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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kerja Sama Orang Tua dan Guru 

1. Pengertian Kerja Sama 

Kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa 

orang untuk mencapai tujuan bersama.
1
 Kerja sama yang dimaksud dalam 

Tesis ini adalah usaha yang baik antara orang tua dan guru dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Pada hakekatnya guru dan orang tua dalam pendidikan yang mempunyai 

tujuan yang sama, yakni mengasuh, mendidik, membimbing, membina serta 

memimpin anaknya menjadi orang dewasa dan dapat memperoleh 

kebahagiaan hidupnya dalam arti yang seluas-luasnya. Hal ini sebagai 

penunjang pencapaian visi Bangsa Indonesia berdasarkan ketetapan MPR RI 

No.IV/2004 tentang GBHN (1996:66). 

“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokrasi, berkeadilan, 

berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah negara kesatuan Republik  

Indonesia memiliki etos kerja yang tinggi serta disiplin.”
2
 

                                                 
1
 Tim Penyususn Kamus Pusat Pebinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Umum Bahasa 

Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 488 

 2 Ketetapan MPR RI No.IV/2004 Tentang GBHN, hal 66. 
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Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah (guru), 

orangtua murid, masyarakat, dan pemerintah. Dengan demikian, semua pihak 

yang terkait harus senantiasa menjalani hubungan kerja sama dan interaksi 

dalam rangka menciptakan kondisi belajar yang sehat bagi para murid.  

Interaksi semua pihak yang terkait akan mendorong murid untuk senantiasa 

melaksanakan tugasnya sebagai pelajar, yakni belajar dengan tekun dan 

bersemangat. Selanjutnya, hubungan timbal balik antara orangtua dan guru 

yang benilai informasi tentang situasi dan kondisi setiap murid akan 

melahirkan suatu bentuk kerja sama yang dapat meningkatkan aktivitas 

belajar murid baik di sekolah maupun di rumah. Hubungan kerja sama antara 

guru dan orangtua murid sangatlah penting. Hal ini tidak tercapai akan 

berimplikasi pada kemunduran kualitas proses belajar mengajar, dan akan 

menurunkan mutu pendidikan. Dengan demikian, maka diperlukan langkah-

langkah yag dapat mendukung terlaksananya peningkatan aktivitas belajar 

dari murid yang dilakukan oleh orangtua, guru dan keduanya dalam hubungan 

kerja sama saling membantu dalam meningkatkan aktivitas belajar dari murid 

tersebut. Walaupun kendala yang dihadapi yang tentunya tidak sedikit, tetapi 

dengan tujuan yang jelas sebagai pelaksana dan penanggung jawab 

pendidikan oleh orangtua dirumah atau di keluarga, dan guru dilingkungan 

sekolah maka hubungan tersebut dapat diwujudkan. 
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2. Bentuk-bentuk Kerja Sama 

Bentuk kerja sama antara orangtua dan guru dalam bimbingan belajar 

anak merupakan suatu keharusan, sebab tanpa itu semua, tujuan belajar tidak 

akan berhasil dengan baik atau tidak berprestasi. Bentuk kerja sama antara 

orang tua dan guru meliputi
3
: 

a. Cara Pengaturan dan Pengawasan Waktu Belajar Anak 

Kerja sama antara orang tua dan guru dalam pengaturan dan 

pengawasan waktu belajar anak salah satunya adalah orang tua selalu 

mengingatkan anak untuk bangun pagi mempersiapkan diri untuk 

berangkat ke sekolah, dengan demikian siswa tidak aakn terlambat datang 

ke sekolah. 

Dalam pelaksanaan pengaturan dan pengawasan waktu belajar di 

sekolah, maka pihak sekolah telah menetapkan jadwal pelajaran yang 

berlaku untuk setiap mata pelajaran. 

Karena materi dan sifat pelajaran itu berbeda-beda, seperti halnya 

pendidikan agama, yang lebih mengutamakan aspek afektif dan 

psikomotoriknya dari pada kognitifnya. Maka pengaturan dan pengawasan 

lebih diinsentifkan oleh guru yang bersangkutan seperti adanya pelajaran 

ekstra kurikuler. 

 

                                                 
3
 Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga, 

Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hlm. 70 
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b. Pemenuhan Seluruh Kebutuhan Belajar Anak  

Dalam pemenuhan kebutuhan belajar, pihak sekolah menyediakan 

perpustakaan yang buku-bukunya bias dibaca di ruang baca ataupun 

dibawa ke rumah. Seandainya tidak ada di perpustakaan maka orang tua 

menyediakan buku-buku tersebut. 

Istilah kebutuhan lebih sering digunakan untuk mengacu pada 

keadaan fisiologis seseorang yang tidak mempunyai suatu jaringan 

tertentu. Sehingga disini kata kebutuhan tersebut menunjukkan adanya 

suatu kekuatan yang bersifat memotivasi yang mendorong terbentuknya 

suatu ketegangan dalam diri makhluk hidup karena adanya kekurangan-

kekurangan tertentu. 

Kebutuhan anak usia Sekolah Dasar/SD terbagi atas empat aspek 

antara lain: 

 

1.  Kebutuhan Jasmaniah 

Sesuai dengan perkembangan fisik anak usia SD yang bersifat 

individual, pada masa tumbuh kembang tersebut, kebutuhan anak 

bervariasi misalnya seperti porsi makanan dan minuman meningkat. 

Karena perkembangan tubuh dan juga kognitifnya, anak usia SD 

membutuhkan makanan yang bergizi sehingga perkembangan fisik dan 

intelektualnya tidak terhambat. 
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Berkaitan dengan kebutuhan pemeliharaan dan pertahanan diri, 

anak usia SD memasuki tahapan perkembangan moral dan sosial yang 

memperhatikan pemuasan keinginan dan kebutuhannya sendiri tanpa 

mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Oleh karena itu guru perlu 

memberikan kesadaran kepada siswa, bahwa dia dapat menghindari 

hukuman dengan memohon maaf dengan cara yang baik agar tidak 

terkena sanksi. 

Pada usia SD, anak sudah mulai merasakan adanya kebutuhan 

untuk melindungi diri dari bahaya baik dengan secara fisik maupun psikis 

dari orang lain. Guru juga perlu memberikan stimulus-stimulus yang dapat 

menyadarkan siswa bahwa disiplin dan aturan belajar yang disepakati dan 

dikompromikan adalah perlu. Sehingga siswa tidak salah mengartikan 

dengan perilaku yang suka-suka sendiri dalam pemenuhan rasa aman 

tersebut. 

Berusaha belajar bersikap sesuai dengan cara yang mendatangkan 

pujian yang akan ditafsirkan sebagai tanda sayang dan penerimaan. Hal ini 

penting bagi anak agar tumbuh dan berkembang secara positif. 

Mendorong anak mencapai apa yang diharapkan dari dirinya, jika 

disipilin tersebut sesuai dengan perkembangan dirinya. 

Membantu anak mengembangkan hati nuraninya, dan mengasah 

intuisi dalam dirinya, sehingga dia dapat mengambil keputusan secara 

bertanggung jawab dan juga dapat mengendalikan tingkah laku. 
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 2. Kebutuhan akan kasih sayang 

Pada tahap perkembangan sosial anak usia SD terutama yang duduk di kelas 

tinggi SD, sudah ingin memiliki teman-teman tetap. Perkembangan tersebut 

juga sejalan dengan kebutuhan untuk disayangi dan menyayangi teman. Tidak 

hanya rasa kasih sayang kepada teman saja, tetapi juga sudah ada kebutuhan 

untuk memberikan rasa cinta terhadap suatu benda. Misalnya anak usia SD 

sudah suka mengoleksi sesuatu yang merupakan kesenangannya bisa berupa 

perangko, komik, kartu dan sebagainya dan koleksi tersebut dirawat dengan 

hati-hati serta rasa sayang. Oleh karena itu, guru perlu peka untuk 

mengarahkan anak-anak agar rasa kasih sayang yang sudah muncul dapat 

terpelihara dan menjadikan anak-anak bersikap penuh kasih terhadap sesuatu 

seperti menunjukkan minat siswa yang sudah dipunyainya, memupuk serta 

memelihara minat atau hobi para siswa. 

Pada anak-anak yang duduk di kelas tinggi di SD yang memasuki masa 

bersosialisasi dan meninggalkan keakuannya, dapat menerima suatu otoritas 

orang tua dan guru sebagai sesuatu yang wajar. Sehingga anak-anak tersebut 

juga membutuhkan perlakuan yang obyektif dari orang tua dan guru 

pemegang otoritas. Pada masa ini, anak-anak sangat sensitive dan mudah 

menganalisis sikap pilih kasih dan proposional dalam memutuskan suatu 

tindakan. 
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3. Kebutuhan untuk memiliki 

Pada masa usia di kelas-kelas rendah SD, anak-anak sudah mulai 

meninggalkan dirinya sebagai pusat perhatian. Namun demikian anak-anak di 

kelas rendah di SD masih suka memuji diri sendiri, dan membanding-

bandingkan dirinya dengan teman. Sehingga kebutuhan untuk memiliki dan 

dimiliki masih dominan. Artinya segala sesuatu baik teman-teman di sekolah 

maupun guru dipandang sebagai punya dirinya sendiri sehingga kadang-

kadang anak usia ini suka meremehkan atau mengacuhkan pendapat teman 

atau guru. Seperti ada kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, kebutuhan untuk 

memiliki pada setiap anak akan berbeda tergantung dari perkembangannya. 

Sedangkan ke butuhan untuk dimiliki adalah berhubungan dengan mulainya 

masa membentuk gang atau kelompok bermain. Anak-anak ini akan 

cenderung mengikuti aturan dari kelompok bermain dari kelompok 

bermainnya dan juga menggantungkan dirinya kepada kelompok tersebut. 

Kebutuhan untuk memiliki ini tidak terbatas pada kepemilikan teman saja, 

tetapi juga pada benda-benda miliknya dan milik teman sekelompoknya. Dia 

akan menjaga dengan sepenuh hati benda-benda yang menjadi kebanggaanya 

atau teman gang nya. 

Dalam pemenuhan kebutuhan untuk memiliki, guru perlu memberikan 

dorongan kearah yang positif tentang bagaimana membentuk kelompok yang 

dapat bermanfaat misalnya dalam kegiatan pramuka. Guru juga harus 

memberikan orientasi kepada anak-anak di usia ini, agar tidak begitu saja 
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melakukan berbagai hal yang kadang-kadang berbahaya dan negative, hanya 

karena disuruh oleh teman kelompoknya. 

4. Kebutuhan aktualisasi diri 

Kebutuhan ini mulai terasa dominan pada anak-anak usia kelas tinggi SD. 

Pada usia tersebut, anak-anak mulai ingin merealisasikan potensi-potensi yang 

dimilikinya, sehingga anak berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dengan 

sikap persaingan, atau berusaha mewujudkan keinginannnya yang biasanya 

terdengar sangat tinggi dan muluk seperti ingin menjadi pembalap, astronot 

dan sebagainya. 

Salah satu kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan aktualisasi diri adalah 

kebutuhan berprestasi atau need for achievement. Karena anak-anak SD kelas 

tinggi sudah timbul keinginan untuk menjadi yang terhebat, maka mereka 

berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai prestasi. Semua sikap dan 

tindakan anak-anak tersebut juga dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk 

diakui. Disinilah guru berfungsi untuk memotivasi sikap kompetisi pada anak-

anak menjadi kompetisi yang sehat dan terarah.
4
  

Dari keempat aspek kebutuhan tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua 

kebutuhan di atas bisa saling mengisi dan berbeda satu dengan yang lain 

terhadap setiap masing-masing anak dan sejalan dengan perbedaan 

perkembangan mereka. Peran guru dalam memenuhi kebutuhan anak adalah 

                                                 
 

4
 Nurul Lhgtt SDN. Malasan Wetan II Tegalsiwalan, Surabaya, 2008, hal 21 
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dengan memberikan dan meningkatkan motivasi kepada siswanya agar sikap 

mereka berkembang positif dalam memenuhi kebutuhan seperti di atas. 

c. Pembinaan dan Tingkah Laku 

Tingkah laku merupakan cermin pribadi seseorang sehingga untuk 

mengetahui pribadi seseorang dapat dilihat dari tingkah lakunya. Dalam 

pembinaan tingkah laku ini, orang tua bekerja sama dengan jalan kunjung 

sekolah atau sebaliknya. 

Tidak terlepas dari itu, pernana dari Bimbingan dan Penyuluhan (BP), 

bagian ketertiban dan keamanan serta kepada sekolah sangat berperan 

untuk menentukan dalam usaha pelaksanaan kerja sama ini. 

 

3. Pengertian Orang Tua 

Orang tua adalah kepala kepala keluarga, keluarga adalah sebagai 

persekutuan hidup terkecil dari masyarakat negara yang luas.
5
 Di dalam 

keluarga diletakkan dasar-dasar pengalaman melalui rasa kasih sayang dan 

penuh kecintaan, kebutuhan akan kewibawaan dan nilai-nilai kepatuhan. 

Orang tua Merupakan pimpinan dalam suatu rumah tangga atau 

keluarga dan sangat menentukan terhadap baik buruknya kehidupan itu 

dimasa datang. Di dalam buku kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa 

orang tua adalah “Ayah Ibu kandung (orang-orang tua) orang yang dianggap 

                                                 
5
 Ibid, hlm. 74 
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tua (cerdik, pandai, ahli dan sebagainya). Orang yang di hormati, di segani di 

kampung”
6
 

Orang tua yang penulis maksudkan dalam tesis ini adalah ayah dan ibu 

kandung. Ayah merupakan pemimpin dalam keluarganya yang senantiasa 

selalu berusaha untuk mencarikan nafkah guna memenuhi segala kebutuhan 

keluarga, Kemudian si Ibu adalah merupakan pendamping si Ayah yang 

bertugas memelihara suasana rumah tangga ,yang mengatur kehidupan dalam 

rumah tangga terutama anak-anak. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi 

kebutuhan jasmani seperti kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah, 

kesehatan dan sebagainya. sedangkan kebutuhan rohani seperti kasih sayang , 

rasa sayang, rasa bebas, rasa harga diri dan sebagainya.  

 

4. Kewajiban Orang Tua 

Suatu kehidupan keluarga yang baik, orang tua memberikan motivasi 

kepada anaknya mengenai pendidikan sekolah. Motivasi tersebut bias 

berbentuk keserasian antara ibu dan ayah, yang merupakan komponen pokok 

dalam lingkungan keluarga. Seornag ibu secara intuisi mengetahui alat-alat 

apa yang baik dan dapat digunakan anak-anaknya dalam belajar. Hal ini 

sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni dalam 

                                                 
 

6
 Peter Salim A.M  dan Yani salim.B.S, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 

Jakarta,1991.Hlm.1061 
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keluarga adalah pusat pendidikan yang pertama dan terpenting. Oleh karena 

itu selalu mempengaruhi pertumbuhan budi pekerti tiap-tiap anak.
7
 

Maka dengan itu peranan keluarga (orang tua) dalam belajar sangatlah 

dominan, baik dilihat dari kedudukan keluarga dalam masyarakat maupun 

sebagai orang tua yang bertanggung jawab akan keberhasilan anak-anaknya di 

masa yang akan datang. 

Hubungan motivasi antara orang tua dan guru dalam bimbingan 

belajar anak merupakan suatu keharusan, sebab tanpa itu semua, tujuan 

belajar tidak akan berhasil dengan baik atau tidak berprestasi. Hubunagn 

terjalin dengan cara bantuan orang tua kepada sekolah, untuk pengantar 

prestasi belajar siswa. 

Anak akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya, dimana ia 

pertama kali menerima berbagai aspek pendidikan secara alami dari kedua 

orangtuanya. Oleh karena itu, bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam 

kehidupan keluarga. Namun demikian bukan berarti bahwa pola pendidikan 

dalam keluarga adalah formal. Seperti yang dikemukakan oleh Zakiah  bahwa: 

Pada umunya pendidikan dalam rumah tangga bukan berpangkal tolak dari 

kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan 

karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan 

alami membangun situasi pendidikan. 

                                                 
7
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Dasar-Dasar Kependidikan, Cetakan ke-3, 

Usaha Nasional, Surabaya, 2001, hlm. 165 
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Orangtua yang terdiri dari ibu dan ayah memegang peranan penting 

dalam perkembangan anak-anaknya. Anak yang sejak lahir selalu berada 

disamping  ibunya akan mendapatkan kasih sayang dan perhatian ibunya. 

Sehingga kemudian ia akan meniru atau menuruti segala yang didapatkannya. 

 

Keluarga adalah merupakan lembaga pendidikan yang utama dan 

pertama dalam masyarakat karena dalam keluargalah manusia dilahirkan, 

bekembang menjadi dewasa. Bentuk dan isi serta cara-cara pendidikan di 

dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak 

budi pekerti dan kepribadian setiap manusia. Pendidikan yang diterima dalam 

keluarga inilah yang akan digunakan oleh anak sebagai dasar untuk mengikuti 

pendidikan selanjutnya di sekolah. Ditinjau dari fungsi dan tugasnya sebagai 

orangtua dalarn aktivitas belajar anak maka peranan ibu dan ayah berbeda, 

seperti yang dikemukakan oleh Piaget  dibawah ini : 

Peranan ibu dalam pendidikan anak 

1. Surnber dan pemberi rasa kasih sayang 

2. Pengasuh dan pemelihara 

3. Tempat mencurahkan isi hati 

4. Pengaruh kehidupan dalam rumah tangga 

5. Pembimbing hubungan pribadi 
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6. Pendidikan dalam segi-segi emosional 

 

Peranan ayah dalam pendidikan anak 

1. Sumber kekuasaan didalam keluarga 

2. Penghubung intern keluarga dengan masyarakat atau dunia lain 

3. Pemberi perasaan aman bagi seluruh anggota keluarga 

4. Pelindung terhadap ancaman dari luar 

5. Pendidikan dari segi-segi rasional 

 Ada beberapa tanggung jawab dari kedua orangtua dalarn menunjang 

 pendidikan anaknya seperti yang di kemukakan oleh  sebagai berikut : 

1. Memelihara dan membesarkan anak. lni adalah bentuk yang paling 

sederhana dari tanggung jawab setiap orangtua dan dorongan alami untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup manusia. 

2. Melindungi dan menjamin keamanan, baik jasmania maupun rohaniah dari 

berbagai gangguan penyakit dan dari penyelewengan kehidupan dari tujuan 

hidup yang sesuai dengan filsafah hidup dan agama yang di anutnya. 

3. Memberi pengajaran dalam arti yang luas sehingga anak memperoleh 

peluang untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan seluas dan setinggi 

mungkin yang dapat dicapainya. 
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4. Membahagiakan anak, baik dunia dan akherat, sesuai debngan pandangan 

dan tujuan hidup manusia.
8
 

 Ada beberapa hal atau dasar-dasar yang perlu diperhatikan sebagai tanggung 

 jawab orangtua terhadap anaknya terutama dalam konteks pendidikan adalah 

 sebagai berikut : 

1. Adanya motivasi atau dorongan cinta kasih sayang menjalin hubungan 

orang dan anak. Kasih sayang orangtua yang ikhlas dan murni akan 

mendorong sikap dan tindakan rela menerima tanggung jawab untuk 

mengorbankan hidupnya dalam memberikan pertolongan kepada anaknya. 

2. Pemberian motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi kedudukan 

orangtua terhadap keturunannya. 

3. Tanggung jawab sosial adalah bagian dari keluarga yang pada gilirannya 

akan menjadi tanggung jawab masyarakat, bangsa dan negara. 

4. Memelihara dan membesarkan anaknya. Tanggung jawab ini merupakan 

dorongan demi untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, 

minum dan perawatan, agar anak dapat hidup secara berkelanjutan. 

5. Memberikan pendidikan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan 

keterampilan yang berguna bagi kehidupan anak kelak, sehingga bila anak 

telah dewasa dan mampu mandiri. 

                                                 
 

8
 M. Ngalim Purwanto, MP,  Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis. Jakarta PT. Remaja 

Rosdakarya Bandung, 2009, hal 65 
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 Setiap anak adalah anugrah dan amanah Allah yang diberikan kepada 

orang tua oleh karenanya kedua orang tua mempunyai kewajiban dan 

tanggung jawab yang besar terhadap anak-anaknya. baik itu di dunia maupun 

di akherat. 

Tanggung jawab yang perlu didasarkan dan di bina kedua orang tua terhadap 

anak dengan membina terus menerus, memelihara dan membesarkannya, 

melindungi dan menjamin kesehatannya, mendidiknya dengan ilmu 

pengetahuan dan ketrampilan, membahagiakan anak didunia dan diakherat 

dengan memberikan pendidikan agama, bila hal ini dapat dilakukan oleh 

setiap orang tua, maka generasi mendatang mempunyai kekuatan mental 

menghadapui perubahan dalam masyarakat, hal ini sesuai dengan pendapatnya 

imam Al-Ghazali : 

Dan anak itu sifatnya menerima semua yang dilukiskan dan condong kepada 

semua yang tertuju kepadanya. Jika anak itu dibiasakan dan diajari berbuat 

baik maka akibat akan tumbuh atas kebaikan itu dan akan bahagia di dunia 

dan akherat. Dan kedua orang tua serta semua guru-gurunya dan pendidikan 

akan dapat kebahagiaan pula, tetapi jika dibiasakan jahat dan dibiarkan begitu 

saja, maka anak itu akan celaka dan binas.
9
 

 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kedua orang tua sangat 

berperan dalam memimpin keluarganya, terutama anak-anak. Orang tua 

sangat menentukan sekali kearah mana anak itu akan dibentuk, apabila anak 

itu akan di bentuk kearah baik atau buruk. Sebab anak yang lahir dalam 

keluarga yang selalu membiasakan perbuatan-perbuatan yang tercela biasanya 

                                                 
 

9
 Abu Ahmadi,Ilmu Pendidikan, Reinika cipta , 1991, Hlm.179 
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menghasilkan pribadi anak yang tercela  dan semua itu sangat tergantung dari 

peranan orang tua yang memimpin keluarganya. Hal ini sesuai dengan firman 

Allah dalam surat An Nisa‟ ayat 9  yang berbunyi : 

 

6.          

 

 

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan 

dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan kepada 

kesejahteraan mereka, oleh sebab itu hendaklah bertakwa kepada Allah dan 

hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.(Q.S.An Nisa:9).
10

 

 Dari ayat di atas dapat di simpulkan bahwa, setiap orang tua 

bertanggung jawab untuk membina keluarga dan mendidik anak-anaknya 

dengan sebaik-baiknya,setiap orang tua harus waspada supaya jangan sampai 

meninggalkan generasi yang lemah. Apabila anak itu sebagai anugrah dan 

amanah maka orang tua berkewajiban untuk hidupnya, memeliharanya dengan 

baik maka orang tua mendapatkan amal dan pahala, tapi selaiknya apabila 

orant tua salah dalam mendidik amanah itu maka akan mendapatkan dosa , 

karena orang tua adalah pemimpin dalam rumah tangga dan setiap 

kepemimpinannyaakan dimintai pertanggung jawabannya. 

                                                 
 

10
 Deparetem Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Kitaba, Jakarta, 2008, hal 132 
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Jika anak masuk sekolah peranan orang tua masih tetap dibutuhkan dengan 

memberikan bimbingan kepada anak, pengawasan di luar sekolah, maupun 

dalam bentuk kerjasama dengan sekolah, seperti dikemukakan bahwa: 

Orang tua yang bijaksana senantiasa mengikuti perkembangan anaknya di 

sekolah, serta berusaha mengetahui kemampuan pendidikannya yang dimiliki 

anaknya. Bahwa orang tua yang tingkat pendidikannya rendah akan terlalu 

sibuk dengan perkerjaannya, mungkin pekerjaan itu dirasakannya begitu berat 

tetapi menyadari akan tanggung jawab, maka akan berusaha dengan berbagai 

cara untuk belajar dirumah.
11

 

 

Dalam hal ini terlihat bahwa sangat penting sekali bagi orang tua dalam 

mendidik anak-anaknya sebab dengan memberikan perhatian, pengawasan 

dan bimbingan dari orang tua akan menimbulkan kesadaran anak dalam 

melaksanakan aktivitas belajar baik itu di rumah maupun di sekolah. 

 

5. Pengertian Guru 

Guru merupakan seorang pendidik dalam proses pelaksanaan 

pendidikan berperan sangat penting. Disamping sebagai pengajar ia juga 

sebagai pendidik. Seperti yang dikemukakan oleh Oemar Hamalik dalam 

bukunya Mengajar-Azas-Metode-Teknik mengatakan bahwa peranan guru 

sesungguhnya sangat luas, meliputi: 

1. Guru sebagai pengajar (Teacher as Instructor) 

2. Guru sebagai Pembimbing (Teacher as Counselor) 

3. Guru sebagai Ilmuan (Teacher as Scientist) 

                                                 
 

11
 Kartini Kartono, Peranan Orang Tua Memandu Anak , Rajawali Perss, Jakarta, 

2005,.Hlm.90. 
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4. Guru sebagai Pribadi (Teacher as Person) 

5. Guru sebagai Penghubung (Teacher as Communication) 

6. Guru sebagai Modernisator dan 

7. Guru sebagai Pembangunan (Teacher as Constructor)
12

 

 

Untuk lebih jelasnya dari peranan-peranan di atas akan penulis uraikan 

satu persatu. 

a. Guru sebagai pengajar (Teacher as Instructor) 

Guru bertugas menanamkan pengetahuan pada anak, menyampaikan 

ilmu pengetahuan dan kebudayaan, juga mengatur lingkungan sebaik-

baiknya lalu menghubungkan dengan anak sehingga menjadi proses 

belajar. 

b. Guru sebagai Pembimbing (Teacher as Counselor) 

Sebagai pembimbing, guru berkewajiban memberi bantuan kepada 

murid agar mereka mampu menemukan, memecahkan dan mengantisipasi 

diri sendiri dalam menghadapi berbagai kesulitan. Dalam hal ini, Ki Hajar 

Dewantara menyarankan supaya guru bersikap: 

a. Ing Ngarso Sung Tulada, artinya kalau pendidik berada di muka, 

dia memberi teladan kepada anak didiknya. 

b. Ing Madya Mangun Karsa, artinya berada di tengah dia harus bisa 

membangun semangat, berswakarsa dan bereaksi pada anak didik. 

                                                 
12

 Oemar Hamalik, Mengajar-Azas-Metode-Teknik, Jilid I, Pustaka Martina, Bandung, 2004, 

hlm. 176 
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c. Tutwuri Handayani, artinya kalau berada di belakang, pendidik 

mengikuti dan mengarahkan anak didik agar berani berjalan di 

depan dan sanggup bertanggung jawab. 

c. Guru sebagai Pribadi atau Pemimpin (Teacher as Person) 

Dalam hal ini, sebagai pemimpin, guru menuntut adanya kualifikasi 

tertentu, antara lain : kesanggunpan menyelenggarakan kepemimpinan, 

seperti merencanakan, melaksanakan, mengorganisir, meng kordinir 

kegiatan, dan menilai sejauh mana rencana telah terlaksana. Selain itu, 

guru juga harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik, seperti 

kemampuan berkomunikasi, ketenangan, tabah, humoris, tegas, bijaksana 

dan lainnya.   

d. Guru sebagai ilmuan  

Yang dimaksud ilmuan disini adalah orang yang dipandang sebagai 

orang yang berpengatahuan. Guru sebagai ilmuan berkewajiban 

menyampaikan pengetahuan yang dimiliki kepada murid, juga 

berkewajiban mengembangkan pengetahuan tersebut. Misalnya 

mengadakan penelitian, mengadakan kusus, mengarang buku dan lain 

sebagainya.   

e. Guru sebagai pribadi  

Sebagai pribadi, setiap guru harus memiliki sifat-sifat yang 

sidenangi oleh murid, orang tua dan masyarakat.   
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f. Guru sebagai penghubung  

Sebagaimana kita ketahui, bahwa sekolah berdiri ditengah-tengah 

masyarakat. Sekolah berdiri atas dasar demi kelanjutan pendidikan yang 

telah dilaksanakan dalam keluarga, pengembangan anak-anak yang selama 

anak yang dimilikinya. Untuk itu, guru harus mengemban tugas disatu 

pihak untuk menyampaikan, mewariskan ilmu pengetahuan, tehnologi dan 

kebudayaan. Dan dilain pihak ia juga berkewajiban menampung aspirasi, 

masalah, kebutuhan, dan tuntunan masyarakat itu sendiri.     

g. Guru sebagai pembangunan  

Sebagai pembangunan,  guru tidak saja bertugas disekolah dengan 

berbagai kegiatan, tetapi lebih luas dari itu, ia mempunyai peranan untuk 

mendewasakan murid juga membangun mayarakat sekitarnya. Tinggi 

rendahnya kebudayaan suatu masyarakat, maju atau mundurnya  tingkat 

kebudayaan suatau masyarkat dan negara, sebagian besar bergantung 

kepada pendidikan dan pengajaran yang disampaikan guru. 
13

 

 

Untuk memperjelas peranan guru, Ag Sujono memberikan tanggapan, 

yakni: selain tugas dan peranan mengajar (instructional) dan mendidik 

(educational), seorang guru juga memimpin kelas (managerial) baik dikelas 

maupun diluar kelas dan mengoraganisir kegiatan intara dan ekstra kelas. 
14

 

                                                 
13

 Ibid, hlm 178 
14

 Ag Sujono, Pendahuluan Ilmu Pendidikan Umum, Cetakan Ke 10, CV Ilmu, Bandung 

2004, hlm 76  
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6. Tugas Guru  

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seringkali guru harus 

berhadapan dengan siswa-siswa yang prestasi akademisnya tidak sesuai 

dengan harapan pengajar. Bila hal ini terjadi dan ternyata kemampuan kognitif 

siswa cukup baik, guru cendrung untuk mengatakan bahwa siswa tidak 

bermotivasi dan menganggap hal ini sebagai kondisi yang menetap. 
15

 

Pentingnya mengajarnya motivasi pelajardan kebutuhan, minat dan 

keinginannya pada proses belajar tak dapat dipungkiri, karena dengan 

menggerakan motivasi yang terpendam dan menjaganya dalam keinginan-

keinginan yang dilaksankan siswa akan menjadikan siswa itu lebih giat 

belajar.  

Guru perlu memelihara motivasi pelajar dan juga segala berkaitan 

dengan motivasi, sepertikebutuhan, keinginan dan lain-lain. Metode dan cara 

mengajar agar mempu menimbulkan sikap positif pelajaran dan kesukaannya 

belajar. 
16

  

Selain guru harus memerhatikan motivasi, guru juga perlu 

memperhatikan tujuan pengajaran. Karena tujuan itu justru akan membantu 

guru dalam mencari bahan yang akan diajarkan, serta akan membulatkan 

                                                 
15

 Slameto, Belajar Dan Factor-Faktor Yang Memperngaruhinya, Rineka Cipta, Jakarta 2003, 

hlm. 170  
16

 Mansyur, op. Cit, hlm. 99 
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susunan pengajaran. Sedangkan bahan pengajaran merupakan bahan baku 

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.  

a. Fungsi/Peranan Guru Agama Islam 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dalam bukunya “Guru Dan Anak Didik 

dalam Interaksi Edukatif, menyeb utkan peranan guru agama Islam adalah 

seperti diuraikan di bawah ini
 17  

 

 

Sebagai korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan 

mana nilai yang buruk. Semua nilai yang baik harus guru pertahankan dan 

semua nilai yang buruk harus disingkirkan dari jiwa dan watak anak didik.  

b. Inspirator 

Sebagai inspirator, guru harus dapat memberikan ilham yang baik bagi 

kemajuan belajar anak didik. Persoalan belajar adalah masalah utama anak 

didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang 

baik. Petunjuk itu tidak mesti harus bertolak dari sejumlah teori-teori 

belajar,  dari pengalaman pun bisa dijadikan petunjuk bagaimana cara 

belajar yang  baik. Yang  penting bukan teorinya, tetapi 

bagaimana melepaskan masalah  yang dihadapi anak didik. 

 

 

                                                 
 

17
 Syaiful Bahri Djamarah dalam bukunya , Guru Dan Anak Didik dalam  Interaksi Edukatif, 

Rosda Karya, Bandung, 2006, hal 34 
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c. Informator 

Sebagai informatory, guru harus bisa memberikan informasi perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah bahan pelajaran untuk 

setiap  mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum. 

Informasi yang  baik dan efektif diperlukan dari guru. Kesalahan 

informasi adalah racun bagi  anak didik. Untuk menjadi informatory 

yang baik dan efektif, penguasaan  bahasalah sebagai kuncinya, 

ditopang dengan penguasaan bahan yang akan  diberikan kepada anak 

didik. Informator yang baik adalah guru yang mengerti  apa kebutuhan 

anak didik dan mengabdi untuk anak didik. 

 

d. Organisator 

Sebagai organisator, adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan dari 

guru.  Dalam bidang ini guru memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan 

akademik,  menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, 

dan sebagainya.  Semua diorganisasikan sehingga dapat mencapai 

efektivitas dan efisiensi  dalam belajar pada diri anak didik. 

e. Motivator 

Sebagai motivator guru hendaklah dapat mendorong anak didik agar 

bergairah  dan aktif belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, guru 

dapat  menganalisis motiv-motiv yang melatarbelakangi anak didik 

malas belajar dan  menurun prestasinya di sekolah. Setiap saat guru harus 
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bertindak sebagai  motivator, karena dalam interaksi edukatif tidak 

mustahil ada diantara anak  didik yang malas belajar dan sebagainya. 

f. Inisiator 

Dalam peranannya sebagai inisiator guru harus dapat menjadi pencetus ide-

ide  kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Proses interaksi edukatif 

yang  ada sekarang harus diperbaiki sesuai perkembangan ilmu 

pengetahuan dan  teknologi di bidang pendidikan.  

g. Fasilitator 

Sebagai fasilitator guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang 

 memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik. Lingkungan 

belajar  yang tidak menyenangkan, suasana ruang kelas yang pengap, 

meja dan kursi  yang berantakan, fasilitas belajar yang kurang tersedia, 

menyebabkan anak  didik malas belajar. Oleh karena  itu  menjadi 

 tugas  guru  bagaimana   menyediakan   fasilitas, sehingga akan tercipta 

lingkungan belajar yang  menyenangkan anak didik. 

h. Pembimbing 

Peranan guru yang tidak kalah pentingnya dari semua peran yang telah 

 disebutkan di atas, adalah sebagai pembimbing. Peranan yang harus 

lebih di  pentingkan, karena kehadiran guru di sekolah adalah untuk 

membimbing anak  didik menjadi manusia dewasa susila yang cakap. 

Tanpa bimbingan, anak  didik akan mengalami kesulitan dalam 

menghadapi perkembangan dirinya.  Kekurangmampuan anak didik 
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menyebabkan lebih banyak tergantung pada  bantuan guru. Tetapi 

semakin dewasa, ketergantungan anak didik semakin  berkurang. Jadi, 

bagaimanapun juga bimbingan dari guru sangat diperlukan  pada saat 

anak didik belum mampu berdiri sendiri (mandiri). 

i. Pengelola Kelas 

Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan 

baik,  karena kelas adalah tempat berhimpun semua anak didik dan 

guru dalam  rangka menerima bahan pelajaran dari guru. Kelas yang 

dikelola dengan baik  akan menunjang jalannya interaksi edukatif.  

j. Evaluator 

Sebagai evaluator, guru dituntut  untuk menjadi seorang evaluator yang 

baik  dan jujur, dengan memberikan penilaian yang menyentuh 

aspek ekstrinsik dan  intrinsik. Penilaian terhadap aspek intrinsik 

lebih menyentuh pada aspek  kepribadian anak didik.  

 7.  Tugas Guru Agama Islam 

Ahmad Tafsir membagi tugas-tugas yang dilaksanakan oleh guru antara lain    

adalah: 

a.   Wajib mengemukakan pembawaan yang ada pada anak dengan berbagai cara 

seperti observasi, wawancara, melalui pergaulan, angket dan sebagainya. 

b.    Berusaha menolong anak didik mengembangkan pembawaan yang baik dan 

menekankan pembawaan yang buruk agar tidak berkembang. 

c.    Memperlihatkan kepada anak didik tugas orang dewasa dengan cara 

memperkenalkan kepada anak didik tugas orang dewasa dengan cara 

memperkenalkan berbagai keahlian, keterampilan, agar anak didik memilikinya 

dengan cepat. 
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d.  Mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui apakah perkembangan 

anak didik berjalan dengan baik. 

e. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala anak didik melalui kesulitan 

dalam mengembangkan potensinya.
18

 

 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas dapat diketahui tugas dan 

tanggung jawab guru bukan hanya mengajar atau menyampaikan kewajiban 

kepada anak didik, akan tetapi juga membimbing mereka secara keseluruhan 

sehingga terbentuk kepribadian muslim.  

Sehubungan dengan hal itu Abidin juga menegaskan bahwa” Tugas dan 

tanggung jawab utama yang harus dilaksanakan oleh guru, terutama guru agama 

pendidikan agama Islam adalah membimbing dan mengajarkan seluruh 

perkembangan kepribadian anak didik pada ajaran Islam. Menurut Al-Ghazali 

guru harus memiliki akhlak yang baik, karena anak-anak didiknya selalu melihat 

pendidiknya sebagai contoh yang harus diikutinya.
 
 

Sedangkan Nur Uhbayati mengemukakan tugas dan tanggung jawab yang harus 

dilaksanakan oleh pendidik (guru) antara lain: 

a.      Membimbing anak didik kepada jalan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. 

b.      Menciptakan situasi pendidikan keagamaan yaitu suatu keadaan di mana 

tindakan-tindakan pendidikan dapat berlangsung dengan hasil yang 

memuaskan sesuai dengan tuntutan ajaran Islam.
 
 

Pada sisi lain Samsul Nizar mengungkapkan tentang rangkaian tugas guru 

dalam mendidik: “rangkaian mengajar, memberikan dorongan, memuji, 

                                                 
 

18
 Kartini Kartono, Op-Cit ,.Hlm.95. 
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menghukum, memberikan contoh, membiasakan.Imam Barnadib menambahkan 

dengan tugas guru terkait dengan perintah, larangan, menasehati, hadiah, 

pemberian kesempatan, dan menutup kesempatan.
 

Dengan demikian dapat 

dipahami bahwa tugas pendidik bukan hanya sekedar mengajar, di samping itu 

bertugas sebagai motivator dan fasilitator dalam proses belajar mengajar, sehingga 

seluruh potensi peserta didik dapat teraktualisasi secara baik dan dinamis. 

 

      B.    KOMPETENSI GURU AGAMA ISLAM 

  Kompetensi guru merupakan kemampuan seseorang guru dalam 

melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. 

Kompetensi yang dimilki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru 

dalam menagajar. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam penguasaan 

pengetahuan dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Artinya 

guru bukan saja harus pintar, tetapi juga harus pandai mentransfer ilmunya 

kepada peserta didik.
19

 Guru dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogis, 

personal, profesional, dan sosial. kompetensi guru agama sekurang-kurangnya 

ada empat, yaitu: 

1. Menguasai substansi materi pelajaran 

2. Menguasai metodologi mengajar 

3. Menguasai teknik evaluasi dengan baik 

                                                 
 

19
 Fathurrahman dan Sutikno, Ilmu Pendidikan , Rosdakarya, Bandung 2007,hal 44. 

http://fahrurrozi.com/kompetensi-guru-pendidikan-agama-islam/
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4. Memahamai, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai moral dan kode etik 

profesi. 

Pemerintah dalam kebijakan pendidikan nasional telah merumuskan kompetensi 

guru ada empat, hal tersebut tercantum dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah 

No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu kompetensi 

pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial . 

 

1. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik berarti kemampuan guru dalam mengelola kelas 

sedemikian rupa agar tujuan pendidikan dapat tercapai, yang didalamnya 

terdapat banyak hal cakupannya. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 27 Tahun 2008 dijelaskan tentang kompetensi pedagogik, 

meliputi : 

a. Menguasai ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya 

b. Mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran 

c. Menguasai landasan budaya dalam praksis pendidikan 

2. Kompetensi Kepribadian (Personal) 

       Kompetensi personal mencakup : 

a. Penampilan sikap yang positif terhadap tugas-tugas sebagai guru, dan 

terhadap keseluruhan situasi pendidikan. 
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b. Pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang semestinya 

dimiliki oleh guru. 

c. Penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai suri teladan bagi para 

siswanya. 

  Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008, yang  

 masuk kedalam kompetensi personal ini yaitu: 

1. Beriman dan bertakwa. 

2. Konsisten dalam menjalankan kehidupan beragama dan toleran. 

3. Berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. 

4. Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian, individualitas 

dan kebebasan memilih. 

5. Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. 

6. Menampilkan kinerja berkualitas tinggi.
20

 

3. Kompetensi Profesional 

 Dalam kaitannya profesionalisme guru, menyebutkan ada tiga ciri, yaitu: 

a. Guru yang profesional harus menguasai bidang ilmu pengetahuan yang 

akan diajarkan dengan baik, benar-benar seorang ahli dibidangnya. Guru 

selalu meningkatkan dan mengembangkan keilmuannya sesuai dengan 

perkembangan zaman. 

b. Guru yang profesional harus memiliki kemampuan menyampaikan atau 

mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada siswa secara efektif dan efisien, 

dengan memiliki ilmu kependidikan. 

                                                 
 

20
 Ibid, hal 55. 



 49 

c. Guru yang profesional harus berpegang teguh kepada kode etik profesional 

sebagaimana disebutkan di atas. Kode etik di sini lebih menekankan pada 

perlunya memiliki akhlak mulia.
21

 

4. Kompetensi Sosial,  

 Kompetensi sosial yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan kerja 

dan lingkungan kerja Memahami dasar, tujuan, organisasi, dan peran pihak-

pihak lain (guru, wali kelas, kepala sekolah, komite sekolah) di lingkungan 

sekolah.
22

 

 

C. Prestasi Belajar  

1. Pengertian Prestasi Belajar  

Dalam buku Ensklopedi Umum dalam Bahasa Indonesia oleh Adi 

Negoro dijelaskan dengan singkat mengenai pengertian presetasi, yaitu “ segala 

pekerjaan yang berhasil, prestasi itu menunjukan kecakupan dari manusia yang 

telah dicapai”. 
23

 

Selanjutnya Robert Woodworth dalam bukunya Psycology 

mengemukakan prestasi adalah  “ kemampuan yang nyata dapat diukur secara 

langsung dengan menggunakan tes”. 
24

 

                                                 
 

21
 Fathurrahman dan Sutikno, Ilmu Pendidikan , Rosdakarya, Bandung 2007,hal 44. 

 15.Kementerian Pendidikan Nasional: 2008 hal 32 
23

 Adi Negoro, Ensiklopedi Umum Bahasa Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta, 2001, hlm, 198  
24

 Robert Woodworth, Psychology, Henry Hollang Company, New York, 2005, hlm. 58 
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Sedangkan prestasi menurut oemar hamalik adalah “ perubahan tingkah 

laku yang diharapkan para siswa setelah dilakukan proses belajar mengajar”. 
25

 

Dari beberapa pendpat diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi adalah 

hasil akhir yang telah dicapai siswa yang melakukan atau mengikuti kegiatan 

belajar mengajar. Dan berprestasi dengan baik merupakan harapan semua siswa 

dan guru. Sebab dengan berprestasi yang baik seseorang bisa dapat menunjukan 

sampai sejauh mana kemampuannya dalam menerima, menyerap, dan 

memahami hasil belajar mengajar yang telah diikutinya.  

Setelah siswa mengikuti proses belajar mengajar di sekolah, yaitu 

melalui evaluasi atau semester, maka siswa dapat melihat hasil dari evaluasi 

atau tes semester yang diikuti melalui raport atau kenaikan kelas.  

Dengan demikian prestasi belajar yang didapat siswa dalam kegiatan 

belajar sebagaimana yang dikemukakan oleh abu ahmadi yaitu “ proses belajar 

adalah suatu hal yang dicapai dalam suatau usaha kegiatan belajar dan belajar 

itu sendiri adalah usaha mengadakan perubahan situasi dalam proses 

perkembangan dirinya”. 
26

 

Sedangkan rahmat natawijaya berpendapat “ prestasi belajr biasanya 

dinyatakan dalam angka-angka, anak yang prestasi belajarnya rendah akan 

memiliki hasil yang rendah”. 
27

   

                                                 
25

 Oemar Hamalik, Metode Belajar Mengajar Dan Kesulitan Siswa, Tersito, Bandung, 2009,  

hlm. 36  
26

 Abu Ahmadi, Didaktik Metodik, CV Toha Putra, Semarang, hlm 70 
27

 Rahmat Natawijaya, Pengolahan Data Secara Statistic, IKIP, Bandung, hlm 157 
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2. Kriteria Prestasi Belajar  

Untuk mengetahui tingkat prestasi belajar siswa pada setiap 

pelajarannya, maka dikelompokan menurut buku pedoman penilaian sebagai 

berikut :  

Nilai 9,5 lebih   dikategorikan   : istimewa  

Nilai 6,6-8,0   dikategorikan   : baik  

Nilai 6,0-6,5  dikategorikan   : cukup  

Nilai 4,5-5,9  dikategorikan   : kurang  

Nilai 4,4 kebawah  dikategorikan   : sangat kurang
28

  

 

Angka-angka tersebut diatas menunjukan tingkat prestasi yang dicapai 

siswa dalam setiap bidang studi  

  

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar  

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar banyak jenisnya, tetapi 

dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor 

intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, 

sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada diluar diri individu, hal ini 

sesuai dengan pendapat Slameto mengendi factor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar, antara lain sebagai berikut :  

1.  Faktor Intern yang terdiri dari :  

a. Faktor jasmaniah, seperti kesehatan dan catatan tubuh  

b. Faktor psikologi, seperti cacat intelegensi, motivasi, kematangan dan 

kesiapan.  
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c. Faktor kelelahan baik kelelahan jasmani maupun rohani.  

Seluruh kegiatan dalam diri seseorang merupakan factor intern. 

Seseorang yang memiliki sikap serta pandangan yang berbeda-beda hal itu 

ditentukan oleh pengalaman hidup yang berbeda-beda pula.  

2. Faktor ekstern yang terdiri dari :  

a. Faktor keluarga  

Tanggungjawab orang tua terhadap pendidikan anaknya terutama 

mendidik anaknya agar memiliki prestasi belajar yang baik sebagaimana 

orang tua memberikan pendidikan akhalk atau moral kepada anaknya 

selain pendidikan lainnya.  

Orang tua harus betul-betul bertanggungjawab terhadap prestasi 

anaknya, terutama jika anaknya telah menginjak usia remaja. Karena itu 

dalam mendidik anak untuk menjadi anak yang shaleh konsep ajaran 

agama Islam perlu diterapkan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-

Lukman ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut :  

        

Artinya :  Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 
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mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar". 
29

 

b. Faktor Sekolah  

Didalam melaksanakan tugasnya sebagai tempat pendidikan, 

sekolah harus semaksimal meungkin untuk selalu membimbing siswa 

dalam mencapai prestasi yang baik.  

c. Faktor Masyarakat  

Masyarakat selain sebagai hidup social bersama, juga berfungsi 

sebagai tempat pendidikan dalam arti sebagai pelengkap dari lembaga 

pendidikan yang telah ada.
30

 Masyarakat harus ikut bertanggungjawab atas 

kerkurangan yang ada dalam pendidikan keluarga dan sekolah dalam 

mencapai prestasi yang baik.  

 

D. Pendidikan Agama Islam  

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam  

Menurut Ahmad D. Marimba adalah “ Bimbingan jasmani dan rohani 

berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian 

utama menurut ukuran-ukuran Islam ”.
31
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Pendidikan agama Islam merupakan salah satu faktor usaha 

pembentukan nilai-nilai susila, sehingga hal tersebut perludiberikan kepada 

anak didik agar mampu memiliki nilai-nilai agama dan mampu 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana dikemukakan oleh 

Zuhairini Abdul Ghafir, Slamet AS, dan Yufuf bahwa “pendidikan Islam 

adalah usaha-usaha secara sistematis, dan pragmatis dalam membantu anak 

didik agar supaya  mereka dapat hidup sesuai dengan ajaran Islam”.
32

   

Pendidikan agama Islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan 

terhadap anak didik/ murid agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat 

memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam serta menjadikannya 

sebagai way of life (jalan kehidupan)”.
33

 

Dari pengertian diatas, dapat penulis katakana bahwa ada beberapa isi/ 

unsur ajaran dalam agama Islam yaitu yang berkenaan dengan I‟tikad atau 

keimanan, syariah amalilah atau perbuatan manusia dan tentang akhlak. Maka 

dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam merupakan unsur terpenting 

dalam pembentukan akhlak seseorang. Karena pendidikan yang ditanamkan 

kepada anak-anak akan mengatur sikap dan tingkah laku sehari-hari. Selain itu 

akhlak seseorang akan menjadi lebih baik kalau mendpat pengaruh yang baik 

dan akan menjadi tidak baik kalau mendapat pengaruh yang tidak baik.  
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2. Ruang Lingkup Pendidikan Islam  

a. Pendidikan Al-Qur’an  

Al-Qur‟an adalah kitab suci yang diwahyukan allah SWT kepada nabi 

Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia dalam 

hidup dan kehidupannya. 
34

 

Pendidikan anak-anak adalah kewajiban dan tanggungjawab orang 

tuanya, karena anak adalah amanah yang akan diminta pertanggung 

jawabannya. Tentang wajibnya tanggung jawab ini terhadat dalam Al-

Qur‟an : 

      

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu  dan 

keluargamu dari api neraka…”. (At-Tahrim : 6)
 35

 

 

Dasar Al-Qur‟an inilah memerintahkan adanya pendidikan untuk para 

generasi umat Islam. Menurut M. Arifin, ayat ini dapat diambil 

kesimpulan : 

…Tugas pokok pendidikan bukanlah alih kebudayaan semata-mata, 

melainkan lebih dari itu yaitu menyelamatkan diri dan orang lain, 
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termasuk anak didik dari penderitaan, yang oleh Al-Qur‟an disebut “api 

neraka” baik neraka dunia maupun neraka akhirat”.
36

 

 

Dengan berpedoman kepada Al-Qur‟an ini terdapat banyak sekali 

perintah-perintah agar mengadakan pendidikan dan pengajaran dalam 

surat Al-Alaq ayat 1-5 :  

        

        

Artinya :  Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar 

(manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa 

yang tidak diketahuinya.
37

 

Allah menciptakan mansusia dari sagumpal darah, hal ini 

mengisyaratkan untuk meyakini kekuasaan Allah, dan selalu 

memelihara keimaman itu dengan pendidikan dan pengajaran.  

… Al-Qur‟an mendidik akal dan emosi sejalan dengan fitrah 

sederhana dan tidak membebani di samping langsung mengetuk pintu 

akal dan hati secara serempak. Al-qur‟an beranjak dari hal-hal yang 

kongrit dapat disaksikan dan diakui seperti hujan, angina tumbuh-
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tumbuhan, petir dan kilat. Kemudian beralih pada hal-hal yang 

dogmatis, seperti keharusan mengakui  wujud, keagungan, kekuasaan 

dan seluruh sifat sempurna Allah SWT.
38

 

 

Perintah Al-Qur‟an supaya mengadakan pendidikan agar manusia 

memikirkan seluruh kekuasaan-Nya, dan sistem Al-Qur‟an dalam 

pengajarannya mengenalkan manusia pada alam nyata dengan seluruh 

isinya, setelah itu membawa pikiran manusia kea lam abstrak, hal-hal 

yang sifatnya dogmatis. Melalui pendidikan pula manusia mengenal 

undang-undang Allah.  

Al-Qur‟an telah mampu menyentuh sanubari manusia, hal itu telah 

dibuktikan nabi dalam dakwahnya hingga beliau berhasil membuat 

orang-orang jahiliyah Arab memeluk Islam, dan menghilangkan 

peradaban yang bertahun-tahun menjadi adpt kebiasaan meraka.   

b. Pendidikan Keimanan  

Keimanan adalah suatu konsep dasar dalam Islam, seluruh tingkah laku 

yang diperbuat seseorang jika dilandasi dengan keimanan semua akan 

beniali ibadah. Keimanan akan menjadikan seseorang tunduk, taat atas 

perintah Allah.  

Bimbingan keimanan secara dini kepada anak akan mampu 

menumbuhkan ketegaran pada dirinya. Suatu saat jika mendapat 

musibah, ujian kemiskinan, maka akan dihadapi dengan sabar dan 

semua akan dikembalikan kepada Allah.  
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Seseorang yang memiliki keimanan yang kuat akan selalu memohon 

pertolongan Allah dalam setiap permasalan. Dengan demikian tidak 

mudah setres, dan mengalami gangguan jiwa. Keimanan merupakan 

benteng kokoh dalam kehidupan. Allah akan memberikan surga untuk 

orang-orang yang beriman. Hal ini tercantum dalam surat Al-Baqarah 

ayat 25 :  

      

   

Artinya : Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang 

beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga 

yang mengalir sungai-sungai di dalamnya…. (Q.S. Al-Baqarah : 25)
39

 

Dalam ayat disebutkan bahwa orang-orang yang berbuat kebaikan, 

dijamin oleh Allah dengan surga. Keimanan merupkan benteng dan 

dasar seseorang dalam kehidupannya. Tak ada kebijakan yang mendapat 

pahala tanpa keimanan.  

c. Pendidikan Akhlak  

Akhlakul karimah adalah puncak dari perealisasian Islam. tugas serta 

peran orang orang tua adalah mendidik anaknya dengan akhlak yang 

terpuji. tentunya akhlak ini dimulai dari kedua orang tuanya, jika ayah 

dan ibunya memiliki akhlak yang baik niscaya anak akan meniru 
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tingkah laku kedua orang tuanya. karena dengan pemahaman akhlak 

yang baik dalam diri orang tuanya, maka akan mudah menanamkan 

pendidikan akhlak pada anaknya.  

Menurut Ramayulis pendidikan akhlak pada dasarnya ada 3 aspek :  

1. Akhlak kepada Allah  

2. Akhlak kepada manusia  

3. Akhlak kepada makhluk lain. 
40

 

Berakhlak kepada allah artinya seseorang dituntut untuk berhubungan 

langsung dengan allah misalnya mengerjkana sholat, puasa, haji. dengan 

menjalankan ibadah yaitu mendekatkan diri secara khusu‟, kedekatan 

diri kepada allah akan mendapatkan perlindungan hati yang selalu bersih 

dari iri dan dengki.  

Berbuat baik dengan sesamanya adalah dengan berinteraksi dalam hal 

kediniaan. berbuat baik dan tidak merugikan orang lain. sehingga 

disenangi oleh orang lain. sedangkan berakhlak dengan makhluk lain 

yaitu dengan cara tidak berbuat dholim terhadap binatang, menjaganya 

dan memiliki kasih sayang meskipun dengan hewan.  

Akhlak inilah yang harus kita berikan kepada anak didik, untuk hidup di 

masyarakat dan bergaul bersama orang lain, maka seseorang harus 

berakhlak yang baik.  
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Berakhlak yang mulia disyari‟atkan Allah seperti terdapat dalam surat 

An-Nahl ayat 90 : 

          

       

                  Artinya :   Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil 

dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran.. 
41

 

 

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah menyuruh umatnya untuk 

selalu bebuat adil dan baik, saling memberikan, dan melarang umatnya 

untuk berbuat jahat. bagi umat Allah yang fakir dan dapat mengambil 

hikmahnya dari segala perbuatan pasti akan selalu berbuat kebijakan 

dimuka bumi ini. 

d. Pendidikan Tentang Akhlak 

Jika anak telah berada dibangku sekolah dia akan mengenal lingkungan 

yang baru. orang  yang dikenalnyapujn akan terasa asing baginya. Ia 

akan berusaha beradaptasi terhadap lingkungannya. dengan adaptasi 

tersebut, maka hal ini akan berpengaruh pada akal pikirannya dalam 

belajar. Anak akan sedikit terganggu dalam belajarnya. maka tugas 

orang tua dirimah yang harus membantunya. Membantu cara belajarnya, 

memancing supaya anak berfikir, dan memecahkan persoalan-persoalan 
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dalam sekolahnya. Orang tua juga harus memeri kesempatan pada anak 

untuk mengungkapkan pendapatnya dengan pikiranya, hal ini untuk 

mengungkapkan pendapatnya dengan pikirannya, hal ini untuk melatih 

akalnya. supaya dia cerdas dan terampil. Ibu yang bisa setiap bersama 

sang anak, maka hendaknya memperhatikan tentang pelajaran 

sekolahnya. misalnya membantu menyelesaikan tugas berhitung.  

Selanjutnya gunakan pujian untuk memotivasinya dalam belajar, jangan 

menggunakan kata-kata  yang melecehkannya jika dia melakukan 

kesalahan, kritik tajam, serta cemoohan yang merendahkan dirinya. hal 

itu akan membantuny cendrung untuk pesimis, dan dia akan takut 

mencoba apa yang belum pernah dia lakukan akhirnya anak tidak akan 

mampu berbuat sendiri. dalam hatinya hanya ada perasaan bahwa orang 

lain pasti mengagapnya selalu tidak busa, yang terjadi anak putus asa.  

Dengan bimbingan akal pikiran yang baik, maka suatu saat 

menyongsong masa depannya dengan gemilang.  

e. Pendidikan Sosial Keagamaan  

Tugas pendidikan dalam keluarga akan lengkap bila keluarga 

mengarahkan anak dalam pendidikan sosial. pendidikan sosial ini 

melibatkan bimbingan tingkah laku, yang didasari oleh kaidah-kaidah 

agama Islam. Dengan bimbingan tingkah laku sosial diharapkan 

menjadikan anak-naka memiliki sikap embantu orang lain, sikap baik, 

setia kawan, dan mencintai tanah air.  
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Rasa kemasyarakat yang kuat akan mendorong seseorang untuk 

membela sesamanya, menolong dalam musibah. ini merupakan 

pencerminan dari keimanan seseorang. Karena masyarakat yang 

memiliki rasa solidaritas yang tinggi. apa lagi di zaman yang penuh 

persaingan ini rasa solidaritasnya sangat tipis sekali. Yang ada hanya 

egois selalu mementignkan kepentingan sendiri. Perbedaan si kaya dan 

si miskin makin terlihat mencolok, sikap-sikap ketidak pedulian pada 

sesama hampir musnah. akibatnya rasa individual yang muncul dalam 

hati. Maka sikap-sikap sosial ini haruslah dilandasi dengan keikhlasan 

karena semata-maa ketaqwaan dan keimanan terhadap Allah SWT.  

 

E. Kurikulum Pendidikan Agama Islam  

Materi atau bahan pembelajaran pendidikan agama islam merupakan 

bahan yang akan disampaikan oleh guru agama kepada siswa, yang mencakup 

usaha untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara 

hubungan manusia dengan allah swt. diri sendiri, sesama manusia, mahluk 

lain dan juga lingkungan hidupnya.
42

  

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa diharapkan 

setelah diberikan meteri Pendidikan Agama Islam siswa-siswi keyakinan yang 

baik tentang agamanya, memiliki akhlak yang baik, mampu membaca Al-
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Qur‟an dengan baik, memahami sejarah Islam dan dapat mengambil 

hikmahnya, serta mampu menjalankan ibadah sehari-hari dengan sempurna.   

F. Kerja Sama Guru dan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar 

Siswa 

1. Adanya Kunjungan Kerumah Anak Didik 

Pelaksanaan kunjungan kerumah anak didik berdampak positif diantaranya : 

Kunjungan melahirkan perasaan pada anak didik bahwa sekolahnya selalu 

memperhatikan dan mengawasinya. Kunjungan tersebut memberi kesempatan 

kepada guru melihat sendiri dan mengobservasi langsung cara anak didik 

belajar, latar belakang hidupnya, dan tentang masalah-masalah yang 

dihadapinya dalam keluarga. Guru berkesempatan untuk memberikan 

penerangan kepada orangtua anak didik tentang pendidikan yang baik, cara-

cara menghadapi masalah yang sedang dialami anaknya. Hubungan antara 

orangtua dengan guru akan bertambah erat. Kunjungan dapat memberikan 

motivasi kepada orangtua anak didik untuk lebih terbuka dan dapat 

bekerjasama dalam upaya memajukan pendidikan anaknya. Guru mempunyai 

kesempatan untuk mengadakan interview mengenai berbagai macam keadaan 

atau kejadian tentang sesuatu yang ingin ia ketahui. Terjadinya komunikasi 

dan saling memberikan informasi tentang keadaan anak serta saling memberi 

petunjuk antara guru dengan orangtua. 
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2. Diundangnya Orangtua Kesekolah 

Kalau ada berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah yang 

memungkinkan untuk dihadiri oleh orangtua maka akan positif sekali bila 

orangtua diundang untuk datang kesekolah. 

3. Case Conference 

Case Conference merupakan rapat atau conference tentang kasus. Conference 

biasanya dipimpin oleh orang yang paling mengetahui persoalan bimbingan 

konseling khususnya tentang kasus yang dimaksud tujuannya agar mencari 

jalan yang paling tepat agar masalah anak didik dapat diatasi dengan baik. 

4. Badan pembantu sekolah 

Badan pembantu sekolah adalah organisasi orangtua murid atau wali murid 

dan guru yang dimaksud kerjasama yang paling organisasi antara sekolah atau 

guru dengan orangtua murid. 

5. Mengadakan Surat Menyurat Antara Sekolah Dan Keluarga 

Surat menyurat diperlukan terutama pada waktu-waktu yang sangat 

diperlukan pada perbaikan pendidikan anak didik, seperti surat peringatan 

dari guru kepada orangtua jika anaknya perlu lebih giat, sering membolos, 

sering berbuat keributan dan sebagainya. 
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6. Adanya Daftar Nilai Atau Raport 

Raport yang biasanya di berikan setiap catur wulan kepada para murid 

dapat dipakai sebagai penghubung antara sekolah dengan orangtua. 

Sekolah dapat memberi surat peringatan atau meminta bantuan orangtua 

bila hasil raport anaknya kurang baik atau sebaliknya jika anaknya 

mempunyai keistimewaan dalam suatu mata pelajaran, agar dapat lebih giat 

mengembangkan bakatnya atau minimal mampu mempertahankan apa 

yang sudah dapat diraihnya. 

Orangtua dan guru adalah satu tim dalam pendidikan anak, untuk itu 

keduanya perlu menjalin hubungan baik. Anak-anak lebih banyak 

menghabiskan waktu mereka bersama para guru daripada dengan orangtua. 

Kedengarannya mungkin agak mengejutkan, tapi memang begitulah 

kenyataannya. Ketika orangtua pulang dari tempat bekerja, anak-anak 

biasanya juga baru tiba dari mengikuti kegiatan setelah jam sekolah. Hanya 

tersisa waktu beberapa jam saja untuk makan malam bersama, 

menyelesaikan pekerjaan rumah dan mungkin menghadiri acara anak-anak. 

Setelah itu semuanya tidur. 

Memang benar semua kegiatan sehari-hari yang dilakukan orangtua adalah 

penting. Dan memang banyak orangtua yang bisa menggunakan dengan 

baik waktu makan malam bersama, ketika membantu anak mengerjakan 
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tugas sekolah di rumah, dan ketika mengantar anak ke sekolah. Tapi perlu 

diingat, pada saat yang sama ada orang dewasa lain yang juga mengajari, 

mempengaruhi dan bersenang-senang dengan anak-anak kita selama 6 jam 

sehari, yaitu guru mereka. 

Anak-anak umumnya bisa melakukan tugas-tugas mereka dengan baik 

ketika di sekolah. Sebagian di antaranya bahkan mungkin lebih mudah 

mempercayai guru mereka. Untuk itu perlu kiranya setiap orangtua 

mengetahui dengan baik sosok guru yang mengajar anak-anaknya. Hal ini 

penting karena dalam pendidikan sekolah, orangtua dan guru harus menjadi 

satu tim yang baik. 

Jika orangtua dan guru bisa saling mengenal dan mempercayai, maka anak-

anak tidak akan menentang salah satu dari mereka, ketika anak-anak itu 

malas atau menghindar dari tugas-tugasnya. Pengertian di antara orang tua 

dan guru menjadikan masalah kecil tidak berkembang menjadi besar, dan 

masalah besar bisa diselesaikan dengan lebih baik. 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar terjalin hubungan baik 

antara orangtua dan guru. 

Ketika anak mulai sekolah, segera perkenalkan diri Anda kepada gurunya. 

Jangan menunggu waktu hingga Anda dipanggil ke sekolah karena anak 
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bermasalah. Carilah jalan untuk melakukan kontak dengan mereka, walau 

sekedar dengan sapaan “apa kabar,” agar wajah dan nama Anda mudah 

diingat oleh sang guru. 

Jika kemungkinan waktu untuk bertemu sangat terbatas, usahakan 

menghubungi bapak/ibu guru untuk menayakan kepada mereka waktu yang 

nyaman guna menanyakan kabar seputar perkembangan pendidikan anak 

Anda. Tidak perlu melakukan percakapan panjang, carilah sekedar 

informasi dan tunjukkan bahwa Anda sangat perhatian dengan pendidikan 

anak-anak. 

Perkenalkan anak dengan gurunya. Satu kelas biasanya diisi 30-40 murid, 

usahakan guru mengenali anak Anda. Buatlah catatan singkat mengenai 

diri anak, hal-hal apa yang mungkin perlu diperhatikan, terutama jika anak 

memiliki kesulitan tertentu. Tambahkan dengan catatan berisi harapan 

Anda seputar pendidikan si anak. Jangan lupa sertakan nama, nomor 

telepon dan alamat Anda yang bisa dihubungi. 

Guru adakalanya memberikan penjelasan mengenai metode belajar-

mengajar yang dilakukannya. Berikanlah perhatian besar terhadap rencana 

pembelajaran dan pengajaran yang sudah disusun. Jika ia belum 

memberitahukannya kepada Anda, maka tanyakanlah. Biasanya guru 

sangat senang jika orangtua juga berkenan mengetahui target pelajaran 
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yang ia tetapkan. Tapi, jangan langsung mengkritik mereka jika Anda 

merasa ada hal yang kurang cocok. Berikan penilaian positif jika Anda 

mendapati hal yang memang baik untuk kemajuan pendidikan anak. 

Datangi pertemuan orangtua-guru. Hormati waktu yang digunakan guru 

dalam pertemuan itu. Datanglah tepat waktu, dan jangan berlama-lama jika 

Anda diberikan waktu khusus untuk bertemu dengan mereka. Bawalah 

buku catatan. Jika Anda menemukan masalah atau hal yang kurang cocok, 

sampaikan secara terbuka dengan cara yang baik dan sopan. Berdiskusilah 

untuk memecahkan masalah bersama-sama. Jika ada beberapa poin 

masalah, selesaikan satu persatu, dan jangan dicampur aduk. 

Ingatlah aturan emas yang satu ini: senantiasa berprasangka baik kepada 

guru. Mereka yang mau bekerja menjadi guru, biasanya adalah orang-orang 

yang mencintai kegiatan belajar-mengajar. Jangan mudah termakan 

pendapat negatif mengenai sang guru, termasuk yang Anda dengar dari 

anak sendiri. Ingatlah bahwa setiap orang memberikan reaksi berbeda satu 

dengan yang lain. Teman baik Anda mungkin tidak menyukai seseorang 

yang Anda anggap hebat. Dan anak Anda mungkin perlu sedikit waktu 

untuk menyesuaikan diri dengan gaya mengajar guru barunya.Guru juga 

manusia biasa, yang kadang mengalami hari dan waktu yang buruk. 

Kadang kehidupan pribadinya dilanda krisis dan masalah, dan bisa jadi 



 69 

mereka tidak bisa mengatasinya dengan baik. Jika guru membentak anak 

Anda dan melakukan hal di luar kewajaran, tanyakan kepadanya apakah ia 

baik-baik saja. Sedikit memberikan dukungan kepada guru, akan membuat 

keadaan pulih dengan segera. 

Berkomunikasilah secara teratur. Anda bisa menggunakan email, atau surat 

jika tidak ada. Kirimkan komentar mengenai kemajuan pendidikan anak 

Anda, ceritakan kegembiraan si kecil belajar di sekolah. Jika anak memiliki 

kesulitan khusus dalam belajar, informasikanlah hal itu sejak dini kepada 

gurunya. Ada baiknya juga memberitahukan guru jika anak sedang dalam 

kondisi yang kurang baik, sakit atau sedang bersedih. Sehingga guru bisa 

mengantisipasi keadaan itu dan tidak kaget jika mendapati si anak sulit 

untuk diajar. 

Berikanlah sumbangan. Krisis ekonomi adakalanya juga berdampak ke 

sekolah. Berikan bantuan sekedar untuk meringankan kebutuhan dalam 

proses belajar mengajar, mungkin dengan membelikan kapur tulis, 

penggaris, alat peraga dan perlengkapan sekolah lain yang diperlukan. 

Tapi, perlu ditanyakan dulu peraturan sekolah mengenai sumbangan 

orangtua, tiap sekolah mempunyai peraturan dan kebijakan yang berbeda. 

Anda dan guru sama-sama menginginkan yang terbaik untuk pendidikan 

anak-anak. Jika Anda mendengar kabar yang buruk tentang guru, apakah ia 
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galak, jahat, atau tidak obyektif, maka tetap pertahankan hubungan baik 

Anda dengan sang guru. Cari tahu masalah yang sebenarnya dengan 

menghubungi guru itu secara sopan. Jangan mengeluarkan kata-kata yang 

buruk mengenai guru di depan anak Anda. Tetap fokus terhadap masalah 

yang dihadapi, jadikan itu latihan bagi Anak bersikap terbuka. 

Kemuidan pendidikan adalah proses kerja tim yang meliputi guru, orang-

orang di sekitar anak (teman, keluarga, dll), dan Anda sebagai orang tua. 

Guru adalah partner Anda dalam mendidik anak. Ia bukanlah faktor 

tunggal yang menentukan keberhasilan pendidikan anak Anda. Jadi, jangan 

enggan untuk mencampuri proses pendidikan anak dengan dalih, “Itu, kan, 

tugasnya guru di sekolah.”
43

 

Untunglah, saat ini, sudah semakin banyak sekolah yang paham bahwa 

keberhasilan pendidikan anak juga memerlukan kerjasama dari orang tua, 

sehingga pihak sekolah „menciptakan‟ banyak kesempatan bagi orang tua 

agar bisa terlibat dalam proses belajar mengajar anak. Misalnya, buku 

penghubung orang tua dan guru yang mencatat semua kegiatan anak 

selama di sekolah, Parent Teacher Conference (PTC) yang merupakan one 

on one discussion antara guru dan orang tua saat pembagian rapor, bahkan 

ada juga sekolah yang menyelenggarakan seminar khusus orang tua untuk 

                                                 
 

43
 Slameto, Mengajar dan Belajar. Ujung Pandang Badan Penerbit Universitas Negeri 

Makassar.2003, hal 45 

http://www.parenting.co.id/usia-sekolah/5+cara+kompak+dengan+guru+anak
http://www.parenting.co.id/balita/hipnoterapi+anak+oleh+orang+tua
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memperkenalkan kurikulum sekolah. Semua ini demi orang tua tak 

menjadi „buta‟ pada pendidikan anaknya di sekolah. 

Penelitian menunjukkan bahwa pencapaian akademis anak secara langsung 

dipengaruhi oleh keterlibatan orang tua pada proses pendidikannya. Anak 

pasti akan lebih semangat belajar dan berangkat sekolah jika Anda sebagai 

orang tuanya juga antusias, kan, Ma? Tapi, pastikan juga antusiasme Anda 

tak berlebihan, ya. Jangan sampai Anda malah dianggap terlalu ikut 

campur dalam penerapan kurikulum sekolah oleh guru anak. 

Menurut Rosdiana Setyaningrum, M.Psi, MHPEd, psikolog anak dan 

keluarga, ada satu hal yang harus dipatuhi semua orang tua terkait kerja 

sama dengan guru anak: 

Hormati guru anak Anda, Ma! Banyak kejadian di mana orang tua kerap 

menyalahkan guru ketika terjadi sesuatu yang negatif pada anaknya, 

misalnya mendapat nilai jelek, di-bully teman, bahkan ketika anak dihukum 

karena melakukan kesalahan. Meski tak setuju dengan guru, hindari 

menyatakannya secara terang-terangan di depan anak, karena bisa 

membuatnya ikut tak respek pada gurunya. Komunikasikan semua 

http://www.parenting.co.id/usia-sekolah/kesiapan-mental-anak-bersekolah
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ketidaksetujuan, pertanyaan, dan protes Anda dengan cara baik dan 

bertanggung jawab.
44

 

Hubungan kerja sama antara guru dan orangtua murid sangatlah penting. 

Dengan demikian, maka diperlukan langkah-langkah yag dapat mendukung 

terlaksananya peningkatan aktivitas belajar dari murid yang dilakukan oleh 

orangtua, guru dan keduanya dalam hubungan kerja sama saling membantu 

dalam meningkatkan aktivitas belajar dari murid tersebut.  

Walaupun kendala yang dihadapi yang tentunya tidak sedikit, tetapi dengan 

tujuan yang jelas sebagai pelaksana dan penanggung jawab pendidikan 

oleh orangtua dirumah atau di keluarga, dan guru dilingkungan sekolah 

maka hubungan tersebut dapat diwujudkan. 

1.   Bentuk hubungan kerja sama orangtua dengan guru, diharapkan dapat 

meningkatkan aktivitas belajar murid. 

2.   Kegiatan-kegiatan yang baik dilakukan oleh guru yang dapat 

meningkatkan aktivitas belajar murid. 

3. Kegiatan yang harus dilakukan oleh orangtua murid agar aktivitas belajar 

anaknya dapat ditingkatkan.  

                                                 

 
44

 Rosdiana Setyaningrum, M.Psi, MHPEd,. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Banjarmasi PT. 

Raja Grafindo Jakarta. 2006, hal 45 
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G. Bentuk Kerjasama  antar Guru dengan Orang Tua 

1. Antara Organisasi BP3 dan Komite Sekolah 

Salah satu dasar terbentuknya organisasi orangtua di pendidikan formal 

dimulai dari tingkat dasar sampai dengan menengah adalah Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional yang 

mengharuskan setiap sekolah memiliki wadah atau organisasi orangtua 

yang beranggotakan orangtua siswa, guru dan kepala sekolah sebagai 

pelaksana teknis.  

Pada awalnya pembentukan organisasi tersebut dikenal dengan nama 

Badan Pembina Pembangunan Pelajar (BP3) atau sebagian sekolah lainnya 

menyebut dengan BMOG (Badan Musyawarah Orangtua Murid dan Guru). 

Dan semenjak bergulirnya era reformasi, organisasi orangtua mengalami 

perubahan fungsi dan tugasnya. Perubahan peran dan fungsi tersebut yang 

telah diatur dalam SK Menteri Departemen Pendidikan Nasional No. 

044/U/2002 tentang pembentukan Dewan Pendidikan di tingkat 

Kabupaten/Kota dan Komite sekolah di tingkat sekolah sehingga setiap 

pemerintah daerah kabupaten/kota memperoleh kebebasan mengatur 

penyelenggaran pendidikan secara program dan anggaran. Berdasarkan SK 

tersebut, Dewan pendidikan didefinisikan sebagai badan yang mewadahi 

peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan 

effisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota, sedangkan komite 

sekolah memiliki tujuan yang sama dengan dewan pendidikan, namun 
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berada di tingkat sekolah selaku penyelenggaraan langsung. Nama dari 

pada badan-badan tersebut diserahkan langsung kepada sekolah sesuai 

dengan keinginan bersama, sehingga BP3 atau Komite sekolah yang telah 

ada dapat merupakan perluasan fungsi dan peran dengan keanggotaan yang 

lebih luas yang mencakup seluruh komponen masyarakat.  

Secara normatif, tujuan perdirian Komite sekolah adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai wadah dan penyalur aspirasi dan prakarsa masyarakat untuk 

melahirkan kebijakan operasional dan program; 

2. Untuk meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan; 

3. Untuk menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabilitas, dan 

demokrasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang 

bermutu.  

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, maka salah satu fungsi penting komite 

sekolah dari sisi masyarakat adalah mendorong orangtua dan masyarakat 

untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu 

dan pemerataan pendidikan di daerahnya. Keanggotaan komite sekolah 

terdiri dari sebelah unsur, yaitu orangtua peserta didik, tokoh masyarakat 

dan pendidikan, dunia usaha atau industri, Lembaga Sumber daya Manusia 

bergerak di bidang pendidikan, alumuni dan perserta didik, dewan guru, 



 75 

yayasan/lembaga penyelenggaraan pendidikan, dan perwakilan dari Badan 

Pertimbangan Desa. Bervariasinya anggota komite sekolah diharapkan 

peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah akan semakin besar 

dalam bentuk pemberi pertimbangan dan pendukung dalam penentu 

pelaksanaan kebijakan, pengontrol dalam rangka transpirasi dan 

akuntabilitas, serta mediator antara pemerintah dengan masyarakat yang 

lebih luas. 

 

2. Keterlibatan Orangtua dalam Organisasi di Sekolah 

Keterlibatan orangtua dalam organisasi orangtua di sekolah anaknya adalah 

ikut aktif di semua kegiatan organisasi tersebut. Dan berdasarkan hasil 

survei, 59,8 persen orangtua mengetahui adanya organisasi tersebut dan 

hanya 25,1 persen orangtua yang menyatakan ikut terlibat aktif dalam 

kegiatannya dengan mayoritas orangtua tersebut menyekolahkan anaknya 

di SLTP negeri Hasil penelitian Independent Monitoring and Evaluation of 

Sholarrship and Grant Program (2001) menyatakan bahwa repesentatif 

orangtua aktif di tingkat SD lebih tinggi daripada ditingkat SLTP atau 

SLTA dan pada umumnya mereka lebih aktif di sekolah swasta dari pada 

sekolah negeri. Rendahnya angka tersebut dapat menunjukan bahwa masih 

kurang peduli orangtua untuk ikut memikirkan sistem pendidikan bermutu 

bagi anaknya agar menghasilkan sumber daya yang berkualitas dan 

bemoral.  
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Umumnya yang terjadi adalah kekurang kepedulian tersebut dipicu oleh 

ketidaktahuan orangtua terhadap penyelenggaraan lembaga pendidikan. 

Berdasarkan karakterstik demografi orangtua yang terlibat dalam 

organsiasi orangtua memiliki hubungan positif dengan tingkat pendidikan 

yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan orangtua akan 

cenderung terlibat dalam oraganisasi orangtua dan ikut memikirkan system 

pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Hasil survei memperlihatkan 

mayoritas orangtua yang terlibat dalam organisasi orangtua berpendidikan 

tamat SLTA ke atas adalah 82,6 persen. Faktor lainnya yang juga 

cenderung memiliki hubungan dengan keterlibatan orangtua adalah 

kegiatan seminggu yang lalu (50 persen) bekerja dengan persentase 

terbesar memiliki jabatan pekerjaan sebagai professional, managerial, guru, 

atau para medis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan 

Independent Monitoring and Evaluation of Sholarship and Grants Program 

juga menyatakan bahwa karateristik kepribadian Ketua BP3 dan wakil 

ketua BP3 berasal dari orangtua yang memiliki pendidikan lebih tinggi 

akan lebih aktif daripada orangtua berpendidikan lebih rendah, akan tetapi 

anggota BP3 yang bekerja sebagai pegawai negeri tidak lebih aktif dari 

yang bukan pegawai negeri. 
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