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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Pola Kerja sama Guru dan Orang Tua

1. Pengertian Pola dan Kerja sama

Menurut kamus besar bahasa indonesia pola dapat diartikan bentuk  atau

model atau rancangan.1 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.2 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.3

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

1Dep. Pend. Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta :Balai Pustaka,
1990), h.601

2Ibid,h. 304
3Soerjono Soekanto, Solidaritas Sosial (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 66.
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anak didiknya. Demikian pula orang tua dapat mengetahui  kesulitan yang

dihadapi anak-anaknya di sekolah.4

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. Peranan Guru Dalam Pembelajaran

Guru atau disebut juga dengan tenaga kependidikan memegang peranan

yang sangat penting baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum,

lebih lanjut dikemukakan bahwa guru adalah perencana, pelaksana dan

pengembang kurikulum bagi kelasnya.5

Perkataan guru mempunyai nilai yang agung dan sakral. Kata guru

apabila diambil dari perkataan dan pepatah jawa yang merupakan kepanjangan

dari kata gu: di gugu yaitu dipercaya, dipegang kata-katanya. Sedang kata ru:

ditiru, yaitu diteladani tingkah lakunya.

Jadi guru adalah suatu perilaku seseorang yang dapat ditiru dan dicontoh

baik ucapan maupun tingkah lakunya. Oleh karena itu tugas guru sangat berat,

maka pantaslah guru mendapat penghargaan pahlawan tanpa tanda jasa. Karena

gurulah sehingga pembangunan bangsa dan negara dapat terwujud dan karena

gurulah maka kebodohan dapat diberantas baik melalui pendidikan formal maupun

non formal.

4M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2000), h. 126-127.

5E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008), h. 13
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Guru menurut Mohammad Yamin dalam bukunya pengantar ilmu

pendidikan adalah guru merupakan tugas lapangan dalam pendidikan yang bergaul

secara langsung dengan murid dan objek pokok dalam pendidikan, karena itu

seorang guru harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan.6

Dari beberapa pengertian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan

bahwa guru adalah orang yang patut didengar dan diteladani, yang mengemban

tugas serta tanggung jawab pendidikan demi terbentuknya peribadi yang

sempurna, berrguna bagi keluarga, masyarakat, agama dan negara.

Keseluruhan proses pendidikan, khususnya proses pembelajaran di

sekolah dan madrasah, guru memegang peran utama yang amat penting. “Perilaku

guru dalam proses pembelajaran, dapat memberi pengaruh dan corak yang kuat

bagi pembinaan perilaku dan kepribadian siswanya”7.

Perilaku guru hendaknya dapat memberikan pengaruh baik kepada

siswanya. Semua orang yakin bahwa guru memiliki andil yang sangat besar

terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah, Guru sangat berperan dalam

membantu perkembangan siswa untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara

optimal. Keyakinan ini muncul karena manusia adalah makhluk lemah, yang

dalam perkembangannya senantiasa membutuhkan orang lain sejak lahir, bahkan

pada saat meninggal masih membutuhkan orang lain. Semua itu menunjukkan

bahwa setiap orang membutuhkan orang lain dalam perkembangannya, demikian

halnya siswa, ketika orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah pada saat itu

6Moh. Yamin, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam,(Pasuruan: Garuda Buana, 1992), h. 31
7Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama IslamBerbasis Integrasi dan

Kompetens, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 164.
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juga ia menaruh harapan terhadap guru, agar anaknya dapat berkembang secara

optimal.

Minat, bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimilki oleh siswa

tidak berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Dalam kaitan ini guru perlu

“memperhatikan siswa secara individual, karena antara satu siswa dengan yang

lain memiliki perbedaan yang sangat mendasar”8.

Memahami uraian di atas, betapa besar jasa guru dalam membantu

pertumbuhan dan perkembangan para siswa. Mereka memiliki peran dan fungsi

yang sangat penting dalam membentuk kepribadian siswa, guna menyiapkan dan

mengembangkan sumber daya manusia (SDM), serta mensejahtrakan masyarakat,

negara dan bangsa.

Peranan penting guru dalam pembelajaran adalah sebagai director of

learning (direktur belajar). Artinya, “setiap guru diharapkan untuk pandai-pandai

mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk mencapai keberhasilan belajar (kinerja

akademik) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sasaran kegiatan

pembelajaran”9. Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa peranan guru dalam

pembelajaran dan dunia pendidikan modern seperti sekarang semakin meningkat

dan sekedar pengajar menjadi direktur belajar. Konsekuensinya, tugas dan

tanggung jawab gurupun menjadi lebih kompleks dan berat pula.

Perluasan dan tanggung jawab guru tersebut membawa konsekuensi

timbulnya fungsi-fungsi khusus yang menjadi bagian integral (menyatu) dalam

kompetensi profesionalisme keguruan yang disandang oleh para guru. Menurut

8E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 35.
9Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2008), h. 250
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Gagne yang dikutip Muhibbin Syah, setiap guru berperan sebagai: “1) Desainer of

instructiaon (perancang pengajaran), 2) Manager of instruction (pengelola

pengajaran), 3) Evaluator of student learning (penilai prestasi be1ajar siswa)”10.

a. Guru sebagai designer of instruction

Guru sebagai designer of instruction (perancang pengajaran). Peran ini

menghendaki guru untuk senantiasa mampu dan siap merancang kegiatan

pembelajaran yang berhasilguna dan berdayaguna.

Mewujudkan peran tersebut, setiap guru memerlukan pengetahuan yang

memadai mengenai prinsip-prinsip belajar sebagai dasar dalam rnenyusun

rancangan kegiatan pembelajaran. Rancangan tersebut sekurang-kurangnya

meliputi hal-hal scbagai berikut:

1) Memilih dan menentukan materi pembelajaran.

2) Merumuskan tujuan penyajian materi pembelajaran.

3) Memilih metode penyajian materi pembelajaran yang tepat.

4) Menyelenggarakan kegiatan evaluasi prestasi belajar.

b. Guru sebagai manager of instruction

Guru sebagai manager of instruction, artinya guru sebagai pengelola

pengajaran. Peran ini menghendaki kemampuan guru dalam mengelola

(menyelenggarakan dan mengendalikan) seluruh tahapan dalam kegiatan

pembelajaran. Dalam kegiatan pengelolaan pembelajaran yang terpenting adalah

menciptakan kondisi dan situasi sebaik-baiknya, sehingga memungkinkan para

siswa secara berdayaguna dan berhasilguna.

10Ibid.,
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c. Guru sebagai evaluator of student learning

Guru sebagai evaluator of student learning, yakni sebagai penilai hasil

pembelajaran siswa. Peran ini menghendaki guru untuk senantiasa mengikuti

perkembangan taraf kemajuan prestasi belajar atau kinerja akademik siswa dalam

setiap kurun waktu pembelajaran. Pada dasarnya, kegiatan evaluasi prestasi

belajar itu seperti kegiatan belajar itu sendiri, yakni kegiatan akademik yang

memerlukan kesinambungan. Evaluasi, idealnya berlangsung sepanjang waktu

selama kegiatan pembelajaran tetap.

3. Peranan Orang Tua Dalam Pembelajaran

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang yang menjalankan

hubungan-hubungan kemanusiaan secara langsung terhadap anak. Dengan

demikian, sebuah keluarga memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap

anak dalam mengenalkan berbagai bentuk perilaku social. Pentingnya peran

keluarga ini juga dibatasi dalam hal pengalaman-pengalaman pertama bagi

kehidupan anak. Karena pengalaman-pengalaman tersebut dapat menjadi sumber

kepribadian. Maka, melalui lingkungan keluarga inilah ditetapkannya benih-benih

kepribadian, terbentuknya kerangka kepribadian dan karakteristik-karakteristiknya

yang sangat mendasar.

Kita tidak bisa mengabaikan peran keluarga dalam pendidikan. Anak-

anak sejak masih bayi hingga usia sekolah memiliki lingkungan tunggal, yaitu

keluarga. Oleh karena itu tidak mengherankan jika Gilbert menyatakan bahwa

kebiasaan yang dimiliki anak-anak sebagian besar terbentuk oleh pendidikan
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keluarga. Sejak bangun tidur hingga akan tidur lagi, anak-anak menerima

pengaruh dan pendidikan dari lingkungan keluarga.11

Proses pembelajaran di sekolah, peranan orang tua sangat penting.

Karena orang tua dapat pula dilibatkan dalam program pembelajaran dan

mengatasi kesulitan belajar siswa. Orang tua dapat membantu kesulitan siswa

dalam bidang pelajaran tertentu di rumah untuk memberi penjelasan atau jika

diperlukan mendatangkan guru les privat. Hal tersebut, menunjukkan bahwa peran

orang tua dalam proses pembelajaran sangat penting. Maksudnya orang tua bukan

saja menjamin kelangsungan hidup anaknya, menyediakan dana, sarana dan

prasana sekolah. Tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran oleh

anaknya di rumah. Dengan demikian, pemberdayaan peran orang tua merupakan

bagian yang sangat urgen.

Mohammad Syaifuddin berpendapat, bahwa ada tujuh jenis peran serta

orang tua dalam pembelajaran, yaitu:

a. Hanya sekadar pengguna jasa pelayanan pendidikan yang tersedia.
b. Memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga.
c. Menerima secara pasif apapun yang diputuskan oleh pihak yang terkait

dengan sekolah.
d. Menerima konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan kepentingan

sekolah.
e. Memberikan pelayanan tertentu.
f. Melaksanakan kegiatan yang telah didelegasikan atau dilimpahkan

sekolah.
g. Mengambil peran dalam pengambilan keputusan pada berbagai

jenjang.12

11Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), H. 251
12Muhammad Syaifuddin, et al.,Manajemen Berbasis Sekolah (Jakarta: Dirjendikti

Depdiknas, 2007), h. 11.
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B. Bentuk-bentuk Kerja sama Guru dan Orang Tua

Guru dan orang tua 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 tersebut memiliki prestasi. Dan demikian pula orang

tua akan lebih senang lagi bahkan bangga ketika anaknya memiliki prestasi.

Karena itu guru dan orang tua memiliki tujuan yang sama dalam mendidik.

Untuk dapat mewujudkan harapan tersebut, tentunya harus ada kerja

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

orangtua sangat penting karena dua pihak inilah yang setiap hari berhadapan

langsung 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

akan mendorong siswa untuk senantiasa melaksanakan tugasnya sebagai pelajar.

E. Mulyasa mengemukakan, “bahwa kerja sama guru dan orang tua dapat

dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, yaitu adanya kegiatan pembelajaran,

pengembangan bakat, pendidikan mental dan kebudayaan”13.

a. Kerja sama dalam proses pembelajaran

Seringkali dipahami bahwa kegiatan pembelajaran di sekolah tidak

memiliki hubungan dengan orang tua atau keluarga, hal ini sedikit keliru, karena,

setelah guru memberikan pelajaran (intrakurikuler) siswa diberi tugas

13E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: Rosdakarya, 2002), h. 145.
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(ekstrakurikuler) untuk diselesaikan di rumah. Disinilah peran orang tua dalam

kegiatan pembelajaran. Hal ini dimaksudkan, untuk memberikan bantuan dan

kemudahan belajar bagi siswa, misalnya dalam mengerjakan pekerjaan rumah,

orang tua harus membantu menjelaskan hal-hal yang belum diketahui oleh sang

anak. Bentuk kerja sama ini banyak memberi manfaat pada perkembangan

prestasi belajar siswa, sebab guru dan orang tua sama-sama memberi kemudahan

pada siswa untuk berkembang melalui bimbingan dan bantuan belajar.

b.  Kerja sama dalam pengembangan bakat

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama orang tua (keluarga),

sekolah, dan masyarakat. Sebagai pendidik, baik orang tua maupun guru

bertanggung jawab terhadap kesejahteraan jiwa anak. Kedua tokoh ini mempunyai

wewenang mengarahkan perilaku siswa dan menuntutnya mengikuti patokan-

patokan perilaku sebagaimana diinginkan.

Bagaimana cara mengetahui bakat anak yang dimiliki? Adakah cara

efektif yang dapat dilakukan agar mengetahui apakah ketertarikannya memang

dari bakat yang ada atau hanya sekadar kesenangan sementara? Untuk menjawab

pertanyaan itu, Agnes Tri Harjaningrum,  mengidentifikasi secara umum melalui

karakteristik anak berbakat, sebagai berikut:

1) Anak dengan mudah melakukan/mempelajari hal yang menjadi
bakatnya tanpa ada campur tangan orang lain.

2) Anak senang/tak merasa terbebani untuk berlatih atau mencoba
berkreasi dengan challenging (menantang).

3) Anak menyukai kreasi dan memiliki aspirasi (pemahaman dan
penghargaan) yang tinggi terhadap hal yang menjadi bakat dan
minatnya.

4) Anak tidak pernah merasa bosan dan selalu “mencari” kegiatan yang
berhubungan dengan keberbakatannya. Ia memilki motivasi internal
yang sangat kuat.
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5) Anak biasanya mempunyai kemampuan pada bidang tertentu yang
amat menonjol sekali dibanding dengan kemampuan lainnya.

6) Tanpa digali, kemampuannya sudah muncul sendiri14.

Mengidentifikasi bakat anak seperti di atas, orang tua dan guru bekerja

sama untuk melanjutkannya sesuai dengan kemampuan masing-masing anak atau

siswa agar tidak merasa kesulitan melanjutkan bakatnya. Misalnya siswa berbakat

dalam bidang pembelajaran di sekolah baik dibidang sains, dibidang keagamaan

maupun dibidang-bidang lainnya, peran orang tua dan guru bertanggung jawab

dan mendukungnya dengan sepenuh hati.

Orang tua dapat membantu guru dalam merencanakan dan

menyelenggarakan bakat siswa dalam hal kegiatan pembelajaran. Yakni

memberikan peluang kepada siswa untuk mengebangkan bakatnya, karena setiap

siswa memiliki bakat yang perlu dikembangkan. Pengembangan bakat anak ini

sangat baik dilakukan orang tua dan guru di sekolah. Selanjutnya E. Mulyasa

mengatakan :

“Kerja sama dalam bentuk pengembangan bakat dimaksudkan untuk
pengembangan bakat siswa agar dapat berkembang secara optimal. Hal
ini penting karena pada dasarnya pada waktu belajar siswa di sekolah
sangat terbatas sehingga pengembangan bakat tidak dilakukan secara
optimal. Dengan demikian, guru dapat memberitahukan kepada orang tua
siswa mengenai bakat-bakat atau potensi anak yang perlu dibina dan
dikembangkan di rumah.”15

Pembinaan dan pengembangan bakat siswa di rumah dapat dilakukan

langsung oleh orang tua atau keluarga untuk menitipkannya pada lembaga-

lembaga pendidikan luar sekolah, seperti pesantren dan pendidikan kursus

14Agnes Tn Harjaningrum, Peranan Orang Tua dan Praktisi dalam Membantu Tumbuh
Kembang Anak Berbakat melalui Pemahaman Teori dan praktek (Jakarta: Prenada Media Group,
2007), h. 77.

15E. Mulyasa, op. cit., h. 145.
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Iainnya. Dengan demikian, siswa yang belum berkembang secara optimal di

sekolah dapat disalurkan oleh orang tuanya ke tempat kursus-kursus lainnya. Hal

ini merupakan cara yang paling efektif yang dilakukan antara orang tua dan guru

untuk pengembangan bakat siswa dan untuk mencegah kenakalan siswa, serta

kecenderungan keterliban mereka dalam hal-hal negatif.

c. Kerja sama dalam pendidikan mental

Kehidupan rumah tangga kadang-kadang terjadi konflik antar suami dan

istri, sehingga turut mempengaruhi mental anak, Kondisi seperti ini juga tentu

dibutuhkan cara efektif untuk menanggulanginya. Dengan demikian, kerja sama

dalam bidang pendidikan mental dilakukan terutama untuk mcnghadapi masalah

kesulitan belajar siswa, karena kondisi rumah tangga yang kacau, misalnya siswa

tinggal bersama ibu tiri atau bapak tiri. Rumah tangga yang kurang kondusif

seperti ini sangat mempengaruhi mental siswa di sekolah, bahkan dia menjadi

pemurung atau frustasi. Situasi yang demikian, perlu diupayakan agar jangan

sampai menggaggu perkembangan kepribadian siswa. Jika di sekolah terdapat

asrama sekolah, “pihak sekolah dapat mengambil inisiatif untuk menyarankan

siswa tersebut tinggal di asrama agar pengaruh lingkungan keluarga yang kurang

kondusif dapat ditekan dan dikurangi sedemikian rupa”16.

Apa yang menjadi target dari bentuk kerja sama dibidang pendidikan

mental di atas adalah tercapainya tujuan kerja sama, yaitu menciptakan siswa

yang bermental baik, berprestasi dan berakhlak mulia.

16Ibid., h. 145.
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d. Kerja sama dalam bidang kebudayaan

Salah satu bidang kebudayaan yang dipelajari siswa di sekolah adalah

bahasa Indonesia, melihat pentingnya kebudayaan berbahasa Indonesia yang baik

dan benar, kerja sama dibidang ini juga diperlukan. Kerja sama dalam bidang

kebudayaan, terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Anak di sekolah diberi pelajaran bahasa Indonesia yang baik, tetapi di rumah

iklimnya tidak seperti di sekolah, perkembangan bahasanya pasti jelek. Oleh

sebab itu, orang tua harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehingga

baik situasi di rumah maupun di sekolah menunjang kemampuan berbahasa siswa.

Di samping itu juga perlu adanya disiplin, kebersihan, dan keindahan

berbusanapun perlu diusahakan agar serasi dengan keadaan pada saat itu.

Kerja sama dalam bidang kebudayaan tidak hanya bermanfaat bagi

pelestarian budaya bangsa, tetapi dapat pula memperkaya pengetahuan dan

kemampuan siswa dalam memahami ajaran agamanya dengan baik dan benar,

yaitu memiliki budaya yang Islami, misalnya pentingnya kebersihan, berbahasa

dan bertutur kata yang sopan, serta cara berbusana yang baik, dan lain sebagainya.

C. Komite sekolah

1. Pengertian Komite Sekolah

Komite sekolah berasal dari kata komite dan sekolah. Menurut kamus

besar bahasa indonesia, komite adalah sejumlah orang yang ditunjuk untuk

melakukan tugas tertentu.17 Kata sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk

belajar mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran (menurut

17Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka,2007), h. 584.



20

tingkatannya: dasar, lanjutan dan tinggi atau menurut jurusannya: dagang, guru,

tehnik pertanian dan sebagainya).18

Menurut Nanang Fattah dikemukakan bahwa komite sekolah merupakan

suatu badan atau lembaga non politis dan non profit, yang dibentuk berdasarkan

musyawarah yang demokratis oleh para stakeholders pendidikan ditingkat sekolah

sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawabterhadap

peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.19

Komite Sekolah berkedudukan disetiap satuan pendidikan, merupakan

badan mandiri yang tidak memiliki hubungan hierarki dengan lembaga

pemerintah. Tujuan komite sekolah adalah (1) mewadahi dan menyalurkan

aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan

program pendidikan di satuan pendidikan, (2) meningkatkan tanggung jawab dan

peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan (3) menciptakan

suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam

penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.20

Posisi komite sekolah berada di tengah-tengah antara orang tua murid,

murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dan sekolah

sebagai institusi, kepala sekolah, dinas pendidikan (wilayah), dan pemerintah

daerah di pihak lainnya. Keberadaan komite sekolah menjembatani kepentingan

keduanya. Peran komite sekolah dalam menjembatani kepentingan di antara

18Ibid, h. 113
19Nanang Fattah, Konsep Manajemen Berbasis Sekolah Dan Dewan Sekolah (Bandung:

Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 118
20Hasbullah, Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya

terhadap Penyelenggaraan Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 31
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masyarakat dan penyelenggara pendidikan senantiasa memerlukan kecermatan

identifikasi.21

2. Peranan Komite Sekolah

Ada empat peran utama komite sekolah (1) memberikan pertimbangan

(advisory agency), (2) memberikan dukungan (supporting agency), (3) mengawasi

penyelenggaraan pendidikan di sekolah (controlling agency), dan (4) penghubung

antara sekolah dengan orang tua siswa (mediator). Untuk menjalankan perannya,

komite sekolah memiliki fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen

masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, bertugas

mendorong orang tua dan masyarakat agar berpartisipasi dalam pendidikan serta

menggalang atau menggali potensi-potensi dana masyarakat untuk pembiayaan

penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut. Secara kelembagaan, komite

sekolah langsung dapat diawasi oleh masyarakat.22

Sinergi antara komite sekolah dan sekolah menyebabkan tanggung jawab

pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat

sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini masyarakat akan

dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan

di daerahnya. Melalui komite sekolah, masyarakat atau orang tua murid sebagai

penyumbang dana pendidikan di satuan pendidikan berhak menuntut sekolah

apabila pelayanan dari sekolah tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

21Soejoso, S., Komite Sekolah Perlu Proses Bertahap dan Komitmen Jangka
Panjang.http://kompas.com/kompas_cetak/0407/26/dikdaktika/1166549.htm.2004, 07 April 2017

22I. Kurniawan, Optimalisasi Komite Sekolah, http://www.pikiran_rakyat.com/
cetak/2006/012006/27/99 forumguru.htm.2005, 06 April 2017
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Disamping itu masyarakat melalui komite sekolah berhak mengetahui berbagai

kucuran dana yang mengalir ke sekolah.23

Salah satu indikator kinerja komite sekolah yaitu memberikan masukan

untuk penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS),

memberikan pertimbangan perubahan dan ikut mengesahkan RAPBS bersama

kepala sekolah.24

Memberdayakan dewan pendidikan dan komite sekolah mungkin

menjadi suatu alternatif dalam melakukan kontrol. Keterlibatan komite sekolah

bisa diawali dari penyusunan RAPBS. Keterlibatan komite sekolah mulai dari

proses awal ini memungkinkan komite sekolah melakukan kontrol. Kontrol dari

internal sekolah sulit diharapkan karena guru-guru dan siswa tidak mengetahui

informasi yang lengkap tentang proyek di sekolahnya. Ketertutupan pengelolaan

dana di tingkat sekolah dilakukan oleh kepala sekolah sehingga guru dan siswa

tidak bisa melakukan kontrol terhadap pengelolaan dana proyek tersebut. Kondisi

ini memerlukan keterlibatan dan kontrol dari masyarakat. Hal ini penting untuk

menghindari penyelewengan dan memenuhi aspek transparansi dalam

pengelolaan pendidikan dan dana pendidikan.

Selama ini keterlibatan masyarakat selalu diartikan menarik dana dari

masyarakat untuk pendidikan, terutama sekolah. Setelah itu masyarakat hampir

tidak pernah diberi tahu bagaimana dan untuk apa penggunaan dana tersebut.25

Oleh karena itu, peran Komite Sekolah sebagai wakil dari masyarakat dalam

23Mardiyono, Menyoal Peran Komite Sekolah. http://kompas.com/kompas_cetak/
0408/02/dikdaktika/1179910.htm. 2002, 06 April 2017.

24Dharma, S., Dewan Pendidikan : The Mission Impossible. http://satria
dharma.blogspot.com/2005/03. 2004, 06 Oktober 2017.
25 Hasbullah, Op cit,. Hal. 23
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melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan termasuk pengelolaan

dana pendidikan menjadi sangat penting.

D. Kajian Relevan

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau

pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan

plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan review terhadap kajian

yang pernah ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang setema dengan

penelitian yang dikaji oleh penulis mengenai pola kerja sama guru dan orang tua

dalam memberikan motivasi siswa, diantaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Arifiyanti, mahasiswa Jurusan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas

Negeri Jogjakarta, yang berjudul “Kerja Sama Antara Sekolah Dan Orang

Tua Siswa Di TK Se-Kelurahan Triharjo”. Berdasarkan hasil penelitian

menunjukkan bahwa bentuk kerja sama yang dilakukan antara lain:

parenting, komunikasi, volunteer, keterlibatan orangtua pada pembelajaran

anak di rumah, dan kolaborasi dengan kelompok masyarakat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Pratiwi mahasiswa Jurusan

Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu

Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah  Jakarta, yang

berjudul “Pola Komunikasi Antara Guru Dan Orang Tua Murid Di Sekolah

Dasar Fajar Islami Tangerang”. Penelitian ini mendeskripsikan tentang kerja

sama dalam bentuk komunikasi antara guru dan orang tua murid di sekolah
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dasar fajar islami, dimana kerja sama dalam bentuk komunikasi tersebut,

pola yang ditemukan adalah pola komunikasi antar pribadi dan kelompok.



25

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan

deskriptif, Sugiono menjelaskan bahwa :

Metode penelitiann kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada
filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek
yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti
adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan
secara purposif dan snowball, teknik pengumpulan dengan trianggulasi
(gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.1

Berdasarkan perspektif di atas maka penelitian ini berupaya

mengumpulkan data-data atau informasi obyektif di lapangan (field research)

mengenai Pola Kerja Sama Guru Dan Orang Tua Siswa di SMA Negeri 11 Konsel

Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 11 Konsel Kecamatan

Landono Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga)

bulan setelah proposal diseminarkan.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

1Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung:
2003), hal. 3.
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