
Lampiran 1

Pedoman Observasi di SMA Negeri 11 Konsel Kecamatan Landono
Kabupaten Konawe Selatan

N
o

Observasi Y
a

Tidak

1
.

Kunjungan ke rumah siswa


2
.

Diundangnya orang tua ke

sekolah


3
.

Adanya rapat/case confrence


4
.

Surat menyurat antara

sekolah dan keluarga


5
.

Daftar nilai/raport




Lampiran 2

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

Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan

Peneliti : Epi Yanti

Hari/Tanggal : ....................../.................../2017

Nama Informan : Kepala SMA Negeri 11 Konsel

1. Mengapa kerja sama antara sekolah dan orang tua siswa sangat diperlukan ?

2. Bagaimana pola kerja sama antara sekolah dengan para stakeholdernya ?

3. Upaya seperti apa saja yang telah dilakukan demi terbentuknya kerja sama

antara sekolah dengan orang tua siswa ?

4. Apakah ada kendala di  lingkungan sekolah kaintannya dalam pola kerja sama

kemitraan tersebut ?

5. Apa harapan anda setelah terjalinnya kerja sama antara sekolah dengan orang

tua siswa ?



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

Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan

Peneliti : Epi Yanti

Hari/Tanggal : ....................../.................../2017

Nama Informan : Guru SMA Negeri 11 Konsel

1. Bagaimana pandangan anda mengenai kerja sama antara guru dan orang tua

siswa ?

2. Bagaimana pola kerja sama antara sekolah dengan orang tua siswa ?

3. Upaya seperti apa saja yang telah dilakukan demi terbentuknya kerja sama

antara guru dan orang tua siswa ?

4. Apakah ada hambatan dalam bekerja sama antara anda dengan orang tua siswa ?

5. Apa harapan anda setelah terjalinnya kerja sama dengan orang tua siswa ?



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

Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan

Peneliti : Epi Yanti

Hari/Tanggal : ....................../.................../2017

Nama Informan : Orang Tua Siswa SMA Negeri 11 Konsel

1. Bagaimana kerja sama anda selaku orang tua siswa dengan guru anak anda di

sekolah ?

2. Upaya seperti apa saja yang telah dilakukan demi terbentuknya kerja sama

antara guru dan orang tua siswa ?

3. Mengapa kerja sama antara guru dan orang tua siswa sangat diperlukan ?

4. Apakah ada hambatan dalam bekerja sama antara anda dengan orang tua siswa

?

5. Apa harapan anda setelah terjalinnya kerja sama dengan orang tua siswa ?



Lampiran 3

Transkip Hasil wawancara lapangan Pola Kerja Sama Guru Dan Orang Tua
Siswa Di SMA Negeri 11 Konsel Kecamatan Landono

Kabupaten Konawe Selatan

Pertanyaan Peneliti
Narasumber/

Informan Hasil Wawancara

1. Mengapa kerja sama

antara sekolah dan

orang tua siswa sangat

diperlukan ?

2. Bagaimana pola kerja

sama antara sekolah

dengan para

stakeholdernya ?

3. Upaya seperti apa saja

yang telah dilakukan

demi terbentuknya kerja

Kepala
Sekolah

Karena sekolah sebagai lembaga pendidikan

formal belum tentu dapat memberikan semua

kebutuhan pertumbuhan dan perkembanagan

siswa sebagai anak didik, sehingga diperlukan

keterlibatan orang tua dan anggota lembaga

pendidikan. Hal ini sangat masuk akal karena

sebenarnya orang tua dan guru memiliki

kesempatan untuk mendiskusikan sampai

dimana kemajuan anak didik.

Bentuk hubungan yang dibangun hingga 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

pola kerja sama antara sekolah dengan para

stakeholdernya, model sebagai pola kerja

sama yang dibangun adalah pola kerja sama

kemitraan.

Wujud keselarasan hubungan antara pendidik dan

peserta didik disadari bahwa kamilah orang

tua kedua pada lingkungan sekolah, atas dasar

itu menjadi tanggung jawab moral bagi para



sama anatara sekolah

dengan orang tua siswa ?

4. Apakah ada kendala di

lingkungan sekolah

kaintannya dalam pola

kerja sama kemitraan

tersebut ?

dewan guru dan sekolah yang telah diberi

amanah oleh kedua orang tuanya dalam

lingkungan keluarga untuk mendidik,

menjaga, membimbing dan mengembangkan

potensi mereka selaku peserta didik. Selama

ini cukup sederhana namun memberikan efek

positif besar terhadap peningkatan motivasi

belajar mereka, guru juga merupakan makhluk

sosial yang senantiasa membutuhkan interaksi

sosial, atas inilah lahir kunjungan sekolah

yang dilakukan tidak secara priodik

melainkan berdasarkan kebutuhan peserta

didik, pengundangan secara formal orang tua

oleh kepala sekolah, pemberian informasi

terhadap prestasi peserta didik melalui raport.

Ada. Hambatan yang kami rasakan selaku

pendidik di sekolah dalam melakukan

kemitraan dengan orang tua siswa yaitu tidak

semua orang tua siswa memahami esensi dari

setiap program yang dilaksanakan di sekolah.

Hal ini dapat dilihat pada kurangnya

partisipasi orang tua ketika ada agenda rutin

seperti memanfaatkan masa hari pertama

sekolah sebagai ajang untuk mengajak orang

tua bekerja sama dalam mendidik anak-anak

mereka



5. Apa harapan anda

setelah terjalinnya kerja

sama antara sekolah

dengan orang tua siswa

?

Proses pendidikan tetap kami harapkan berjalan

sebagaimana mestinya dalam upaya

mengembangkan kemampuan siswa yang

berlangsung dalam sebuah proses pengajaran,

keberhasilan proses pembelajaran ini

tergambar pada hasil evaluasi dalam wujud

nyata nilai raport peserta didik, dan sekiranya

ada kendala kekurang puasan terhadap

perolehan nilai tentunya menjadi sebuah

pertanyaan, apakah ini di karenakan siswanya

atau gurunya, yang kemudian ini kami

bincangkan dalam rapat komite dengan

harapan keganjalan yang ditemuai orang tua

siswa terjawab permasalahannya.



Transkip Hasil wawancara lapangan Pola Kerja Sama Guru Dan Orang Tua
Siswa Di SMA Negeri 11 Konsel Kecamatan Landono

Kabupaten Konawe Selatan

Pertanyaan
Peneliti

Narasumber/
Informan Hasil Wawancara

1. Bagaimana

pandangan anda

mengenai kerja sama

antara guru dan

orang tua siswa ?

2. Bagaimana pola

kerja sama antara

sekolah dengan

orang tua siswa ?

3. Upaya seperti apa saja

yang telah dilakukan

demi terbentuknya

kerja sama antara guru

dan orang tua siswa ?

Guru Dalam hal kerjasama, Pemerintah dan masyarakat

memang perlu memberi perhatian lebih pada

lembaga pendidikan saat ini, dan komite sekolah

sebagai lembaga kemitraan sekolah harus

berupaya bekerjasama untuk meraih simpati

pemerintah dan masyarakat sehingga terbentuk

komunikasi ideal antara beberapa elemen yang

ada baik itu sekolah, pemerintah, dan masyarakat.

Pola kerja sama kemitraan sebagai sebuah cara

yang dibangun dengan mengedepankan keeratan

sosial di antara siswa, orang tua, dan sekolah

dengan didasarkan atas nilai, kepercayaan dan

harapan yang sama dan tidak adanya pembedaan

siswa.

Pola kerja sama kemitraan antara orang tua dan

guru sebagai sebuah cara yang dibangun dapat

dilihat dalam bentuk kerja sama seperti adanya

kunjungan ke rumah peserta didik yang dilakukan

tidak secara priodik  melainkan berdasarkan

kebutuhan peserta didik, pengundangan secara

formal orang tua oleh kepala sekolah, adanya

rapat orang tua dan guru, mengadakan surat

menyurat antara sekolah dan keluarga, kemudian

pemberian informasi terhadap prestasi peserta



4. Apakah ada hambatan

dalam bekerja sama

antara anda dengan

orang tua siswa ?

5. Apa harapan anda

setelah terjalinnya

kerja sama dengan

orang tua siswa ?

didik melalui raport.

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 dan orang tua siswa, masalah ini

berkaitan dengan Kurangnya pengetahuan

masyarakat, adanya keterbatasan waktu dan

Kurangnya sumber daya keuangan.

Harapan kami semoga 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

peserta didik. 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

kompeten.



Transkip Hasil wawancara lapangan Pola Kerja Sama Guru Dan Orang Tua
Siswa Di SMA Negeri 11 Konsel Kecamatan Landono

Kabupaten Konawe Selatan

Pertanyaan
Peneliti

Narasumber/
Informan Hasil Wawancara

1. Bagaimana kerja

sama anda selaku

orang tua siswa

dengan guru anak

anda di sekolah ?

2. Upaya seperti apa saja

yang telah dilakukan

demi terbentuknya kerja

sama antara guru dan

orang tua siswa ?

Orang tua Selama ini kerja sama kami dengan sekolah

terjalin cukup harmonis, itu terlihat dari

aktivitas nyata warga masyarakat yang terlibat

dalam sekolah melalui wadah komite sekolah

untuk memberikan dan menerima beberapa

hal berkenaan dengan kebijakan dan putusan

sekolah, karena hal tersebut diputuskan

tentunya bukan semata mau dari secara pribadi

dari kepala sekolah dan bawahannya,

melainkan lahirnya putusan tersebut juga

melibatkan kami selaku orang tua peserta

didik untuk itu mencermati, menimbang dan

mengarahkan hal yang lebih tepat berdasarkan

kebutuhan peserta didik dan keadaan sekolah.

Jika wujud lainnya kita cermati kita dapat

melihat secara langsung bentuk kerja sama

antara orang tua peserta didik dan sekolah

seperti silaturahmi atau kunjung dan saling

mengunjungi antara guru dengan orang tua

dan peserta didik, adanya pemberitahuan atau

informasi tertulis yang mengundang kita

selaku orang tua peserta didik, bahkan



3. Mengapa kerja sama

antara guru dan orang

tua siswa sangat

diperlukan ?

4. Apakah ada hambatan

dalam bekerja sama

menghadiri dan mencermati perkembangan

sekolah anak-anak kami di Sekolah.

Orang tua dan guru adalah satu tim dalam

pendidikan anak, untuk itu keduanya perlu

menjalin hubungan baik. Anak-anak lebih

banyak 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 peserta

didik dalam lingkungan pendidikan formal,

dengan demikian

harapannya peserta didik mampu terkontrol baik

dalam lingkungan keluarga dan lingkungan

sekolah.

Ada, Mengingat hal tersebut sudah tidak asing

lagi bahwa dalam pendidikan khususnya



antara anda dengan

orang tua siswa ?

5. Apa harapan anda

setelah terjalinnya

kerja sama dengan

orang tua siswa ?

dalam membina terdapat banyak kendala,

salahsatunya yaitu kurangnya sumber daya

keuangan. Bagi kalangan berpenghasilan

rendah, kami sering disibukkan dengan

pekerjaan sehari-hari untuk memenuhi

kebutuhan hidup.  Oleh karena itu, hal ini

menyebabkan kami tidak selalu menghadiri

pertemuan di Sekolah karena  kami harus

mencari nafkah untuk keluarga. Kecuali bagi

keluarga yang berpenghasilan lebih, maka

mereka tidak tinggal diam ketika ada ajakan

atau undangan dari sekolah tanpa khawatir

dengan pekerjaan yang mereka tinggalkan

Orang tua sesungguhnya menginginkan anak

seperti yang mereka harapkan. Namun kondisi

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 sekolah.



61

Lampiran 4

DOKUMENTASI

Wawancara dengan kepala sekolah (05/06/2017)

Wawancara dengan wakasek kurikulum (05/06/2017)



62

Wawancara dengan Guru (05/08/2017)

Wawancara dengan Ketua Komite Sekolah (01/06/2017)



63

Wawancara dengan Orang Tua Siswa (04/06/2017)

Wawancara dengan Orang Tua Siswa/Tokoh Agama (02/08/2017)



64

Dokumentasi Rapat Guru (13/07/2017)

Rapat Komite Sekolah (15/06/2017)



65

Surat undangan orang tua siswa
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