Lampiran I Daftar Nama-Nama Informan

No Nama Tanda Tangan

1 Liy, S.Pd 1

2 Tina Akhir, S.Pd.I 2

3 Yermia Sajan Lande, S.Pd 3

4 Samsuddin, S.Pd 4

5 Aryanto. S.Pd 5

6 Pardin. S.Pd 6

7 Astuti 7

8 Raena 8

9 Yani 9

10 Irma 10

11 Marjuna 11

12 Indayani 12

13 Bidarni 13

14 Wiranto 14

15 Rukmini 15
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Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Nama :

Jenis Kelamin :

Alamat :

1. Bagaimana bapak ibu di undang jika ada kegiatan yang diselenggarakan oleh

sekolah untuk melibatkan orang tua siswa?

a. Apakah Bapak Ibu menghadiri setiap undangan tersebut?

b. Dan bagaimana bentuk undangannya?

c. Dan bagaimana Bapak Ibu menanggapi undangan tersebut?

d. Apakah bapak ibu menghadiri undangan tersebut ?

2.Bagaimana dari sekolah sering melakukan kunjungan ke rumah orang Tua

siswa?

a. Apakah benar guru sering mengujungi orang tua  siswa?

b. Apa yang telah dibahas dalam kunjungan tersebut ?

c. Apa bapak ibu selalu melakukan hal tersebut ?

d. Dan bagaimana menurut bapak ibutentang kunjungan tersebut ?

3. Apakah ada surat peringatan dari guru kepada  orang tua jika anaknya sering

bolos sekolah?

a. Apakah memang surat peringatan tersebut hanya memberitahukantentang

perilaku siswa yang kurang baik atau yang lain-lainnya?

b. Apa tindakan Bapak Ibu setelah menerima surat peringatan dari sekolah?

c. Bagaimana cara Bapak Ibu menaggulangi hal tersebut ?

d. Apakah bapak ibu menyukai carah seperti ini ?
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4.Apakah guru sering  menelfon ke orang tua  siswauntuk memberitahukan apa

saja yang suda terjadi kepada anak-anaknya di sekolah?

a. BagaimanaBapakIbumenerima jika dari pihak sekolah menelfon ?

b. bagaimana carah bapak ibu menanggapi hal ini ?

c. Apakah bapak ibu tidak suka jika dari pihak sekolah menelfon?

d. Apakah dengan cara ini anak bapak ibu akan selalu terawasi dari pihak

sekolah?

5. Bagaimana pihaksekolahmemberikanbukukontrol siswauntuk orang tuasiswa?

a. Apakah pihak sekolah memberikan informasi tentang perilaku belajar

siswa kepada orang tua ?

b. Apakah benar buku kontrol siswa ini selalu di berikan oleh ke orang tua

siswa?

c. Apakah buku yang diberikan bapak ibu gunakan dengan baik ?

d. Dan seperti apa tanggapan bapak ibu tentang buku kontrol siswa ?

6. Bagaimana bentuk-bentuk informasi yang diberikan oleh pihak sekolah?

a. Apakah bapak ibu menaggapi hal tersebut dengan positif ?

b. Apa saja bentuk informasinya yang bapak ibu terima ?

c. Apakah dari pihak sekolah langsung menginformasikan tentang

perkembangan anak  ?

d. Apa pendapat bapak ibu tentang hal ini ?
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7. Apakah Raport yang biasanya di berikan setiap semester kepada para  siswa

dapat dipakai sebagai penghubung antara sekolah dengan  orang tua?

a. Apakah bapak ibu puas dengan nilai anak bapak ibu ?

b. Apakah ada catatan guru khususnya tertuju kepada bapak ibu jika ada ?

c. Apakah bapak ibu menerimanya dengan baik atau bagaimana ?

d. Bagaimana bapak ibumenaggapinya ?
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Lampiran 3 Transkip Observasi

1. pembinaan  perilaku  belajar siswa yaitu dengan menanamkan kejujuran  pada
siswa

Jawab :

Dari  hasil  pengamatan  diperoleh bahwa memang benar yang telah
dilakukan bahwa siswa tersebut mempunyai sifat yang  jujur seperti ketika
disuru mengerjakan soal tanpa harus melihat kisi-kisi yang telah dibuat
sebelumnya. Siswa tersebut benar-benar  melakukan  apa yang telah
diperintahkan oleh Guru. Jadi upaya Guru dalam menanamkan nilai kejujuran
ketika sedang  melakukan pembelajaran.

2. pembinaan  perliaku  belajar  siswa  yaitu  dengan  kegiatan  konsultasi
langsung  antara orang tua dan guru

Jawab :

Dari  hasil pengamatan  diperoleh  sedang berlasung proses konsultasi dari
ibu Astuti dengan ibu Raena (ibu dari bidarni siswi kelas XI). kepada guru
orang tua tersebut berkonsultasi seputar perilaku anaknya yang memang
perilakunya agak bandel. Beliau ingin mengetahui secarah langsung seputar
perilaku anaknya ketika disekolah  kepada gurunya. Pada hari  yang  lain
juga dilakukan  pengamatan  proses konsultasi antara ibu Tina Akhir,S.Pd
(guru pendais) dengan ibu  (orang tua dari bidarni kelas XI.

3. dengan  membiasakan  belajar ketika  pulang  sekolah dan bukan hanya
disekolah  saja  anak melakukan  pembelajaran.

Jawab :

Dari hasil pengamatan  diperoleh  bahwa  memang  benar ibu Yani telah
membiasakan  melakukan  mengerjakan tugas  sekolah  dan tidak hanya
semata-mata belajar disekolah  saja  tetapi  dengan dirumah juga dan tidak
hanya disekolah saja mereka belajar tetapi dirumah juga akan diterapkan hal
yang sama seperti, kedisiplinan, tanggung jawab, memiliki sikap spiritual,
budi pekerti yang baik, dan hal-hal yang bernilai positif lainnya.

4. terhadap pembinaan perilaku belajar siswa yaitu dengan  pemberian  nasehat
yang  lunak.

Jawab :

Daris  hasil pengamatan  diperoleh  bahwa ternyata hal ini benar-benar telah
dilakukan  bapak  Pardin, S.Pd saat sedang  mengajar. Saat itu ada siswa yang
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sedang bermain  dibelakang  ketika sedang  berlangsung  proses
pembelajaran  kemudian  bapak guru  menegur siswa tersebut dengan kata-
kata yang sangat lembut ‘’tolong kamu perhatikan bapak ketika lagi
menjelaskan agar nanti tidak  menimbulkan banyak pertanyaan yang kamu
tidak ketahui karena tidak memperhatikan bapak sedang
menjelaskan’’nasehat ini  memang  bapak Pardin, S.Pd selalu  berikan
kepada  siswa-siswanya  baik  didalam   ruangan kelas  maupun  diluar  kelas,
dan  memang  bapak Pardin, S.Pd  ini  selalu  dihormati  dan disegani  oleh
siswa siswinya.
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lampiran4 transkip wawancara

5. bentuk  kerjasama  yang  dilakukan orang tua dan guru terhadap pembinaan
perilaku belajar siswa.

Jawab :

Dari hasil wawancara terungkap bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan
dengan  melakukan  konsultasi langsung antara orang tua dan guru kegiatan
ini diharapkan antara orang tua dan guru mendapatkan titik temu dalam
mengatasi permasalahan siswa yang berhubungan dengan perilaku belajar.
Dengan adanya konsultasi secarah terbuka, orang tua dapat memperoleh
pengetahuan dan pengalaman dari guru tentang cara mendidik anak yang
tepat, sebaliknya para guru juga memperoleh keterangan dari orang tua
tentang kehidupan, sifat, dan perilaku siswanya. Jadi kedua bela pihak
berkesempatan  kepada anak serta dapat menjauhkan pandangan yang keliru
dan pendapat yang salah sehinggah dapat menghindari salah pengertian yang
mungkin timbul antara orang tua dan guru. Bentuk kerjasama juga bisa
dilakukan melalui via telepon

6. Menyangkut bentuk  kerjasama yang terjalin antara orang tua dan guru
terhadap pembinaan perilaku belajar siswa.

Jawab :

Dari hasil wawancara  terungkap bahwa bentuk  kerjasama  yang  dilakukan
dengan kunjungan kerumah orang tua siswa. Kunjungan guru tersebut karena,
merasa bahwa anaknya sungguh-sungguh diperhatikan. Bagi anak sendiri
akan lebih merasa segan dan hormat kepada gurunya yang telah kepada
gurunya. Selain kunjungan kerumah juga dilakukan  oleh  guru  ketika ada
waktu senggang  untuk  sekedar  bersilahturahmi dan untuk  mengenal  lebi
dekat dengan keluarga  anak  didiknya serta perilaku siswanya ketika
dirumah.

7. bentuk  kerjasama  yang  terjalin antara guru dan orang  tua terhadap
pembinaan perilaku belajar siswa.

Jawab :

Dari  hasil  wawancara  terungkap  bahwa  bentuk kerjasama  yang dilakukan
dengan kunjungan kerumah orang tua siswa. Kunjungan  ini  dilakukan
ketika anaknya yang  bernama  Bidarni  sedang sakit. Beliau  mengatakan
pada saat itu  beberapa guru beserta  teman-teman satu  kelas  ananknya
datang  menjenguk  anaknya  yang sedang sakit.
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8. kebenaran tentang adanya kunjungan guru kerumah orang tua siswa seperti yang
telah dituturkan  Bapak  kepalah  sekolah dan orang tua.

Jawab :

Dari  hasil  wawancara  terungkap  bahwa  memang benar adanya kegiatan
kunjungan  kerumah orang tua siwa. Ketika dia sakit  beberapa guru beserta
teman-teman satu  kelas anaknya datang  menjenguk.

9. seputar  upaya  yang  dilakukan orang tua terhadap pembinaan  perilaku  belajar
siswa.

Jawab :

Dari  hasil  wawancara terungkap  bahwa upaya yang dilakukan yaitu dengan
membiasakan  anak  belajar selepas dari sekolah yaitu dirumah. Beliau
mengakatan bahwa jika anak saya belajar dirumah dan disekolah  maka  ilmu
pengetahuannya  akan  bertambah  tidak  hanya untuk dirinya tetapi untuk orang
lain juga

10. seputar upaya yang dilakukan guru terhadap pembinaan perialku belajar.
Jawab :

Dari hasil wawancara terungkap bahwa upaya yang dilakukan yaitun dengan
pemberian nasehat.Menurut  beliau  nasehat nasehat itu terdiri  dari  dua  macam
yaitu  nasehat  lunak dan agak lunak. Nasehat lunak adalah  kata-kata  dengan
nada  halus dan pelan yang  disampaikan oleh guru pada siswanya dan
mengandung  larangan bahwa  perbuatan  itu tidak  baik  jika dilakukan.
Semacam  ini diberikan kepada siswa yang nakal. Namun bagi siswa yang terlalu
nakal, maka nasehat diberikan dengan agak lunak yaitu kata-kata  yang
mengandung nasehat disertai dengan gertakan.

11. kerjasama orang tua dan guru terhadap pembinaan  perilaku belajar

siswa.

Jawab :

Dari hasil wawancara  terungkap  bahwa  bentuk  kerjasama  yaitu
komunikasi  Via Telepon  dengan  cara ini dapat  mempermudah pengawasan
dan pemamtauan guru terhadap  anak  didiknya  diluar sekolah ataupun
disekolah  komunikasi ini dilakukan bilamana ada salah satu anak
didiknya  yang  tidak  berangklat sekolah karena sakit atau alpa. Dengan
telepon maka gur dapat memperoleh informasi lebih banyak dan jelas tentang
anak yang bersangkutan.
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12. kerjasama orang tua dengan guru terhadap pembinaan perilaku belajar

siswa serta factor yang menjadi kendalanya.

Jawab :

Dari hasil  wawancara  terungkap bahwa bentuk kejrasama yaitu dengan
adanya wali siswa. Pertemuan wali siswa yang  dimaksudkan  adalah suatu
kegiatan yang berupa kajian yang dilakukan antara pihak sekolah dengan
orang tua siswa yang melibatkan narasumber yang bertugas  memberikan
materi  seputar  pendidikan  anak, susai dengan tema  yang  telah  tertera
dalam  undangan  sedangkan  kendalanya  yaitu  masala waktu, ada yang
beralasan tugas lain yang tidak boleh ditinggalkan, ataupun karena suda letih
bekerja seharian kurangnnya kesadaran dari orang tua untuk  mengahdiri
undangan dari sekolah khususnya  pertemuan  wali  siswa  juga menjadi
kendalanya.
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Lampiran 5 Angket (Untuk Orang Tua Dan Guru)

Nama Guru :

Jeniskelamin :

Alamat :

1. Sekolah mengundang orang tua kesekolah untuk rapat atau kegiatan-kegiatan

tertentu

a. selalu c. kadang-kadang

b.sering d. tidak pernah

2.Sekolah melibatkan orang tua siswa dalam organisasi sekolah

a. selalu c. kadang-kadang

b.sering d. tidak pernah

3. Guru mengunjungi rumah orang tua siswa pada saat-saat tertentua

a. selalu c. kadang-kadang

b.sering d. tidak pernah

4. Guru mengadakan pertemuan khusus dengan orang tua siswa secarah rutin

a. selalu c. kadang-kadang

b.sering d. tidak pernah

5. Sekolah mengirim surat untuk orang tua jika siswa mengalami masalah

disekolah

a. selalu c. kadang-kadang

b.sering d. tidak pernah
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6. Guru berkomunikasi dengan siswa jika ada hal yang ingin dibicarahkan

a. selalu c. kadang-kadang

b.sering d. tidak pernah

7. Guru selalu memberikan tugas rumah kepada siswa

a. selalu c. kadang-kadang

b.sering d. tidak pernah

8. Guru selalu menginformasikan tentang keadaan anak kepada orang tua siswa

a. selalu c. kadang-kadang

b.sering d. tidak pernah

9. Sekolah mengundang orang tua siswa pada saat penerimaan raport

a. selalu c. kadang-kadang

b.sering d. tidak pernah

10. Guru mengsosialisasikan tengtang program kerjah sekolah kepada orang tua

siswa

a. selalu c. kadang-kadang

b.sering d. tidak pernah

11. Sekolah mengadakan penyuluhan tentang cara mendidik anak

a. selalu c. kadang-kadang

b.sering d. tidak pernah

12. Sekolah menjalin kerja sama dengan ibu majelista’lim

a. selalu c. kadang-kadang
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b.sering d. tidak pernah

13. Sekolah mengirimkan surat peringatan jika sianak sering membolos

a. selalu c. kadang-kadang

b.sering d. tidak pernah

14. Guru mengirimkan surat peringatan jika anak melakukan keributan disekolah,

misalnya, tawuran.

a. selalu c. kadang-kadang

b.sering d. tidak pernah

15. Sekolah memberikan bukuh portofolio kepada siswa

a. selalu c. kadang-kadang

b.sering d. tidak pernah
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Lampiran 6 (Analisis Inferensial Data Penelitian)

Langkah awal, maka terlebih dahulu
dibuat tabel analisis inferensial data penelitian, yaitu sebagai berikut :

NO X Y X2 Y2 XY
1 57 55 3249 3025 3135

2 55 53 3025 2809 2915

3 55 52 3025 2704 2860

4 55 54 3025 2916 2970

5 51 53 2601 2809 2703

6 57 53 3249 2809 3021

7 56 56 3136 3136 3136

8 56 53 3136 2809 2968

9 53 51 2809 2601 2703

10 53 52 2809 2704 2756

11 52 50 2704 2500 2600

12 59 52 3481 2704 3068

13 48 48 2304 2304 2304

14 52 51 2704 2601 2652

15 55 53 3025 2809 2915

16 46 47 2116 2209 2162

17 53 54 2809 2916 2862

18 55 57 3025 3249 3135

19 60 58 3600 3364 3480

20 57 54 3249 2916 3078

Jumlah 1085 1056 59081 55894 57423
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Berdasarkan tabel analisis inferensial di atas, maka untuk mengetahui

besarnya pengaruh variabel X yakni, kerjasama orang tua dengan guru terhadap

variabel Y, yakni pembinaan perilaku belajar siswa SMAN 10 Konawe Selatan,

maka digunakan rumus regresi linear sederhana :

= a + bx

Dimana untuk menghitungnya terlebih dahulu, dihitung nilai a dan b,

masing-masing dengan rumus :

b =
(∑ ) (∑ ∑ )(∑ ) (∑ )

a =
∑ ( .∑ )

Maka dapat diperoleh hasil analisis regresi linear sederhana dengan

rincian sebagai berikut :

b =
( . ) ( . )( ) ( )

=

=

= 1,45

a =
( , . )

=
( )

=
,

= 52,72

Maka dengan demikian, dapat didapatkan persamaan :
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Y = 52,72  + 1,45X

Untuk mengetahui nilai koefisien korelasi yang terjadi antara kerjasama

orang tua dengan guru terhadap pembinaan perilaku belajar siswa SMAN 10

Konawe Selatan, maka digunakan rumus product moment pearson dengan rumus

:

Diketahui rumus :

rxy =
∑ (∑ )(∑ ){ ( ∑ ) (∑ ) }{( ∑ (∑ ) }

Maka dapat dihitung :

rxy=
( ) ( . ){ ( ) ( } { ( ) ( ) }

=
( ) ( )( ) ( ).( ) ( )

= ( ) .( )
=

=

= 0,777

Interprestasi Koefisien Korelasi

Interval Hubungan

0,00 - 0,199
0,20 - 0,399
0,40 - 0,599
0,60 - 0,079
0,80 - 1,00

Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Kuat

Sangat Kuat
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Lampiran 1
Distribusi skor angket variabel X : Kerja Sama Orang Tua Dengan Guru

No Item Angket Jmlh %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 57 95
2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 55 91.66
3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 55 91.66
4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 55 91.66
5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 2 4 4 2 51 78.33
6 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 57 95

7 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 56 93.33
8 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 56 93.33
9 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 53 88.33
10 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 53 88.33
11 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 52 86.66
12 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 98.33
13 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 48 80
14 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 52 86.66
15 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 55 91.66
16 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 46 76.66
17 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 53 88.33
18 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 55 91.66
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 60 100
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 57 95

Jumlah 1085

Keterangan :
Mean 54.25

Modus 55
Median 55

Nilai Maximal 60
Nilai Minimum 46
Standar Deviasi 3.400851

Lampiran 2
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Distribusi skor angket variabel Y : Pembinaan Perilaku Belajar Siswa

No Item Angket Jmlh %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 55 94.82
2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 53 91.37
3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 2 52 89.65
4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 54 93.10
5 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 53 91.37
6 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 4 53 91.37

7 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 56 93.33
8 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 53 91.37
9 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 3 4 3 3 4 51 87.93
10 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 52 89.65
11 4 4 2 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 4 2 50 86.20
12 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 52 89.65
13 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 4 2 4 2 48 82.75
14 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 2 51 87.93
15 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 53 91.37
16 4 2 2 4 3 3 4 4 1 3 2 3 3 4 4 47 81.03
17 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 54 93.10
18 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 57 98.27
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 58 100
20 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 54 93.10

Jumlah 1056

Keterangan :

Mean 52.8
Modus 53
Median 53

Nilai Maximal 58
Nilai Minimum 47
Standar Deviasi 2.687202
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Lampiran 7 (Dokumentasi Saat Wawancara)

Dukumentasi bersama kepalah sekolah SMA Negeri 10 Konawe Selatan:

Dokumtasi bersama dengan guru SMA Negeri 10 Konawe Selatan:
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Dokumtasi bersama dengan guru SMA Negeri 10 Konawe Selatan:

Dokumtasi bersama dengan guru SMA Negeri 10 Konawe Selatan:
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Dokumtasi bersama dengan guru SMA Negeri 10 Konawe Selatan:

Dokumtasi bersama dengan guru SMA Negeri 10 Konawe Selatan:
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Dokumtasi bersama dengan siswa SMA Negeri 10 Konawe Selatan:

Dokumtasi bersama dengan siswa SMA Negeri 10 Konawe Selatan:



22

Dokumtasi bersama dengan siswa SMA Negeri 10 Konawe Selatan:

Dokumtasi bersama dengan siswa SMA Negeri 10 Konawe Selatan:
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Dokumentasi antara guru dan siswa SMA Negeri 10 Konawe Selatan:

Dokumentasi saat siswa sedang menerima sebuah materi dari guru SMA Negeri
10 Konawe Selatan:
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Dokumentasi saat siswa sedang menerima sebuah materi dari guru SMA Negeri
10 Konawe Selatan:
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