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dan nasihat masih tersimpan dalam hati yang terdalam... 
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mentari yang merasakan kebahagian mendalam.Aku bangga menjadi 

putri kecil kalian, yang tidak pernah henti kalian sayangi serta kalian 

cintai... 

Kupersembahkan skripsi ini untuk kalian kekuatan hidupku 
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ABSTRAK 

 

Helpida, (2020): Partisipasi Orang tua dalam Mendukung Prestasi Belajar 

Siswa di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Fadhilah 

Pekanbaru 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi orang tua 

dalam mendukung prestasi belajar siswa di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) 

Fadhilah Pekanbaru. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian Deskriptif 

kualitatif, subjek penelitian ini adalah 10 orang tua siswa, 3 orang guru atau wali 

kelas dan kepala sekolah. Sedangkan objek penelitian ini adalah partisipasi orang 

tua di SDIT Fadhilah Pekanbaru. Data penelitian dikumpulkan menggunakan 

teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dengan 

menggunakan transkripsi, pengkodean, kategorisasi dan interpretasi data. Hasil 

dari penelitian ini adalah partisipasi orang tua di SDIT Fadhilah Pekanbaru bagus, 

karena peran orang tua di sekolah dan di rumah terdapat 2 peran yaitu sebagai 

sebagai pengajar atau pembimbing dan orang tua sebagai pendidik. Bentuk 

partisipasinya juga bagus baik dalam membimbing anak, melakukan segala 

pembayaran, mengikuti kegiatan sekolah maupun mengantar dan menjemput 

anak. Kemudian memiliki pola komunikasi guru dan orang tua yang baik. 

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi partisipasi di SDIT Fadhilah Pekanbaru 

ini  ada 2 faktor yaitu pertama faktor pemicu yakni adanya masalah akademik, 

prestasi non akademik, mutu sekolah dan kelengkapan sarana dan prasarana. 

Sedangkan faktor kedua yaitu penghambat partisipasi yakni adanya faktor 

ekonomi (penghasilan orang tua) dan pekerjaan orang tua.  

 

Kata Kunci: Partisipasi orang tua, Prestasi Belajar Siswa 
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ABSTRACT 

 

Helpida, (2020): The Parent Participation in Supporting Student Learning 

Achievement at Islamic Integrated Elementary School of 

Fadhilah Pekanbaru 

 

This research aimed at knowing how the parent participation was in supporting 

student learning achievement at Islamic Integrated Elementary School of Fadhilah 

Pekanbaru.  Qualitative descriptive approach was used in this research.  The 

subjects of this research were 10 parents, and 3 teachers or homeroom teachers or 

a headmaster.  The object was the parent participation at Islamic Integrated 

Elementary School of Fadhilah Pekanbaru.  Interview, observation, and 

documentation were the techniques of collecting the data.  Analyzing the data was 

done by transcribing, coding, categorizing, and interpreting data.  The research 

findings showed that the parent participation at Islamic Integrated Elementary 

School of Fadhilah Pekanbaru was good because there were two roles of parents 

in the school and home—as teachers or guides and educators.  Their participation 

was also good in guiding their children, making all payments, joining school 

activities, dropping off and picking up their children.  Communication pattern 

between teachers and parents was good.  There were two factors influencing the 

participation at Islamic Integrated Elementary School of Fadhilah Pekanbaru—the 

triggering factors: the academic problems, non-academic achievement, school 

quality, and the completeness of facilities and infrastructure; and the factors 

obstructing the participation: economics (parents’ income) and parents' job. 

 

Keywords: Parent Participation, Student Learning Achievement 
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 ملّخص

 

علم لدى التالميذ في مدرسة تتأييد منجز الاشتراك الوالدين في  (:0202، )هلفيدا
 .روبكنبا االبتدائية اإلسالمية المتكاملةفضيلة 

 
علم لدى التالميذ تتأييد منجز الاشرتاك الوالدين يف إن ىدف ىذا البحث ملعرفة  

. ومدخلو حبث وصفي وكيفي، بكنبارو االبتدائية اإلسالمية املتكاملةيف مدرسة فضيلة 
مدرسني أو ويل الفصل، ومدير املدرسة. وأما موضوعو  3والدي التالميذ، و 01وأفراده 

وبياناتو جمموعة  .بكنبارو االبتدائية اإلسالمية املتكاملةيف مدرسة فضيلة اشرتاك الوالدين ف
والتفسري. ونتائجو أشارت  باالستبيان واملالحظة والتوثيق. وحتليلها بالنسخ والرتميز والتصنيف

جيد، الن  بكنبارو االبتدائية اإلسالمية املتكاملةيف مدرسة فضيلة اشرتاك الوالدين إىل أن 
د يف تربية هم جياشرتاكهلم دورين، فهما معلم يف املدرسة ومريب يف البيت. وشكل 

نشاط املدرسة ومرافقة أوالدىم وأخذىم. وهلم اتصال  اشرتاكاألوالد، والقيام بالدفعة، و 
يف مدرسة اشرتاك الوالدين جيد بني املدرسني والوالدين. ويوجد عامالن يؤثران على 

. العامل األول أو الدافع ىو مشكلة بكنبارو االبتدائية اإلسالمية املتكاملةفضيلة 
الثاين  العامل. و التحتية تهابنيو  هامرافقغري أكادميي، وجودة املدرسة، و  منجزو ، أكادميية

        ( وأعماهلم. الوالدينمشكلة اقتصادية )مدخول أو املعرقل ىو 
 

  علم لدى التالميذتمنجز الاشتراك الوالدين،  الكلمات األساسية:
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 “Pendidikan adalah 

suatu proses yang telah direncanakan demi terwujudnya suatu proses 

pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan setiap potensi 

yang ada di dalam dirinya agar peserta didik memiliki spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta memiliki 

keterampilan yang diperlukan oleh diri sendiri, masyarakat dan bangsa.
1
 

Dengan demikian, untuk mewujudkan peserta didik yang aktif dan mampu 

mengembangkan potensinya diperlukan partisipasi dari orang tua. Oleh karena 

itu, pendidikan memegang peranan penting dalam pengembangan sumber 

daya manusia dan insan yang berkualitas. 

Secara kuantitas, kemajuan pendidikan di Indonesia sudah cukup 

meningkat, namun secara kualitas perkembangannya masih belum merata. 

Oleh sebab itu, pendidikan merupakan salah satu penggerak bagi 

pembangunan dan bekal yang sangat utama dalam menghadapi perubahan dan 

perkembangan zaman. Pendidikan atau pengajaran prosesnya diwujudkan 

dalam proses belajar mengajar. Jika proses belajar mengajar terlaksana dengan 

efektif, maka akan terbentuk hasil yang berkualitas dan sangat memuaskan. 

                                                             
1
Undang-Undang No.14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen (Jakarta, Asa Mandiri, 

2009), h.2 
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Secara Psikologis, belajar merupakan proses perubahan yaitu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya 

dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya.
2
 Belajar merupakan proses 

perubahan dalam diri siswa baik dari aspek kognitif, psikomotorik, maupun 

afektif yang terjadi disekolah yang dilakukan siswa dibimbing oleh guru untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang dituangkan dalam hasil belajar siswa. 

Menurut Nana Sudjana dalam kegiatan pembelajaran terdapat dua 

kegiatan yang sinergi, yaitu guru mengajar dan siswa belajar yang biasa 

dikenal dengan istilah proses belajar mengajar (PBM). Dalam kegiatan ini 

guru mengajarkan bagaimana siswa harus belajar, sementara siswa belajar 

bagaimana seharusnya belajar melalui berbagai pengalaman belajar hingga 

terjadi perubahan dalam dirinya dari segi kognitif, afektif dan atau 

psikomotorik. Benyamin S. Bloom dalam Nana Susjana, dalam bukunya The 

Taxonomy of education Objectives – Cognitive Domain menyatakan bahwa 

dalam proses belajar mengajar akan diperoleh kemampuan yang terdiri dari 

tiga aspek, yaitu aspek pengetahuan (cognitive), aspek sikap (affective), dan 

aspek ketrampilan (psychomotor).
3
 

Hasil belajar atau perubahan perilaku yang menimbulkan kemampuan 

dapat berupa hasil utama pengajaran (instructional effect) maupun hasil 

sampingan pengiring (nurturant effect).
4
 Hasil utama pengajaran adalah 

kemampuan hasil belajar yang sudah direncanakan oleh guru sesuai dengan 

                                                             
2
 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi, (Jakarta, Rineka Cipta:2013), 

h.2 
3
 Nana Sudjana,  Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2000), h. 152-153. 
4
 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar:2011), h. 49 
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kurikulum dan tujuan pembelajaran, yang dituangkan dalam silabus dan RPP. 

Sedangkan kemampuan hasil pengiring adalah hasil yang dicapai tanpa 

direncanakan terlebih dahulu, atau muncul seketika setelah proses belajar 

mengajar.  

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

adalah hasil belajar yang diperolah dari kegiatan pembelajaran di sekolah atau 

perguruan tinggi yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui 

pengukuran dan penilaian.  

Di samping itu diperlukan keikutsertaan semua anggota keluarga untuk 

memberikan dorongan kepada keaktifan belajar, agar keinginan anak untuk 

meningkatkan prestasi belajar. Oleh karena itu, pihak keluarga terutama orang 

tua sangat berperan penting dalam membina dan membentuk kepribadian 

seorang anak yang akan menghasilkan prestasi yang bagus. 

Partisipasi adalah suatu gejala demokrasi di mana orang diikutsertakan 

di dalam perencanaan serta pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat 

kepada kepentingan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan 

tingkat kematangan atau tingkat kemampuannya.
5
 Sedangkan yang dimaksud 

dengan partisipasi orang tua adalah mengikut sertakan orang tua (ayah ibu) 

dalam menanggulangi masalah yang masih menjadi tanggung jawabnya 

terhadap anaknya.   

Partisipasi orang tua hendaknya diperhatikan oleh pihak sekolah 

dengan cara mengajak kerja sama dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. 

                                                             
5
 Poerbaawatja S, Ensiklopedi Pendidikan, (Jakarta, Gunung Agung, 1984), h.209 
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Sekolah bisa mengundang orang tua dalam bentuk rapat yang berguna untuk 

saling bertukar pikiran bagaimana cara meningkatkan prestasi belajar anak 

dengan melibatkan orang tua dalam membina dan membantu proses belajar 

anak di rumah. Apabila partisipasi telah terpelihara dengan baik, maka sekolah 

tidak akan mengalami kesulitan yang berarti dalam mengembangkan berbagai 

jenis program apa saja yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Karena semua 

pihak telah memahami dan merasa bertanggung jawab terhadap prestasi 

belajar dan keberhasilan suatu program pendidikan yang akan dikembangkan 

oleh pihak sekolah. Dengan demikian, partisipasi sangat penting karena tanpa 

keterlibatan orang tua dalam mengurus anak dalam meningkatkan prestasi dan 

nilai belajar siswa.    

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya, salah satunya 

yang dilakukan oleh Junianto di SDIT Al-fityan Kabupaten Gowa, 

menyebutkan bahwa orang tua merupakan salah satu faktor yang ikut 

berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar seorang individu. Penelitian ini 

menyebutkan bahwa keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak di sekolah 

berpengaruh terhadap motivasi berprestasi.
6
 Sedangkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Hermus Hero dan Maria Ermalinda Sni  di Sekolah Dasar 

Inpres Iligetang, menyebutkan bahwa orang tua sesungguhnya memiliki andil 

dan kontribusi yang signifikan terhadap motivasi belajar anak sebagai peserta 

didik. Orang tua juga mampu mendorong atau men-support anak untuk 

                                                             
6
 Junianto, Dalam jurnal St. Syamsudduha, Partisipasi orangtua dalam Pendidikan anak 

di sekolah pada SDIT Al-Fityan Kabupaten Gowa, Jurnal al-kalam Vol.IX No. 2- Desember 2017 
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semakin giat dalam belajar. Dengan demikian, harus diakui bahwa dukungan 

dari orang tua sangat berpengaruh bagi proses pendidikan atau belajar anak.
7
 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Gede Aditya dkk di SMK N 

1 Tejakula, menyebutkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan membuktikan 

relevansi teori yang dikemukakan oleh Mulyasa (2007) bahwa partisipasi 

orang tua dalam mendidik anak di lingkungan keluarga akan memberikan 

dampak positif pada pencapaian keberhasilan pendidikan anak di sekolah. 

Jadi, orang tua berperan penting dalam menyediakan lingkungan belajar yang 

kondusif sehingga peserta didik dapat belajar dengan tenang dan 

menyenangkan.
8
  

Dari beberapa hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa orang 

tua adalah pendidikan pertama bagi anak di rumah. Dengan demikian, 

partisipasi orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar siswa sangat 

signifikan.  

Berdasarkan analisa yang dilakukan penulis pada tanggal 26 April 

2019 terhadap nilai raport siswa kelas V Utsman Bin Affan di Sekolah Dasar 

Islam Terpadu Fadhilah Pekanbaru, bahwa nilai raport siswa kelas V 

menggambarkan nilai yang bagus dan tinggi, karena siswa memiliki nilai rata-

rata raport diatas angka 80. Adapun nilai rata-rata siswa yang mendapatkan 

ranking 1 memiliki skor 94,39 sedangkan siswa yang mendapatkan ranking 22 

(ranking terakhir) memiliki skor 81,91. Dapat disimpulkan bahwa  secara 

                                                             
7
 Hermus Hero, Maria Ermalinda Sni, Jurnal Riset Penelitian Dasar,01 (2),Oktober 2018   

8
 Gede Aditya, Iyus Akhmad Haris, Luh Indrayani, Pengaruh partisipasi orang tua dalam 

mendidik di lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar siswa, Jurusan Pendidikan Ekonomi, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Ganesha 
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umum, siswa-siswi di sana memiliki nilai yang tinggi. Hal ini dapat 

diasumsikan bahwa ada kemungkinan tingginya partisipasi orang tua terhadap 

belajar anak. 

Berdasarkan asumsi penulis di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Orang tua dalam 

Mendukung Prestasi Belajar Siswa di  Sekolah Dasar Islam Terpadu 

(SDIT) Fadhilah Pekanbaru.” 

 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena, penulis ingin mengetahui 

Bagaimana orang tua dalam Mendukung Prestasi Belajar siswa di SDIT 

Fadhilah Pekanbaru. 

2. Judul ini belum pernah di teliti oleh mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan khusunya pada jurusan Manajemen Pendidikan Islam. 

3. Ditinjau dari segi permasalahan yang dibahas lokasi, waktu, sarana dan 

prasarana mendukung penelitian memungkinkan untuk penulis lakukan. 

 

C. Penegasan Istilah 

1. Partisipasi  

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti Dwiningrum 

partisipasi merupakan perlibatan seseorang atau beberapa orang dalam 

suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi 

serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya 
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(berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung 

pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas keterlibatan.
9
 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Partisipasi adalah suatu 

gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan di dalam perencanaan serta 

pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat kepada kepentingan dan juga 

ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan atau 

tingkat kemampuannya. 

2. Orang tua 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa,  Orang tua 

adalah ayah ibu kandung.
10

  Selanjutnya A. H. Hasanuddin menyatakan 

bahwa, orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra 

putrinya.
11

 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah 

dan ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anak dan segala aspek 

kehidupannya sejak anak masih kecil hingga mereka dewasa. 

3. Prestasi Belajar 

Menurut WS. Winkel pretasi belajar adalah suatu proses mental 

yang mengarah pada penguasaan, pengetahuan, atau sikap yang 

kesemuanya diperoleh, disimpan, dan dilaksanakan sehingg menimbulkan 

tingkah laku progresif. Jadi, prestasi belajar bukan hanya menyangkut 

angka-angka akan tetapi dengan hasil belajar dan perilaku yang 

                                                             
9
 Siti Irene Astuti Dwiningrum, Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam 

Pendidikan,(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011), h.31-32 
10

 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, 

Balai Pustaka:1990), h.629 
11

 A.H. Hasanuddin, Cakrawala Kuliah Agama, Al-Ikhlas,(Surabaya, 1984), h.155 
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ditampilkan anak. Bukan hanya menyangkut dengan kognitif dan 

psikomotor, tetapi juga berkenaan dengan aspek afektif anak.
12

 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Prestasi belajar adalah 

hasil belajar yang diperolah dari kegiatan pembelajaran di sekolah atau 

perguruan tinggi yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui 

pengukuran dan penilaian. 

 

D. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas bahwa kajian pokok 

penelitian ini dapat diidentifikasikan masalahnya sebagai berikut: 

a. Partisipasi orang tua dalam mendukung prestasi belajar siswa di SDIT 

Fadhilah Pekanbaru. 

b. Partisipasi orang tua terhadap anaknya di rumah. 

c. Partisipasi orang tua dalam menyediakan sarana dan prasarana kelas 

dan sekolah.  

d. Komunikasi orang tua-guru tentang belajar anak. 

e. Prestasi belajar siswa di SDIT Fadhilah Pekanbaru. 

f. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi orang tua dan  prestasi 

belajar siswa di SDIT Fadhilah Pekanbaru. 

2. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tepat pada sasaran yang diinginkan dan juga 

atas keterbatasan penulis baik waktu, tenaga, dan biaya maka penulis 

                                                             
12

 WS. Winkel, Psikologi Pendidikan dan Evaluasi, (Jakarta, Gramedia:1996), h.11 
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memfokuskan penelitian ini pada partisipasi orang tua dalam 

mendukung prestasi belajar siswa di SDIT Fadhilah Pekanbaru. 

 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah maka dapat dirumuskan 

permasalahannya: 

a. Bagaimana partisipasi orang tua dalam mendukung prestasi belajar 

siswa di SDIT Fadhilah Pekanbaru? 

b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi orang tua dalam 

mendukung prestasi belajar siswa d SDIT Fadhilah Pekanbaru? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi orang tua dalam mendukung 

prestasi belajar siswa di SDIT Fadhilah Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung partisipasi orang tua 

dalam mendukung prestasi belajar siswa di SDIT Fadhilah Pekanbaru. 

c. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat partisipasi orang tua 

dalam mendukung prestasi belajar siswa di SDIT Fadhilah Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu: pertama, untuk 

mendapatkan pemahaman dan menambah wawasan terhadap partisipasi 

orang tua dalam mendukung prestasi belajar siswa di SDIT Fadhilah 
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Pekanbaru. Selain itu, penelitian ini juga menjadi rujukan jika nantinya 

membutuhkan referensi dalam pembelajaran Administrasi Pendidikan.  

Kedua, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi 

sekolah terutama Kepala sekolah, Guru, Pegawai TU di SDIT Fadhilah 

Pekanbaru dalam rangka mendukung prestasi belajar yang berguna untuk 

perbaikan mutu sekolah. 

Ketiga, penelitian ini dijadikan salah satu syarat untuk 

menyelesaikan perkuliahan pada program starta satu (S1) Konsentrasi 

Administrasi Pendidikan (AP) Jurusan Manajemen Pendidikan Islam 

(MPI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Partisipasi Orang tua 

a. Pengertian Partisipasi 

Partisipasi adalah ikut serta atau pengikut sertaan.
13

 Kamus 

Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa partisipasi adalah hal turut 

berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta.
14

 

Partisipasi secara formal didefinisikan sebagai wewenang baik secara 

mental dan emosional memberikan sumbangsih kepada proses 

keterlibatan secara pribadi orang yang bersangkutan untuk 

melaksanakan tanggung jawabnya.  

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti Dwiningrum 

partisipasi merupakan perlibatan seseorang atau beberapa orang dalam 

suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan 

emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang 

dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan 

serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas 

keterlibatan.
15

  

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, 

maka dapat disimpulkan partisipasi adalah keterlibatan atau 

                                                             
13

 Mas’ud Khasan Abdul Qahar, Kamus Ilmiah Populer, (Jakarta, Bintang Pelajar ), h.275 
14

 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
15

 Siti Irene Astuti Dwiningrum, Op.Cit., h.31-32 

 

11 
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keterkaitan individu maupun kelompok dalam mencapai tujuan dan 

adanya kewenangan atau tanggung jawab bersama. 

b. Pengertian Orang tua 

Orang tua diartikan dalam konteks yang luas, yaitu tidak hanya 

orang tua di rumah (sebagai ayah dan ibu), melainkan juga sebagai 

orang tua di luar rumah (sebagai anggota masyarakat, pejabat sipil 

maupun militer, pengusaha, agamawan, guru, dan profesi lainnya). 

Orang tua merupakan orang-orang pertama yang dikenal anak. 

Melalui orang tualah anak mendapatkan kesan-kesan pertama tentang 

dunia luar.  

Orang tua merupakan orang pertama yang membimbing tingkah 

laku. Terhadap tingkah laku anak mereka bereaksi dengan menerima, 

menyetujui, membenarkan, menolak, atau melarang dan sebagainya. 

Dengan pemberian nilai terhadap tingkah lakunya ini terbentuklah hati 

nurani anak yang mengarahkan tingkah laku selanjutnya. Kewajiban 

orang tua ialah mengembangkan hati nurani yang kuat dalam diri 

anak.
16

 

Orang tua sebagai pendidik dalam keluarga. Berdasarkan 

penelusuran yang dilakukan terhadap teks al-Qur’ann sepanjang yang 

dapat dijangkau oleh kemampuan penulis terdapat beberapa ayat yang 

                                                             
16

 Mardiyah, Peran orang tua dalam Pendidikan Agama terhadap Pembentukan 

Kepribadian anak, Jurnal Kependidikan, Vol.III  No.2 November 2015, h.112 
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secara prinsip mengisyaratkan kedudukan orang tua sebagai pendidik 

dalam keluarga, antara lain:
17

 

1. Orang tua menjadi contoh teladan bagi anak-anaknya. 

Penjelasan ini tertuang di dalam firman Allah swt dalam 

Surah al-Ahzab:21  

                  

                 

Artinya:  Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 

mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan Dia banyak menyebut Allah. 

 

Ayat ini memang menjelaskan pribadi Rasulullah saw, 

berkaitan dengan salah satu dari sifat kenabiannya yakni menjadi 

acuan bagi setiap pribadi mukmin.  

2. Orang tua sebagai pengayom/pemelihara 

Orang tua sebagai pendidik dalam keluarga juga sebagai 

pengasuh. Pemelihara bagi anak-anaknya. Fungsi sebagai 

pengasuh dan pemelihara adalah bagian dari tugasnya sebagai 

pendidik.  Penjelasan ini tertuang dalam firman Allah  swt Surah 

at-Tahrim:6 

                                                             
17

 Ginda, Profil Orang tua sebagai Pendidik dalam Perspektif al-Qur’an, Jurnal Sosial 

Budaya, Vol.8 No.02 Juli-Desember 2011, h.211 
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Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu 

dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya 

adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai 

Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan. 

 

Ayat di atas, menjelaskan bentuk tanggung jawab kedua 

orang tua sebagai pendidik. Dalam menjelaskan tugas mendidik, 

orang tua membimbing anak, anak sebagai manusia yang belum 

sempurna perkembangannya dipengaruhi dan diarahkan oleh 

orang tua untuk mencapai kedewasaan.  

3. Orang tua sebagai pembimbing/pengajar 

Orang tua sebagai pendidik juga dapat dilihat perannya 

sebagai pembimbing atau pengajar (guru) bagi anak-anaknya. 

Sebagai pembimbing dan guru, orang tua harus menanamkan 

kepada jiwa anak, tentang pengetahuan dan sikap-sikap yang 

diperlukan oleh seorang anak dalam menjalani kehidupannya. 

Sebagaimana firman Allah swt dalam Surah Luqman:13 
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Artinya:  Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, 

di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman 

yang besar". 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberitahu kepada 

orang tua dan para pendidik, dalam memberikan pengajaran 

kepada anak (anak didik) harus didasari dengan cara penuh kasih 

sayang, dan bersifat terus menerus.
18

 

c. Konsep partisipasi orang tua 

Partisipasi orang tua adalah mengikutsertakan orang tua (ayah 

ibu) dalam menanggulangi masalah yang masih menjadi tanggung 

jawabnya terhadap anaknya. Sebagai orang tua yang bertanggung 

jawab terhadap anaknya maka peran orang tua memegang fungsi dan 

peranan penting dalam meningkatkan pendidikan pendidikan 

anaknya. Tugas utama orang tua bagi pendidikan anak ialah sebagai 

peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup 

keagamaan. Sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua 

orang tuanya dan dari anggota keluarga yang lain. 

Partisipasi orang tua dalam pendidikan anak tidak hanya dengan 

anak sebagai siswa saja, melainkan orang tua juga diharapkan dapat 

menjalin hubungan dengan guru sebagai warga sekolah dan warga 

lainnya yang keduanya memiliki andil sangat besar dalam pendidikan 

anak. Prestasi yang diimpikan siswa tidak akan tercapai tanpa 

                                                             
18

 Ibid., h.215 
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dukungan dan dorongan dari dalam maupun luar. Salah satu aspek 

terpenting dalam memberikan dukungan dan dorongan luar adalah 

orang tua.
19

   

Hak dan kewajiban orang tua terdapat dalam UU No.20 tahun 

2003 pasal 7 menyatakan bahwa orang tua berhak berperan serta 

dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi 

perkembangan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan 

pendidikan anaknya. Penting rasanya bagi orang tua dalam memilih 

sekolah terbaik bagi anaknya, karena anak sebagai penerus bangsa 

nantinya. Orang tua harus mendapatkan perkembangan anaknya, 

sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah untuk selalu melaporkan 

perkembangan anak didiknya.
20

 

Terkait keterlibatan orang tua, Conway & Hutenville dalam 

St.Syamsudduha menyatakan bahwa hal penting yang dapat 

meningkatkan keterlibatan orang tua adalah pendidikan orang tua dan 

banyaknya waktu yang dialokasikan. Hal ini dapat diintegrasikan 

dalam perlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Misalnya saja 

dengan memberi pengajian atau pelatihan khusus bagi orang tua 

tentang pola pendidikan anak.
21

 Orang tua memiliki peran kunci 

dalam mensukseskan pelaksanaan pendidikan inklusif di tingkat 

sekolah. Orang tua sebagai orang pertama dekat dengan anak paling 

                                                             
19

 Eka Meilyani dan Adi Cilik Pierewan, Jurnal Pendidikan Sosiologi, Hubungan 

Partisipasi Orangtua dan Prestasi Belajar Siswa, Universitas Negeri (Yogyakarta: 2006), h..4 
20

 Undang-undang Republik Indonesia, Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 
21

 St. Syamsudduha, Op.Cit, h.145-146 
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mengetahui tentang perkembangannya dan kondisi anak, apa yang 

disuka dan apa yang dibenci oleh anak, apa kelebihan dan kebutuhan 

anak, gaya berbicara anak, hobi anak, apa cita-cita dan mimpi anak, 

dan sebagainya.
22

 

Manfaat keterlibatan orang tua dalam pendidikan bagi peserta 

sisik meliputi: (1) para peserta didik cenderung mendapatkan manfaat 

lebih tanpa membedakan suku dan latar belakang, status ekonomi, 

atau tingkat pendidikan orang tua, (2) para peserta didik pada 

umumnya mencapai peringkat, nilai, dan kehadiran yang lebih baik, 

(3) para peserta didik secara konsisten menyelesaikan pekerjaan 

rumah mereka, (4) para peserta didik menjadi lebih disiplin dan 

menunjukkan motivasi yang lebih tinggi untuk bersekolah, (5) sikap 

positif dari para peserta didik terhadap sekolah sering memberikan 

hasil berupa peningkatan sikap yang membaik di sekolah dan jarang 

melanggar peraturan yang berlaku, (6) para peserta didik yang 

ditempatkan di kelas remedial berkurang jumlahnya, (7) para peserta 

didik yang berasal dari kebudayaan yang berbeda cenderung 

melakukan hal yang lebih baik jika pihak orang tua dan tenaga 

pendidik bekerja sama untuk menjembatani perbedaan budaya yang 

ada di lingkungan keluarga dan sekolah, dan (8) peserta didik yang di 

tingkat sekolah menengah pertama, menengah atas, dan sederajat 

yang orang tuanya meminta dilibatkan dalam program pendidikan di 

                                                             
22

 Mega Silvia Retnaningtya Pramesti Pradna Paramitha, Keterlibatan Orang Tua dalam 

Pendidikan Anak di TK Anak Ceria (Parental Involement In Education At TK Anak Ceria), Jurnal 

Psikologi Pendidikan dan Perkembangan 11 Volume. 4, No. 1, April 2015, h.10-11 
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sekolah biasanya melakukan transisi yang baik dan lebih jarang 

kemungkinannya untuk  dikeluarkan dari sekolah. 

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hermus Hero 

dan Maria Ermalinda Sni  di Sekolah Dasar Inpres Iligetang, 

menyebutkan bahwa orang tua sesungguhnya memiliki andil dan 

kontribusi yang signifikan terhadap motivasi belajar anak sebagai 

peserta didik. Orang tua juga mampu mendorong atau men-support 

anak untuk semakin giat dalam belajar. Dengan demikian, harus 

diakui bahwa dukungan dari orang tua sangat berpengaruh bagi proses 

pendidikan atau belajar anak.
23

 

Peran orang tua yang seharusnya adalah sebagai orang pertama 

dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan terhadap anak-anaknya. 

Orang tua juga harus bisa menciptakan situasi bimbingan orang tua 

dengan menanamkan norma-norma untuk dikembangkan dengan 

penuh keserasian, sehingga tercipta iklim atau suasana keakraban 

antara orang tua dan anak. Menurut Hasbullah dalam Puput Setya 

Raharjo peran orang tua adalah:
24

 

1. Pengamatan pertama pada masa anak-anak  

Lembaga pendidikan keluarga memberikan pengalaman 

pertama dan utama merupakan faktor penting dalam 

perkembangan pribadi anak. Kehadiran anak di dunia disebabkan 

                                                             
23

 Hermus Hero, Maria Ermalinda Sni, Jurnal Riset Penelitian Dasar,01 (2),Oktober 2018, 

Op.Cit.   
24

 Puput Setya Raharjo,Skripsi, Partisipasi Orangtua  dalam Pembelajaran Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan Siswa Kelas IV SDN Purwodadi Kecamatan Purwodadi  

Kabupaten Purworejo, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta:2013, h.12-13 
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hubungan kedua orang tuanya, sehingga orang tua bertanggung 

jawab pada pendidikan anak-anaknya. 

2. Menjamin kehidupan emosional anak  

Kehidupan emosional/kebutuhan akan rasa kasih sayang 

dipenuhi atau dapat berlembaga dengan baik, hal ini dikarenakan 

adanya hubungan darah. 

3. Menanamkan dasar pendidikan moral  

Penanaman moral merupakan penanaman dasar bagi 

anak, yang biasanya tercermin dalam sikap dann perilaku orang 

tua sebagai tauladan. 

4. Memberikan dasar pendidikan sosial  

Perkembangan benih kesadaran sosial pada anak dapat 

dipupuk sedini mungkin, terutama lewat kehidupan keluarga 

yang penuh rasa tolong menolong, gotong-royong secara 

kekeluargaan. 

5. Peletakkan dasar keagamaan  

 Nilai keagamaan berperan penting dalam proses 

internalisasi dan transformasi dalam pribadi anak.
25

 

Partisipasi orang tua dalam pendidikan anaknya tentu tidak 

hanya diberikan sebatas pendidikan saja atau diberikan uang yang 

cukup, tetapi juga dengan memenuhi kebutuhan anak, memberikan 

bimbingan pada anak, memberi fasilitas belajar dan memberi motivasi. 

                                                             
25

 Puput Setya Raharjo, Op,Cit., h.12-13 
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Anak dapat belajar dengan baik apabila kebutuhan internalnya 

dapat dipenuhi. Menurut Maslow
26

 ada tujuh jenjang kebutuhan primer 

manusia yang harus dipenuhi yakni: 

1) Kebutuhan fisiolologis 

Merupakan kebutuhan paling dasar, paling kuat dan paling 

jelas dari sekian banyak kebutuhan untuk mempertahankan 

hidupnya secara fisik, yaitu kebutuhan jasmani manusia, misalnya 

kebutuhan akan makan, minum, tidur, istirahat dan kesehatan. Untuk 

dapat belajar dengan efektif, anak harus dalam kondisi sehat, 

sehingga kerja otak tidak terganggu. 

2) Kebutuhan akan keamanan 

Manusia membutuhkan ketentraman dan keamanan jiwa. 

Anak harus dapat menjaga keseimbangan emosi sehingga perasaan 

aman dapat tercapai dan konsentrasi belajar dapat dipusatkan pada 

materi yang sedang dipelajari. 

3) Kebutuhan akan kebersamaan dan cinta 

Manusia dalam hidup membutuhkan kasih sayang dari orang 

tua, saudara dan teman lain. Manusia akan bahagia apabila dapat 

membantu dan memberikan kasih sayang pada orang lain. 

4) Kebutuhan akan status 

Setiap orang akan berusaha agar keinginannya dapat 

berhasil. Untuk kelancaran belajar perlu optimis, percaya akan 

kemampuan diri dan yakin dapat menyelesaikan tugas dengan baik. 
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5) Kebutuhan aktualisasi diri 

Setiap orang akan berusaha untuk memenuhi keinginan yang 

dicita-citakan. Anak harus yakin bahwa dengan belajar yang baik 

akan dapat membantu tercapai cita-citanya. 

6) Kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti 

Kebutuhan untuk memuaskan rasa ingin tahu, mendapatkan 

pengetahuan, informasi, dan untuk mengerti sesuatu. Hanya melalui 

belajar upaya pemenuhan kebutuhan ini dapat terwujud. 

7) Kebutuhan estetik 

Kebutuhan yang dimanifestasikan sebagai kebutuhan akan 

keteraturan, keseimbangan dan kelengkapan dari suatu tindakan.
27

 

Menurut pendangan Epstein, Baker
28

 mengkategorikan partisipasi 

orang tua ke dalam tiga hal, yaitu 1) bantuan orang tua dalam belajar di 

rumah, 2) partisipasi dalam menyediakan sarana dan prasarana kelas dan 

sekolah dan 3) komunikasi orang tua-guru tentang pendidikan anak. Ketiga 

kategori tersebut sesuai dengan enam ketegori partisipasi yang 

dikemukakan oleh Epstein, yaitu keterlibatan belajar di rumah, keterlibatan 

di sekolah dan komunikasi. 

Grotberg mengemukakan bahwa tugas orang tua (ParentalRole) 

dalam hubungannya dengan proses pendidikan anak adalah memberikan 

stimulasi edukasi (educational stimulation) dan dukungan emosi 
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(emotional support ). Stimulasi edukasi adalah pemberian kesempatan pada 

anak untuk dapat mengembangkan potensi dirinya baik secara emosional 

maupun intelektual, penyediaan sarana dan prasarana belajar, seperti buku-

buku, alat permainan, serta pemberian kesempatan bagi anak untuk dapat 

bereksplorasi pada lingkungan yang lebih luas. Sedangkan yang dimaksud 

dengan dukungan emosi adalah hubungan interpersonal antara anak dan 

orang tua. 

Bila kita menggabungkan pendapat Grotberg
29

 yang lebih 

menitikberatkan pada partisipasi orang tua di rumah dengan kategori 

partisipasi yang dikembangkan baik oleh Epstein maupun Baker, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa peran orang tua dalam pendidikan anaknya 

meliputi tiga aspek, yaitu: interaksi orang tua-anak, komunikasi orang tua-

guru dan penyediaan sarana dan lingkungan edukasi. Dan ketiga aspek 

tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. 

a. Interaksi Orang tua dan Anak 

Bossard dan Boll
30

 mengemukakan bahwa keluarga lebih dari 

suatu struktur, keluarga adalah suatu bentuk interaksi sosial yang 

menjadi referensi yang signifikan bagi anggota keluarga dalam 

perkembangan sosialnya. Interaksi yang konstan antar anggota 

keluarga memberikan suatu gambaran dasar dan merupakan dasar 

yang penting bagi perkembangan kepribadian anggota keluarganya, 

khususnya bagi anak usia dini. Dengan demikian, jelaslah bahwa 
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interaksi atau hubungan antar anggota keluarga, merupakan alat 

edukasi yang sangat mempengaruhi perkembangan seorang anak.  

Berkaitan dengan tingkatan interaksi yang tejadi, lebih lanjut 

Bossard dan Boll mengemukakan bahwa dalam konteks perkembangan 

anak, tingkat interaksi dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah 

interaksi sensori (sensory interaction), kedua interaksi emosional 

(emotional interaction), dan terakhir, interaksi intelektual (intellectual 

interaction). 

b. Komunikasi Orang tua dan Guru 

Adanya kesepahaman antara orang tua dengan guru di sekolah 

tentang proses pembelajaran yang sedang dilalui anak merupakan 

aspek yang penting dalam mengoptimalkan proses pendidikan anak. 

Karena dengan kesepahaman tersebut akan menimbulkan sinergi 

antara proses pendidikan di rumah dengan proses pendidikan di 

sekolah.  

Wall
31

 dalam bukunya Constructive Education for Children 

menegaskan bahwa aspek dasar pendidikan adalah adanya 

pengetahuan dan pemahaman yang timbal balik antara rumah dan 

sekolah. Hal ini kemudian dijelaskan oleh Tizard dan Tizard bahwa 

tanpa adanya pemahaman tentang tujuan pembelajaran dan metode 

yang dilakukan oleh guru di sekolah, orang tua tidak mampu terlibat 
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dalam dialog pendidikan dan tidak dapat membantu mengerjakan 

pekerjaan rumah anaknya. 

c. Lingkungan dan Sarana Edukatif  

Penyediaan lingkungan yang edukatif tidaklah cukup hanya 

dengan melengkapi sarana pendidikan seperti alat mainan edukatif, 

buku-buku, atau media belajar lain untuk anak di rumah. Lebih dari itu 

harus dibarengi dengan pembentukan suasana lingkungan yang 

edukatif pula. Yang dimaksud dengan lingkungan adalah yaitu 

lingkungan yang memenuhi unsur: kualitas manusia dan materi, 

tingkat pengaturan, serta keberagaman dan konsistensi pengalaman. 

Menanamkan kebiasaan membaca misalnya, selain ketersediaan buku-

buku dan majalah-majalah, akan sangat lebih mudah diajarkan apabila 

orang tua langsung mempraktekanya. Di samping itu juga konsistensi 

orang tua dalam menanamkan kebiasaan tersebut. Keterlibatan 

seseorang terhadap suatu program akan berbeda-beda, tergantung jenis 

keterlibatannya yang dapat dibedakan menjadi lima bagian yaitu:
32

  

1) Partispasi buah pikiran  

2) Partsipasi tenaga  

3) Partisipasi harta benda  

4) Partisipasi keterampilan atau kemahiran  

5) Partisipasi sosial  
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Dari beberapa jenis partisipasi tersebut diharapkan dapat 

dikembangkan oleh sekolah, sehingga partisipasi orang tua siswa 

terwujud secara optimal. Dalam hal ini sekolah harus mampu menggali 

semua jenis partisipasi dari orang tua siswa yang disesuaikan dengan 

kemampuan masing-masing demi kelancaran program sekolah. 

d. Bentuk-bentuk partisipasi orang tua 

Jaringan nasional kemitraan sekolah menggambarkan kerangka 

kerja kemitraan sekolah dengan rumah yang terdiri dari 6 jenis 

keterlibatan:
33

  

1. Pengasuhan anak 

Yang berarti sekolah memfasilitasi dan mendorong orang tua 

untuk memiliki seminar dan lokakarya pemikiran keterampilan 

mengasuh anak dengan baik. Ini juga berarti bahwa orang tua harus 

menyediakan kebutuhan dasar untuk anak-anak mereka agar 

mereka dapat belajar di sekolah dan di rumah. 

2. Berkomunikasi 

Yang berarti membangun pola dan saluran komunikasi 

dengan orang tua/komunitas, jika berbagi informasi dengan mereka. 

3. Kerja Sukarela 

Yang berarti mengacu pada kegiatan orang tua atau 

komunitas dalam program sekolah seperti membantu guru dalam 

kegiatan kelas. 

                                                             
33

 Raihani & David Gurr, Research gate.net Parental Involvement In an Islamic School in 

Australia: An exploratory study, Vol.16, No.2, 2010, h.64  



 26 

4. Belajar di rumah 

Yang berarti sekolah harus mendorong orang tua untuk 

membantu anak-anak mereka belajar di rumah, memantau perilaku 

anak-anak dan sebagainya. 

5. Pengambilan keputusan 

Yang berarti orang tua harus didorong oleh sekolah untuk 

terlibat dalam proses pengambila keputusan sekolah, sehingga 

mereka memiliki rasa perilaku yang kuat dan sebagainya. 

6. Berkolaborasi dengan komunitas 

Yang berarti sekolah yang memulai dan memelihara 

kemitraan yang kuat dengan komunitas yang lebih luas atau para 

pemangku kepentingan sekolah. 

Masing-masing dari enam jenis keterlibatan ini dapat digunakan 

juga oleh sekolah sebagai strategi untuk meningkatkan keterlibatan 

sekolah dan masyarakat. Kepala sekolah dan pemimpin sekolah 

lainnya dipandang sebagai kunci untuk menstabilkan kerangka kerja 

kemitraan sekolah dan orang tua yang efektif untuk membuat konsep 

kemitraan sekolah dan rumah.
34

 

e. Upaya peningkatan partisipasi orang tua 

Sangat penting bagi sekolah untuk menjalankan peranan 

kepemimpinan yang aktif dalam menggalakkan program-program 

sekolah melalui peran serta aktif orang tua. Ada beberapa hal yang 

                                                             
34

 Ibid., h.65 



 27 

harus dipertimbangkan dalam mengupayakan partisipasi orang tua 

terhadap keberhasilan program sekolah, diantaranya:
35

 

1. Menjalin Komunikasi yang Efektif dengan   

Partisipasi orang tua akan tumbuh jika orang tua juga 

merasakan manfaat dari keikutsertaannya dalam program sekolah. 

Manfaat dapat diartikan luas, termasuk rasa diperhatikan dan rasa 

puas karena dapat menyumbangkan kemampuannya bagi 

kepentingan sekolah. Ada beberapa pendekatan yang dapat 

digunakan untuk membangun komunikasi dengan orang tua, yaitu:  

a. Mengidentifikasi orang-orang kunci, yaitu orang-orang yang 

mampu mempengaruhi teman lain. Orang-orang itulah yang 

tahap pertama dihubungi, diajak konsultasi, dan diminta 

bantuannya untuk menarik orang lain berpartisipasi dalam 

program sekolah. Tokoh-tokoh semacam itu dapat berasal dari 

orang tua siswa yang “dituakan” atau informal leaders, pejabat, 

tokoh bisnis, dan profesi lainnya.  

b. Melibatkan orang-orang kunci tersebut dalam kegiatan sekolah, 

khususnya yang sesuai dengan minatnya. Misalnya tokoh seni 

dapat dilibatkan dalam pembinaan kesenian di sekolah. Orang 

yang hobi olahraga dapat dilibatkan dalam program olahraga 

sekolah. Selanjutnya tokoh-tokoh tersebut diperankan sebagai 

mediator dengan masyarakat luas.  
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c. Memilih saat yang tepat, misalnya pelibatan masyarakat yang 

hobi olahraga dikaitkan dengan adanya PON atau sejenis yaitu 

saat minat olahraga di masyarakat sedang naik. Pelibatan tokoh 

dan masyarakat yang peduli terhadap kebersihan/kesehatan 

dimulai pada hari Kesehatan Nasional misalnya.  

2. Melibatkan Masyarakat dan Orang tua dalam Program Sekolah  

Sekolah harus mengenalkan program dan kegiatannya 

kepada masyarakat. Dalam program tersebut harus tampak 

manfaat yang diperoleh masyarakat jika membantu program 

sekolah. Untuk maksud diatas, sekolah dapat melakukan:  

a. Melaksanakan program-program kemasyarakatan, misalnya 

kebersihan lingkungan, mambantu lalu lintas di sekitar 

sekolah, dan sebagainya. Program sederhana semacam ini 

dapat menumbuhkan simpati masyarakat terutama orang tua 

siswa.  

b. Mengadakan open house yang memberi kesempatan 

masyarakat luas untuk mengetahui program dan kegiatan 

sekolah. Tentu saja dalam kesempatan semacam itu sekolah 

perlu menonjolkan program-program yang menarik minat 

masyarakat terutama orang tua siswa.  

c. Mengadakan buletin sekolah atau majalah atau lembar 

informasi yang secara berkala memuat kegiatan dan program 

sekolah, untuk diinformasikan kepada masyarakat.  
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d. Mengundang tokoh untuk menjadi pembicara atau pembina 

suatu program sekolah. Misalnya mengundang dokter yang 

tinggal di sekitar sekolah atau orang tua untuk menjadi 

pembicara atau pembina program kesehatan sekolah.  

e. Membuat program kerjasama sekolah dengan masyarakat, 

misalnya perayaan hari-hari nasional maupun keagamaan.  

3. Memberdayakan Dewan Sekolah  

Keberadaan Dewan Sekolah akan menjadi penentu dalam 

pelaksanaan otonomi pendidikan di sekolah. Melalui Dewan Sekolah 

orang tua ikut merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi 

pengelolaan pendidikan di sekolah. Untuk meningkatkan komitmen 

peran serta orang tua dalam menjunjang pendidikan, termasuk dari 

dunia usaha, perlu dilakukan antara lain dengan upaya sebagai 

berikut:  

a. Melibatkan orang tua dalam pengambilan keputusan tentang 

pendidikan terutama ditingkat sekolah. Melalui otonomi, 

pengambilan keputusan yang menyangkut pelaksanaan 

layanan jasa pendidikan akan semakin mendekati kepentingan 

orang tua yang dilayani.  

b. Selanjutnya program imlab swadana, yaitu pemerintah baru 

akan memberikan sejumlah bantuan tertentu pada sekolah 

apabila masyarakat terutama orang tua siswa telah 

menyediakan sejumlah biaya pendamping.  
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c. Mengembangkan sistem sponsorship bagi kegiatan 

pendidikan. 

Upaya dalam meningkatkan partisipasi orang tua juga bisa 

melalui strategi peningkatan mutu melalui penerapan MBS.  

Pertama, salah satu strategi adalah menciptakan prakondisi yang 

kondusif untuk dapat menerapkan MBS, yakni peningkatan 

kapasitas dan komitmen seluruh warga sekolah, termasuk 

masyarakat dan orang tua siswa. Upaya untuk memperkuat peran 

kepala sekolah harus menjadi kebijakan yang mengiringi penerapan 

kebijakan MBS. Kedua, membangun budaya sekolah yang 

demokratis, transparan, dan akuntabel. Temasuk membiasakan 

sekolah untuk membuat laporan pertanggungjawaban kepada 

masyarakat. Ketiga, pemerintah pusat lebih memainkan peran 

monitoring dan evaluasi penerapan MBS di sekolah, termasuk 

pelaksanaan block grant yang diterima sekolah. Keempat, 

mengembangkan model program pemberdayaan sekolah. bukan 

hanya sekedar melakukan pelatihan MBS, yang lebih banyak 

dipenuhi dengan pemberian informasi kepada sekolah.
36

  

Sekolah harus menentukan target mutu yang ingin dicapai 

untuk setiap kurun waktu, merencanakannya, melaksanakan dan 

mengevaluasi dirinya, untuk kemudian menentukan target mutu 

untuk tahun berikutnya. Dengan demikian sekolah dapat mandiri 
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tetapi masih dalam rangka acuan kebijakan nasional, dan 

bertanggung jawab (memiliki akuntabilitas) terhadap kebutuhan 

belajar siswa dan masyarakat.
37

 

f. Faktor yang mempengaruhi partisipasi orang tua  

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dari masyarakat 

terutama orang tua siswa adalah jenis kelamin, usia, tingkat 

pendidikan, tingkat pendapatan dan mata pencaharian (pekerjaan), 

faktor-faktor tersebut adalah:
38

 

1. Jenis kelamin 

Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria akan berbeda 

dengan partisipasi yang diberikan oleh wanita. Hal ini disebutkan 

karena adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam 

masyarakat yang membedakan kedudukan dan derajat antara pria 

dan wanita, sehingga menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan 

kewajiban. 

2. Usia 

Dalam masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan 

derajat atau dasar senioritas, sehingga memunculkan golongan tua 

dan golongan muda yang berbeda-beda dalam hal-hal tertentu, 

misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan. Usia 

produktif juga sangat mempengaruhi pola berpikir masyarakat 

dalam ikut serta meningkatkan kualitas masyarakat. 
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3. Tingkat pendidikan 

Faktor pendidikan mempengaruhi masyarakat dalam 

berpartisipasi terutama orang tua siswa, karena dengan latar 

belakang pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah 

berkomunikasi dengan orang luar dan cepat tanggap terhadap 

inovasi pendidikan serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi 

terhadap kualitas pendidikan. 

4. Tingkat penghasilan 

Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih 

besar bagi masyarakat untuk berperan serta, tingkat pendapatan ini 

mempengaruhi kemampuan finansial masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam pendanaan sekolah dan berinvestasi untuk 

kemajuan sekolah. 

5. Mata pencaharian (pekerjaan) 

Jenis pekerjaan seseorang akan menentukan tingkat 

penghasilan dan mempengaruhi waktu luang seseorang yang dapat 

digunakan dalam berpartisipasi, misalnya menghadiri pertemuan-

pertemuan yang diadakan oleh sekolah untuk membicarakan 

rencana program-program sekolah mulai dari jangka pendek, 

menengah sampai dengan jangka panjang. Selain itu, juga 

mempengaruhi kesanggupan masyarakat khususnya orang tua 

dalam menanggung biaya pendidikan anak.
39
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2.   Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Belajar dapat didefinisikan “berubah”.
40

 Belajar adalah 

aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif 

dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. 
41

  

Dengan demikian, seseorang yang melakukan aktivitas belajar 

dan di akhir dari aktivitasnya itu telah memperoleh perubahan dalam 

dirinya dengan pemilikan pengalaman baru, maka individu itu 

dikatakan telah belajar. Akan tetapi, perubahan yang dimaksud 

bersentuhan dengan aspek kejiwaan yang bisa merubah tingkah laku. 

Sedangkan tingkah laku seperti mabuk, gila dan sebagainya itu 

bukanlah kategori belajar yang dimaksud.
42

  Dalam QS. Al-

Mujaadilah Ayat 11 surah ke 58 

                           

                       

                 

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka 

lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 
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ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam 

penyelenggaraan pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan 

merupakan tujuan utamanya. Tetapi harus disadari bahwa 

pengetahuan yang diperoleh tentu didasarkan oleh iman kepada Allah. 

Hasil belajar bagi peserta didik dikategorikan sebagai salah satu 

derajat tertentu yang diharapkan setelah pelaksanaan pendidikan 

sekolah. Karena itu, keikutsertaan orang tua pada proses pembelajaran 

yang mengantar peserta didiknya mencapai hasil belajar disekolah 

dapat dimaksudkan sebagai kualitas pendidikan. 

Prestasi belajar adalah tingkah laku anak dalam mempelajari 

pelajaran di sekolah yang dinyatakan dengan skor, yang diperoleh dari 

hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran.
43

 Menurut WS. Winkel 

pretasi belajar adalah suatu proses mental yang mengarah pada 

penguasaan, pengetahuan, atau sikap yang kesemuanya diperoleh, 

disimpan, dan dilaksanakan sehingg menimbulkan tingkah laku 

progresif. Jadi, prestasi belajar bukan hanya menyangkut angka-angka 

akan tetapi dengan hasil belajar dan perilaku yang ditampilkan anak. 

Bukan hanya menyangkut dengan kognitif dan psikomotor, tetapi juga 

berkenaan dengan aspek afektif anak.
44
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Berdasarkan pengertian prestasi belajar di atas, dapat 

disimpulkan prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh oleh 

seseorang yang berupa angka-angka dan bisa mengubah perilaku 

seseorang. Dalam hal ini, seseorang akan mendapatkan suatu 

pengetahuan yang baru.  

b. Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

Prestasi belajar merupakan hasil interaksi berbagai faktor, baik 

internal maupun eksternal.  

Slameto
45

 menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ke 

dalam dua golongan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

a. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor-faktor yang ada dalam individu 

yang sedang belajar. Faktor intern meliputi faktor jasmaniah, psikologi 

dan kelelahan. 

a. Faktor Jasmaniah 

1) Faktor Kesehatan 

Kesehatan adalah keadaan atau hal sehat. Kesehatan 

amat berpengaruh terhadap belajar seseorang. Proses belajar 

akan terganggu, menyebabkan kurang bersemangat, mudah 

pusing, ngantuk jika badannya lemas, dan gangguan fungsi alat 

indera serta tubuhnya. Agar dapat belajar dengan baik, maka 

kesehatan badannya harus tetap terjamin, dapat dilakukan 
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dengan ketentuan bekerja, belajar, istirahat, olahraga, makan, 

tidur, rekreasi, dan ibadah. Jika kesehatan kita terganggu, kita 

tidak akan bisa konsentrasi dalam belajar. 

2) Cacat Tubuh 

Cacat tubuh menyebabkan kurang baik atau kurang 

sempurna mengenai tubuh. Cacat berupa buta, tuli, lumpuh, 

dan lain-lain. Keadaan seperti itu akan mempengaruhi belajar. 

Siswa yang cacat hendaknya belajar di lembaga pendidikan 

khusus. Dengan begitu, hal ini akan menjadi penghambat 

dalam belajar. 

b. Faktor Psikologi 

Faktor bakat psikologis yang dapat mempengaruhi hasil 

belajar antara lain intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, dan kesiapan. Faktor ini juga menjadi penghambat 

dalam belajar, karena jika minat dan bakat tidak sesuai dengan 

pembelajaran yang diikuti maka akan sulit untuk menerima 

pelajaran. 

c. Faktor Kelelahan 

Kelelahan baik jasmani maupun rohani dapat 

mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Kelelahan dapat 

dihilangkan dengan cara-cara seperti tidur, istirahat, mengusahakan 

variasi dalam belajar. 
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b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu. 

faktor ekstern meliputi faktor keluarga, sekolah dan masyarakat. 

a. Faktor Keluarga 

Faktor keluarga yang dapat mempengaruhi hasil belajar 

siswa antara lain: 

1) Cara orang tua mendidik 

Orang tua yang kurang/tidak memperhatikan 

pendidikan anaknya, misalnya mereka acuh tak acuh terhadap 

belajar anaknya, tidak memperhatikan sama sekali akan 

kepentingan kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan anaknya 

dalam belajar, tidak mengatur waktu belajarnya, tidak 

menyediakan/melengkapi alat belajarnya, tidak memperhatikan 

apakah anak belajar atau tidak dapat menyebabkan anak 

tidak/kurang berhasil dalam belajarnya. 

2) Relasi antar anggota keluarga 

Relasi antara anggota keluarga yang terpenting adalah 

relasi orang tua dengan anaknya. Selain itu relasi anak 

dengan saudaranya atau dengan anggota keluarga yang lain 

pun turut mempengaruhi belajar anak. Cara mendidik yang 

terlau keras, ataukah sikap acuh tak acuh akan menyebabkan 

perkembangan anak terhambat, belajarnya terganggu dan 
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bahkan dapat menimbulkan masalah-masalah psikologis yang 

lain. 

3) Suasana rumah 

Suasana rumah yang gaduh/ramai dan semerawut tidak 

akan memberi ketenangan kepada anak yang belajar. Anak 

dapat belajar dengan baik perlulah diciptakan suasana rumah 

yang tenang dan tentram. Di dalam suasana rumah yang 

tenang dan tenteram selain anak kerasan/betah tinggal di 

rumah, anak juga dapat belajar dengan baik. 

4) Keadaan ekonomi keluarga 

Keadaan ekonomi erat hubungannya dengan belajar 

anak. Jika anak hidup dalam keluarga miskin, kebutuhan 

anak kurang terpenuhi, akibatnya kesehatan anak terganggu, 

sehingga belajar anak juga terganggu. Sebaliknya keluarga 

yang kaya raya,  mempunyai kecenderungan untuk 

memanjakan anak. Anak hanya bersenang-senang dan 

berfoya-foya, akibatnya anak kurang dapat memusatkan 

perhatiannya kepada belajar. Hal tersebut juga dapat 

mengganggu belajar anak. 

5) Pengertian orang tua 

Anak belajar perlu dorongan dan pengertian orang tua. 

Bila anak sedang belajar jangan diganggu dengan tugas-tugas 

di rumah. 
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6) Latar belakang kebudayaan 

Tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga 

memepengaruhi sikap anak dalam belajar. Perlu kepada anak 

ditanamkan kebiasaaan-kebiasaan yang baik, agar mendorong 

semangat anak untuk belajar. 

b. Faktor Sekolah 

Hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa 

yang berasal dari sekolah, antara lain: 

1) Metode mengajar 

Metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang 

harus dilalui di dalam mengajar. Metode belajar guru yang 

kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa yang tidak 

baik pula. Metode mengajar yang kurang baik itu dapat 

terjadi misalnya karena guru kurang persiapan dan kurang 

menguasai bahan pelajaran sehingga guru tersebut 

menyajikannya tidak jelas atau sikap guru terhadap siswa dan 

mata pelajaran yang disampaikannya tidak baik.  

2) Kurikulum 

Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang 

diberikan kepada siswa. Kegiatan itu sebagian besar adalah 

menyajikan bahan pelajaran agar siswa menerima, menguasai 

dan mengembangkan bahan pelajaran itu. Jelaslah bahan 

pelajaran itu mempengaruhi belajar siswa. Kurikulum yang 

kurang baik berpengaruh tidak baik terhadap belajar. 
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3) Relasi guru dengan siswa 

Proses belajar mengajar terjadi antara gury dengan 

siswa. Proses tersebut juga dipengaruhi oleh relasi yang ada 

dalam proses itu sendiri. Jadi cara belajar siswa juga 

dipengaruhi oleh relasinya dengan gurunya. 

4) Relasi siswa dengan siswa 

Guru yang kurang mendekati siswa dan kurang 

bijaksana, tidak akan melihat bahwa di dalam kelas ada grup 

yang saling bersaing secara tidak sehat. Suasana kelas tidak 

terbina, bahkan hubungan masing-masing siswa tidak 

tampak. 

5) Disiplin sekolah 

Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan 

kerajinan siswa dalam sekolah dan juga dalam belajar. 

Kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan guru dalam 

mengajar dengan melaksanakan tata tertib, kedisiplinan 

pegawai, keteraturan kelas, gedung sekolah, halaman dan 

lain-lain. Kedisiplinan kepala sekolah dalam mengelola 

seluruh staf beserta siswa-siswa, dan kedisiplinan tim BP 

dalam pelayanannya kepada siswa. 

6) Alat pelajaran 

Alat pelajaran erat hubungannya dengan cara belajar 

siswa, karena alat pelajaran yang dipakai oleh guru pada 



 41 

waktu mengajar dipakai pula oleh siswa untuk menerima 

bahan yang diajarkan itu. 

7) Waktu sekolah 

Waktu sekolah ialah waktu terjadinya prosses belajar 

mengajr di sekolah, waktu itu dapat di pagi hari, siang, 

sore/malam hari. Waktu sekolah juga mempengaruhi belajar 

siswa. 

8) Standar pelajaran di atas ukuran 

Guru berpendirian untuk mempertahankan wibawanya, 

perlu memberi pelajaran di atas ukuran standar. Akibatnya 

siswa merasa kurang mampu dan takut kepada guru. Bila 

banyak siswa yang tidak berhasil dalam mempelajari mata 

pelajarannya, guru semacam itu merasa senang. 

9) Keadaan gedung 

Dengan jumlah siswa yang banyak serta variasi 

karakteristik merekamasing-masing menurut keadaan gedung 

dewasa ini harus memadai di dalam setiap kelas. 

10) Metode belajar 

Banyak siswa melaksanakan cara belajar yang salah. 

Dalam hal ini perlu pembinaan dari guru. Dengan cara 

belajar yang tepat akan efektif pula hasil belajar siswa itu. 

11) Tugas rumah 

Waktu belajar terutama adalah di sekolah, si samping 

untuk belajar waktu di rumah biarlah digunakan untuk 

kegiatan-kegiatan lain. Maka diharapkan guru jangan terlalu 
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banyak memberi tugas yang harus dikerjakan di rumah, 

sehingga anak tidk mempunyai waktu lagi untuk kegiatan 

yang lain. 

c. Faktor Masyarakat 

Faktor masyarakat yang mempengaruhi hasil belajar ada 

beberapa macam, antara lain: 

1) Kegiatan siswa dalam masyarakat 

Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat 

menguntungkan terhadap perkembangan pribadinya. Tetapi 

jika siswa ambil bagian dalam kegiatan masyarakat yang 

terlalu banyak, misalnya berorganisasi, kegiatan-kegiatan 

sosial, keagamaan dan lain-lain, belajarnya akan terganggu, 

lebih-lebih jika tidak bijaksana dalam mengatur waktunya. 

2) Mass media 

Yang termasuk dalam mass media adalah bioskop, 

radio, TV, surat kabar, majalah, buku-buku, komik-komik 

dan lain-lain. Semuanya itu ada dan beredar dalam 

masyarakat. 

Mass media yang baik memberi pengaruh yang baik 

terhadap belajarnya. Sebaliknya mass media yang jelek 

juga berpengaruh jelek terhadap siswa. Maka perlulah 

kiranya siswa mendapatkan bimbingan dan control yang 

cukup bijaksana dari pihak orang tua dan pendidik, baik di 

dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. 
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3) Teman bergaul 

Pengaruh-pengaruh dari teman bergaul siswa lebih 

cepat masuk dalam jiwanya daripada yang kita duga. 

Teman bergaul yang baik akan berpengaruh baik terhadap 

diri siswa, begitu juga sebaliknya, teman bergaul yang jelek 

pasti mempengaruhi yang bersifat buruk juga. 

4) Bentuk kehidupan masyarakat 

Kehidupan masyarakat di sekitar siswa juga 

berpengaruh terhadap belajar siswa. Masyarakat yang 

terdiri dari orang-orang yang tidak terpelajar, penjudi, suka 

mencuri dam mempunyai kebiasaan yang tidak baik, akan 

berpengaruh jelek kepada anak (siswa) yang berada di 

situ.
46

 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa dapat digolongkan menjadi dua faktor 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor-

faktor yang berasal atau bersumber dari siswa itu sendiri, sedangkan faktor 

eksternal merupakan faktor yang berasal atau bersumber dari luar peserta 

didik. Faktor internal meliputi jasmaniah dan psikologi, sedangkan faktor 

eksternal lain meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

 

B. Tinjauan Penelitian yang Relevan 

1. Iskandar, melakukan penelitian yang berjudul Peningkatan Partisipasi 

Aktif dan Hasil Belajar Siswa kelas VII.E Dalam Pembelajaran 
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Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Penerapan Metode Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD di SMP Negeri 7 Pujut Lombok Tengah, hasil 

penelitian diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan, Vol.2 No.2, ISSN 2548-

5555 Desember 2017. Dalam jurnal tersebut persamaan dengan peneliti 

yaitu melihat hasil belajar yang dipengaruhi partisipasi aktif. Sedangkan 

perbedaannya yaitu jurnal Iskandar meneliti partisipasi dari siswa 

terhadap pelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui penerapan 

metode Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD  agar hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran ini meningkat dan memiliki prestasi yang bagus. 

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD sudah dapat dikatakan 

meningkatkan partisipasi aktif siswa karena sudah memenuhi kriteria 

yang telah ditentukan yang menunjukkan siswa yang mengikuti 

partisipasi aktif minimal 23 siswa dengan skor minimal 70. 

2. Siti Ma’sumah, melukan penelitian yang berjudul Pengaruh Disiplin 

Belajar terhadap Prestasi Belajar siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 

Se-Daerah Binaaan II Kecamatan Pertanahan Kabupaten Kebumen, 

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Semarang, 2015. Dalam skripsi Siti Ma’sumah 

persamaan dengan peneliti yaitu variabel y yang sama yaitu prestasi 

belajar. Perbedaannya yaitu skripsi ini menggunakan metode kuantitatif, 

sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian 

ini, dapat disimpulkan bahwa 56,7% prestasi belajar siswa dipengaruhi 
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oleh disiplin belajar, sedangkan 43,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak dibahas dalam penelitian. Bertitik tolak pada hasil penelitian, maka 

pihak baik guru maupun orang tua hendaknya memperhatikan dan 

meningkatkan disiplin belajar siswa sehingga dapat mencapai prestasi 

belajar yang lebih optimal.  

3. Sitti Roskina Mas, melakukan penelitian yang berjudul Partisipasi 

Masyarakat dan orang tua dalam Penyelenggaraan Pendidikan, hasil 

penelitian diterbitkan dalam Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN 

MALANG, dalam jurnal tersebut persamaan dengan peneliti pada 

variabel x yaitu partisipasi orang tua. Perbedaannya yaitu variabel x ada 

dua yaitu masyarakat dan orang tua. Kemudian jurnal tersebut tidak 

memfokuskan tempat penelitian, melainkan hanya secara umum saja. 

Kesimpulan penelitiannya yaitu peran serta masyarakat melalui komite 

dan dewan pendidikan memiliki posisi yang amat strategis dalam 

mengembangkan tanggung jawab masyarakat. 

 

C. Proposisi 

Proposisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rancangan 

usulan yang dapat dipercaya. Jadi, proposisi adalah rancangan yang dapat 

dipercaya atau yang bisa dibuktikan secara nyata. Konsep yang digunakan 

untuk memberikan batasan terhadap konsep teoritis agar tidak terjadi 

kesalahan dalam memahami materi sekaligus memudahkan penelitian.  

Adapun proposisi yang dikembangkan setelah meninjau literatur 

seperti bagian sebelumnya adalah sebagai berikut: 
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Partisipasi orang tua yang dapat dilihat dari bentuk-bentuk partisipasi 

yang dilakukan oleh orang tua yaitu: 

Orang tua memperhatikan perkembangan anaknya mulai dari kecil, 

karena orang tua adalah orang pertama yang mengerti dengan keadaan anak. 

Anak akan dibimbing di sekolah oleh guru, sedangkan di rumah akan 

dibimbing oleh orang tua.  Oleh karena itu, sifat dan tabiat anak sebagian 

besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga yang lainnya. 

Dalam hal berpartisipasi, orang tua berperan aktif dalam pendidikan 

anaknya. Orang tua juga menjalin komunikasi dengan sekolah terutama guru, 

orang tua sukarelawan dalam hal waktu dan tenaga dalam proses pendidikan 

di sekolah, orang tua diberikan kesempatan dalam pengambilan keputusan 

dalam menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan anaknya, 

sekolah harus mendorong orang tua untuk membantu anak-anak mereka 

belajar di rumah, memantau perilaku anak-anak dan sebagainya, selain itu 

orang tua juga harus menyediakan tempat belajar yang kondusif agar 

menunjang gairah belajar anak sehingga mendapatkan nilai yang bagus. 

Partisipasi orang tua dalam pendidikan anak tidak hanya dengan anak 

sebagai siswa saja, melainkan orang tua juga diharapkan dapat menjalin 

hubungan dengan guru sebagai warga sekolah dan warga lainnya yang 

keduanya memiliki andil sangat besar dalam pendidikan anak. Prestasi yang 

diimpikan siswa tidak akan tercapai tanpa dukungan dan dorongan dari dalam 

maupun luar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian 

kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di 

mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber 

data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan 

trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
47

 

  

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDIT Fadhilah Pekanbaru yang beralamat 

di jalan Muhajirin kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru pada tahun 2019. Alasan penulis meneliti di sekolah ini adalah 

Peneliti menemui fenomena tentang tingginya prestasi belajar di SDIT 

Fadhilah Pekanbaru Kota Pekanbaru, oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

mengetahui bagaimana partisipasi orang tua dalam mendukung prestasi belajar 

dan upaya dari orang tua dalam mendukung prestasi belajar di SDIT Fadhilah 

Pekanbaru. 
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C. Informan dan Objek Penelitian 

Informan kunci dalam penelitian ini adalah 10 orang tua siswa, 3 orang 

guru atau wali kelas  dan didukung dengan informan oleh kepala sekolah di 

SDIT Fadhilah Pekanbaru. Sedangkan objeknya adalah partisipasi orang tua di 

SDIT Fadhilah Pekanbaru. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri 

sendiri atau self report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan atau 

keyakinan pribadi.
48

 

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara 

terstruktur, yaitu wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman 

yang telah ditetapkan sebelumnya, pertanyaan disusun secara ketat dan 

pertanyaan sama pada setiap subjek.
49

 Teknik ini ditujukan kepada orang 

tua siswa dan kepala sekolah di Sekolah Dasar Islam Terpadu Fadhilah 
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Pekanbaru. Teknik wawancara ini dibantu dengan menggunakan alat tape 

recorder untuk alat merekam ketika wawancara dengan informan. Teknik  

ini digunakan penulis untuk mendapatkan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan kepada kepala sekolah tentang bagaimana orang tua 

berpartisipasi di sekolah, kemudian mengajukan pertanyaan kepada orang 

tua tentang bagaimana berpartisipasi di rumah dan di sekolah dalam 

belajar anak. 

2. Observasi 

Observasi adalah pengamatan secara langsung yang meliputi 

kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan 

seluruh alat indra.
50

 Obsevasi yaitu mengadakan pengamatan kelapangan 

untuk mendapatkan data tentang partisipasi orang tua dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa di Sekolah Dasar Islam Terpadu Fadhilah 

Pekanbaru.  

Adapun data yang peneliti ambil dari observasi ini adalah peneliti 

mengobservasi langsung di lokasi dan peneliti mengamati langsung 

bagaimana orang tua berpartisipasi di sekolah dan di rumah dalam belajar 

anak. Saya mengamati orang tua siswa di sekolah dan di rumah. Pertama, 

saya akan mengamati di sekolah dengan cara datang ke sekolah di pagi 

hari sebelum guru datang dan melihat orang tua yang mengantar anaknya. 

setelah itu apakah orang tua berkomunikasi dengan guru tentang belajar 

anaknya atau tidak. Kedua, saya mengamati di rumah dengan cara melihat 
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apakah orang tua menyediakan fasilitas belajar anak di rumah dan apakah 

orang tua ikut serta dalam proses belajar anak di rumah. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dengan cara 

mengumpulkan data-data yang disediakan oleh instansi.
51

 Catatan-catatan 

suatu peristiwa yang sudah lewat. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, 

gambar atau karya-larya dari seseorang. Adapun dalam penelitian ini 

peneliti mengumpulkan beberapa dokumen di antaranya, profil sekolah, 

nilai raport siswa, data jumlah siswa dan hasil rapat guru tentang 

sumbangan yang diberikan orang tua kepada sekolah. 

 

E. Metode Analisis Data 

Menurut Muhadjir dalam Tohirin menyatakan bahwa analisis data 

merupakan kegiatan melakukan mencari dan menyusun catatan temuan secara 

sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti focus 

terhadap penelitian yang dikajinya.
52

 Setelah itu, menjadikannya sebuah bahan 

temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya. 

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Tohirin menyatakan pendekatan 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati.
53

 Caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian pengkodean 
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pada catatan-catatan yang di lapangan dan diinterpretasi data tersebut untuk 

memperoleh kesimpulan. 

1. Transkripsi 

Peneliti dapat memahami bahwa proses transkripsi ini adalah suatu 

kegiatan dalam menyalin sebuah hasil dari rekaman wawancara, kemudian 

diketik dan dibuat dengan kalimat yang lebih jelas dan mudah dimengerti 

oleh pembaca. Penelitian kualitatif ini tergantung pada data hasil 

wawancara dan diskusi dengan informan. Semua hasil wawancara dan 

diskusi direkam dengan audio tape, video dan catatan lapangan, yang 

kemudian ditransfer kedalam flasdisk atau bentuk lainnya. Kegiatan 

menyalin hasil rekaman ini yang dimaksud dengan transkrip. 
54

 

Proses transkripsi kata-kata ini perlu dilakukan untuk menyajikan 

data yang dapat menangkap detail-detail wawancara. Hal ini penting 

karena penelitian ini menyusun sebuah teori tentang partisipasi orang tua 

dari data yang dikumpulkan. Hasil wawancara yang telah ditranskripsikan 

diberikan kepada responden untuk diperiksa dan diklarifikasi meskipun 

kebanyakan responden mengembalikan transkripsi dengan persetujuan 

penuh terhadap isinya, namun ada beberapa responden yang merubah kata 

terkait nama orang dan singkatan.
55

 

Menurut Poland dalam Raihani transkripsi dapat diartikan sebagai 

sebuah data yang telah diperoleh dari hasil wawancara kemudian di 
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transkripsikan ke dalam bahasa Indonesia yang tepat dan mudah 

dipahami.
56

 

2. Pengkodean dan Kategorisasi 

Kode merupakan singkatan atau simbol yang diterapkan pada 

kelompok kata-kata itu. Kode-kode biasanya dikembangkan dari 

permasalahan penelitian, hipotesis, konsep-konsep kunci, atau tema-tema 

yang penting.
57

 

Pengkodean yaitu pemecahan persoalan dengan memberi kode 

pada catatan-catatan lapangan, hasil observasi, dan bahan-bahan arsip.  .  

Namun, sebagai panduan umum pengkodean, kategori-kategori 

utama dibuat terlebih dahulu sesuai dengan beberapa proposisi (framework 

konseptual). Kategori-kategori utama yaitu mengenai bentuk-bentuk 

partisipasi orang tua. Dari seluruh kategori-kategori utama ini, muncul sub 

kategori-sub kategori dan dibuat pengkodean induktif.
58

  

3. Interpretasi data 

Pada dasarnya, interpretasi data merupakan usaha peneliti 

menyimpulkan hasil temuan dan analisis data yang diperoleh secara 

empiris (operasional di lapangan) di kembalikan ke level konseptual. Di 
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sini ada proses abstraksi atau konseptualisasi yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap hasil analisis data.
59

 

Interpretasi merupakan upaya memberi makna pada temuan 

penelitian. Peneliti tentu saja boleh memberikan pandangan atau 

perspektifnya terhadap temuan penelitian dalam semacam proses dialog 

atau diskusi yang dipaparkan secara tertulis. Setelah itu peneliti membuat 

kesimpulan hasil penelitian.
60

  

Peneliti menyimpulkan bahwa tahap interpretasi data adalah 

kegiatan yang mengacu pada upaya memahami data secara lebih ekstensif 

sekaligus mendalam. Interpretasi data merupakan proses pemberian makna 

terhadap pola-pola yang ditemukan dalam sebuah penelitian. Peneliti 

memiliki perspektif mengenai apa yang diteliti dan menginterpretasi data 

melalui perspektif tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melihat uraian hasil penelitian yang telah dikemukakan pada 

bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Partisipasi Orang tua dalam Mendukung Prestasi Belajar siswa di 

Sekolah Dasar Islam Terpadu Fadhilah Pekanbaru  

a. Peran Orang tua 

Di SDIT Fadhilah Pekanbaru orang tua aktif berperan sebagai 

pengajar atau pembimbing dan sebagai pendidik. Mereka memiliki 

pengetahuan dan pengalaman dan mampu menjadi contoh dan 

pengajaran bagi anak. Selain berperan di sekolah, mereka berperan di 

rumah dalam menyediakan dan memenuhi kebutuhan belajar anak. 

b. Bentuk Partisipasi 

Bentuk partisipasi di SDIT Fadhilah Pekanbaru ini memiliki 

bentuk partisipasi yang bagus baik dalam membimbing anak, 

melakukan segala pembayaran, mengikuti kegiatan sekolah maupun 

mengantar dan menjemput anak. Bentuk partisipasi atau keterlibatan 

seseorang terhadap suatu program akan berbeda-beda, tergantung jenis 

keterlibatannya yang dapat dibedakan menjadi lima bagian yaitu 

partispasi buah pikiran, partsipasi tenaga, partisipasi harta benda, 

partisipasi keterampilan atau kemahiran, partisipasi sosial. Orang tua 

sangat dilibatkan di SDIT Fadhilah Pekanbaru ini dalam kegiatan 

 

105 



 106 

yang diadakan sekolah, maupun organisasi orang tua dan guru di 

sekolah.  

c. Pola Komunikasi Guru dan Orang tua 

Pola komunikasi guru dan orang tua di SDIT Fadhilah 

Pekanbaru  memiliki dua jenis pola, yaitu komunikasi dua arah dan 

komunikasi multi arah. Orang tua tidak segan menyampaikan 

pendapat dalam konteks yang positif.  Komunikasi multi arah sering 

terjadi ketika mengadakan pertemuan POMG (Persatuan Orangtua dan 

Majelis Guru) di sekolah maupun dalam melakukan kegiatan lainnya. 

Jadi pola komunikasi guru dan orang tua di SDIT Fadhilah Pekanbaru 

memiliki komunikasi yang baik. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Orang tua dalam 

Mendukung Prestasi Belajar siswa di Sekolah Dasar Islam Terpadu 

Fadhilah Pekanbaru 

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi orang tua dalam 

mendukung prestasi belajar siswa memiliki sudut pandang yang 

berbeda. Maksudnya adalah dari hal positif yang mana menjadi faktor 

pemicu untuk berpartisipasi dan faktor negatif (penghambat) yang 

dapat mempengaruhi untuk berpartisipasi. Faktor pemicu yang ditemui 

di SDIT Fadhilah Pekanbaru yaitu adanya masalah akademik, prestasi 

non akademik, mutu sekolah dan kelengkapan sarana dan prasarana. 

Kemudian faktor penghambat yang ditemui di SDIT Fadhilah 

Pekanbaru ini terkait adanya masalah ekonomi dan pekerjaan atau 
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mata pencarian orang tua. Masalah ekonomi berpengaruh pada 

partisipasi orang tua, karena yang mempunyai ekonomi menengah ke 

bawah belum mampu berpartisipasi seperti keluarga yang mampu 

untuk berpartisipasi terutama dalam segi sumbangan. Sedangkan 

pekerjaan orang tua juga berpengaruh pada partisipasi orang tua 

tersebut karena orang tua yang sibuk bekerja tidak mempunyai waktu 

untuk hadir jika sekolah mengadakan kegiatan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan penilaian di atas, maka saran dan kritik 

juga harapan ke depan untuk Sekolah Dasar Islam Terpadu Fadhilah 

Pekanbaru  sebagai berikut: 

1. Partisipasi orang tua di SDIT Fadhilah Pekanbaru sudah bagus akan tetapi 

untuk orang tua yang kurang aktif dikarenakan kesibukan bekerja maka 

tingkatkan lagi partisipasinya. 

2. Bagi kepala sekolah SDIT Fadhilah Pekanbaru agar merencanakan strategi 

yang lebih baik untuk melibatkan orang tua untuk berpartisipasi dalam 

mendukung prestasi belajar siswa. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya untuk memperluas penelitian dengan 

meneliti lebih dalam dan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi 

partisipasi dalam mendukung prestasi belajar siswa di SDIT Fadhilah 

Pekanbaru agar nantinya diperoleh informasi yang lebih lengkap. 
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TRANSKRIP WAWANCARA ORANGTUA 

PARTISIPASI ORANGTUA DALAM MENDUKUNG 

PRESTASI BELAJAR SISWA DI SEKOLAH DASAR   

ISLAM TERPADU FADHILAH  

PEKANBARU 

 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama Informan  : Dahniar 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Status/ Jabatan Informan : Ibu Rumah Tangga 

Hari/Tanggal Wawancara : Kamis, 14 November 2019 

Tempat Wawancara  : Di depan ruangan kepala sekolah 

P :  Assalamualaikum bu. 

OS :  Wa’alaikumsalam. 

P :  Ma’af bu mengganggu waktunya sebentar, saya Helpida   mahasiswa Uin 

Suska Riau yang mau melakukan penelitian di sekolah ini. Maka dari itu, 

saya mau melakukan penelitian sebentar buat di wawancara terkait 

partisipasi orangtua dalam mendukung prestasi belajar siswa di SD IT ini 

bu. 

OS :  Iya silahkan. 

P  :  Kalau boleh tau siapa nama ibu/bapak? Anaknya sudah kelas berapa 

bu/pak? 

OS :  Saya Dahniar, anak saya sudah menduduki bangku kelas 4 di sini. 

P :  Apakah ibu/bapak setiap hari yang mengantar anaknya ke sekolah? 

OS :  Iya saya yang mengantar anak, siang mengantar nasi dan sore menjemput 

anak setiap hari.  

P :  Bagaimana pendapat ibu/bapak tentang pendidikan anak ibu/bapak? 

OS :  Kalau untuk sekarang ini pendidikan anak saya bagus di sini, orangtua 

mana yang tidak menginginkan pendidikan anaknya yang bermutu. 

Harapan saya adalah anak saya sukses di masa depan.   

P :  Apa saja bentuk partisipasi yang sering dilakukan bu/pak? 
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OS :  Tentunya saya berpartisipasi aktif dengan mengikuti segala kegiatan 

yang diadakan oleh sekolah ini, baik itu memperingati hari-hari besar. 

Sekolah sangat melibatkan orangtua dalam segala kegiatan. Saya sebagai 

orangtua juga ikut mendukung apapun kegiatan dan acara yang dilakukan 

anak.  

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam belajar anak? 

OS :  Partisipasi saya dalam belajar anak yaitu ikut membantu dan 

membimbing semua tugas dan pekerjaan rumah yang diberikan oleh 

guru. Contohnya jika ada kerajinan tangan dan pekerjaan rumah lainnya, 

orangtua juga ikut andil di dalamnya. 

P :  Apakah ibu/bapak memberikan ide atau gagasan dalam hal  sarana dan 

prasarana guna untuk menunjang prestasi belajar anak? 

OS :  Sejauh ini belum ada, karena sarana dan prasarana yang disediakan 

sekolah menurut saya cukup lengkap. Jika ada kekurangan, biasanya ide 

atau gagasan dikeluarkan di dalam forum organisasi POMG tersebut. 

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam pembiayaan sekolah anak? 

OS :  Sudah pasti berpartisipasi, kalau masalah pembiayaan apapun kegiatan 

yang diikuti oleh anak saya pasti didukung melalui segala pembayaran 

atau biaya di sekolah ini. 

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam memilih pendidikan anak? 

OS :  Dalam memilih pendidikan anak saya tentunya melihat mutu dari sekolah 

tersebut dan menurut saya sekolah di sini sudah bagus dan disiplin, maka 

dari itu saya memilih sekolah ini untuk anak saya dengan harapan akan 

menghasilkan mutu yang berkualitas. 

P :  Apakah sekolah sudah menyediakan sarana dan prasarana yang 

memadai? Dari mana ibu/bapak mengetahuinya? 

OS :  Sejauh ini sudah, tetapi masih terdapat sedikit kekurangan seperti 

halaman sekolah yang berlobang, kekurangan tempat berolahraga, tetapi 

sejauh ini belum ada saya sampaikan kepada pihak sekolah. Saya 

mengetahuinya secara langsung dengan mengantar anak dan 

menjemputnya setiap hari. 
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P :  Apakah ibu/bapak sudah menyediakan fasilitas belajar anak di rumah? 

Apa saja fasilitasnya? 

OS :  Ada, seperti meja belajar, rak buku dan buku mata pelajaran.  

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam mengatasi masalah belajar anak? 

Bisa berikan contoh? 

OS :  Dengan cara menyuruh anak dalam kegiatan les di sekolah, karena 

sekolah juga menyediakan les untuk anak-anak yang membutuhkan 

pelajaran tambahan.   

P :  Apa kendala yang dihadapi dalam mendukung prestasi belajar siswa? 

OS :  Sejauh ini kendala yang saya hadapi yaitu pada prestasi anak, anak saya 

tidak bisa mempertahankan prestasinya, kadang-kadang naik dan 

terkadang turun. 

P :  Bagaimana cara mengatasi beberapa kendala tersebut? 

OS :  Secara pribadi saya tidak memaksa anak untuk belajar, saya hanya 

menasehati agar lebih tekun dalam belajar.   

P :  Baik bu mungkin itu saja yang saya tanyakan, kurang lebih mohon maaf 

dan terima kasih atas waktunya yang ibu berikan. 

OS :  Iya sama-sama. 

P :  Assalamualaikum bu. 

OS :  Wa’alaikumsalam. 
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TRANSKRIP WAWANCARA ORANGTUA 

PARTISIPASI ORANGTUA DALAM MENDUKUNG 

PRESTASI BELAJAR SISWA DI SEKOLAH DASAR   

ISLAM TERPADU FADHILAH  

PEKANBARU 

 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama Informan  : Febi 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Status/ Jabatan Informan : Ibu Rumah Tangga 

Hari/Tanggal Wawancara : Kamis, 14 November 2019 

Tempat Wawancara  : Halaman parkir 

P :  Assalamualaikum bu. 

OS :  Wa’alaikumsalam. 

P :  Ma’af bu mengganggu waktunya sebentar, saya Helpida         

mahasiswa Uin Suska Riau yang mau melakukan penelitian di sekolah 

ini. Maka dari itu, saya mau melakukan penelitian sebentar buat di 

wawancara terkait partisipasi orangtua dalam mendukung prestasi 

belajar siswa di SD IT ini bu. 

OS :  Iya silahkan. 

P :  Kalau boleh tau siapa nama ibu/bapak? Anaknya sudah kelas berapa 

bu/pak? 

OS :  Saya Febi, anak saya sudah kelas 2 di sini. 

P :  Apakah ibu/bapak setiap hari yang mengantar anaknya ke sekolah? 

OS :  Iya saya yang mengantar dan menjemput anak. 

P :  Bagaimana pendapat ibu/bapak tentang pendidikan anak ibu/bapak? 

OS :  Menurut saya pendidikan anak sekarang kurikulumnya susah, karena 

tidak semua anak memiliki kemampuan yang tinggi.   

P :  Apa saja bentuk partisipasi yang sering dilakukan bu/pak? 

OS :  Tentunya saya selalu aktif dalam mengikuti segala kegiatan yang 

diadakan di sekolah ini. Saya selalu terlibat apapun acara di sekolah ini, 
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selain itu saya juga selalu memberikan sumbangan demi pendidikan 

anak di sekolah ini. 

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam belajar anak? 

OS :  Partisipasi saya yaitu selalu memeriksa apapun tugas dan pekerjaan 

rumah yang diberikan guru kepada anak saya, mendampingi anak, 

dengan cara melihat semua buku tugas setibanya di rumah. 

P :  Apakah ibu/bapak memberikan ide atau gagasan dalam hal  sarana dan 

prasarana guna untuk menunjang prestasi belajar anak? 

OS :  Kalau secara langsung tidak ada, tetapi saya ikut menyumbang dalam 

melengkapi sarana dan prasarana di sekolah ini. 

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam pembiayaan sekolah anak? 

OS :  Selalu aktif dalam hal pembayaran karena di sekolah ini biayanya 

cukup terjangkau dan selalu tepat waktu. 

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam memilih pendidikan anak? 

OS :  Pertama saya melihat kemampuan anak, karena anak saya sekarang 

masih kelas 2 jadi belum ada kelihatan apa bakat dan kemampuannya. 

Yang kedua saya melihat dari segi keagamaan. 

P :  Apakah sekolah sudah menyediakan sarana dan prasarana yang 

memadai? Dari mana ibu/bapak mengetahuinya? 

OS :  Menurut saya sarana dan prasarana di sini sesuai dengan biaya sekolah, 

jadi bisa dikatakan cukup memadai. Hanya saja sekarang ini masih 

terdapat kekurangan lapangan untuk bermain. Saya mengetahuinya 

dengan meluhat langsung setiap hari datang ke sekolah. 

P :  Apakah ibu/bapak sudah menyediakan fasilitas belajar anak di rumah? 

Apa saja fasilitasnya? 

OS :  Sudah, saya menyediakan ruangan khusus untuk belajar. Di situ ada 

meja, rak buku dan segala fasilitas yang dibutuhkan anak saya. 

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam mengatasi masalah belajar 

anak? Bisa berikan contoh? 

OS :  Kalau saya sudah pasti sangat aktif dalam belajar anak, karena anak 

saya tanpa disuruh belajar ia belajar sendiri. Contohnya kalau hari 
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minggu malam senin saya mengajak anak untuk belajar, baik itu 

mengulang pelajaran yang sudah dipelajari maupun yang akan 

dipelajari. 

P :  Apa kendala yang dihadapi dalam mendukung prestasi belajar siswa? 

OS :  Saya mengalami kendala di sini karena komunikasi antara saya dan wali 

kelas anak kurang memuaskan di hati saya. Seperti ada kejadian pada 

waktu itu, anak saya susah disuruh makan. Maka dari itu saya 

berkomunikasi dengan wali kelas tersebut, tetapi gurunya tersebut tidak 

bisa membantu saya dalam mengatasi masalah makan anak saya. Dan 

jika kita bertanya kepada gurunya tentang perkembangan anak, 

jawabannya tidak memuaskan. 

P :  Bagaimana cara mengatasi beberapa kendala tersebut?  

OS :   Cara saya mengatasinya yaitu kepada anak saya sendiri, saya harus 

cerewet dalam hal menasehati anak. 

P :  Baik bu mungkin itu saja yang saya tanyakan, kurang lebih mohon maaf 

dan terima kasih atas waktunya yang ibu berikan. 

OS : Iya sama-sama. 

P :  Assalamualaikum bu. 

OS :  Wa’alaikumsalam. 
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TRANSKRIP WAWANCARA ORANGTUA 

PARTISIPASI ORANGTUA DALAM MENDUKUNG 

PRESTASI BELAJAR SISWA DI SEKOLAH DASAR   

ISLAM TERPADU FADHILAH  

PEKANBARU 

 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama Informan  : Eliya Rahmadona 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Status/ Jabatan Informan : Ibu Rumah Tangga 

Hari/Tanggal Wawancara : Kamis, 14 November 2019 

Tempat Wawancara  : Halaman parkir 

P :  Assalamualaikum bu. 

OS :  Wa’alaikumsalam. 

P :  Ma’af bu mengganggu waktunya sebentar, saya Helpida         

mahasiswa Uin Suska Riau yang mau melakukan penelitian di sekolah 

ini. Maka dari itu, saya mau melakukan penelitian sebentar buat di 

wawancara terkait partisipasi orangtua dalam mendukung prestasi 

belajar siswa di SD IT ini bu. 

OS :  Iya silahkan. 

P :  Kalau boleh tau siapa nama ibu/bapak? Anaknya sudah kelas berapa 

bu/pak? 

OS :  Eliya Rahmadona, bisa dipanggil eliya. Di sini anak saya ada 2 orang, 

yang satunya kelas 1 dan satunya lagi kelas 4. 

P :  Apakah ibu/bapak setiap hari yang mengantar anaknya ke sekolah? 

OS :  Iya, saya yang mengantar anak setiap hari. 

P :  Bagaimana pendapat ibu/bapak tentang pendidikan anak ibu/bapak? 

OS :  Kalau untuk sekarang ini pendidikan anak saya bagus di sini, karena 

anak saya yang duduk di kelas 4 pindah dari kelas 3. Pada awalnya 

sekolah di SD negeri, dan setelah bersekolah di SD IT Fadhilah ini 

Alhamdulillah sekarang mengalami peningkatan dari segi 
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keagamaannya sudah bisa ia kuasai, karena saya seorang ibu yang 

sibuk jadi saya sudah yakin dan percaya pada sekolah ini bisa 

memberikan pengetahuan lebih. Dengan demikian saat sekarang ini 

rasanya sudah puas dengan pendidikan anak di sekolah ini.  

P :  Apa saja bentuk partisipasi yang sering dilakukan bu/pak? 

OS :  Di sini saya termasuk orangtua yang kurang aktif juga, tidak 

mempunyai banyak waktu untuk mengikuti acara-acara dari organisasi 

POMG karena saya kerja. Akan tetapi partisipasi saya dalam 

mendukung apapun  kegiatan melalui sumbangan dana. 

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam belajar anak? 

OS :  Partisipasi saya hanya mengulang dan menanyakan tentang apa saja 

tugas-tugas yang diberikan oleh guru,  kemudian saya membantu 

dalam mengajari anak mengulas kembali pelajaran yang sudah 

dipelajari di sekolah. Misalnya tugas kerajinan tangan yang diberikan 

kepada anak, saya akan ikut andil dalam mengajari anak tersebut. Jadi, 

di sini peran orangtua sangat dilibatkan. 

P :  Apakah ibu/bapak memberikan ide atau gagasan dalam hal  sarana dan 

prasarana guna untuk menunjang prestasi belajar anak? 

OS :  Sejauh ini belum ada, karena sarana dan prasarana yang disediakan 

sekolah menurut saya sudah lengkap. Jika ada kekurangan, biasanya 

ide atau gagasan dikeluarkan di dalam forum organisasi POMG 

tersebut. 

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam pembiayaan sekolah anak? 

OS :  Sudah pasti berpartisipasi, kalau masalah pembiayaan apapun kegiatan 

yang diikuti oleh anak saya pasti didukung melalui segala pembayaran 

atau biaya di sekolah ini. 

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam memilih pendidikan anak? 

OS :  Dalam memilih pendidikan anak saya tidak membebani kepada anak, 

akan tetapi saya melihat dari kemampuan dan keinginan anak itu 

sendiri. Jadi, saya memilih sekolah ini dari rekomendasi teman-teman 

saya karena sudah merasa puas dengan mutunya. 
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P :  Apakah sekolah sudah menyediakan sarana dan prasarana yang 

memadai? Dari mana ibu/bapak mengetahuinya? 

OS :  Sejauh ini sudah, tetapi masih terdapat sedikit kekurangan seperti 

halaman sekolah yang berlobang. Tetapi sejauh ini belum ada saya 

sampaikan kepada pihak sekolah. Saya mengetahuinya secara 

langsung dengan mengantar anak dan menjemputnya setiap hari. 

P :  Apakah ibu/bapak sudah menyediakan fasilitas belajar anak di rumah? 

Apa saja fasilitasnya? 

OS :  Ada. Seperti meja belajar, rak buku, dan buku mata pelajarannya. 

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam mengatasi masalah belajar 

anak? Bisa berikan contoh? 

OS :  Masalah belajar terjadi pada anak saya yang masih kelas 1, karena di 

sini kita juga tidak bisa memaksakan anak untuk belajar. Tetapi saya 

ajarkan tanggung jawab, yang namanya tugas dan pekerjaan mau tidak 

mau kita yang harus mengerjakan. Solusi saya selalu membujuk dan 

mendampingi anak dalam belajar, mengajak anak belajar sambil 

bermain. 

P :  Apa kendala yang dihadapi dalam mendukung prestasi belajar siswa? 

OS :  Sejauh ini tidak ada kendala yang saya hadapi, karena apapun kegiatan 

yang diikuti anak baik dari segi akademik maupun non akdemik saya 

selalu mensupport. Dengan demikian, anak merasa di dorong oleh 

support dari orangtuanya karena kita sebagai orangtua pasti 

memahami bagaimana karakter anak kita sendiri. 

P :  Baik bu mungkin itu saja yang saya tanyakan, kurang lebih mohon 

maaf dan terima kasih atas waktunya yang ibu berikan. 

OS :  Iya sama-sama. 

P :  Assalamualaikum bu. 

OS :  Wa’alaikumsalam. 
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TRANSKRIP WAWANCARA ORANGTUA 

PARTISIPASI ORANGTUA DALAM MENDUKUNG 

PRESTASI BELAJAR SISWA DI SEKOLAH DASAR   

ISLAM TERPADU FADHILAH  

PEKANBARU 

 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama Informan  : Erli 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Status/ Jabatan Informan : Ibu Rumah Tangga 

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 12 November 2019 

Tempat Wawancara  : Pos satpam 

P :  Assalamualaikum bu. 

OS :  Wa’alaikumsalam. 

P :  Ma’af bu mengganggu waktunya sebentar, saya Helpida mahasiswa Uin 

Suska Riau yang mau melakukan penelitian di sekolah ini. Maka dari itu, 

saya mau melakukan penelitian sebentar buat di wawancara terkait 

partisipasi orangtua dalam mendukung prestasi belajar siswa di SD IT ini 

bu. 

OS :  Iya silahkan. 

P :  Kalau boleh tau siapa nama ibu/bapak? Anaknya sudah kelas berapa 

bu/pak? 

OS :  Saya Erli, anak saya sudah kelas 3 di sini. 

P :  Apakah ibu/bapak setiap hari yang mengantar anaknya ke sekolah? 

OS :  Tidak, biasanya bapaknya yang mengantar dan menjemput anak. 

P :  Bagaimana pendapat ibu/bapak tentang pendidikan anak ibu/bapak? 

OS :  Pendidikan anak saya sekarang bagus, hanya saja anak saya sekarang 

karena masih kelas 3 jadi masih manja orangnya untuk sekarang ini. 

P :  Apa saja bentuk partisipasi yang sering dilakukan bu/pak? 
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OS :  Sudah pasti saya selalu mendukung dan mendorong anak dalam 

berkreativitas dan melakukan segala kegiatan di sekolah. Kalau dalam 

organisasi POMG sekarang saya kurang aktif. 

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam belajar anak? 

OS :  Partisipasi saya sebisa mungkin, apapun yang diperlukan anak saya 

penuhi baik dalam kebutuhan anak dalam belajar maupun kegiatan-

kegiatan yang diikutinya. Misalnya anak membutuhkan buku mata 

pelajaran, tentu kita sebagai orangtua melengkapi buku-buku pada setiap 

mata pelajaran. 

P :  Apakah ibu/bapak memberikan ide atau gagasan dalam hal  sarana dan 

prasarana guna untuk menunjang prestasi belajar anak? 

OS :  Kalau secara langsung tidak ada, tetapi kalau sudah ada kejadian yang 

terlihat oleh saya baru disampaikan melalui forum diskusi. Seperti 

kemaren tangki air belum ada, tetapi sekarang sudah ada otomatis air 

selalu mengalir ke kamar mandi sehingga anak-anak lebih mudah ketika 

membutuhkan air. 

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam pembiayaan sekolah anak? 

OS :  Selalu menyediakan biaya yang terbaik buat anak dan tepat waktu dalam 

hal pembayaran. 

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam memilih pendidikan anak? 

OS :  Pertama saya melihat kemampuan anak, kalau anak bisa mengikuti akan 

saya fasilitasi. Yang kedua saya melihat dari segi keagamaan. 

P :  Apakah sekolah sudah menyediakan sarana dan prasarana yang 

memadai? Dari mana ibu/bapak mengetahuinya? 

OS :  Menurut saya sudah memadai, saya mengetahui ini dengan melihat 

secara  langsung di sekolah. 

P :  Apakah ibu/bapak sudah menyediakan fasilitas belajar anak di rumah? 

Apa saja fasilitasnya? 

OS :  Sudah, tetapi adapun meja belajar di rumah ia tetap menulis di lantai. 

Fasilitas yang disediakan yaitu meja belajar lengkap dengan rak bukunya. 
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P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam mengatasi masalah belajar anak? 

Bisa berikan contoh? 

OS :  Kalau pribadi saya tidak memaksa anak  dalam belajar, jika anak lagi 

malas belajar saya biarkan saja terlebih dahulu setelah itu baru saya 

nasehati. Saya orangnya tidak bisa memarahi ketika anak lagi belajar, 

akan tetapi saya cari waktu luang untuk menasehatinya. Apapun yang 

dipelajari di sekolah, saya bantu mengulangi pelajaran ketika di rumah. 

Contohnya kalau anak lagi main handphone saya batasi, bedakan mana 

waktu belajar dan waktu bermain. 

P :  Apa kendala yang dihadapi dalam mendukung prestasi belajar siswa? 

OS :  Anak saya pribadi masih mengalami kendala seperti masih manja ke 

orangtuanya, mempunyai pola pikir yang berbeda dari anak-anak yang 

lain, tetapi saya juga tidak berambisi agar anak mendapatkan juara. 

Selagi dinasehati terus pasti anak itu bisa mendapatkan hasil yang bagus. 

P :  Bagaimana cara mengatasi beberapa kendala tersebut?  

OS :   Selama ini saya selalu sabar, terkadang dulu anak saya ditunggui ketika 

belajar juga berkomunikasi dengan guru. Karena anak saya lebih 

mendengarkan perkataan gurunya dibandingkan saya. 

P :  Baik bu mungkin itu saja yang saya tanyakan, kurang lebih mohon maaf 

dan terima kasih atas waktunya yang ibu berikan. 

OS :  Iya sama-sama. 

P :  Assalamualaikum bu. 

OS :  Wa’alaikumsalam. 
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TRANSKRIP WAWANCARA ORANGTUA 

PARTISIPASI ORANGTUA DALAM MENDUKUNG 

PRESTASI BELAJAR SISWA DI SEKOLAH DASAR   

ISLAM TERPADU FADHILAH  

PEKANBARU 

 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama Informan  : Kholidah 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Status/ Jabatan Informan : Ibu Rumah Tangga 

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 12 November 2019 

Tempat Wawancara  : Pos satpam 

P :  Assalamualaikum bu. 

OS :  Wa’alaikumsalam. 

P :  Ma’af bu mengganggu waktunya sebentar, saya Helpida         

mahasiswa Uin Suska Riau yang mau melakukan penelitian di sekolah 

ini. Maka dari itu, saya mau melakukan penelitian sebentar buat di 

wawancara terkait partisipasi orangtua dalam mendukung prestasi 

belajar siswa di SD IT ini bu. 

OS :  Iya silahkan. 

P :  Kalau boleh tau siapa nama ibu/bapak? Anaknya sudah kelas berapa 

bu/pak? 

OS :  Saya Kholidah. Anak saya 2 orang di sini yang pertama duduk di kelas 

2 dan kelas 5. 

P :  Apakah ibu/bapak setiap hari yang mengantar anaknya ke sekolah? 

OS :  Tidak, kadang-kadang sama ayahnya. 

P :  Bagaimana pendapat ibu/bapak tentang pendidikan anak ibu/bapak? 

OS :  Menurut saya pendidikan anak saya yang sekarang bagus karena ia rajin 

beribadah, mengerjakan segala tugas-tugas dari sekolah. Jadi, saya 

sebagai orangtua pasti memilih pendidikan yang terbaik buat anak 

seperti sekolah sekarang sudah bagus menurut saya. 
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P :  Apa saja bentuk partisipasi yang sering dilakukan bu/pak? 

OS :  Sejauh ini saya jarang megikuti kegiatan sekolah tetapi saya selalu 

mendukung apapun bentuk kegiatan anak saya, sering berkomunikasi 

dengan guru-guru di sini karena ramah-ramah dan baik. 

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam belajar anak? 

OS :  Anak saya kebetulan mengikuti les kalau di sekolah dan di rumah selalu 

diajari dalam mengerjakan tugas sekolah, kalau tidak sama saya 

terkadang sama ayahnya. 

P :  Apakah ibu/bapak memberikan ide atau gagasan dalam hal  sarana dan 

prasarana guna untuk menunjang prestasi belajar anak? 

OS :  Tidak ada, karena menurut saya sarana dan prasarananya sudah lengkap 

dan memadai. 

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam pembiayaan sekolah anak? 

OS :  Sudah pasti itu kewajiban orangtua, sebelum jauh hari saya sudah 

menyediakan pembiayaaan sekolah untuk anak saya baik itu SPP 

maupun uang kegiatan dan uang ujian kita harus tepat waktu. 

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam memilih pendidikan anak? 

OS :  Dalam hal memilih pendidikan untuk anak, saya melihat mutu dan segi 

keagamaan sekolah tersebut. Alhamdulillah anak saya sekarang tidak 

pernah meninggalkan shalat dan mengaji. 

P :  Apakah sekolah sudah menyediakan sarana dan prasarana yang 

memadai? Dari mana ibu/bapak mengetahuinya? 

OS :  Alhamdulillah sekarang sarana dan prasarana sekolah sudah memadai. 

Saya mengetahuinya dari anak, selain itu saya sering datang ke sekolah 

melihat secara langsung dan sering berkomunikasi dengan guru-guru. 

P :  Apakah ibu/bapak sudah menyediakan fasilitas belajar anak di rumah? 

Apa saja fasilitasnya? 

OS :  Ada, tetapi anak saya belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah hanya 

di ruangan depan televisi. Fasilitasnya seperti meja belajar dan rak-rak 

buku. 
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P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam mengatasi masalah belajar 

anak? Bisa berikan contoh? 

OS :  Anak saya yang kecil terkadang malas pergi sekolah karena full day 

school jadi ia mengalami kebosanan. Jadi saya nasehati dan bilang 

tugas anak hanya sekolah, tidak mungkin ibu yang menggantikan 

anaknya sekolah dan selalu  membujuk anak agar mau sekolah 

contohnya kalau pagi bangun tidur digendong ayahnya ke kamar mandi. 

P :  Apa kendala yang dihadapi dalam mendukung prestasi belajar siswa? 

OS :  Kendala saya pada anak yang paling kecil kelas 2, karena sering malas-

malasan untuk sekolah. 

P :  Bagaimana cara mengatasi beberapa kendala tersebut?   

OS :  Saya selalu membujuk dan menasehati setiap hari hingga mau dan 

berkomunikasi dengan gurunya meminta solusi. 

P :  Baik bu mungkin itu saja yang saya tanyakan, kurang lebih mohon maaf 

dan terima kasih atas waktunya yang ibu berikan. 

OS :  Iya sama-sama. 

P :  Assalamualaikum bu. 

OS :  Wa’alaikumsalam. 
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TRANSKRIP WAWANCARA ORANGTUA 

PARTISIPASI ORANGTUA DALAM MENDUKUNG 

PRESTASI BELAJAR SISWA DI SEKOLAH DASAR   

ISLAM TERPADU FADHILAH  

PEKANBARU 

 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama Informan  : Edimar 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Status/ Jabatan Informan : Wiraswasta 

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 12 November 2019 

Tempat Wawancara  : Halaman parkir 

 

P :  Assalamualaikum pak 

OS :  Wa’alaikumsalam 

P :  Ma’af pak mengganggu waktunya sebentar, saya Helpida         

mahasiswa Uin Suska Riau yang mau melakukan penelitian di sekolah 

ini. Maka dari itu, saya mau melakukan penelitian sebentar buat di 

wawancara terkait partisipasi orangtua dalam mendukung prestasi 

belajar siswa di SD IT ini pak. 

OS :  Iya silahkan. 

P :  Kalau boleh tau siapa nama ibu/bapak? Anaknya sudah kelas berapa 

bu/pak? 

OS :  Saya Edimar, anak saya yang bungsu bersekolah di sini kelas 2.  

P :  Apakah ibu/bapak setiap hari yang mengantar anaknya ke sekolah? 

OS :  Kadang-kadang saya dan kadang-kadang ibunya. 

P :  Bagaimana pendapat ibu/bapak tentang pendidikan anak ibu/bapak? 

OS :  Menurut saya pendidikan sangat penting karena masa depan anak 

tergantung kepada orangtuanya sendiri dan kemampuan anak kita 

untuk melaksanakannya. 

P  : Apa saja bentuk partisipasi yang sering dilakukan bu/pak? 
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OS :  Jika ada undangan dari sekolah yang ditujukan kepada orangtua, saya 

selalu menghadiri dan apapun kegiatan sekolah saya selalu aktif ikut 

serta. 

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam belajar anak? 

OS :  Partisipasi saya yaitu di rumah kita harus mendukung dalam belajar 

anak, pulang sekolah kita harus memeriksa dan menanyakan hal-hal 

yang berhubungan dengan sekolahnya dan yang terpenting masalah 

pekerjaan rumah kita harus mengetahuinya setiap harinya.   

P :  Apakah ibu/bapak memberikan ide atau gagasan dalam hal  sarana dan 

prasarana guna untuk menunjang prestasi belajar anak? 

OS :  Saya selalu memberikan ide, seperti kemaren dari pertama anak saya 

masuk ke sekolah ini pagarnya masih berlobang sehingga anak-anak 

sering keluar ketika jam pelajaran berlangsung juga lampu-lampu 

yang sudah tidak hidup lagi di setiap ruangan-ruangan juga saya 

usulkan dan memberikan saran ke pihak sekolah. Dengan memberikan 

ide tersebut, sekarang sekolah ini sekarang maju dan bermutu menurut 

saya.  

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam pembiayaan sekolah anak? 

OS :  Sudah pasti berpartisipasi, sebelum jauh hari saya sudah menyediakan 

pembiayaaan sekolah untuk anak saya baik itu SPP maupun uang 

kegiatan kita harus tepat waktu. 

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam memilih pendidikan anak? 

OS :  Dalam memilih pendidikan untuk anak saya, saya memikirkan terlebih 

dahulu dari segi mutu sekolahnya, biaya yang terjangkau dan saya 

memilih sekolah ini karena menurut saya sekolah ini bagus dalam hal 

keagamaan. Dan sekolah ini karena swasta, sekarang juga full day 

school jadi waktu belajar anak juga bertambah dan tidak mengganggu 

waktu dari orangtua nya sendiri. 

P :  Apakah sekolah sudah menyediakan sarana dan prasarana yang 

memadai? Dari mana ibu/bapak mengetahuinya? 

OS :  Saat ini menurut saya sudah memadai. 
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P :  Apakah ibu/bapak sudah menyediakan fasilitas belajar anak di rumah? 

Apa saja fasilitasnya? 

OS :  Iya, pertama saya menyediakan ruang belajar tersendiri dan kedua 

saya tidak mengizinkan anak bermain ketika waktu-waktu yang tidak 

saya inginkan karena selain menyediakan fasilitas belajar saya juga 

menyediakan tempat bermain di rumah. 

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam mengatasi masalah belajar 

anak? Bisa berikan contoh? 

OS :  Tidak ada, karena anak saya sudah mengetahui kapan ia harus belajar 

dan kapan waktu bermain. 

P :  Apa kendala yang dihadapi dalam mendukung prestasi belajar siswa? 

OS :  Sejauh ini tidak ada. Karena saya memiliki komunikasi yang bagus 

dengan guru-guru di sini sehingga memiliki feedback yang jelas dan 

terarah. 

P :  Baik pak mungkin itu saja yang saya tanyakan, kurang lebih mohon 

maaf dan terima kasih atas waktunya yang bapak berikan. 

OS :  Iya sama-sama. 

P :  Assalamualaikum pak. 

OS :  Wa’alaikumsalam. 
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TRANSKRIP WAWANCARA ORANGTUA 

PARTISIPASI ORANGTUA DALAM MENDUKUNG 

PRESTASI BELAJAR SISWA DI SEKOLAH DASAR   

ISLAM TERPADU FADHILAH  

PEKANBARU 

 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama Informan  : Santi 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Status/ Jabatan Informan : Ibu Rumah Tangga 

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 12 November 2019 

Tempat Wawancara  : Pos satpam 

P :  Assalamualaikum ibu 

OS :  Wa’alaikumsalam 

P :  Ma’af bu mengganggu waktunya sebentar, saya Helpida         

mahasiswa Uin Suska Riau yang mau melakukan penelitian di 

sekolah ini. Maka dari itu, saya mau melakukan penelitian sebentar 

buat di wawancara terkait partisipasi orangtua dalam mendukung 

prestasi belajar siswa di SD IT ini bu. 

OS :  Iya silahkan. 

P :  Kalau boleh tau siapa nama ibu/bapak? Anaknya sudah kelas 

berapa bu/pak? 

OS :  Santi, anak saya sudah menduduki bangku kelas 2 di sini. 

P :  Apakah ibu/bapak setiap hari yang mengantar anaknya ke sekolah? 

OS :  Iya setiap hari, saya yang mengantar dan menjemput anak. 

P :  Bagaimana pendapat ibu/bapak tentang pendidikan anak 

ibu/bapak? 

OS :  Menurut saya pendidikan anak sangat penting, apalagi dengan 

bersekolah di sini karena lebih mengutamakan keagamaannya 

dibandingkan sekolah negeri. Saya melihat perkembangan anak 

saya yang bersekolah di sini dengan di sekolah negeri, contoh pada 
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awalnya anak saya membaca iqra’ masih kesulitan dan 

Alhamdulillah sekarang sudah bisa membaca alqur’an. Bagi saya 

sudah alhamdulillah karena masih menduduki bangku kelas 2 di 

sini. 

P :  Apa saja bentuk partisipasi yang sering dilakukan bu/pak? 

OS :  Saya mengikuti kegiatan organisasi POMG dan mendukung semua 

kegiatan yang diikuti anak. Saya juga mengikuti kegiatan setiap 

hari-hari besar misalkan maulid nabi, hari pahlawan dan HUT 17  

diadakan lomba, saya selalu ikut serta dalam kegiatan tersebut. 

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam belajar anak? 

OS :  Tentu ikut serta contohnya tugas yang diberikan guru kepada anak 

seperti kerajinan tangan, maka saya sebagai orangtua juga ikut 

berperan dalam membantu dan mengikuti. Jadi, orangtua sangat 

dilibatkan di sini baik pekerjaan rumah maupun tugas-tugas 

lainnya. 

P :  Apakah ibu/bapak memberikan ide atau gagasan dalam hal  sarana 

dan prasarana guna untuk menunjang prestasi belajar anak? 

OS : Sejauh ini tidak ada. Karena menurut saya sekolah ini sudah 

menyediakan sarana dan prasarananya yang lengkap dan memadai.  

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam pembiayaan sekolah anak? 

OS :  Masalah pembiayaan sejauh ini lancar dan diusahakan tepat waktu. 

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam memilih pendidikan anak? 

OS :  Dalam memilih pendidikan untuk anak saya lebih mengutamakan 

segi keagamaannya. Dan bersekolah di sini menurut saya sudah 

terbaik buat anak saya, karena dengan orangtua yang sibuk dan 

kurang dalam mengajari anak segi keagamaan di sinilah sekolah 

yang komplit karena umumnya dapat dan keagamaannya juga 

bagus.  

P :  Apakah sekolah sudah menyediakan sarana dan prasarana yang 

memadai? Dari mana ibu/bapak mengetahuinya? 
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OS :  Sejauh ini sekolah sudah menyediakan sarana dan prasarana yang 

memadai. Saya mengetahuinya awal mendaftar di sekolah ini, 

berkeliling melihat langsung sarana dan prasarana dan keamanan 

anak juga bagus dengan adanya satpam di pagar sekolah. 

P :  Apakah ibu/bapak sudah menyediakan fasilitas belajar anak di 

rumah? Apa saja fasilitasnya? 

OS :  Tidak, hanya saja belajar di ruangan depan televisi. 

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam mengatasi masalah belajar 

anak? Bisa berikan contoh? 

OS :  Saya berkomunikasi dengan gurunya, contohnya kalau anak saya 

malas-malasan dalam belajar saya berkomunikasi langsung dengan 

gurunya. Karena kalau anak saya lebih mendengarkan omongan 

dari guru dibandingkan ibu sendiri.  

P :  Apa kendala yang dihadapi dalam mendukung prestasi belajar 

siswa? 

OS :  Sejauh ini tidak ada kendala yang dialami, karena memang kita 

juga harus membimbing dan mengerti dengan keadaan anak. 

Menurut saya dibandingkan saya bersekolah dulu lebih cepat dan 

tanggap anak saya.    

P :  Baik bu mungkin itu saja yang saya tanyakan, kurang lebih mohon 

maaf dan terima kasih atas waktunya yang ibu berikan. 

KS :  Iya sama-sama. 

P :  Assalamualaikum bu. 

KS :  Wa’alaikumsalam. 
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TRANSKRIP WAWANCARA ORANGTUA 

PARTISIPASI ORANGTUA DALAM MENDUKUNG 

PRESTASI BELAJAR SISWA DI SEKOLAH DASAR   

ISLAM TERPADU FADHILAH  

PEKANBARU 

 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama Informan  : Halimah 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Status/ Jabatan Informan : Ibu Rumah Tangga 

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 05 November 2019 

Tempat Wawancara  : Pos satpam 

P :  Assalamualaikum ibu 

OS :  Wa’alaikumsalam 

P :  Ma’af bu mengganggu waktunya sebentar, saya Helpida         

mahasiswa Uin Suska Riau yang mau melakukan penelitian di 

sekolah ini. Maka dari itu, saya mau melakukan penelitian sebentar 

buat di wawancara terkait partisipasi orangtua dalam mendukung 

prestasi belajar siswa di SD IT ini bu. 

OS :  Iya silahkan. 

P :  Kalau boleh tau siapa nama ibu/bapak? Anaknya sudah kelas berapa 

bu/pak? 

OS :  Halimah. Anak saya sudah menduduki bangku kelas 6 di sini. 

P :  Apakah ibu/bapak setiap hari yang mengantar anaknya ke sekolah? 

OS :  Iya setiap hari, saya yang mengantar dan menjemput anak. 

P :  Bagaimana pendapat ibu/bapak tentang pendidikan anak ibu/bapak?  

OS :  Menurut saya pendidikan itu sangat perlu, karena tanpa pendidikan 

kita bukan apa-apa di zaman sekarang, pendidikan anak saya di sini 

bagus karena mutu sekolah bagus. 

P :  Apa saja bentuk partisipasi yang sering dilakukan bu/pak? 
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OS :  Berhubung saya sibuk dengan kegiatan di luar sekolah, saya kurang 

aktif dalam segi kegiatan-kegiatan sekolah. Akan tetapi saya 

mendukung kegiatan anak saya di sekolah. 

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam belajar anak? 

OS :  Dalam hal belajar anak tentulah kita sebagai orangtua berpartisipasi, 

dengan mendukung dan membimbing anak dalam segala kegiatan di 

sekolah maupun di luar sekolah. Seperti kegiatan les, kita harus 

memperhatikan perkembangannya dan jika ada pekerjaan rumah kita 

mengajak anak untuk mengerjakannya. Dan sekarang ini karena 

sudah kelas 6 saya membatasi kegiatan anak dalam hal non 

akademik, harus fokus dalam belajar.  

P :  Apakah ibu/bapak memberikan ide atau gagasan dalam hal  sarana 

dan prasarana guna untuk menunjang prestasi belajar anak? 

OS :  Ada, khususnya di kelas anak saya. Karena di kelas itu ruangannya 

pengap dan panas dan sekarang full day school, jadi kami sebagai 

wali murid sepakat iyuran untuk membeli kipas angin. 

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam pembiayaan sekolah anak? 

OS :  Ini sudah pasti, segala bentuk kegiatan wajib mengeluarkan uang. 

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam memilih pendidikan anak? 

OS :  Saya memilih pendidikan buat anak dilihat dari segi keagamaan di 

sekolah. Karena anak saya ada juga yang bersekolah di sekolah 

negeri, saya kurang berkenan karena dalam hal beribadah kurang 

diperhatikan seperti mengerjakan shalat wajib dan sunnah.  

P :  Apakah sekolah sudah menyediakan sarana dan prasarana yang 

memadai? Dari mana ibu/bapak mengetahuinya? 

OS :  Sejauh ini sudah cukup, saya mengetahuinya dengan melihat sendiri 

karena saya sendiri yang setiap hari mengantar anak ke sekolah. 

P :  Apakah ibu/bapak sudah menyediakan fasilitas belajar anak di 

rumah? Apa saja fasilitasnya? 
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OS :  Sudah, seperti meja belajar dan rak buku. Tetapi fasilitas jarang 

digunakan karena setiap mengerjakan tugas terkadang hanya di 

lantai saja. 

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam mengatasi masalah belajar 

anak? Bisa berikan contoh? 

OS :  Karena anak saya laki-laki, jadi susah juga dalam belajar. Jadi, saya 

harus cerewet dalam membimbing anak dan menanyai selalu mana 

pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dan saya ajak untuk belajar 

bersama. 

P :  Apa kendala yang dihadapi dalam mendukung prestasi belajar 

siswa? 

OS :  Sejauh ini kendala yang saya hadapi yaitu karena anak saya laki-laki 

jadi susah disuruh belajar. 

P :  Bagaimana cara mengatasi beberapa kendala tersebut?   

OS :  Saya mengajak dan membimbing dengan cara yang lembut sampai 

dia mau belajar.  

P :  Baik bu mungkin itu saja yang saya tanyakan, kurang lebih mohon 

maaf dan terima kasih atas waktunya yang ibu berikan. 

KS :  Iya sama-sama. 

P :  Assalamualaikum bu. 

KS :  Wa’alaikumsalam. 
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TRANSKRIP WAWANCARA ORANGTUA  

PARTISIPASI ORANGTUA DALAM MENDUKUNG PRESTASI 

BELAJAR SISWA DI SEKOLAH DASAR   ISLAM  

TERPADU FADHILAH PEKANBARU 

 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama Informan  : Mimi Rozianti 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Status/ Jabatan Informan : Guru/ Tenaga pendidik  

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 05 November 2019 

Tempat Wawancara  : Ruang majelis guru 

P :  Assalamualaikum ibu 

OS :  Wa’alaikumsalam 

P :  Ma’af bu mengganggu waktunya sebentar, saya Helpida         

mahasiswa Uin Suska Riau yang mau melakukan penelitian di 

sekolah ini. Maka dari itu, saya mau melakukan penelitian sebentar 

buat di wawancara terkait partisipasi orangtua dalam mendukung 

prestasi belajar siswa di SD IT ini bu. 

OS :  Iya silahkan. 

P :  Kalau boleh tau siapa nama ibu/bapak? Anaknya sudah kelas berapa 

bu/pak? 

OS :  Mimi Rozianti. Anak saya sudah menduduki  bangku kelas 6 di sini. 

P :  Apakah ibu/bapak setiap hari yang mengantar anaknya ke sekolah? 

OS :  Iya, karena  selain menjadi wali murid saya juga mengajar di sini. 

P :  Bagaimana pendapat ibu/bapak tentang pendidikan anak ibu/bapak? 

OS :  Pendidikan anak saya sekarang ini bagus, karena di sekolah ini juga 

membentuk karakter, budi pekerti dan akhlak. Jadi, untuk sekarang 

ini pendidikan anak saya lebih kepada keagamaannya.  

P :  Apa saja bentuk partisipasi yang sering dilakukan bu/pak? 

OS :  Saya mendukung semua program sekolah terutama kegiatan yang 

diikuti anak, seperti kegiatan ekstrakurikuler, perjusami. Jadi, saya 
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mengizinkan dan membimbing anak apapun yang ingin diikuti pasti 

saya dukung. 

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam belajar anak? 

OS :  Saya ikut membantu anak dalam belajar jika ada pekerjaan rumah. 

P :  Apakah ibu/bapak memberikan ide atau gagasan dalam hal  sarana 

dan prasarana guna untuk menunjang prestasi belajar anak? 

OS :  Sejauh ini tidak ada, karena menurut saya sekolah sudah 

menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap.  

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam pembiayaan sekolah anak? 

OS :  Karena itu kewajiban, saya harus berpartisipasi tentunya. Selain 

uang SPP, POMG/bulan, juga uang kegiatan lainnya. 

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam memilih pendidikan anak? 

OS :   Saya memilih pendidikan buat anak dilihat dari segi keagamaan di 

sekolah, keinginan anak dan yang terbaik untuk anak. 

P :  Apakah sekolah sudah menyediakan sarana dan prasarana yang 

memadai? Dari mana ibu/bapak mengetahuinya? 

OS :  Sudah memadai, saya mengetahuinya karena saya guru di sini. Jadi, 

menurut saya sebagai orangtua dan guru di sini saya rasa sudah 

memadai. Selain itu saya juga wakil kesiswaan di SD IT Fadhilah ini 

selama 2 tahun.  

P :  Apakah ibu/bapak sudah menyediakan fasilitas belajar anak di 

rumah? Apa saja fasilitasnya? 

OS :  Sudah, seperti meja belajar, rak buku, dan juga smartphone jika 

dibutuhkan sebagai fasilitas belajar. 

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam mengatasi masalah belajar 

anak? Bisa berikan contoh? 

OS :  Kalau anak saya tidak ada kendala dalam belajar karena tanpa 

disuruh atau diperintah dia belajar sendiri. Baik itu pekerjaan 

sekolah, pekerjaan rumah maupun dalam hal ibadah. Contohnya 

pulang sekolah sepatu dan tas disusun dengan rapi, kalau kedapatan 

sepatu yang berserak langsung dirapikan. 
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P :  Apa kendala yang dihadapi dalam mendukung prestasi belajar 

siswa? 

OS :  Sejauh ini alhamdulillah saya tidak ada mengalami kendala dalam 

mendukung prestasi belajar anak.  

P :  Baik bu mungkin itu saja yang saya tanyakan, kurang lebih mohon 

maaf dan terima kasih atas waktunya yang ibu berikan. 

KS :  Iya sama-sama. 

P :  Assalamualaikum bu. 

KS :  Wa’alaikumsalam. 
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TRANSKRIP WAWANCARA ORANGTUA 

PARTISIPASI ORANGTUA DALAM MENDUKUNG 

PRESTASI BELAJAR SISWA DI SEKOLAH DASAR   

ISLAM TERPADU FADHILAH  

PEKANBARU 

 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama Informan  : Rini Febriani 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Status/ Jabatan Informan : Ibu Rumah Tangga 

Hari/Tanggal Wawancara : Kamis, 14 November 2019 

Tempat Wawancara  : Di depan ruangan kepala sekolah 

P :  Assalamualaikum bu. 

OS :  Wa’alaikumsalam. 

P :  Ma’af bu mengganggu waktunya sebentar, saya Helpida         

mahasiswa Uin Suska Riau yang mau melakukan penelitian di sekolah 

ini. Maka dari itu, saya mau melakukan penelitian sebentar buat di 

wawancara terkait partisipasi orangtua dalam mendukung prestasi 

belajar siswa di SD IT ini bu. 

OS :  Iya silahkan. 

P :  Kalau boleh tau siapa nama ibu/bapak? Anaknya sudah kelas berapa 

bu/pak? 

OS :  Rini Febriani, Di sini anak saya ada 3 orang, yang satunya kelas 1, kelas 

2 dan satunya lagi kelas 4. 

P :  Apakah ibu/bapak setiap hari yang mengantar anaknya ke sekolah? 

OS :  Iya, saya yang mengantar anak setiap hari. 

P :  Bagaimana pendapat ibu/bapak tentang pendidikan anak ibu/bapak? 

OS :  Kalau pendidikan anak saya untuk sekarang ini bagus, anak lebih cepat 

menyerap dan menanggapi pelajaran, orangtua sebagai pendukung 

dalam kesuksesan anak.   

P :  Apa saja bentuk partisipasi yang sering dilakukan bu/pak? 
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OS :  Di sini ada organisasi POMG, pertama dibentuk di masing-masing 

kelas, setelah itu orangtua membuat poster tentang rukun iman dan 

rukun islam kemudian di tempel di dinding agar anak lebih mudah 

menghafal dan memahami dalam belajar. 

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam belajar anak? 

OS :  Partisipasi saya yaitu mengajar anak, apapun keluhannya saya 

mengajarinya, apalagi saya yang mengajari anak sekaligus 3 orang. 

Kalau belajar secara bersama-sama, di situ saya berperan sebagai guru 

di rumah.  

P :  Apakah ibu/bapak memberikan ide atau gagasan dalam hal  sarana dan 

prasarana guna untuk menunjang prestasi belajar anak? 

OS :  Ada, seperti ruang kelas 1  tidak ada kamar mandi jadi anak-anak susah 

buang air kecil maupun buang air besar. Saya selaku orangtua juga 

mengusulkan pada pihak sekolah agar dilengkapi fasilitas tersebut, 

maka terealisasilah semuanya. 

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam pembiayaan sekolah anak? 

OS :  Sudah pasti berpartisipasi, kalau masalah pembiayaan apapun kegiatan 

yang diikuti oleh anak saya pasti didukung melalui segala pembayaran 

atau biaya di sekolah ini. Di sini uang sosialnya dikumpulkan per tahun 

kemudian di akhir tahun uang tersebut dibagi dan diadakan acara makan 

bersama.  

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam memilih pendidikan anak? 

OS :  Dalam memilih pendidikan untuk anak pasti yang terbaik untuk anak, 

dilihat dari mutu sekolah, di sini sudah bagus karena memiliki 

akreditasi A, keagamaan nya bagus dan guru-guru di sini ramah. 

P :  Apakah sekolah sudah menyediakan sarana dan prasarana yang 

memadai? Dari mana ibu/bapak mengetahuinya? 

OS :  Sejauh ini sudah cukup memadai. Saya mengetahuinya dari tetangga 

saya yang punya anak alumni di sekolah ini, dulu masih dalam 

pembangunan dan sekarang sepertinya sudah memadai dan layak semua 
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fasilitasnya. Jadi, karena saya sudah melihat langsung mutunya maka 

saya masukkan semua anak saya ke sekolah ini. 

P :  Apakah ibu/bapak sudah menyediakan fasilitas belajar anak di rumah? 

Apa saja fasilitasnya? 

OS :  Ada. Seperti meja belajar, rak buku, dan buku mata pelajarannya. 

P :  Bagaimana partisipasi ibu/bapak dalam mengatasi masalah belajar 

anak? Bisa berikan contoh? 

OS :  Masing-masing anak mempunyai watak yang berbeda, jadi kita harus 

belajar memahami dan membimbing anak sesuai kebutuhan. Kalau saya 

dalam mengajar anak hanya mengikuti bagaimana kemauan anak, tidak 

memaksa anak untuk belajar. Contohnya di rumah belajar tahfiz, jadi 

jika anak saya susah dalam menghafal solusinya mendengarkan 

murattal di handphone secara rutin setiap harinya sehingga anak akan 

mudah untuk mengingat. 

P :  Apa kendala yang dihadapi dalam mendukung prestasi belajar siswa? 

OS :  Sejauh ini tidak ada kendala yang saya hadapi karena selalu mengerti 

apa kemauan dan karakter dari masing-masing anak. Saya selalu 

berusaha membimbing sesuai kemampuan dan karakter mereka. 

P :  Baik bu mungkin itu saja yang saya tanyakan, kurang lebih mohon maaf 

dan terima kasih atas waktunya yang ibu berikan. 

OS :  Iya sama-sama. 

P :  Assalamualaikum bu. 

OS :  Wa’alaikumsalam. 
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TRANSKRIP WAWANCARA KEPALA SEKOLAH  

PARTISIPASI ORANGTUA DALAM MENDUKUNG PRESTASI 

BELAJAR SISWA DI SEKOLAH DASAR  ISLAM  

TERPADU FADHILAH  PEKANBARU 

 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama Informan  : Faiza Mufidah,M.A 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Status/ Jabatan Informan : Kepala Sekolah 

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 05 November 2019 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

P :  Assalamualaikum ibu 

KS :  Wa’alaikumsalam 

P :  Ma’af bu mengganggu waktunya sebentar, saya Helpida         

mahasiswa Uin Suska Riau yang mau melakukan penelitian di sekolah 

ini. Maka dari itu, saya mau melakukan penelitian sebentar buat di 

wawancara terkait partisipasi orangtua dalam mendukung prestasi 

belajar siswa di SD IT ini bu. 

KS :  Oh tentu saja boleh. 

P :  Suratnya langsung saya kasihkan ke bapak TU saja bu? 

KS :  Tidak, kasihkan ke saya saja. 

P :  Baik bu, mohon diterima suratnya. 

KS :  Baiklah, silahkan dimulai. 

P :  Baik bu, kalau boleh tau nama ibu siapa? Alumni dari mana? 

KS :  Sebentar ya, bunyi bel. Oke, nama lengkap ibu Faizah Mufidah. Strata 

satu di UNAND program studi Sastra Inggris, Strata duanya di UGM 

program Ilmu Sastra. Jadi, memang tidak ada hubungan dengan 

pendidikan tetapi praktisi. 

P :  Sudah berapa lama ibu menjabat sebagai kepala sekolah di Sekolah 

Dasar Islam Terpadu Fadhilah Pekanbaru? 

KS :  Alhamdulillah sudah 4 tahun. 
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P :  Sebelum ibu menjadi kepala  sekolah di sekolah ini, ibu bekerja 

dimana? 

KS :  Pernah bekerja sebagai instruktur toefel di SMAN 1 Benai Kuansing 

tahun 2011. 

P :  Apa pencapaian sekolah selama ini? 

KS :  Selama ini, pertama dari jumlah murid yang tadinya 250 siswa dan 

sekarang sudah 650 siswa. Kedua dari segi akademik sudah banyak 

siswa SD IT Fadhilah ini yang berprestasi di Kecamatan maupun di 

Kota Pekanbaru. Dari segi non akademik seperti silat, nama silatnya 

silat lintau pernah mendapatkan juara umum se-provinsi Riau, olahraga 

futsal dan qira’at Al-Qur’an. 

P :  Apakah sebelum menjadi kepala sekolah ibu juga mengajar? 

KS :  Pernah mengajar bimbel saat kuliah, setelah lulus sarjana strata satu ibu 

mengajar di SMAN 1 Benai Kuansing dan sekarang ibu juga masih 

mengajar mahasiswa di Persada Bunda. 

P :  Berapa lama ibu mengajar? 

KS :  Kurang lebih sekitar 9 tahun. 

P :  Apakah selama mengajar ibu mengalami kendala? 

KS :  Kalau dulu jelas, karena yang diajar juga berbeda. Mungkin dari segi 

pengalaman ibu sendiri tidak memiliki ilmu pedagogik yang ibu 

dapatkan dan harus pergi ke tempat yang berbeda baik dari budaya. 

Karena ibu asli sumatera barat, jadi susah beradaptasi dengan 

lingkungannya. Alhamdulillah setelah penyesuaian beberapa bulan 

sudah tidak ada kendala yang ibu alami. 

P :  Bagaimana ibu mengatasi kendala tersebut? 

KS :  Mengatasi kendala tersebut dengan beberapa pendekatan dengan siswa, 

pertama kita ikuti cara mereka gimana dengan cara mendekatkan diri 

dengan siswa, setelah merasa dekat dengan siswa kemudian baru 

pendekatan dengan sesama guru. Dari situlah otoriter kita mainkan, 

setelah kita mendapatkan hatinya barulah mainkan otoriter kita.  

P :  Apa saja bentuk partisipasi yang sering dilakukan orangtua? 
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KS :  Kalau di sini ada organisasi POMG (Persatuan Orangtua Murid dan 

Guru) itu bentuk lain dari komite sekolah dan sekarang kita ubah 

menjadi POMG dengan fungsi yang sama bagaimana orangtua ini 

terlibat dalam kegiatan di sekolah jadi yang pertama itu dibentuk dulu 

organisasinya di kelas masing-masing kemudian ada ketuanya dan 

ketua itu barulah dibawah kepala sekolah. jadi mereka ikut terlibat 

seperti hari muharram mereka ikut berbaris, HUT 17-an mereka 

mengadakan acara antar wali murid, intinya orangtua sangat dilibatkan. 

P :  Bagaimana partisipasi orangtua dalam belajar anak? 

KS :  Kalau dalam belajar anak partisipasinya sejauh ini bagus, misalkan ada 

ulangan, mid semester, kita juga melibatkan mereka. Jadi, secara tidak 

langsung mereka bekerjasama ke hal-hal akademik anak sehingga 

mendapatkan hasil yang bagus. 

P :  Apakah orangtua memberikan ide atau gagasan dalam hal  sarana dan 

prasarana guna untuk menunjang prestasi belajar anak? 

KS :  Iya ada, kalau memang anggaran dari sekolah belum ada merekalah 

yang menanggung terlebih dahulu. 

P :  Bagaimana partisipasi orangtua dalam pembiayaan sekolah anak? 

KS :  Sejauh ini lancar-lancar saja karena memang harus. 

P :  Bagaimana partisipasi orangtua dalam memilih pendidikan anak? 

KS :  Menurut saya, karena ini masih tingkatan sekolah dasar dan orangtua 

yang masih berperan terhadap anak sudah pasti orangtua memilih 

pendidikan yang terbaik buat anaknya sendiri. 

P :  Apakah sekolah sudah menyediakan sarana dan prasarana yang 

memadai? 

KS :  Sejauh ini sudah, seperti perpustakaan, UKS, dan juga dilengkapi 

dengan CCTV dan keamanan anak seperti adanya satpam dan fasilitas 

aula untuk melakukan ibadah dan kegiatan kesiswaan lainnya. 

P :  Apa saja sarana dan prasarananya? 

KS :  Perpustakaan, UKS untuk anak-anak, CCTV dan satpam, aula dan 

sarana prasarana lainnya. 
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P :  Apakah ibu mengetahui orangtua siswa sudah menyediakan fasilitas 

belajar di rumah? 

KS :  Kalau secara merata mungkin belum, sebagian anak sepertinya ada. 

Dan juga menurut saya tidak perlu fasilitas yang mewah, dengan 

adanya keterlibatan aktif dari orangtuanya dalam membantu anak 

belajar sudah merupakan sebuah fasilitas bagi anaknya. 

P :  Dari mana ibu mengetahuinya? 

KS :  Dari laporan guru-guru dan wali murid. 

P :  Bagaimana partisipasi orangtua dalam mengatasi masalah belajar anak? 

Dari mana ibu mengetahuinya? 

KS :   Yaitu mengikuti les dengan wali kelas, ada juga orangtua yang meminta 

anaknya untuk les karena mungkin belum maksimal. Maka diadakan les 

untuk meningkatkan daya tangkap anak. Akan tetapi pihak sekolah 

tidak mewajibkan melainkan keingingan dari orangtua masing-masing 

anaknya.  

P :  Kalau misalnya orangtua mendukung prestasi belajar anak, apa yang 

menyebabkan mereka berpartisipasi? Kalau tidak, mengapa? 

KS :  Karena sekolah dan guru tidak satu-satunya tombak dalam kesuksesan 

anak, kesuksesan anak juga didukung oleh kedua orangtuanya. Jadi, 

orangtua berfikir tanggung jawab tidak hanya dari sekolah melainkan 

dari orangtuanya juga.  

P :  Apa kendala yang dihadapi dalam mendukung prestasi belajar siswa? 

KS :  Kendalanya yaitu sebanyak apa orangtua berpartisipasi maka banyak 

pula orangtua yang belum berpartisipasi. 

P :  Bagaimana cara mengatasi beberapa kendala tersebut? 

KS :  Dengan cara mengadakan pertemuan dengan orangtua melalui 

organisasi POMG. 

P :  Baik bu mungkin itu saja yang saya tanyakan, kurang lebih mohon maaf 

dan terima kasih atas waktunya yang ibu berikan. 

KS :  Iya sama-sama. 

P :  Assalamualaikum bu. 

KS :  Wa’alaikumsalam. 
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TRANSKRIP WAWANCARA GURU 

PARTISIPASI ORANGTUA DALAM MENDUKUNG PRESTASI 

BELAJAR SISWA DI SEKOLAH DASAR  ISLAM  

TERPADU FADHILAH  PEKANBARU 

 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama Informan  : Devi Wilda,S.Pd 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Status/ Jabatan Informan : Guru/ Wali kelas 2 

Hari/Tanggal Wawancara : 22 November 2019 

Tempat Wawancara  : Ruang majelis guru 

P :  Assalamualaikum ibu 

Guru :  Wa’alaikumsalam 

P :  Ma’af bu mengganggu waktunya sebentar, saya Helpida         

mahasiswa Uin Suska Riau yang mau melakukan penelitian di sekolah 

ini. Maka dari itu, saya mau melakukan penelitian sebentar buat di 

wawancara terkait partisipasi orangtua dalam mendukung prestasi 

belajar siswa di SD IT ini bu. 

Guru :  Iya silahkan. 

P :    Baik bu, kalau boleh tau nama ibu siapa? Alumni dari mana? 

Guru :  Saya Devi Wilda biasanya, saya alumni dari UIN SUSKA RIAU 

jurusan pendidikan ekonomi dan sekarang menjabat sebagai wali kelas 

2. 

P :  Sudah berapa lama ibu mengajar di SD IT Fadhilah ini? 

Guru :  Saya baru di sini, baru awal semester ini. 

P :  Apakah selama mengajar ibu mengalami kendala? 

Guru :  Sejauh ini saya tidak ada mengalami kendala dalam mengajar di 

sekolah ini, Alhamdulillah lancar-lancar saja. 

P :  Bagaimana partisipasi orangtua selama ibu mengajar di sekolah ini? 

Guru :  Partisipasi orangtua di sini lumayan aktif menurut saya, apapun 

kegiatan yang diadakan di sekolah orangtua ikut terlibat. Contohnya 
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acara pekan muharram, diadakan pawai dan lomba-lomba orangtua juga 

ikut berpartisipasi di dalamnya.  

P :  Apa saja bentuk partisipasi yang sering dilakukan orangtua? 

Guru :  Orangtua sering mengikuti lomba dan ada juga kegiatan yang diadakan 

oleh wali murid di sini. Jadi orangtua yang menjadi panitia dalam 

mempersiapkan lomba tersebut, lomba diadakan di lapangan sekolah. 

Jika diadakan outing class orangtuanya juga ikut seperti berenang, 

orangtuanya ikut mendampingi sambil bermain bersama anaknya dan 

juga jika diadakan lomba orangtua ikut menyumbang balon. 

P :  Bagaimana partisipasi orangtua dalam belajar anak? 

Guru :  Dalam belajar anak seperti ini, nanti ada beberapa orangtua yang 

bertanya perkembangan anaknya secara pribadi datang ke sekolah 

maupun lewat media sosial, seperti itulah orangtua di sini 

berkomunikasi. Dan jika ada anak yang butuh bimbingan lagi itu 

biasanya orangtua menemui wali kelas juga, biasanya orangtua yang 

sibuk. Orangtua juga ikut terlibat dalam mengerjakan PR di rumah. 

P :  Apakah orangtua memberikan ide atau gagasan dalam hal  sarana dan 

prasarana guna untuk menunjang prestasi belajar anak? 

Guru :  Ada orangtua yang menyarankan juga sama saya, seperti tambahan 

fasilitas di kelas itu kan tergantung pada sekolahnya juga. 

P :  Bagaimana partisipasi orangtua dalam pembiayaan sekolah anak? 

Guru :  Kalau untuk SPP kan hanya bendahara sekolah yang tahu, tetapi jika 

anak mengikuti kegiatan-kegiatan wajib juga membayar. Seperti 

menonton film yang islami, jika anak ikut otomatis orangtua juga ikut 

dan bayar juga. 

P :  Bagaimana partisipasi orangtua dalam memilih pendidikan anak? 

Guru :  Menurut saya setiap orangtua pasti menginginkan pendidikan yang 

terbaik untuk anaknya.  

P :  Sekolah sudah menyediakan sarana dan prasarana yang Apakah 

memadai? 
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Guru :  Iya fasilitasnya menurut saya sudah lengkap  karena sekolah sudah 

berusaha memenuhi semua fasilitas yang ada dan semampunya dan 

sekolah sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang berbau edukasi, 

tetapi karena dalam tahap pengembangan, kita juga berupaya untuk 

memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut tetapi kalau dibandingkan 

dengan yang dulu memang sekarang ini lebih bagus. 

P :  Apa saja sarana dan prasarananya? 

Guru :  Perpustakaan, UKS untuk anak-anak, CCTV dan satpam, aula dan 

sarana prasarana lainnya untuk mendukung proses belajar mengajar. 

P :  Apakah ibu mengetahui orangtua siswa sudah menyediakan fasilitas 

belajar di rumah? 

Guru :  Sejauh ini saya tidak mengetahuinya karena itu sudah bersifat pribadi 

dan orangtua pun sejauh ini tidak bercerita mengenai ini kepada saya. 

P :  Bagaimana partisipasi orangtua dalam mengatasi masalah belajar anak?  

Guru :   Yaitu dengan mengikuti les dengan wali kelas, ada juga yang mengikuti 

les di luar sekolah, bagi anak yang kesulitan dalam belajar kita suruh 

orangtuanya yang membimbing di rumah. Saya mengetahuinya karena 

kan anaknya belajar sama kita jadi otomatis saya mengetahui apa saja 

masalah belajar anaknya. 

P :  Bagaimana peran orangtua di sekolah ini? 

Guru :  Peran orangtuanya bagus, komunikasi orangtua dengan guru di sini juga 

jelas dan keterlibatan orangtua dalam mengajar anak juga sangat bagus 

karena orangtua di sini aktif dan antusias dalam segala kegiatan yang 

dilakukan anak karena jika ada kendala dari anaknya kita lebih mudah 

untuk menghubungi orangtuanya. Kalau ada kegiatan HUT 17 a 

orangtua ada yang menyumbang balon-balon misalnya, untuk di rumah 

sudah pasti dibantu dalam hal mengerjakan tugas-tugas sekolah.  

P :  Kalau misalnya orangtua mendukung prestasi belajar anak, apa yang 

menyebabkan mereka berpartisipasi?  

Guru :  Orangtua pastilah peduli terhadap anak apalagi dengan pendidikan 

anaknya, makanya mereka berpartisipasi. Setiap orangtua pasti 

menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. 
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P :  Apa kendala yang dihadapi dalam mendukung prestasi belajar siswa? 

Guru :   Lebih ke personal yaitu tentang anak yang mempunyai kemampuan 

yang lemah dalam belajar, perlu bimbingan lagi dan disarankan untuk 

mengikuti les jika ada anak yang berkemampuan rendah, ada yang les 

di sekolah dan ada juga yang les di luar sekolah. Di sekolah ini sistem 

belajarnya siap zuhur itu sekolah dasarnya untuk kelas 1,untuk kelas 2 

sampai kelas 5 pulang sore.     

P :  Bagaimana cara mengatasi beberapa kendala tersebut? 

Guru :  Dengan cara mengadakan pertemuan dengan wali murid apapun 

kendalanya akan diberikan solusi dari pihak sekolah, baik dilakukan 

secara pribadi maupun melalui organisasi POMG. 

P :  Apa yang dilakukan orangtua jika mengantar anak dan menjemput 

anak? 

Guru :  Orangtua yang sekedar mengantar juga memberikan motivasi kepada 

anak agar semangat dalam belajar, sebagian orangtua seperti itu dan ada 

yang menemui wali kelas untuk saling bercengkrama.  

 P :  Apa saja yang dibahas ketika diadakan pertemuan organisasi POMG? 

Guru :  Pada pertemuan awal yaitu membentuk dulu organisasinya di kelas 

masing-masing kemudian ada ketuanya dan ketua itu barulah dibawah 

kepala sekolah, biasanya yang dibahas tergantung apa masalahnya 

biasanya di awal pertemuan tersebu tdisebutkan bahwa boleh izin atau 

sakit selama 14 hari dalam setahun dan dicari solusinya kalau masalah 

sosial itu biasanya kalau ada wali murid sakit ataupun siswa sakit maka 

dijenguk ke rumahnya bersama-sama, kalau ada anak yang bermasalah 

dengan kenakalannya juga dicari solusi. 

P :  Baik bu mungkin itu saja yang saya tanyakan, kurang lebih mohon maaf 

dan terima kasih atas waktunya yang ibu berikan. 

Guru :  Iya sama-sama. 

P :  Assalamualaikum bu. 

Guru :  Wa’alaikumsalam. 
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TRANSKRIP WAWANCARA GURU 

PARTISIPASI ORANGTUA DALAM MENDUKUNG PRESTASI 

BELAJAR SISWA DI SEKOLAH DASAR  ISLAM  

TERPADU FADHILAH  PEKANBARU 

 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama Informan  : Siti Aminah S.Pd 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Status/ Jabatan Informan : Guru/ Wakil kurikulum 

Hari/Tanggal Wawancara : 22 November 2019 

Tempat Wawancara  : Ruang majelis guru 

P :  Assalamualaikum ibu 

Guru :  Wa’alaikumsalam 

 P :  Ma’af bu mengganggu waktunya sebentar, saya Helpida         

mahasiswa Uin Suska Riau yang mau melakukan penelitian di sekolah 

ini. Maka dari itu, saya mau melakukan penelitian sebentar buat di 

wawancara terkait partisipasi orangtua dalam mendukung prestasi 

belajar siswa di SD IT ini bu. 

Guru :  Iya silahkan. 

P :    Baik bu, kalau boleh tau nama ibu siapa? Alumni dari mana? 

Guru :  Saya Siti Aminah wali kelas 4, saya alumni dari UIN SUSKA RIAU 

jurusan pendidikan matematika sebenarnya ditingkat SD kan PGMI, 

karena beberapa jurusan di SD jadi masih liner. 

P :  Sudah berapa lama ibu mengajar di SD IT Fadhilah ini? 

Guru :   Ini sudah menjadi tahun ke empat, selain menjadi guru ataupun wali 

kelas, saya diberikan amanah menjadi wakil kurikulum di sekolah ini. 

P :  Apakah selama mengajar ibu mengalami kendala? 

Guru :  Kalau kendala dalam proses belajar mengajar tentunya saya mengalami 

kendala yaitu pada kognitif anak pada kemampuan anak, akan tetapi 

dengan kurikulum sekarang ini kita bisa melihat dari nilai sikap, 
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keterampilan, akan tetapi masalah sepertinya Alhamdulillah masih bisa 

ditangani. 

P :  Bagaimana ibu mengatasi kendala tersebut? 

Guru :  Kalau masalahnya masih ditangani wali kelas, maka saya akan 

mengatasi dengan cara ice breaking terutama untuk anak yang 

mengalami masalah rendahnya semangat belajar selama 5 menit, jadi 

anak kembali semangat setelah melakukan itu. 

P :  Bagaimana partisipasi orangtua selama ibu mengajar di sekolah ini? 

Guru :  Partisipasi orangtua di sini bagus karena apapun kegiatan yang 

dilaksanakan sekolah orangtua dilibatkan secara aktif dan dengan 

adanya POMG komunikasi dengan orangtua sejauh ini lancar. 

P :  Apa saja bentuk partisipasi yang sering dilakukan orangtua? 

Guru :  Kalau di sini kami ada organisasi yang namanya POMG, jadi kalau 

kegiatan-kegiatan PHBI, HUT 17 an orangtua sangat berpartisipasi. 

Komunikasi guru dengan orangtua disini melalui POMG, awalnya 

dibentuk POMG di masing-masing kelas kemudian dibuat grup 

whatsapp agar orangtua bisa berkomunikasi secara pribadi pada 

masing-masing wali kelas.  

P :  Bagaimana partisipasi orangtua dalam belajar anak? 

Guru :  Partisipasi orangtua dalam kesulitan belajar anak tidak ada, hanya saja 

jika ada kasus maka orangtua akan dipanggil masalah tambahan les, 

jika bisa les di sekolah maka akan diadakan di sekolah dan jika tidak 

maka akan mengikuti les privat. Kedekatan orangtua dan anak di sini 

sangat dekat karena dengan kondisi sekolah swasta jadi jika ada 

masalah dapat terselesaikan dengan berkomunikasi antara guru dan 

orangtua.  

P :  Apakah orangtua memberikan ide atau gagasan dalam hal  sarana dan 

prasarana guna untuk menunjang prestasi belajar anak? 

Guru :  Iya beberapa ada, akan tetapi yang namanya saran bisa kita terima bisa 

tidak,  tidak semua yang bisa kita penuhi. Semua tergantung kita. Tetapi 

jika penyampaiannya bagus, maka akan kita terima.   
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P :  Bagaimana partisipasi orangtua dalam pembiayaan sekolah anak? 

Guru :  Di sini karena ekonominya menengah ke bawah, jadi dari awal tujuan 

didirikan sekolah ini untuk membantu keluarga yang kurang mampu 

dalam pendidikan agar mendapatkan pendidikan yang sama dengan 

yang mampu. Jadi di sini SPP nya berbeda-beda, jika kurang mampu 

dikasih dispensasi dalam pembiayaan sekolah. Kalau biasanya SPP 175, 

karena faktor ekonomi maka dikasih 100 per bulannya.  

P :  Bagaimana partisipasi orangtua dalam memilih pendidikan anak? 

Guru :  Ini kan masih tingkat SD, jadi orangtua betul-betul selektif dalam 

memilih pendidikan anak. Dengan canggihnya teknologi zaman 

sekarang dan informasi dapat di mana saja, jadi orangtua harus jadi 

tameng untuk anaknya. Maka dari itu harus memilih pendidikan yang 

berbau islam, jadi anak mempunyai dasar kedepannya seperti  apa. 

P :  Apakah sekolah sudah menyediakan sarana dan prasarana yang 

memadai? 

Guru :  Kita bisa menilai dari akreditasinya, kalau akreditasi sudah A berarti 

sudah bisa dikatakan memadai karena sudah memenuhi standar-standar 

yang ada.  

P :  Apa saja sarana dan prasarananya? 

Guru :  Seperti aula, tempat beribadah, laboratorium IPA dan alat peraga 

lainnya yang bergabung sama perpustakaan, UKS untuk anak-anak, 

CCTV dan satpam, kelas yang dilengkapi dengan kipas angin dan 

sarana prasarana lainnya untuk mendukung proses belajar mengajar. 

P :  Apakah ibu mengetahui orangtua siswa sudah menyediakan fasilitas 

belajar di rumah? 

Guru :  Kembali lagi ke faktor ekonomi tadi, karena di sini siswanya menengah 

ke bawah maka tidak akan semuanya punya fasilitas belajar, mungkin 

yang ekonominya menengah saja yang menyediakan fasilitas belajar 

yang lengkap. Contohnya ada tugas yang diberikan guru yang tidak bisa 

dicari melalui buku tetapi lewat searching, mungkin yang ekonominya 

menengah sudah difasilitasi smartphone dalam pantauan orangtua, 
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tetapi yang ekonominya ke bawah sudah pasti orangtuanya tidak bisa 

memfasilitasi anak seperti itu. Dengan adanya buku paket saja 

Alhamdulillah, kita sebagai wali kelas yang membantu agar bisa anak 

tersebut mengikuti teman yang lain. 

P :  Dari mana ibu mengetahuinya? 

Guru :  Dengan berkomunikasi dengan orangtua, selain itu pada saat jam 

istirahat juga sering berkomunikasi dengan anak di kelas, karena 

orangtua di sini bagus komunikasinya dengan sering menemui wali 

kelas, contohnya saja jika anak punya masalah di sekolah. 

P :  Bagaimana partisipasi orangtua dalam mengatasi masalah belajar anak?  

Guru :   Inilah enaknya kurikulum K13 sekarang karena kita bisa melihat 

kognitif anak, kita lihat kelemahannya diaspek mana, kebetulan pada 

hari sabtu diadakan ekstrakurikuler kalau anak lemah dibagian kognitif 

tetapi punya kelebihan di bakat minat maka kita hubungi orangtuanya. 

P :  Bagaimana peran orangtua di sekolah ini? 

Guru :  Karena sekolah ini swasta tentunya peran orangtua sangat penting yang 

namanya pilar sekolah itu adalah lingkungan sekolah, lingkungan 

rumah dan lingkungan masyarakat, jadi sangat besar peran orangtua 

disini karena kalau ada anak yang bermasalah sudah pasti kami 

memanggil orangtuanya, apa program sekolah dan bagaimana orangtua 

di rumah karena jika hanya dipelajari di sekolah saja anak akan lupa 

jadi harus di ulang lagi di rumah, yang besar peranannya adalah 

orangtua. 

P :  Kalau misalnya orangtua mendukung prestasi belajar anak, apa yang 

menyebabkan mereka berpartisipasi?  

Guru :  Kalau yang namanya sekolah kan ada mengadakan lomba-lomba antar 

sekolah jadi orangtuanya sangat senang sekali, walaupun menang atau 

tidak itu sudah menjadi bonus untuk orangtua, dan  dengan anaknya 

berpartisipasi saja sudah nilai lebih orangtua. Masalah diadakan 

pelatihan di sekolah pun orangtua semangat mengantar anak di luar jam 

sekolah. 

P :  Apa kendala yang dihadapi dalam mendukung prestasi belajar siswa? 
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Guru :  Sejauh ini tidak ada kendala yang saya hadapi karena murid-murid saya 

enak-enak yang sekarang ini. 

P :  Apa yang dilakukan orangtua jika mengantar anak dan menjemput 

anak? 

Guru :  Orangtua yang biasanya mengantar anak ada yang sekedar mengantar 

karena kesibukannya, memang di sini anak diajarkan untuk mandiri 

yaitu dengan datang ke sekolah pagi-pagi diantar orangtua dan 

bersalaman sama bunda-bunda yang piket. Begitupun sebaliknya, anak 

yang punya masalah maka orangtua langsung menemui gruru pada saat 

mengantar anak. 

 P :  Apa saja yang dibahas ketika diadakan pertemuan organisasi POMG? 

Guru :  Pada pertemuan awal yaitu membentuk dulu organisasinya di kelas 

masing-masing kemudian ada ketuanya dan ketua itu barulah dibawah 

kepala sekolah, biasanya yang dibahas tergantung apa masalahnya dan 

dicari solusinya kalau masalah sosial itu biasanya kalau ada wali murid 

sakit ataupun siswa sakit maka dijenguk ke rumahnya bersama-sama, 

kalau ada anak yang bermasalah dengan kenakalannya juga dicari 

solusi, begitulah bagusnya partisipasi dari orangtua di sekolah ini. 

P :  Baik bu mungkin itu saja yang saya tanyakan, kurang lebih mohon maaf 

dan terima kasih atas waktunya yang ibu berikan. 

Guru :  Iya sama-sama. 

P :  Assalamualaikum bu. 

Guru :  Wa’alaikumsalam. 
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TRANSKRIP WAWANCARA GURU 

PARTISIPASI ORANGTUA DALAM MENDUKUNG PRESTASI 

BELAJAR SISWA DI SEKOLAH DASAR  ISLAM  

TERPADU FADHILAH  PEKANBARU 

 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama Informan  : Nurfazila,S.Pd 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Status/ Jabatan Informan : Guru/ Wali kelas 3 

Hari/Tanggal Wawancara : 22 November 2019 

Tempat Wawancara  : Ruang majelis guru 

P :  Assalamualaikum ibu 

Guru :  Wa’alaikumsalam 

P :  Ma’af bu mengganggu waktunya sebentar, saya Helpida         

mahasiswa Uin Suska Riau yang mau melakukan penelitian di sekolah 

ini. Maka dari itu, saya mau melakukan penelitian sebentar buat di 

wawancara terkait partisipasi orangtua dalam mendukung prestasi 

belajar siswa di SD IT ini bu. 

Guru :  Iya silahkan. 

P :    Baik bu, kalau boleh tau nama ibu siapa? Alumni dari mana? 

Guru :  Saya Nurfazila biasanya di sekolah dipanggil bunda Nur, saya alumni 

dari UIN SUSKA RIAU jurusan pendidikan matematika dan sekarang 

menjabat sebagai wali kelas 3. 

P :  Sudah berapa lama ibu mengajar di SD IT Fadhilah ini? 

Guru :  Alhamdulillah saya mengajar di sini mulai dari tahun 2012, kurang 

`lebih sekitar 7 tahun. 

P :  Apakah selama mengajar ibu mengalami kendala? 

Guru :  Ada, seperti ada orangtua yang overprotective yang terlalu mengatur 

anak secara berlebihan sesuai kemauan orangtuanya dan ada juga yang 

acuh tak acuh kepada anaknya, saya lebih suka orangtua yang 

overprotective karena orangtua yang acuh tak acuh membuat saya 
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pusing karena jika anaknya mengalami masalah orangtuanya tidak 

datang ke sekolah untuk menyelesaikan masalah. Selain itu kendalanya 

pada anak yang kesulitan dalam belajar. 

P :  Bagaimana ibu mengatasi kendala tersebut? 

Guru :  Kalau untuk orangtua yang overprotective kita jelaskan bahwa siswa 

yang akan kita didik tidak hanya satu orang saja jadi kita tidak bisa 

fokus pada satu orang saja, untuk orangtua yang acuh tak acuh kalau 

rasanya penting kita datangi rumahnya sambil mengantar anaknya dan 

untuk anak yang kesulitan belajar dikasih PR dan dilaporkan kepada 

orangtuanya bahwa anaknya belum siap mengerjakan tugas di kelas. 

P :  Bagaimana partisipasi orangtua selama ibu mengajar di sekolah ini? 

Guru :  Partisipasi orangtua di sekolah ini bagus, terutama di kelas 3 karena 

memang dengan jenjang kelas yang masih membutuhkan bimbingan 

dari masing-masing orangtua jadi sangat dibimbing betul setiap 

anaknya. Kemudian jika kita ingin menyampaikan pesan kepada 

orangtua tidak bisa dititipkan kepada anak, melainkan berbicara atau 

berkomunikasi langsung dengan orangtua. Untuk kelas 3 ini memang 

berkomunikasi dengan orangtua sangatlah diperlukan karena hampir 

setiap hari menghubungi orangtua dan dibentuk grup whatsapp guna 

untuk memantau perkembangan anak-anak. Selain itu di sekolah ini 

juga dibentuk organisasi POMG yang diketuai oleh umi Lutfi salah satu 

wali murid dari kelas 6. 

P :  Apa saja bentuk partisipasi yang sering dilakukan orangtua? 

Guru :  Banyak seperti orangtua yang mengikuti lomba dan ada juga kegiatan 

yang diadakan oleh wali murid di sini. Jadi orangtua yang menjadi 

panitia dalam mempersiapkan lomba tersebut, lomba diadakan di 

lapangan sekolah. Jika diadakan outing class orangtuanya juga ikut 

seperti berenang, orangtuanya ikut mendampingi sambil bermain 

bersama anaknya. 

P :  Bagaimana partisipasi orangtua dalam belajar anak? 
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Guru :  Partisipasi orangtua di sini mayoritas nya bagus, karena di setiap awal 

semester diadakan pertemuan dengan orangtua yang biasanya disebut 

dengan kontrak belajar. Dalam hal ini disampaikan kepada orangtua 

selama anaknya belajar di sekolah ini orangtuanya harus seperti apa dan 

bagaimana orangtua seharusnya dalam mendukung belajar anak. Jadi 

dalam proses pembelajaran akan lebih mudah, karena sudah 

disampaikan kepada orangtua. 

P :  Apakah orangtua memberikan ide atau gagasan dalam hal  sarana dan 

prasarana guna untuk menunjang prestasi belajar anak? 

Guru :  Iya ada, kadang ada anak yang mengeluh tentang kelas yang panas 

padahal di situ sudah disediakan kipas jadi dibawa kipas khusus dari 

rumah ke dalam kelas. Ada juga orangtua yang mengusulkan membawa 

karpet ke dalam kelas untuk istirahat dan bawa makanan ke kelas dan 

dimakan jam istirahat secara bersama-sama juga dengan guru. 

P :  Bagaimana partisipasi orangtua dalam pembiayaan sekolah anak? 

Guru :  Ada juga yang lancar dan ada juga yang kurang lancar, tetapi 

mayoritasnya lancar di sini. Kalau untuk yang kurang lancar itu adalah 

orangtua yang kehidupannya menengah kebawah. Tetapi kalau masalah 

kegiatan apa saja yang diikuti anak, orangtuanya antusias dalam 

mengikuti kegiatan. 

P :  Bagaimana partisipasi orangtua dalam memilih pendidikan anak? 

Guru :  Menurut saya orangtua pasti memilih pendidikan yang terbaik dan 

sesuai dengan bakat minat anaknya, ada juga di sini kurang dalam 

belajar seperti susah membaca akan tetapi dia memiliki bakat 

taekwondo. Jadi disalurkan bakatnya melalui non akademik. 

P :  Apakah sekolah sudah menyediakan sarana dan prasarana yang 

memadai? 

Guru :  Dikatakan tidak lengkap kita sudah berusaha melengkapinya, dikatakan 

sudah lengkap memang belum maksimal. Tetapi Karena dalam tahap 

pengembangan, kita juga berupaya untuk memenuhi kekurangan-
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kekurangan tersebut tetapi kalau dibandingkan dengan yang dulu 

memang sekarang ini lebih bagus. 

P :  Apa saja sarana dan prasarananya? 

Guru :  Perpustakaan, UKS untuk anak-anak, CCTV dan satpam, aula dan 

sarana prasarana lainnya untuk mendukung proses belajar mengajar. 

P :  Apakah ibu mengetahui orangtua siswa sudah menyediakan fasilitas 

belajar di rumah? 

Guru :  Kalau secara merata mungkin belum, kalau mayoritas sudah disediakan, 

karena anak-anak jarang juga dikasih tugas tambahan buat belajar 

dirumah, hanya saja bagi yang kurang dalam belajar fasilitas yang 

diberikan orangtuanya dengan mengikuti les di sekolah maupun di luar 

sekolah. 

P :  Dari mana ibu mengetahuinya? 

Guru :  Dari laporan orangtua dengan berkomunikasi secara langsung. 

P :  Bagaimana partisipasi orangtua dalam mengatasi masalah belajar anak?  

Guru :   Yaitu dengan mengikuti les dengan wali kelas, bagi anak yang kesulitan 

dalam belajar kita suruh orangtuanya yang membimbing di rumah. 

Terkadang ada juga anak yang tidak mau menulis di sekolah tetapi 

sama ibunya sendiri dia mau, maka diserahkan kepada orangtuanya. 

Pelaporan tersebut melalui grup whatsapp karena kalau ada apa-apa 

terhadap anak komunikasi terjadi melalui grup.  

P :  Bagaimana peran orangtua di sekolah ini? 

Guru :  Karena guru perannya hanyalah fasilitator sedangkan orangtua 

motivator untuk anaknya, jadi memang peran orangtua sangat penting. 

Menurut saya orangtua juga seperti guru, karena guru hanyalah 

mengajar anak di sekolah sedangkan orangtua berperan di rumah. Jadi, 

jika orangtuanya kurang berperan di rumah makan dampaknya adalah 

anak kurang bisa dalam belajar di sekolah. Di sekolah ini peran 

orangtuanya bagus, ada juga orangtua dan anak memiliki hubungan 

yang dekat seperti orangtua yang datang ke sekolah pada siang hari 

untuk menyuapkan anak makan. Komunikasi orangtua dengan guru di 
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sini juga jelas dan keterlibatan orangtua dalam mengajar anak juga 

sangat bagus karena orangtua di sini aktif dan antusias dalam segala 

kegiatan yang dilakukan anak. 

P :  Kalau misalnya orangtua mendukung prestasi belajar anak, apa yang 

menyebabkan mereka berpartisipasi?  

Guru :  Karena orangtua beranggapan, jika  berkomunikasi dengan guru itu 

jelas dan kedekatannya sudah seperti teman maka orangtua juga lebih 

mudah berpartisipasi dalam hal mendukung prestasi belajar anak. Jadi 

wali murid di sini tidak sungkan dalam meyampaikan pendapat karena 

diterima secara terbuka. Kedekatan saya pribadi dengan orangtua siswa 

sangat dekat seperti sering diundang kerumah untuk makan-makan, dan 

ada juga anak yang suka ikut dengan saya ke rumah. 

P :  Apa kendala yang dihadapi dalam mendukung prestasi belajar siswa? 

Guru :  Berhubung di sekolah ini ekonominya menengah ke bawah maka yang 

menjadi kendalanya adalah ekonomi, kadang ada orangtua yang 

mengeluh masalah biaya ke sekolah maka sekolah dan orangtua 

membuat perjanjian jatuh tempo pembayaran kapan orangtua sanggup.         

Jadi sekolah dan orangtua di sini saling terbuka apapun masalah akan 

diberikan solusi oleh pihak sekolah, jika terdapat kejadian seperti itu 

anak tetap diikut sertakan.  

P :  Bagaimana cara mengatasi beberapa kendala tersebut? 

Guru :  Dengan cara mengadakan pertemuan dengan wali murid apapun 

kendalanya akan diberikan solusi dari pihak sekolah, baik dilakukan 

secara pribadi maupun melalui organisasi POMG. 

P :  Apa yang dilakukan orangtua jika mengantar anak dan menjemput 

anak? 

Guru :  Ada yang sekedar mengantar saja dan ada juga yang mempunyai 

keperluan dengan wali kelas menanyakan bagaimana perkembangan 

anaknya dan juga menemui bendahara sekolah untuk melakukan segala 

bentuk pembayaran. Dan jika terdapat anak yang punya masalah, 

orangtua akan menemui guru sambil mengantar anaknya sekolah. 

 P :  Apa saja yang dibahas ketika diadakan pertemuan organisasi POMG? 
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Guru :  Pada pertemuan awal yaitu membentuk dulu organisasinya di kelas 

masing-masing kemudian ada ketuanya dan ketua itu barulah dibawah 

kepala sekolah, biasanya yang dibahas tergantung apa masalahnya dan 

dicari solusinya kalau masalah sosial itu biasanya kalau ada wali murid 

sakit ataupun siswa sakit maka dijenguk ke rumahnya bersama-sama, 

kalau ada anak yang bermasalah dengan kenakalannya juga dicari 

solusi, begitulah bagusnya partisipasi dari orangtua di sekolah ini. 

P :  Baik bu mungkin itu saja yang saya tanyakan, kurang lebih mohon maaf 

dan terima kasih atas waktunya yang ibu berikan. 

Guru :  Iya sama-sama. 

P :  Assalamualaikum bu. 

Guru :  Wa’alaikumsalam. 
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LEMBAR OBSERVASI 

PARTISIPASI ORANGTUA DALAM MENDUKUNG 

PRESTASI BELAJAR SISWA DI SEKOLAH DASAR   

ISLAM TERPADU FADHILAH  

PEKANBARU 

Nama Sekolah  : Sekolah Dasar Islam Terpadu Fadhilah Pekanbaru 

Alamat Sekolah : Jl. Muhajirin Kel. Sidomulyo Barat Kec.Tampan Pekanbaru 

Tanggal Observasi : 05 November 2019 

Jam   : 06.30 Wib 

Observasi ke  : Pertama 

Setting Objek yang di Observasi 

Di halaman parkir 

sekolah pada tanggal 05 

November Pukul 06.40 

Pada hari selasa tepatnya pukul 06.30 saya tiba di 

sekolah. Saya mengajak orangtua untuk berbincang 

sedikit menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan 

pendidikan anaknya selama bersekolah di sini. Di 

halaman sekolah terlihatlah berbagai orangtua siswa 

yang berbeda, ada yang hanya mengantar sampai 

pagar sekolah seperti orangtuanya yang sibuk bekerja 

sehingga jarang untuk dilibatkan dan ada pula yang 

langsung mengantar ke dalam kelasnya dan sebagian 

ada yang langsung menemui guru atau wali kelas. 
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Di ruang kepala sekolah 

Pukul 09.54 Wib 

Setelah berbincang di halaman parkir sekolah saya 

melihat kepala sekolah SD IT Fadhilah Pekanbaru 

tersebut yang baru saja datang dan langsung menuju 

kantor atau ruangannya. Kemudian saya di ajak 

langsung masuk ke dalam ruangan tersebut dan 

berbincang-bincang bersama kepala sekolah, di 

ruangan itu terdapat meja bendahara sekolah di mana 

bendahara tersebut menerima pembayaran SPP dan 

lain-lain. Selama di dalam ruangan tersebut ada 

orangtua yang datang untuk menyelesaikan 

pembayaran dan ada juga yang mempunyai 

keperluan dengan kepala sekolah. 

Di ruang majelis guru 

Pukul 10.19 Wib 

Setelah itu saya masuk ke dalam ruangan majelis 

guru, di mana ruangan tersebut salah satu ruangan 

tertata rapi dengan meja-meja setiap guru yang 

menampung semua keperluan guru-guru, tamu, 

maupun orangtua siswa di sekolah tersebut. Sembari 

jam istirahat pun sudah habis, kami pun mengakhiri 

perbincangan, saya pun melihat orangtua alumni 

yang menemui guru yang punya keperluan untuk 

mengambil ijazah. 
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Di pos satpam sekolah 

Pukul 10.48 

Kemudian saya duduk di pos satpam sekolah, yang 

mana pos tersebut berisi perlengkapan dan persiapan 

makanan untuk siswa. Selama saya di situ, banyak 

orangtua yang datang mengantar nasi untuk makan 

siang anaknya. Satu persatu saya ajak mengobrol 

bersama mengenai partisipasi orangtua di sekolah ini. 

Di pos satpam sekolah 

Pukul 12.00 

Beberapa jam berlalu, masih ada orangtua yang 

datang ke sekolah mengantar nasi makan siang untuk 

anaknya. Ada yang diantar oleh orangtua dan ada 

pula yang di paketkan melalui ojek online.   

Di halaman parkir 

sekolah Pukul 13.30 Wib 

Terlihatlah beberapa orangtua yang berangsur-angsur 

datang untuk menjemput anak terkhusus untuk kelas 

1 dan kelas 6 yang mana mereka tidak full day 

school.  

Di halaman parkir 

sekolah Pukul 15.30 

Tibalah saatnya bel jam pulang berbunyi, sebelum 

pulang anak-anak melaksanakan sholat berjamaah 

terlebih dahulu, sebagian orangtua sudah datang 

untuk menjemput ank-anaknya dan sambil menunggu 

pagar di buka sebagian orangtua juga ada juga yang 

berbincang-bincang dengan beberapa guru. 
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LEMBAR OBSERVASI 

PARTISIPASI ORANGTUA DALAM MENDUKUNG 

PRESTASI BELAJAR SISWA DI SEKOLAH DASAR   

ISLAM TERPADU FADHILAH  

PEKANBARU 

Nama Sekolah  : Sekolah Dasar Islam Terpadu Fadhilah Pekanbaru 

Alamat Sekolah : Jl. Muhajirin Kel. Sidomulyo Barat Kec.Tampan Pekanbaru 

Tanggal Observasi : 06 November 2019 

Jam   : 06.40 Wib 

Observasi ke  : Kedua 

Setting Objek yang di Observasi 

Di halaman parkir 

sekolah pada tanggal 06 

November Pukul 06.40  

Pada hari rabu tepatnya pukul 06.40 saya tiba di 

sekolah. Seperti biasa rutinitas pagi pun dilaksanakan, 

di halaman parkiran sudah banyak orangtua yang 

mengantar anaknya dan satu persatu siswa-siswa 

memasuki sekolah dengan bersalaman dengan guru 

piket di pagar sekolah. Saya langsung masuk ke 

sekolah juga bersalaman dengan guru piket dan 

orangtua yang ikut berdiri di samping guru tersebut 

yang kebetulan lagi berbincang mengenai 

perkembangan anak. 

Di ruang majelis guru 

Pukul 08.00-09.30 Wib 

Di ruang majelis guru ada orangtua yang menemui 

wali kelas dan membicarakan masalah anak baik itu 

segi akademik maupun non akademik  maupun 

berbagai macam keluhan yang di sampaikan demi 

perkembangan prestasi anak. 
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Di pos satpam sekolah 

Pukul 10.30-12.00 Wib 

Di halaman sekolah sudah terlihat orangtua yang 

berdatangan ke pos satpam untuk mengantar nasi 

makan siang untuk anaknya, sambil mengantar nasi 

orangtua juga berkomunikasi dengan guru-guru yang 

tidak mempunyai kesibukan. 

Di halaman parkir 

sekolah Pukul 13.30 

Wib 

Seperti biasa beberapa orangtua yang berangsur-angsur 

datang untuk menjemput anak terkhusus untuk kelas 1 

dan kelas 6 yang mana mereka tidak full day school. 

Di halaman parkir 

sekolah Pukul 15.30 

Tibalah saatnya bel jam pulang berbunyi, sebelum 

pulang anak-anak melaksanakan sholat berjamaah 

terlebih dahulu, sebagian orangtua sudah datang untuk 

menjemput ank-anaknya dan sambil menunggu pagar 

di buka sebagian orangtua juga ada juga yang 

berbincang-bincang dengan beberapa guru. 
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LEMBAR OBSERVASI 

PARTISIPASI ORANGTUA DALAM MENDUKUNG 

PRESTASI BELAJAR SISWA DI SEKOLAH DASAR   

ISLAM TERPADU FADHILAH  

PEKANBARU 

Nama Sekolah  : Sekolah Dasar Islam Terpadu Fadhilah Pekanbaru 

Alamat Sekolah : Jl. Muhajirin Kel. Sidomulyo Barat Kec.Tampan Pekanbaru 

Tanggal Observasi : 12 November 2019 

Jam   : 06.30 Wib 

Observasi ke  : Ketiga 

Setting Objek yang di Observasi 

Di halaman parkir 

sekolah pada tanggal 12 

November Pukul 06.30  

Pada hari selasa tepatnya pukul 06.30 saya tiba di 

sekolah. Setibanya di sana saya sudah melihat 

orangtua yang mengantar anaknya masing-masing ke 

sekolah, ada yang di antar oleh orangtua dan ada juga 

yang di antar ojek online. Tidak hanya sekedar 

mengantar, orangtua menasehati anak terlebih dahulu 

agar rajin dalam belajar,  orangtua yang tidak bekerja 

di pagi hari sibuk menemui guru untuk 

memperbincangkan masalah pendidikan anak di 

sekolah, ada yang menemuinya di halaman sekolah 

dan ada juga yang masuk ke dalam kantor majelis 

guru. Anak-anak yang baru datang di didik untuk  

langsung bersalaman dengan guru yang piket di hari 

ini. 

Di ruang majelis guru 

Pukul 07.00-08.00 Wib 

Di pagi hari seperti biasa ada orangtua yang menemui 

guru ataupun wali kelas dari anaknya untuk 

menyampaikan permasalahan anak ataupun keluhan 
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tentang masalah belajar anak. 

Di pos satpam sekolah 

Pukul 10.48-12.00 Wib 

Di halaman sekolah sudah terlihat orangtua yang 

berdatangan ke pos satpam untuk mengantar nasi 

makan siang untuk anaknya. 

Di halaman parkir 

sekolah Pukul 13.30 

Wib 

Di halaman parkir sekolah terlihatlah beberapa 

orangtua yang berangsur-angsur datang untuk 

menjemput anak terkhusus untuk kelas 1 dan kelas 6 

yang mana mereka tidak full day school. 

Di halaman parkir 

sekolah Pukul 15.30 

Tibalah saatnya bel jam pulang berbunyi, sebelum 

pulang anak-anak melaksanakan sholat berjamaah 

terlebih dahulu, sebagian orangtua sudah datang untuk 

menjemput ank-anaknya dan sambil menunggu pagar 

di buka sebagian orangtua juga ada juga yang 

berbincang-bincang dengan beberapa guru. 

 

  

Pola 

Komun

ikasi   

Bentuk

Partisip

asi 

Bentuk 

Partisip

asi  

Mutu 

Sekolah 

Bentuk 

Partisipa

si  

Pola 

Komun

ikasi  



LEMBAR OBSERVASI 

PARTISIPASI ORANGTUA DALAM MENDUKUNG 

PRESTASI BELAJAR SISWA DI SEKOLAH DASAR   

ISLAM TERPADU FADHILAH  

PEKANBARU 

Nama Sekolah  : Sekolah Dasar Islam Terpadu Fadhilah Pekanbaru 

Alamat Sekolah : Jl. Muhajirin Kel. Sidomulyo Barat Kec.Tampan Pekanbaru 

Tanggal Observasi : 13 November 2019 

Jam   : 06.30 Wib 

Observasi ke  : Keempat 

Setting Objek yang di Observasi 

Di halaman parkir 

sekolah pada tanggal 13 

November Pukul 06.30  

Pada hari rabu tepatnya pukul 06.30 Wib saya sampai 

di sekolah, Seperti biasa rutinitas pagi pun 

dilaksanakan, di halaman parkiran sudah banyak 

orangtua yang mengantar anaknya dan memberikan 

motivasi belajar, satu persatu siswa-siswa memasuki 

sekolah dengan bersalaman dengan guru piket di 

pagar sekolah. Saya langsung masuk ke sekolah juga 

bersalaman dengan guru piket dan orangtua yang ikut 

berdiri di samping guru tersebut yang kebetulan lagi 

berbincang mengenai perkembangan anak. 

Di ruang majelis guru 

Pukul 08.00 Wib 

Di ruangan majelis guru ada orangtua yang 

menunggu wakil kurikulum untuk pengurusan 

anaknya yang ingin masuk dan bergabung di sekolah 

tersebut (pindah sekolah), sebelumnya sudah 

berkomunikasi dan sekarang melanjutkan 

pendaftaran dan membicarakan masalah pembiayaan 

pendaftaran anaknya. 

Pola 

Partisip

asi  

Mutu 

Sekola

h 

Menjal

in 

Silatur

ahmi 

Pola 

Komun

ikasi 

Pola 

Komun

ikasi 



Di ruang tata usaha 

Pukul 09.00 Wib 

Setelah berbincang-bincang dengan wakil kurikulum 

kemudian di arahkan untuk mengurus administrasi 

pendaftaran anaknya untuk memasuki sekolah di 

ruangan tata usaha. 

Di pos satpam sekolah 

Pukul 10.48-12.00 

Di halaman sekolah sudah terlihat orangtua yang 

berdatangan ke pos satpam untuk mengantar nasi 

makan siang untuk anaknya, sambil mengantar nasi 

orangtua juga berkomunikasi dengan guru-guru yang 

tidak mempunyai kesibukan. 

Di halaman parkir 

sekolah Pukul 13.30-

15.30 Wib 

Setelah bel jam pulang berbunyi, sebelum pulang 

anak-anak melaksanakan sholat berjamaah terlebih 

dahulu, sebagian orangtua sudah datang untuk 

menjemput ank-anaknya yang kelas 1 dan kelas 6 

sedangkan kelas 2-5  Full Day School dan sambil 

menunggu pagar di buka sebagian orangtua juga ada 

juga yang berbincang-bincang dengan beberapa guru. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati partisipasi 

orangtua  dalam mendukung prestasi belajar siswa di Sekolah Dasar Islam Terpadu 

Fadhilah Pekanbaru meliputi: 

A. Tujuan: 

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai partisipasi 

orangtua dalam mendukung prestasi belajar siswa di Sekolah Dasar 

Islam Terpadu Fadhilah Pekanbaru. 

B. Aspek yang diamati: 

1. Alamat/lokasi sekolah 

2. Profil sekolah 

3. Orangtua melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap 

anak 

4. Orangtua memberikan nasihat dan motivasi terhadap anak 

5. Orangtua mengantar dan mendampingi anak  

6. Orangtua menyediakan fasilitas belajar di rumah 

7. Orangtua memiliki komunikasi yang baik dengan sekolah 

 



Wawancara kepala sekolah 

 

Wawancara Orangtua 

 



 

 

 



Bentuk Partisipasi Orangtua (mengantar dan menjemput anak) 

 

Wawancara guru kelas 

 

 

 

 

 



Observasi fasilitas belajar di rumah 

 

 

 

 



 

    

 



DAFTAR JUMLAH KODE 

PARTISIPASI ORANGTUA DALAM MENDUKUNG PRESTASI 

BELAJAR SISWA DI SEKOLAH DASAR  ISLAM  

TERPADU FADHILAH  PEKANBARU 

NO. Kode Wawancara Observasi 

1 Perkenalan peneliti   - 

2 Izin penelitian   - 

3 Diizinkan penelitian   - 

4 Perkenalan narasumber   - 

5 Pengalaman kerja   - 

6 Keluhan mengajar   - 

7 Lama jabatan   - 

8 Kendala mengajar   - 

9 Cara mengatasi kendala   - 

10 Gaya kepemimpinan   - 

11 Jabatan narasumber   - 

12 Menjalin silaturahmi -   

13 Peran Orangtua   - 

14 Membimbing Anak   - 

15 Pola Komunikasi Guru dan 

Orangtua 

    

16 Bentuk Partisipasi     

17 Kelengkapan Sarana dan 

Prasarana 

    

18 Faktor Ekonomi   - 

19 Masalah akademik   - 

20 Prestasi non Akademik   - 

21 Menyediakan Fasilitas 

Belajar 

  - 

22 Mutu Sekolah     

23 Faktor yang Mempengaruhi 

Partisipasi 

  - 
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BAB I 

MUKADDIMAH 

 

Pada hakekatnya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama 

antara pihak sekolah, orang tua/wali siswa dan masyarakat. Sejalan 

dengan perkembangan masyarakat dan tuntunan kualitas layanan 

pendidikan, baik dalam proses dan hasil pendidikan, maka setiap 

orang tua/wali siswa dan elemen masyarakat memiliki tugas dan 

tanggung jawab yang mulia, sesuai dengan kedudukan, fungsi dan 

peran sertanya masing-masing, untuk memberikan pengabdian dan 

bantuan terhadap upaya peningkatan mutu dan layanan pendidikan. 

Bentuk pengabdian, bantuan dan peran serta orang tua siswa atau 

masyarakat dalam meningkatkan mutu dan layanan pendidikan pada 

lingkungan sekolah, melalui organisasi resmi yang disebut “ POMG 

Sekolah”. 

 

Pengertian 

Pasal 1 

 

POMG Sekolah adalah organisasi mandiri yang beranggotakan 

orang tua/wali siswa, komunitas. Dan mewadahi peran serta 

masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan 

efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan SDIT 

Fadhilah 

 

 

BAB II 

Nama, Waktu dan Kedudukan 

Pasal 2 
 

1. Organisasi ini bernama POMG Sekolah Dasar Islam Terpadu 

Fadhilah. Selanjutnya disebut POMG SDIT Fadhilah 

2. POMG SDIT Fadhilah didirikan tanggal 14 Juli 2018 M, sampai 

dengan waktu yang tidak terbatas. 

3. POMG SDIT Fadhilah berkedudukan di Satuan Pendidikan 

SDIT Fadhilah di bawah Yayasan Darel Fadhilah. 

 

 

Landasan 

Pasal 3 

 

1. Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 56 

2. PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Pasal 51 s/d 58 

3. PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 146 s.d 198 

4. PP No 66 Tahun 2010 tentang Perubahan PP No 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 58 

A, 58 B 

5. Perda No 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 133 s.d 135 

 

 

Visi dan Misi  

Pasal 4 

 

1. Visi POMG SDIT Fadhilah adalah: “ Menjadi Organisasi POMG 

Sekolah Yang Profesional, Amanah, Berkarakter  Islami”. 

2. Misi POMG Sekolah   SDIT Fadhilah adalah :   

a. Membantu meningkatkan mutu pendidikan dan layanan 

pendidikan SDIT Fadhilah yang berlandaskan nilai-nilai Al 

Qur’an dan As Sunnah. 

b. Meningkatkan profesionalisme kinerja pengurus POMG  

c. Mewujudkan  anggota POMG yang berkualitas dan berakhlak 

mulia 

d. Melaksanakan tugas dengan amanah, jujur dan penuh 

tanggung jawab  



1 

 

e. Memberikan bantuan kepada pihak sekolah agar sekolah dapat 

menjadi tempat belajar  yang menyenangkan dan aman, 

sehingga siswa dapat belajar dengan baik, tekun ceria dan 

semangat. 

       

Tujuan 

Pasal 5 

 

Tujuan POMG SDIT Fadhilahdibentuk adalah: 

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi orang tua dan prakarsa 

masyarakat dalam menunjang kebijakan dan program 

pendidikan di SDIT Bina Auladi 

2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif orang tua siswa 

terkait penyelenggaraan satuan pendidikan SDIT Fadhilah 

3. Menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, 

dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan 

pendidikan yang bermutu.  

4. Memberikan bantuan dan dukungan kepada pihak 

sekolah/pimpinan sekolah, baik dalam bentuk saran, pemikiran, 

tenaga, finansial atau bantuan lainnya agar dapat terlaksananya 

program kerja sekolah/kebijakan sekolah/peraturan sekolah. 

5. Memberikan bantuan dan dukungan untuk menciptakan 

lingkungan sekolah yang kondusif, sehat, aman dan  

menyenangkan.   

 

Sifat  

Pasal 6 

 

POMG Sekolah   SDIT Fadhilah, bersifat : 

1. Mitra Kerja: yakni membantu dan bekerja sama dalam 

menjalankan program kerja sekolah atau kebijakan sekolah  

untuk meningkatkan mutu dan layanan pendidikan. 

2. Koordinatif: yakni POMG Sekolah dalam menjalankan tugas 

dan kewenangannya di lingkungan sekolah, harus melakukan 

koordinasi dengan Kepala Sekolah/Pimpinan  Sekolah. 

3. Dedikatif: yakni POMG Sekolah   harus bebas dari kepentingan 

dan keuntungan pribadi maupun golongan  

4. Mandiri: yakni POMG Sekolah tidak mempunyai hubungan 

hirarkis dengan lembaga pemerintah. 

5. Uswah Hasanah: yakni pengurus dan anggota POMG berusaha 

untuk menjadi teladan yang baik bagi orang tua siswa dan siswa 

SDIT Fadhilah. 

 

Fungsi/Peran 

Pasal 7 

 

1. Pemberi pertimbangan, masukan dan rekomendasi kepada 

sekolah 

2. Penyediaan sumber daya pendidikan  

3. Pemberian bantuan atau fasilitas sekolah dalam menjalankan 

fungsinya 

4. Pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan 

5. Pendukung terhadap program-program peningkatan mutu 

sekolah 

6. Mediator antara stakeholder sekolah dengan masyarakat di 

lingkungan sekitar 

7. Penggalang dana dari orang tua dalam rangka pembiayaan 

pendidikan di lingkungan SDIT Fadhilah. 

 

Tugas 

Pasal 8 

 

1. Membantu sekolah dalam meningkatkan mutu pelayanan 

pendidikan dengan memberikan arahan, dukungan dan bantuan 

dana, tenaga, sarana prasarana serta melaksanakan pengawasan 

pendidikan secara mandiri dan profesional 

2. Memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, 

kritik serta aspirasi orang tua  dan masyarakat terhadap sekolah 

3. Meningkatkan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat 

sekitar sekolah 
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4. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen orang tua dan 

masyarakat terhadap mutu pendidikan di SDIT Fadhilah 

 

Larangan 

Pasal 9 

 

POMG Sekolah dilarang melakukan kegiatan atau usaha yaitu: 

1. Menyelenggarakan kegiatan dan usaha yang bertentangan 

dengan Al Qur’an dan As Sunnah.  

2. Mencederai integritas seleksi penerimaan siswa baru secara 

langsung atau tidak langsung 

3. Mencederai integritas evaluasi hasil belajar siswa secara 

langsung atau tidak langsung 

4. Melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan 

pendidikan SDIT Fadhilah dan Yayasan Darel Fadhilah secara 

langsung atau tidak langsung 

5. Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, 

pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan 

pendidikan SDIT Fadhilah. 

 

BAB III 

KEANGGOTAAN 

 

Keanggotaan 

Pasal 10 

 

1. Keanggotaan POMG SDIT Fadhilah adalah orang tua/wali 

siswa, guru/wali kelas, dan dibina langsung oleh kepala sekolah 

SDIT Fadhilah.  

 

2. Keanggotaan dari unsur orang tua/wali siswa, masa 

keanggotaannya selama putra putrinya menjadi siswa di SDIT 

Fadhilah 

3. Kecuali anggota yang menjabat sebagai pengurus, maka masa 

keanggotaannya berakhir sampai dengan masa kepengurusannya 

4. Keanggotaan dari unsur selain orang tua/wali siswa, masa 

keanggotaannya diperbaharui setiap tiga tahun sekali 

 

Kewajiban Anggota 

Pasal 11 

 

1. Melaksanakan syariat Islam sesuai tuntunan Al Qur’an dan As 

Sunnah 

2. Menjaga nama baik SDIT Fadhilah dan Yayasan Darel Fadhilah 

3. Menjaga nama baik organisasi POMG SDIT Fadhilah 

4. Mentaati peraturan POMG dan peraturan SDIT Fadhilah  

5. Mendukung dan berperan aktif  terhadap program-program 

POMG 

6. Melarang setiap usaha atau kegiatan yang merugikan organisasi 

POMG 

7. Mengikuti kegiatan atau pembinaan yang diselenggarakan oleh 

pengurus POMG. 

8. Menghadiri undangan rapat yang diselenggarakan POMG atau 

rapat anggota 

 

Hak Anggota 

Pasal 12 

 

1. Menyatakan pendapat atau aspirasi, dan mengajukan saran-saran 

kepada pengurus POMG 

2. Memperoleh informasi tentang program kerja dan kegiatan 

POMG. 

3. Mendapat pembinaan dari pengurus POMG atau pimpinan 

sekolah dalam bentuk  

a. Pengajian atau ta’lim 

b. Seminar 

c. Parenting, 

d. Pertemuan rapat, dll 

4. Memilih dan dipilih menjadi pengurus POMG 

5. Memiliki hak bicara dan hak suara 
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Sanksi Anggota  

Pasal 13 

1. POMG dapat menjatuhkan sanksi terhadap anggota dan 

pengurus POMG yang melakukan perbuatan yang melanggar 

peraturan POMG dan peraturan SDIT Fadhilah 

2. Sanksi yang diberikan berupa: 

a. Peringatan baik secara lisan maupun tertulis 

b. Pemberhentian dari jabatan pengurus. 

3. Pemberian sanksi terhadap anggota diatur oleh pengurus POMG 

4. Pemberhentian pengurus karena yang bersangkutan 

a. Mengundurkan diri 

b. Meninggal dunia 

c. Sudah tidak memiliki putra/putri yang bersekolah di SDIT 

Fadhilah 

d. Tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap 

e. Dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap 

5. Pemberhentian pengurus karena atas permintaan sendiri, maka 

yang bersangkutan harus mengajukan surat pengunduran diri 

sebagai pengurus, dan menyerahkan laporan pelaksanaan 

program atau kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. 

 

 

BAB IV 

SUSUNAN, TUGAS DAN WEWENANG DAN MASA PERIODE 

PENGURUS 

Susunan Pengurus POMG 

Pasal 14 

 

1. Susunan Pengurus POMG SDIT Fadhilah terdiri atas: 

a. Ketua 

b. Wakil Ketua 

c. Sekretaris 

d. Bendahara 

e. Ketua Bidang Pendidikan 

f. Ketua Bidang Sarana dan Prasarana 

g. Ketua Bidang Usaha 

h. Ketua Bidang Sosial 

2. Dalam melaksanakan tugasnya pengurus dapat membentuk 

koordinator kelas 

3. Pengurus POMG SDIT Fadhilah dikukuhkan dengan Surat 

Keputusan (SK) dari Kepala Sekolah. Sedangkan Koordinator 

Kelas dikukuhkan dengan Surat Keputusan dari Ketua POMG 

Sekolah. 

 

Pelaporan Bidang-Bidang 

Pasal 15 

Untuk tertib dalam pelaksanaan dan pengawasan program kerja 

pengurus POMG, maka pelaporannya diklasifikasikan ke dalam 

bidang-bidang terdiri atas: 

1. Bidang Kesekretariatan 

2. Bidang Keuangan 

3. Bidang Pendidikan 

4. Bidang Pengembangan Sarana Prasarana 

5. Bidang Usaha 

6. Bidang Sosial 

 

Tugas Dan Wewenang Pengurus 

Pasal 16 

                                                Ketua 

 

1. Membuat kebijakan di tingkat pengurus POMG  dengan 

memperhatikan   

      kebijakan-kebijakan sekolah SDIT Fadhilah 

2. Bertanggung jawab dan memimpin pengurus POMG dalam 

melaksanakan program kerja 

3. Mewakili kepentingan organisasi POMG ke dalam dan keluar 
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4. Menjalin hubungan baik dengan orang tua, masyarakat dan 

instansi pemerintah 

5. Menandatangani  surat-surat keluar  dan ke dalam bersama 

sekretaris 

6. Menandatangani tanda bukti pengeluaran yang sah bersama 

bendahara 

7. Melakukan rotasi dan reshufle bila diperlukan dengan 

berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Sekolah 

8. Memberi laporan pada Kepala Sekolah SDIT Fadhilah secara 

berkala 

9. Bertanggung jawab kepada Rapat Anggota 

 

Wakil Ketua 

 

1. Memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi 

pelaksanaan semua program para bidang 

2. Mewakili tugas ketua apabila ketua berhalangan 

3. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan 

kegiatan kordinator kelas 

4. Bertanggung jawab kepada ketua 

 

Sekretaris 

 

1. Mengelola kesekretariatan dan rumah tangga POMG 

2. Mendampingi ketua atau wakil ketua ke dalam dan ke luar dalam 

tugas organisasi POMG 

3. Menyusun laporan pertanggungjawaban pada saat Rapat Anggota  

4. Menyebarluaskan informasi kegiatan POMG secara langsung atau 

melalui kordinator kelas  

5. Membuat konsep dan mengetik surat serta mengagendakannya 

dengan rapi 

6. Bersama ketua atau wakil ketua menandatangani surat-surat ke 

dalam atau keluar 

7. Melaksanakan tugas teknis kesekretariatan 

a. Mengarsipkan data kekuatan lembaga POMG 

b. Menyiapkan agenda rapat dan daftar hadir 

c. Menyiapkan dan mengisi buku-buku administrasi 

kesekretariatan 

d. Menyiapkan map/tempat khusus menyimpan data-data 

8. Bersama ketua mengawasi penggunaan dana POMG 

9. Bertanggung jawab kepada Ketua 

 

Bendahara 

 

1. Mengelola sumber dana POMG dan penggunaannya  

2. Melaksanakan semua penerimaam dam pengeluaran keuangan 

organisasi POMG dengan menggunakan tanda bukti yang sah 

3. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan dengan jujur, 

amanah, tanggung jawab dan dengan sistem satu pintu 

4. Mengoptimalkan penggalian sumber dana dan mengembangkan 

dana POMG bekerjasama dengan Bidang Usaha atau pihak terkait 

yang halal dan tidak mengikat 

5. Membuat laporan keuangan secara berkala 

6. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja POMG 

7. Mendanai kegiatan-kegiatan POMG sesuai dengan APB POMG  

8. Bertanggung jawab kepada Ketua 

 

Ketua Bidang Pendidikan 

 

1. Menyusun program kerja Bidang Pendidikan 

2. Melaksanakan program kerja Bidang Pendidikan  

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota (orang tua siswa), 

pengurus, dan bekerjasama dengan satuan pendidikan SDIT 

Fadhilah 

4. Bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua  

   

Ketua Bidang Sarana Prasarana 

 

1. Menyusun program kerja Bidang Sarana Prasarana 

2. Melaksanakan program kerja Bidang Sarana Prasarana 
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3. Mengupayakan pengembangan Sarana Prasarana  satuan  

pendidikan SDIT Fadhilah bekerjasama dengan Wakil Kepala 

bidang sarana dan prasarana  

4. Bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua  

 

Ketua Bidang Usaha 

 

1. Menyusun program kerja Bidang Usaha 

2. Melaksanakan program kerja Bidang Usaha 

3. Menggali sumber dana POMG dan mengembangkan dana 

organisasi POMG melalui usaha yang sah dan halal 

4. Bekerjasama dengan bendahara dalam menggali dan memobilisasi 

dana POMG 

5. Bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua  

 

Ketua Bidang Sosial 

 

1. Menyusun program kerja Bidang Sosial 

2. Melaksanakan program kerja Bidang Sosial 

3. Menyelengarakan dan mendata kegiatan sosial di lingkungan 

sekolah atau masyarakat sekitar dan bekerjasama dengan satuan 

pendidikan SDIT Fadhilah 

4. Bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua 

 

Koordinator Kelas 

Pasal 17 

1. Dalam menjalankan tugasnya pengurus POMG dibantu oleh 

koordinator kelas 

2. Koordinator kelas dipilih dan diberhentikan oleh pengurus POMG 

3. Koordinator kelas minimal terdiri atas satu  orang dari masing-

masing kelas 

4. Dalam menjalankan tugasnya selalu berkoordinasi dengan wakil 

ketua 

5. Tugas koordinator kelas menyampaikan informasi, meningkatkan 

silaturahmi antar kelas, membantu bendahara dalam 

mengumpulkan dana atau iuran POMG dan kewajiban lainnya 

6. Memberi laporan kepada pengurus POMG melalui wakil ketua. 

 

Periode Pengurus 

 Pasal 18 

Periode pengurus (masa kepengurusan) POMG Sekolah ialah : 

1 Periodesasi kepengurusan adalah 1 (satu) tahun 

2 Tugas dan kewajiban pengurus dinyatakan selesai setelah masa 

kepengurusan berakhir. 

3 Periodesasi kepengurusan dapat dipercepat, apabila kepengurusan 

POMG Sekolah, terutama ketua terbukti telah melakukan 

penyalahgunaan wewenang, tugas dan tanggung jawab 

4 Pelaksanaan percepatan pada poin 3 di atas dilakukan oleh 

pembina (Kepala sekolah). 

 

 

Mekanisme Pemilihan Pengurus 

Pasal 19 

1. Kepala Sekolah dan pengurus POMG  (lama) membentuk panitia 

pemilihan pengurus POMG 

2. Panitia menyiapkan tata tertib dan mekanisme 

pertanggungjawaban POMG sekolah yang lama dan pemilihan 

pengurus POMG sekolah yang baru 

3. POMG sekolah yang lama menyiapkan laporan pertanggung 

jawaban selama satu periode 

4. Panitia mengundang seluruh anggota (orang tua siswa) atau 

perwakilan kelas 

5. Peserta memberi tanggapan dalam rapat anggota atas laporan 

pertanggung jawaban pengurus  

6. Pengesahan laporan pertanggung jawaban 

7. Pengurus POMG sekolah lama dinyatakan domisioner 

8. Anggota (orang tua siswa) menetapkan program kerja pengurus 

untuk satu periode 
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9. Anggota (orang tua siswa) memilih seorang ketua secara 

demokratis dan terbuka dalam Rapat Anggota 

10. Ketua terpilih berhak menyusun susunan pengurus untuk satu 

periode bersama tim formatur 

11. Tim formatur adalah unsur pimpinan sekolah dan anggota POMG 

dari perwakilan setiap kelas 

12. Pemilihan pengurus dipimpin oleh pimpinan sidang dari unsur 

pimpinan sekolah atau POMG 

13. Panitia menyampaikan hasil pemilihan pengurus kepada Kepala 

Sekolah 

14. Kepala Sekolah menetapkan pengurus POMG sekolah dengan 

Surat Keputusan Kepala Sekolah. 

 

 

BAB V 

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA 

Pasal 20 

1. Pembina adalah Kepala Sekolah SDIT Fadhilah dan  Ketua 

Yayasan Darel Fadhilah 

2. Tugas pembina yaitu: 

a. Memberikan nasehat dan pertimbangan kepada  pengurus 

POMG  

b. Memberikan pemikiran dan gagasan kepada pengurus POMG 

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program 

kerja dan kegiatan POMG yang tidak sesuai dengan peraturan 

POMG, dan SDIT Fadhilah.  

 

BAB VI 

RAPAT POMG 

Tata Tertib Rapat 

Pasal 21 

1. Rapat dapat diselenggarakan bila mencapai quorum 

2. Apabila tidak mencapai quorum, rapat dapat diselenggarakan 

setelah ditunda selama 1x 15 menit untuk mengupayakan quorum 

3. Setiap rapat diupayakan kata mufakat atau apabila tidak tercapai 

dapat dilakukan dengan pemungutan suara dan keputusan 

dianggap sah bila disetujui lebih dari setengah jumlah peserta 

yang hadir 

4. Rapat diselenggarakan harus memperhatikan tata tertib 

5. Setiap peserta rapat memiliki hak bicara dan hak suara 

 

Rapat Anggota 

Pasal 22 

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam 

organisasi POMG SDIT Fadhilah 

2. Rapat Anggota diselenggarakan setiap satu tahun sekali 

3. Rapat Anggota mengevaluasi dan mengesahkan laporan 

pertanggung jawaban pengurus POMG SDIT Fadhilah 

4. Rapat Anggota menetapkan program kerja POMG untuk satu 

tahun   

5. Rapat Anggota menetapkan seorang ketua dan susunan 

pengurus POMG SDIT Fadhilah 

 

Rapat Kerja 

Pasal 23 

1. Rapat Kerja diselenggarakan untuk mengevaluasi dan 

menetapkan program kerja atau kegiatan POMG SDIT Fadhilah 

setiap satu tahun sekali 

2. Rapat Kerja beranggotakan seluruh pengurus POMG, kordinator 

kelas dan unsur pimpinan sekolah  

 

Rapat-Rapat 

Pasal 24 
1. Pengurus POMG dapat menyelenggarakan rapat pengurus yang 

beranggotakan pengurus lengkap untuk membicarakan hal-hal 

pokok, mendesak atau penting yang dihadapi oleh POMG 

2. Pengurus POMG dapat menyelenggarakan rapat pimpinan 

harian yang beranggotakan ketua, wakil ketua, sekretaris dan 
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bendahara untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan 

persoalan POMG sehari-hari 

3. Pengurus POMG dapat menyelenggarakan rapat koordinasi 

yang beranggotakan pengurus dengan kordinator kelas dan atau 

dengan unsur pimpinan sekolah 

 

Quorum Dan Pengambilan Keputusan 

Pasal 25 

1. Rapat Anggota dan rapat lainnya dapat diselenggarakan bila 

mencapai quorum 

2. Pengambilan keputusan dalam rapat dengan mufakat dan bila 

perlu dengan pemungutan suara 

 

BAB VII 

HUBUNGAN KERJA 

Pasal 26 

1. Dalam upaya mencapai tujuan organisasi, pengurus POMG  

dapat mengadakan kerjasama dengan: 

a. Satuan Pendidikan SDIT Fadhilah  

b. Yayasan Darel Fadhilah 

c. Pengawas Pendidikan SDIT Fadhilah  

d. Para donatur yang tidak mengikat 

2. Melaksanakan hubungan kerja pada poin b s.d e, terlebih dahulu 

harus dikonsultasikan dan disetujui oleh pihak sekolah.  

3. Kerjasama dituangkan dalam memorandum atau perjanjian 

kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan 

diketahui atau disetujui oleh Kepala Sekolah. 

4. Tata hubungan kerja POMG dengan satuan pendidikan SDIT 

Fadhilah dan institusi lain yang terkait bersifat koordinatif 

 

 

 

 

 

 

BAB VIII 

SUMBER DANA DAN PENGGUNAAN 

Sumber Dana 

Pasal 27 

 

1. Iuran Anggota 

2. Dana kegiatan 

3. Dana sosial 

4. Dana Infaq atau shadaqah 

5. Usaha-usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan 

syariat Islam 

6. Sumbangan yang halal dan tidak mengikat 

 

 

Penggunaan 

Pasal 28 
Penggunaan dana untuk membiayai pelaksanaan program kerja 

dan kegiatan POMG dalam bidang; 

1. Kesekretariatan 

2. Pendidikan 

3. Pengembangan Sarana prasarana 

4. Sosial 

5. Usaha 

 

Mekanisme Pencatatan 

Pasal 29 

1. Pencatatan keuangan POMG  diberlakukan sistem satu pintu 

artinya semua pendapatan/penyetoran dana diterima melalui 

tata usaha atau kordinator kelas (yang membantu) kemudian 

disetorkan ke bendahara, dan untuk penggunaan dana 

dikeluarkan hanya oleh bendahara yang diketahui oleh ketua. 

2. Pencatatan ini meliputi penerimaan dan pengeluaran dengan 

menggunakan tanda bukti yang sah. Adapun tahapan 

pencatatannya sebagai berikut : 

a. Tata Usaha/Kordinator Kelas 
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1. Mencatat semua transaksi penerimaan/penyetoran pada 

kwitansi rangkap 2 / tanda    

    bukti yang sah 

2.Setelah rapih disetorkan kepada bendahara (disertakan 

kwitansinya) 

 

b. Bendahara 

1. Mencatat semua transaksi penerimaan (dari tata usaha 

atau kordinator kelas) dan penggunaan dana dalam 

kwitansi rangkap 2 

2. Selanjutnya dicatat dalam buku kas penerimaan dan 

pengeluaran  

3. Setiap akhir bulan membuat laporan kas penerimaan 

dan penggunaan kepada ketua POMG 

 

Pelaporan 

Pasal 30 

1. Bendahara memberikan laporan penerimaan dan penggunaan 

dana kepada ketua POMG setiap bulan 

2. Bendahara membuat laporan keuangan kepada pengurus 

POMG pertriwulan 

3. Bendahara membuat laporan keuangan kepada anggota  yang 

dipertanggung jawabkan oleh ketua POMG pada saat 

Musyawarah Anggota 

 

 

BAB IX 

PERATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP 

 

Peraturan Peralihan 

Pasal 31 

 

1. Peraturan POMG ini hanya dapat diubah oleh Musyawarah 

Anggota 

2. Hal-hal yang belum jelas dalam Peraturan ini akan diatur dalam 

ketentuan tersendiri 

 

 

Penutup 

Pasal 32 

1. Peraturan POMG SDIT Fadhilah ini diberlakukan sejak tanggal 

ditetapkan  

2. Peraturan POMG ini akan ditinjau kembali jika terdapat 

kekeliruan 

 

Ditetapkan di : Pekanbaru 

Tanggal : 1 Juni 2019 

Kepala SDIT Fadhilah 

 
 

Faiza Mufidah, MA 
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