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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dalam arti sederhana sering diartikan sebagai usaha manusia 

untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat 

dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau pertolongan 

yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa. Selanjutnya, pendidikan 

diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain 

agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih 

tinggi dalam arti mental.
1
 

Menurut UU No. 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, masyarakat dan 

bangsa.
2
 

Proses pendidikan menjadi hal utama untuk kemajuan suatu bangsa. 

Penyelenggaran pendidikan akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia 

yang ada di negara tersebut. Semakin baik mutu suatu pendidikan maka akan 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebaliknya, mutu 

                                                           
1
 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 1. 

2
 Ibid., 4. 
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pendidikan yang buruk akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang 

berkualitas. 

Mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam 

mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan 

belajar seoptimal mungkin. Menurut Kementrian Nasional sebagaimana dikutip 

Mulyasa, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Input 

pendidikan merupakan sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan demi 

berlangsungnya suatu proses. Sementara proses pendidikan merupakan 

berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Selanjutnya, output pendidkan 

adalah kinerja sekolah, yaitu prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses dan 

perilaku sekolah. Mutu dalam pendidikan memang dititiktekankan pada siswa 

dan proses yang ada di dalamnya. Tanpa adanya proses yang baik, sekolah yang 

bermutu juga mustahil untuk dicapai. Ada beberapa faktor penyebab mutu 

pendidikan yang rendah yaitu kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan 

nasional yang menerapkan input-input analisis yang tidak konsisten, sentralistik 

dan minimnya peran atau partisipasi masyarakat khususnya orangtua siswa.
3
 

Keterlibatan masyarakat dalam menjamin mutu sangat penting terutama untuk 

mendukung satuan pendidikan dalam meningkatkan mutunya agar terjadi 

pengimbasan ke lingkungan sekitar serta menjaga kesinambungan budaya mutu 

di masa yang akan datang.  

                                                           
3
Aminatul Zahro, Total Quality Management (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 28. 
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Upaya peningkatan mutu pendidikan bukanlah tugas yang ringan, untuk 

mencapai itu semua dibutuhkan kerjasama dan saling sinerginya dari berbagai 

pihak atau pemangku kepentingan. Dalam hal ini masyarakat diharapkan 

berperan serta dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pendidikan. Siswa 

belajar di sekolahan dalam waktu terbatas, sedangkan waktu terbanyak berada di 

rumah dan masyarakat, sehingga pendidikan harus diproses melalui tiga pusat 

yaitu sekolah, rumah (keluarga), dan masyarakat. Partisipasi masyarkat dan 

orang tua dalam pendidikan sangatlah penting, disatu sisi sekolah memerlukan 

masukan dari masyarakat dalam menyusun program yang relevan, sekaligus 

memerlukan dukungan masyarakat dalam melaksanakan program tersebut. Di 

lain pihak, masyarakat memerlukan jasa sekolah untuk mendapatkan program-

program pendidikan sesuai dengan yang diinginkan. Dan sekarang ini sudah 

banyak sekolah-sekolah yang mengembangkan program-program yang 

melibatkan masyarakat atau orang tua seperti komite, pembentukan paguyuban 

dan sebagainya. 

Menurut Usman, mutu memiliki 13 karakteristik yaitu kinerja, waktu ajar, 

handal, daya tahan, indah, hubungan manusiawi, mudah penggunaannya, bentuk 

khusus, standar tertentu, konsistensi, seragam, mampu melayani, dan ketepatan.
4
 

Dalam hal ini, semua karakteristik tersebut saling berhubungan sehingga tercipta 

konsistensi tujuan untuk memperbaiki layanan. Salah satu hal yang terpenting 

dalam lingkungan pendidikan adalah kesehatan para pelaku pendidikan. Menurut 

                                                           
4
 Ibid, 29. 
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Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan adalah sebagai suatu keadaan 

fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaaan penyakit atau 

kelemahan.
5
 Kesehatan siswa merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah. 

Salah satu yang mempengaruhi kesehatan siswa yaitu makanan atau jajan yang 

tersedia di area sekolah, Banyak makanan atau jajan yang terjual bebas di area 

sekolah.  

Suci menyatakan bahwa anak sekolah belum mengerti cara memilih 

jajanan yang sehat sehingga berakibat buruk pada kesehatannya sendiri. Anak 

membeli jajan menurut kesukaan mereka sendiri tanpa memikirkan bahan-bahan 

yang terkandung didalamnya. Jajanan anak sekolah yang kurang terjamin 

kesehatannya dapat berpotensi menyebabkan keracunan, gangguan pencernaan 

dan jika berlangsung lama akan menyebabkan status gizi buruk.
6
 

Berdasarkan berita www.kompas.com, ada kasus belasan siswa SD 1 

Karangaren, Kecamatan Kutasari, Purbalingga keracunan setelah makan jajan 

mie gulung. Belasan siswa ini mengalami gejala pusing, mual, dan muntah 

setelah menyantap mie gulung saat jam sekolah. Selain itu di SD Pelita Kota 

Bandung sebanyak 35 siswa mengalami mual hingga muntah-muntah bahkan ada 

dua anak yang harus mendapat perawatan di rumah sakit. Puluhan siswa itu 

keracunan setelah mengkonsumsi jajanan sekolah pada waktu istirahat.
7
 Untuk 

                                                           
5
 (http://belajarpsikologi.com/pengertian-kesehatan/ 

6
 Titik Nurbiyati dan Agus Hindarto Wibowo, “Pentingnya Memilih Jajanan Sehat Demi 

Kesehatan Anak, ”Inovasi dan Kewirausahaan, vol 3 (September: 2014),193. 
7
(http://www.kompas.com) 

http://www.kompas.com/
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menanggulangi itu semua dan menjaga kesehatan siswa dibutuhkan kerjasama 

dan partisipasi dari semua pihak termasuk orang tua siawa. 

MIN 4 Madiun merupakan sekolah berbasis lingkungan yang sudah 

memiliki predikat sekolah adiwiyata tingkat nasional. Penghargaan tesebut 

diberikan karena MIN 4 Madiun telah berhasil memenuhi komponen-komponen  

program adiwiyata. Ada beberapa kebijakan unggulan yang ada di sekolahan 

tersebut, salah satunya yaitu adanya paguyuban orang tua sebagai wadah 

partisipasi orang tua untuk ikut serta dalam menjalankan program sekolah. 

Paguyuban tersebut didirikan setelah sekolah tersebut menjadi sekolah adiwiyata. 

Program utama dari paguyuban itu adalah sistem makanan bergilir. Setiap orang 

tua siswa mendapat jadwal membawa makanan bergilir untuk siswa satu kelas 

anaknya. Pihak sekolah telah melarang para penjual untuk berjualan di area 

sekolah. Dengan adanya sistem makanan bergilir ini kesehatan anak menjadi 

lebih terjamin. Selain itu, sekolah menjadi bersih karena banyak sampah yang 

terkurangi, dan hubungan orang tua dengan guru kelas menjadi lebih dekat 

karena adanya kebijakan tersebut. Dengan begitu diharapkan prestasi dan mutu 

sekolah menjadi meningkat. 

Peneliti telah melakukan pra survei untuk menggali lebih dalam terkait 

kegiatan makanan bergilir yang dilaksanakan oleh paguyuban orang tua di MIN 4  

Madiun. Salah satu mantan kepala sekolah MIN 4 Madiun mengungkapkan 

bahwa paguyuban orang tua dibentuk sebagai salah satu upaya yang dilakukan 

untuk mendorong program adiwiyata. Program ini diiringi penutupan kantin dan 
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larangan pedagang keliling berjualan di area sekolah. Hasilnya menunjukkan 

bahwa kesehatan siswa lebih baik, kehadiran siswa meningkat, sampah-sampah 

jajanan berkurang, dan lingkungan menjadi bersih dan asri.
8
 

Selain itu, salah satu guru kelas menyatakan bahwa dengan adanya 

makanan yang bergilir dari paguyuban orang tua dapat membantu menjaga 

kesehatan siswa dan kebersihan lingkungan sekolah. Siswa yang jarang atau sulit 

makan menjadi lebih lahab makannya karena makan secara bersama-sama 

dengan teman mereka. Paguyuban juga menjadikan kerjasama antara sekolah dan 

orang tua menjadi lebih mudah.
9
 

Dan salah satu orang tua anggota paguyuban mengungkapkan beliau 

begitu antusias dengan program makanan bergilir yang diadakan sekolah. Beliau 

merasa bahagia dan ikut bertanggung jawab terhadap anaknya karena dilibatkan 

dalam menjaga kesehatan siswa selama di sekolah. Anak beliau menjadi jarang 

mengkonsumsi jajanan yang kurang sehat dan kebiasaan tersebut terbawa sampai 

anak berada di rumah.
10

 

Menurut salah satu siswa dari MIN 4 Madiun menyatakan bahwa ia 

sangat senang ketika mendapat jatah jajanan dari orang tua secara bergilir. 

Jajanan yang diberikan juga bervariatif sehingga siswa tidak bosan. Siswa lain 

juga menyatakan demikian, ia menambahkan bahwa sekarang ia jarang sakit 

                                                           
8
 Hasil observasi dan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah MIN 4 Madiun pada tanggal 

01 April 2018. 
9
 Hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas 5 MIN 4 Madiun tanggal 01 April 2018. 

10
 Hasil observasi dan wawancara dengan orang tua murid MIN 4 Madiun tanggal 01 April 

2018. 
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perut dan batuk setelah mengurangi mengkonsumsi jajanan pedagang kaki 

lima.
11

 

Penelititian ini dilakukan di MIN 4 Madiun karena MIN 4 Madiun 

sebagai madrasah yang telah mendapatkan predikat adiwiyata pada tahun 2012 

dan memiliki kegitan-kegiatan yang dapat menunjang mutu pendidikan seperti 

adanya paguyuban orang tua, adanya pendidikan lingkungan hidup (PLH), serta 

adanya pelarangan untuk berjualan apapun di area sekolahan. Selain itu, MIN 4 

Madiun juga sudah setuju dan terbuka dalam memberikan informasi terkait 

penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti. 

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan judul “PERAN PAGUYUBAN ORANG TUA 

DALAM MENJAGA KESEHATAN SISWA DI MIN 4 MADIUN”, sehingga 

melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang 

membutuhkan. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka 

perlu adanya fokus masalah atau pembatasan masalah agar peneliti lebih terarah 

dan terfokus pada tujuan yang telah direncanakan. Batasan masalah dalam 

penelitian ini yaitu peran paguyuban orang tua hanya terbatas pada kegiatan 

pembuatan jajanan atau snack secara bergilir untuk menjamin kesehatan 

makanan yang dikonsumsi di sekolah di samping adanya kebijakan penutupan 

                                                           
11

 Hasil observasi dan wawancara dengan siswa MIN 4 Madiun pada tanggal 01 April 2018. 
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kantin dan larangan pedagang kaki lima berjualan di area sekolah. Sedangkan 

mutu pendidikan yang akan diteliti terbatas pada peningkatan kesehatan siswa 

yang mempengaruhi prestasi siswa di sekolah. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan judul di atas, maka rumusan masalah  dalam penelitian ini 

dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Apa yang melatar belakangi terbentuknya paguyuban orang tua di MIN 4 

Madiun? 

2. Upaya apa yang dilakukan paguyuban orang tua untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di MIN 4 Madiun? 

D. Tujuan Masalah 

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Latar belakang terbentuknya paguyuban orang tua di MIN 4 Madiun 

2. Upaya yang dilakukan paguyuban orang tua untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di MIN 4 Madiun 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Madrasah Ibtidaiyah 

Sebagai wacana dalam memaksimalkan peran orang tua untuk ikut andil 

dalam peningkatan mutu pendidikan madrasah ibtidaiyah. 
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2. Bagi Perguruan Tinggi 

Sebagai bahan referensi dan informasi sehingga karya tulis ilmiah ini 

diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya dan berkontribusi 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pendidikan di 

lingkungan madrasah ibtidaiyah. 

3. Bagi Mahasiswa 

Sebagai sumber informasi terkait dengan paguyuban orang tua dan perannya 

dalam peningkatan mutu pendidikan madrasah ibtidaiyah 

F. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu: 

BAB I Merupakan pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai 

gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi 

keseluruhan penelitian yang meliputi latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II Merupakan telaah pustaka dan landasan teoritik tentang 

pengertian orang tua, jajanan, adiwiyata dan mutu 

pendidikan. 

BAB III Merupakan metode penelitian. Bab ini mendeskripsikan 

tentang pendekatan yang digunakan dan alasan-alasan 
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singkat pendekatan itu digunakan. 

BAB IV Merupakan deskripsi data. Bab ini mendeskripsikan 

tentang data umum gambarn MIN 4 Madiun dan 

mendeskripsikan data khusus tentang pelaksanaan 

paguyuban orang tua di MIN 4 Madiun. 

BAB V Merupakan analisis data. Pengolahan teori dengan hasil 

temuan serta penafsiran data dari temuan yang di ungkap 

dari lapangan. 

BAB VI Merupakan penutup. Bab ini berisi simpulan dan saran 

jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan, atau 

pencapaian tujuan penelitian. Berfungsi mempermudah 

para pembaca dalam mengambil intisari hasil penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Irma Agustiani, Mustiningsih, dan Ahmad Yusuf Sobri (2016) pada 

penelitiannya yang berjudul “Peran Paguyuban Kelas dalam Meningkatkan 

Kualitas Belajar Siswa” menunjukkan hasil bahwa peran orang tua seperti 

mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah baik di kelas maupun di luar 

kelas, di dalam kelas peran orang tua menyiapkan segala peralatan yang 

dibutuhkan putra-putrinya, sedangkan di luar kelas menjaga dan mengawasi 

puta-putrinya. Orang tua memberikan masukan terhadap kekurangan yang ada di 

sekolah yang perlu diperbaiki dan memberi dukungan semua kegiatan yang ada 

di sekolah untuk meningkatkan kualitas belajar anaknya. Bentuk partisipasi yang 

dilakukan oleh orang tua terhadap sekolah beragam seperti menyediakan 

keperluan dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh sekolah. Adanya paguyuban 

memberikan dampak yang positif untuk beberapa pihak seperti sekolah, orang 

tua maupun siswa. Dampak adanya kegiatan paguyuban kelas bagi siswa seperti, 

siswa menjadi nyaman berada dikelas karena situasi kelas menyenangkan, 

kebutuhan siswa dapat terpenuhi, siswa lebih diperhatikan di sekolah tidak hanya 

diperhatikan oleh guru, dan siswa mendapat informasi yang lebih jelas setiap ada 

kegiatan di sekolah. Beberapa dampak positif yang diperoleh dengan adanya 

11 
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paguyuban kelas berpengaruh terhadap meningkatnya kualitas belajar siswa dan 

prestasi yang diraih oleh siswa. 

Anneke Kusuma Wardani (2009) pada penelitiannya yang berjudul “Peran 

Paguyuban Kelas Orang Tua Murid dalam Peningkatan Mutu Sekolah (Studi 

Kasus di Sekolah Dasar Negeri Kasin Malang)” menunjukkan hasil bahwa peran 

orang tua murid dalam meningkatkan mutu sekolah tersebut adalah melalui 

pelaksanaa kegiatan yang telah direncanakan oleh paguyuban kelas. Karena 

kegiatan yang telah direncanakan oleh paguyuban  kelas bertujuan untuk 

kemajuan belajar putra dan putri mereka. Sehingga apabila putra dan putri 

mereka mencapai kemajuan yang diinginkan maka secara tidak langsung akan 

mencapai visi dan misi sekolah yang telah ditetapkan, dan hal tersebut 

merupakan ciri dari sekolah yang mempunyai mutu yang baik. 

Lina Puspitaning Rahayu (2015) pada penelitiannya yang berjudul 

“Partisipasi Orang Tua Siswa dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar Siswa 

Kelas VI SD N Panggang Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 

2014/2015” menunjukkan hasil bahwa  terdapat dua bentuk partisipasi orang tua 

siswa dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa, yaitu partisipasi fisik dan 

partisipasi nonfisik. Bentuk partisipasi fisik yang diberikan orang tua siswa 

dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa adalah melalui kegiatan paguyuban 

berupa iuaran setiap bulan oleh orang tua siswa. Iuran tersebut dialokasikan 

untuk pengadaan sarana prasarana di kelas, untuk kegiatan sosial, serta untuk 

acara akhir tahun kelas VI. Bentuk partisipasi nonfisik yang diberikan adalah 
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dukungan moril, kehadiran dalam keegiatan paguyuban, pemberian ide dan 

saran, serta komunikasi antara orang tua dan sekolahan dalam rangka 

peningkatan belajar siswa.  

 

B. Kajian Teori 

1. Peran Serta Orang Tua 

a. Pengertian Peran Serta 

Menurut kamus sosiologi edisi baru peran serta atau partisipasi 

adalah setiap proses identifikasi atau menjadi peserta suatu proses 

komunikasi atau kegiatan bersama dalam suatu situasi sosial 

tertentu.
12

 Menurut kamus sosiologi dan kependudukan, peran serta 

adalah partisipasi atau ikut andil dalam suatu kegiatan bersama.
13

 

b. Pengertian Orang Tua 

Secara umum orang tua adalah ayah dan ibu kandung. Menurut 

Thamrin Nasution dan Nurhalijah Nasution yang dimaksud dengan 

orang tua adalah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu 

keluarga, yang dalam kehidupan seharu-hari lazim disebut Ibu-

Bapak.
14

 Orang tua adalah orang-orang yang sudah dewasa, sebagai 

orang-orang yang telah dewasa, maka orang tua harus bertanggung 

                                                           
12

 Soerdjono Soekanto, Kamus Sosiologi Edisi Baru (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 1993), 

311. 
13

 G. Saaputra Karto dan Hartini, Kamus Sosiologi dan Kependudukan (Jakarta: Bumi Aksara, 

1992), 296. 
14

 Thamrin Nasution dan Nurhalijah Nasotion, Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi 

Belajar Anak, (Jakarta: Gunung Mulia, 1985), 1. 
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jawab terhadaap segala perbuatannya. Orang tua tidak hanya 

bertanggung jawab pada pemeliharaan anak saja, melainkan orang 

tua juga wajib bertanggung jawab pada pendidikan anaknya.  

Orang tua termasuk pendidik yang utama atau primer, maka 

dengan kesadaran yang mendalam serta didasari rasa cinta dan kasih 

sayang yang mendalam pula orang yang mengasuh atau mendidik 

anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran. Lagi pula 

sebagian besar waktu anak-anak adalah bersama dengaan orang 

tuanya. Dengan dasar ini pendidik yang lain masuk nomer dua. 

Pendidik adalah orang dewasa yang terhadap anak  tertentu 

mempunyai tanggung jawab pendidikan. Pendidik adalah orang yang 

sudah  dewasa karena ia harus membawa anak ke tingkat 

kedewasaan. Adapun yang dinyatakan dewasa ialah anak  itu sudah 

mencapai umur tertentu menurut ukuran umum disuatu daerah 

tertentu dan mempunyai kesiapan mental dan rohani.
15

 

c. Pengertian Peran Serta Orang Tua 

Peran serta orang tua yaitu suatu proses dimana orang tua 

menggunakan segala kemampuan mereka, guna keuntungan mereka 

sendiri, anak-anaknya, dan program yang dijalankan anak itu sendiri. 

Orang tua, anak dan program sekolah semuanya merupakan bagian 

                                                           
15

 Sutari Imam Barnadib, Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis (Yogyakarta: Bumi Aksara, 

1989), 61. 
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dari suatu proses. Namun, fokus pada interaksi orang 

tua/anak/keluarga adalah orang tua, sedangkan pendidik anak harus 

bekerja sama dengan orang tua apabila ingin berhasil. 

d. Peran Serta Orang Tua di Lembaga Pendidikan 

Adalah suatu kenyataan bahwa orang tua adalah guru pertama 

bagi anak-anaknya. Apabila anak telah masuk sekolah, orang tua 

adalah mitra kerja yang utama bagi guru anaknya. Bahkan sebagai 

orang tua mereka mempunyai berbagai peran pilihan yaitu: orang tua 

sebagai pelajar, orang tua sebagai relawan, orang tua sebagai 

pembuat keputusan, orang tua sebagai anggota tim kerjasama guru-

orang tua. Dalam peran-peran tersebut memungkinkan perkembangan 

dan pertumbuhan anak-anak mereka. 

Menurut penelitian yang dilakukan Balitbang Diknas RI 

menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian guru, tingkat partisipasi 

orang tua siswa dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di 

sekolah adalah rendah, yaitu rata-rata hanya 57,1%. Partisipasi orang 

tua yang sangat rendah ialah dalam hal menentukan kebijakan 

program sekolah dan mengawasinya, pertemuan rutin, kegiatan 

ekstrakurikuler dan pengembangan iklim sekolah. Partisipasi orang 

tua yang sangat tinggi ialah dalam mengawasi mutu sekolah, 

pertemuan BP3 dan uang gedung untuk siswa baru.  
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Dalam era otonomi pendidikan ini keluarga dan masyarakat 

bukan lagi pihak yang pasif hanya menerima keputusan-keputusan 

dalam penyelenggaraan pendidikan. Mereka harus aktif bermain, 

menentukan dan membuat program bersama sekolah dan pemerintah. 

Shields menyatakan bahwa reformasi pendidikan harus sampai pada 

hubungan antara sekolah dengan keluarga dan sekolah dengan 

masyarakat dengan cara melibatkan secara aktif dalam kegiatan-

kegiatan sekolah baik yang terkait langsung dengan kegiatan 

pembelajaran maupun non-instruksional. Orang tua harus 

menyediakaan waktu sebanyak mungkin untuk berkunjung ke 

sekolah dan ke kelas guna mengontrol pendidikan anaknya. Dan juga 

diperlukan diskusi dengan guru dan pembimbing siswa sehingga 

dapaat mengetahui hambatan dan kemajuan yang dialami anaknya. 

Langkah ini sekaligus bisa mengantisipasi dan mengeliminasi 

kemungkinan kegagalan pendidikan anaknya di sekolah. Di sisi lain, 

guru selain pendidik di sekolah juga diajak aktif memantau 

pendidikan siswa di dalam keluarga. 

Seperti dikemukakan Clark bahwa terdapat dua jenis 

pendekataan untuk mengajak orang tua dan masyarakat berpatisipasi 

aktif dalam pendidikan. Pertama, pendekatan school-based dengan 

cara mengajak orang tua siswa datang guru-orang tua dan 

mengunjungi anaknya yang sedang belajar di sekolah. Kedua, 
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pendekatan home-based, orang tua membantu anaknya belajar di 

rumah bersama-sama dengan guru yang berkunjung ke rumah 

Orang tua atau masyarakat juga merupakan salah satu bagian 

dari Stakeholders sekolah. Satuan pendidikan (sekolah) yang tumbuh 

dan berkembang dalam masyarakat akan selaalu menghadapi 

tekanan, baik yang berasal dari luar institusi sekolah maupun dari 

dalam. Unsur-unsur tersebut tidak selalu menekan sekolah, ada 

kalanya unsur-unsur tersebut malah memberi peluang yang justru 

akan meningkatkan mutu sekolah. Tugas sekolah membina hubungan 

yang baik dengan pihak-pihak tersebut melalui suatu proses 

komunikasi. Pihak-pihak tersebut adalah khalayak sasaran kegiatan 

sekolah yang disebut stakeholders yaitu setiap kelompok yang berada 

di dalam maupun di luar institusi sekolah yang mempunyai peran 

menentukan peningkatan mutu sekolah. Stakeholders terdiri atas 

berbagai kelompok penekan (pressure grup) yang mesti 

dipertimbangkan oleh sekolah.
16

 

Secara umum Stakeholders sekolah dapat dikelompokkan 

menjadi dua bagian yakni stakeholders internal dan stakeholders 

eksternal. Stakeholders internal relatif mudah untuk dikendalikan dan 

pekerjaan untuk komunikasi interen bisa diserahkan pada bagian lain 
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seperti wakil kepala sekolah atau dirangkap langsung oleh kepala 

sekolah. Ketika iklim demokrasi dan pemberdayaan tumbuh dengan 

baik di Indonesia, munculah persaingan antar sekolah sejenis tidak 

hanya mengangkat calon-calon peserta didik terbaik atau 

mempertahankannya, tetapi juga menangkap dan mempertahankan 

manajer sekolah, guru dan tenaga kependidikan serta karyawannya 

yang sudah teruji mampu mempertahankan bahkan meningkatkan 

kualitas sekolah. Sedangkan stakeholders eksternal adalah unsur-

unsur yang berada di luar kendali sekolah (uncontrollable).  

Peserta didik dan orang tua peserta didik sebagai konsumen 

sekolah adalah raja yang mempunyai hak untuk memilih layanan 

belajarnya sendiri. Peserta didik dan orang tua peserta didik banyak 

diperebutkan oleh sekolah, sedikit sekali sekolah yang bisa 

membujuk pemerintah untuk menerbitkan peraturan yang 

menguntungkan sekolah. Sering timbul salah paham pada masyarakat 

awam bahwa ruang lingkup pekerjaan hubungan masyarakat dengan 

sekolah terbatas pada stakeholders eksternal saja tidaklah benar, 

karena hubungan sekolah dengan masyarakat adalah membina 

hubungan serasi dan saling percaya, baik dengan pihak-pihak luar 

institusi sekolah, maupun pihak-pihak yang dalam institusi sekolah 

melalui proses komunikasi yang baik. Peran serta masyarakat dalam 

peningkatan mutu pelayanan diperlukan agar kondisi sekolah berada 
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di atas standar minimal dan program peningkataan mutu pendidikan 

dicapai.
17

 

Rhoda menyatakan bahwa keikutsertaan keluarga dan 

masyarakat dalam pendidikan memiliki banyak keuntungan. 

Pertama, pencapaian akademik dan perkembangaan kognitif siswa 

dapat berkembang secara signifikan. Kedua, orang tua dapat 

mengetahui perkembangan anaknya dalam proses pendidikan di 

sekolah. Ketiga, orang tua akan menjadi guru yang baik di rumah dan 

bisa menerapkan formula-formula positif untuk pendidikan anaknya. 

Keempat, akhrinya orang tua memiliki sikap dan pandangan positif 

terhadap sekolah. Sementara itu, Clark  menambahkan keuntungan 

lainnya adalah menumbuhkan rasa percaya diri siswa dan 

meningkatkan hubungan yang baik antara orang tua dan anak. 

e. Bentuk-Bentuk Partisipasi Orang Tua di Lembaga Pendidikan 

Orang tua merupakan bagian dari masyarakat yang turut 

memengaruhi keberhasilan suatu pendidikan. Ada 2 bentuk 

partisipasi orang tua di lembaga pendidikan yaitu: 

1) Partisipasi fisik 

Partisipasi fisik adalah bentuk partisipasi orang tua dalam 

menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, misalnya 

mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah, 
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menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, dan 

menyelenggarakan usaha perpustakaan seperti menyediakan 

buku-buku. 

2) Partisipasi nonfisik 

Partisipasi nonfisik adalah bentuk partisipasi dalam 

menentukan arah pendidikan nasional dan meratanya animo 

masyarakat untuk mengeyam pendidikan sehingga pemerintah 

tidak kesulitan dalam menggerakkan rakyatnya untuk 

bersekolah. 

 

2. Makanan Jajanan 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003, makanan jajanan adalah makanan dan 

minuman yang di olah pengrajin makanan di tempat penjualan dan 

disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang 

disajikan jasa boga, rumah makan/restoran, dan hotel.
18

 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jajanan berarti 

kudapan atau panganan yang dijajakan. Menurut food and Agriculture 

Organization (FAO) jajanan atau yang di kenal street food didefinisikan 

sebagai makananan dan minuman yang dipersiapkan atau dijual oleh 
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pedagang kaki lima di jalanan dan di tempat-tempat keramaian umum lain 

yang dapat langsung dimakan atau langsung dikonsumsi. 

a. Jenis-jenis Makanan Jajanan 

Jenis-jenis makanan jajanan menurut Direktorat Bina Gizi: 

1) Makanan utama yang disiapkan terlebih dahulu, atau disiapkan di 

tempat penjualan. Seperti: gado-gado, nasi uduk, siomay, bakso, 

mie ayam, lontong sayur, dan lain-lain. 

2) Makanan camilan, yaitu makanan yang dikonsumsi diantara dua 

waktu makan. Makanan camilan terdiri dari: 

a) Makanan camilan basah, seperti pisang goreng, lemper, 

lumpia, risoles, dan lain-lain. Makanan camilan ini dapat 

disiapkan di rumah terlebih dahulu atau disiapkan di tempat 

penjualan. 

b) Makanan camilan kering, seperti kripik, biskuit, kue kering, 

dan lain-lain. Makanan camilan ini umumnya diproduksi oleh 

industri pangan baik industri besar, industri kecil, dan industri 

rumah tangga. 

3) Minuman 

Kelompok minuman yang biasa dijual meliputi : 

a) Air minum, baik dalam kemasan maupun yang disiapkan 

sendiri 
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b) Minuman ringan, bisa dijual dalam kemasan seperti minuman 

teh, minuman sari buah, minuman berkarbonasi, dan lain-lain 

c) Minuman campur, seperti es buah, es cendol, es doger, dan 

lain-lain.
19

 

Jenis makan atau minuman yang disukai anak-anak adalah 

makanan yang mempunyai rasa manis, enak, dengan warna-warni yang 

menarik dan bertekstur lembut. Jenis makanan seperti coklat, permen, 

jeli, biskuity, makanan ringan (Snack) merupakan produk makanan 

favorit bagi sebagian besar anak-anak. Minuman yang berwarna-warni 

(air minum dalam kemasan maupun es sirup tanpa label), minuman 

jeli, es susu, minuman ringan (soft drink) dan lain-lain merupakan 

kelompok minuman yang disukai anak-anak (Nurainiu). 

b. Dampak Makanan Jajanan 

Adapun dampak makanan jajanan menurut Febry, yaitu: 

1) Bagi anak-anak sekolah, makanan jajanan merupakan perkenalan 

dengan beragam jenis makanan sehingga menumbuhkan kebiasaan 

penganekaaragaman makanan sejak kecil 

2) Makanan jajanan yang kurang memenuhi syarat kesehatan 

(termasuk dalam hal cara pengolahan makanan jajanan, penggunaan 
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zat pewarna yang bukan pewarna makanan, cara penyajian, dan 

lain-lain), sewaktu-waktu dapat mengancam kesehatan anak 

3) Mengakibatkan berkurangnya nafsu makan anak di rumah.
20

 

c. Makanan Jajanan Aman 

Makanan jajanan aman adalah makanan yang tidak mengandung 

bahaya keamanan pangan, yang terdiri dari cemaran 

biologis/mikrobiologis, kimia dan fisik yang dapat menggangu, 

merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Makanan aman 

juga harus terjamin higene dan sanitasinya selama penanganan 

makanan, mulai dari persiapan, pembuatan, hingga penyajian 

makanan. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyakit infeksi atau 

lainnya. Selain menimbulkan keracunan makanan, makanan yang tidak 

aman atau makanan yang menggunakan pewarna, pemanis penambah 

cita rasa dan peningkat tekstur dapat membuat imunitas tubuh 

seseorang menurun (Direktorat Bina Gizi). 

 

3. Program Adiwiyata 

a. Pengertian Adiwiyata 

Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat 

yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan 
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dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia 

menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-

cita pembangunan yang berkelanjutan.
21

 

b. Tujuan Program Adiwiyata 

Tujuan program Adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah 

yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik untuk mendukung 

pembangunan berkelanjutan. 

c. Prinsip Dasar Program Adiwiyata 

Pelaksanaan program Adiwiyata diletakkan pada dua prinsip 

dasar berikut ini: 

1) Partisipatif: Komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah 

yang meliputi keseluruan proses perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi sesuai tanggung jawab dan peran 

2) Berkelanjutan: Seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana 

dan terus menerus secara komprehensif 

d. Komponen Adiwiyata 

Untuk mencapai tujuan program Adiwiyata, maka di tetapkan 4 

(empat) komponen program yang menjadi kesatuan utuh dalam 

mencapai sekolah Adiwiyata. Keempat komponen tersebut adalah: 

1) Kebijakan berwawasan lingkungan, memiliki standar: 
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a) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memuat upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

b) RKAS memuat program dalam upaya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup 

2) Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, memiliki standar: 

a) Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam pengembangan 

kegiatan pembelajaran lingkungan hidup 

b) Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hiup  

3) Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, memiliki standar: 

a) Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah. 

b) Menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak 

(masyarakat, pemerintah, swata, media, sekolahan lain). 

4) Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan, memiliki 

standar: 

a) Ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah 

lingkungan 
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b) Peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana yang 

ramah lingkungan di sekolah.
22

 

 

4. Mutu Pendidikan 

a. Pengertian Mutu Pendidikan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Mutu” berarti karat. 

Baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf atau derajat (kepandaian, 

kecerdasan).
23

 Pendidikan adalah perbuatan mendidik. Jadi yang 

dimaksud mutu pendidikan secara ertimologi adalah kualitas perbuatan 

mendidik. Mendidik disini adalah interaksi antar guru dan siswa dalam 

proses belajar mengaja di kelas. 

Mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam 

mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan 

kemampuan belajar seoptimal mungkin. Menurut Kementrian Nasional 

sebagaimana dikutip Mulyasa, pengertian mutu mencakup input, proses, 

dan output pendidikan. Input pendidikan merupakan sesuatu yanh harus 

tersedia karena dibutuhkan demi berlangsungnya suatu proses. 

Sementara proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi 

sesuatu yang lain. Selanjutnya, output pendidkan adalah kinerja sekolah, 

yaitu prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses dan perilaku sekolah. 
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Oleh sebab itu, mutu dalam dunia pendidikan dapat dinyatakan lebih 

mengutamakan pada keberadaan siswa. Dengan kata lain, program 

perbaikan sekolah dilakukan secara lebih kreatif dan kontruktif. 

Mutu dalam pendidikan memang dititiktekankan pada siswa dan 

proses yang ada di dalamnya. Tanpa adanya proses yang baik, sekolah 

yang bermutu juga mustahil untuk dicapai. Ada beberapa faktor 

penyebab mutu pendidikan yang rendah yaitu kebijakan dan 

penyelenggaraan pendidikan nasional yang menerapkan input-input 

analisis yang tidak konsisten, sentralistik dan minimnya peran atau 

partisispasi masyarakat khususnya orang tua siswa.
24

 

b. Indikator Pendidkan yang Bermutu 

Menurut Suryadi dan Tilaar, indikator pendidikan yang bermutu 

adalah sebagai berikut: 

1) Faktor Input yang meliputi: a)besar kecilnya sekolah, b)faktor guru 

nyang berkualitas, c)faktor buku belajar, d)faktor situasi belajar 

yang kondusif, e)kurikulum, f)manajemen sekolah yang afektif  

2) Faktor output yang meliputi: a)partisipasi sekolah (dalam prestasi), 

b)efisiensi internal proses belajar, c)prestasi belajar kognitif, 

d)prestasi belajar efektif.
25
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Adapun indikator pendidikan yang bermutu menurut tujuan 

pendidikan yang digariskan dalam GBHN, yaitu pendidikan yang dapat 

menghasilkan lulusan: 

1) Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

2) Berbudi luhur dan berkepribadian 

3) Berdisiplin 

4) Bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab dan mandiri 

5) Cerdas dan terampil 

6) Sehat jasmani dan rohani 

7) Rasa cinta yang dalam terhadap tanah air 

8) Semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial yang tebal 

9) Memiliki rasa percaya diri 

10) Inovatif dan kreatif.
26

 

Sekolah bermutu adalah sekolah yang memiliki keunggulan 

dibandingkan dengan sekolah lain dalam hal sebagai berikut: 

1) Struktur dan isi kurikulum 

2) Kebijakan kelembagaan, yaitu: 

a) Kebijakan akademik 

b) Kebijakan administratif 

3) Kualifikasi guru dan karyawan 

4) Iklim dan kultur akademik 
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5) Standarisasi proses dan mutu 

6) Dukungan komunitas 

7) Jaminan pembiayaan  

8) Dukungan institusional.
27

 

 

c. Pengukuran Mutu Pendidikan 

Inilah justru yang sering gagal dilakukan di sekolah. Secara 

tradisional ukuran mutu atas keluaran sekolah adalah prestasi siswa. 

Ukuran dasarnya adalah hasil ujian. Bila hasil ujian bertambah baik, 

maka mutu pendidikan pun membaik. Para profesional pendidikan mesti 

belajar mengukur mutu. Mereka perlu memahami pengumpulan dan 

analisa data yang diperlukan dalam proses yang sedang kita bahas ini. 

Begitu mereka belajar mengumpulkan dan menganalisa data, para 

profesional pendidikan itu pun dapat mengukur dan menunjukkan nilai 

tambah pendidikan.
28

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Heri Sucitro, Program Peningkatan Mutu Pendidikan,(http://.sdit-nurhidayat.net diakses 18 

Januari 2018) 
28

 Jerome S., Pendidikan berbasis Mutu (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), 13. 

http://.sdit-nurhidayat.net/


30 

 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati atau tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan 

pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-

orang tersebut dalam bahasannya dan dalam peristilahnya.
29

 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kasus. Studi kasus, 

dalam penelitian ini peneliti menelusuri secara mendalam (in-depth) 

program, kejadian, aktivitas, proses atau satu atau lebih individu. Kasus 

dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi 

detail menggunakan variasi prosedur pengumpulan data melalui periode 

waktu yang cukup (Stake).
30

 

Jadi penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian studi kasus yaitu berusaha mengungkap fenomena-fenomena 

yang ada pada saat penelitian dilaksanakan dengan penjelasan yang 

                                                           
29

 Lexy Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 4. 
30

 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan; Kuantitatif dan Kualitatif/Emzir (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, 2011), 23. 

30 



31 

 

 
 

mengarah pada deskripsi peran paguyuban orang tua dalam meningkatkan 

mutu pendidikan di MIN 4 Madiun. 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas peneliti kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperanserta, namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
31

 Pengamatan berperanserta menceritakan kepada peneliti 

apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam situasi peneliti memperoleh 

kesempatan mengadakan pengamatan.
32

 Kedudukan peneliti dalam 

penelitian kualitatif cukup rumit. Peneliti sekaligus merupakan perencana, 

pelaksana pengumpulan data, analisis, penafisir data, dan pada akhirnya 

peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya.
33

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MIN 4 Madiun yang beralamatkan Jl. 

Ki Hajar Dewantara 26, Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. 

D. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan 

tindakan sedangkan data lainnya adalah observasi, wawancara dan 

dokumen. Maksud dari kata-kata dan tindakan adalah kata-kata dan 

tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancari terkait dengan 

pelaksanaan paguyuban orang tua di MIN 4 Madiun. Sedangkan sumber 
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dan data tertulis, foto, serta hal-hal lain yang diperlukan merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan dalam dalam penelitian kualitatif ini 

menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebab bagi 

peneliti kualitatif, fenomena dapat dimengerti maknanya dengan baik, 

apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam 

dan observasi pada latar, dimana fenomena tersebut berlangsung. Adapun 

pengumpulan data dilakukan dengan: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh 

dua pihak, yaitu pewawancara (interview) sebagai pengaju atau 

pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) sebagai 

pemberi jawaban atas pertanyaan itu.
34

 

       Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam artinya peneliti mengajukan beberapa 

pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus 

permasalahan sehingga dengan wawancara mendalam ini data-data 

dapat terkumpul secara maksimal. 

       Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

pelaksanaan paguyuban orang tua di MIN 4 Madiun. Dalam 
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penelitian ini orang-orang yang dijadikan informan meliputi kepala 

sekolah, guru, orang tua siswa, dan siswa MIN 4 Madiun. Hasil 

wawancara tersebut tertulis lengkap dengan kode- kode dalam 

transkrip wawancara. 

2. Observasi 

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi 

dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. 
35

 

 Dalam penelitian ini digunakan jenis  observasi non partisipan 

yaitu dimana observer tidak ikut didalam kehidupan orang yang akan 

diobservasi, dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. 

Didalam  hal observasi  hanya bertindak sebagai penonton tanpa 

harus ikut terjun langsung ke lapangan. 
36

 

 Dengan teknik ini peneliti mengamati kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan paguyuban orang tua di MIN 4 Madiun 

 

3. Dokumentasi 

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga 
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buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain 

yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.
37

 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan pada subyek penelitian, tetapi melalui dokumen. 

Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan 

tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan 

pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, 

informasi kealamiahan yang sukar diperoleh, sukar ditemukan dan 

membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap 

sesuatu yang diselidiki.
38

 Dokumen tulisan dan gambar yang berupa 

data umum dari: 

a. Sejarah berdirinya MIN 4 Madiun 

b. Letak geografis MIN 4 Madiun  

c. Visi dan misi MIN 4 Madiun 

d. Struktur organisasi MIN 4 Madiun 

e. Sarana dan prasarana MIN 4 Madiun 

Beserta data deskripsi yang berupa tulisan dan gambar dari 

pelaksanaan paguyuban orang tua di MIN 4 Madiun.   
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. 

Teknik analisis data dalam kasus ini menggunakan analisi data kualitatif, 

mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan 

penelitian sehingga sampai tuntas datanya sampai jenuh. Berikut ini adalah 

bentuk analisis data menggunakan model Interaktif (interactive model) 

meliputi: 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 3.1: Komponen dalam Analisis Data (Interctive model) 
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Keterangan: 

1. Reduksi data 

        Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

2. Penyajian data 

       Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. 

3. Penarikan kesimpulan 

        Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek 

yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, 

hipotesis atau teori.
39
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Pengecekan keabsahan data ini perlu di terapkan pembuktian 

kebenaran temuan hasil penelitian dengan kenyataan dilapangan. Adapun 

pengecekan keabsahan data sebagai berikut:
40

 

1. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan peneliti kembali kelapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara, lagi dengan sumber data yang 

pernah di temui maupun yang baru, dengan perpanjangan 

pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan 

semakin terbentuk, semakin akrab, semakin terbuka, saling 

mempercayai, sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.   

2. Meningkatkan Ketekunan  

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan. Sebagai bekal peneliti untuk 

meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai 

referensi buku, maupun hasil penelitian atau dokumentasi-

dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan 

membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, 

sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu 

benar atau dipercaya atau tidak. 
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3. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Jadi 

triangulasi adalah cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-

perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi 

sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan 

hubungan dari berbagai pandangan dengan kata lain bahwa 

triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan 

membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.
41

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Tahapan Pra Lapangan 

Ada enam tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti 

dalam tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu 

dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. Kegiatan dan pertimbangan 

tersebut adalah sebagai berikut:  

a) Menyusun Rancangan Penelitian,  

b) Memilih Lapangan Penelitian,  

c) Mengurus Perizinan,  

d) Menjajaki Dan Menilai Lapangan,  
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e) Memilih Dan Memanfaatkan Informan,  

f) Menyiapkan Perlengkapan Penelitian,  

g) Persoalan Etika Penelitian.
42

 

 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian, 

yaitu:  

a) Memahami latar penelitian, dan persiapan diri,  

b) Memasuki lapangan, 

c) Berperan serta sambil mengumpulkan data.
43
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya MIN 4 Madiun 

Diawali tanggal 1 Maret 1959 berdiri Madrasah Diniyah Darul Ulum 

Doho yang menempati rumah penduduk untuk belajar mengajar, waktu 

belajar sore hari. Para tokoh pendiri Madrasah Diniyah Darul Ulum antara 

lain: a. Maryuni, b. K. Damanhuri, c. K. Dawam, d. H. Kusnan, e. H. Wasit 

Probosaswoyo, S.H, f. H. Soeryono, g. Mardjidi, h. Soeyono.
44

 

Kepala Madrasah Diniyah Darul Ulum adalah H. Soeryono. Pada 

tahun 1961 Madrasah Diniyah Darul Ulum mulai masuk pagi dan nama 

berubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum. Pada tahun itu pemerintah 

memberi bantuan guru dinas (DPK) dari Departemen Agama yaitu ibu 

Subariyah. Seiring dengan itu siswa semakin bertambah. Pada tahun 1963 

masyarakat berhasil membangun gedung secara swadaya sebanyak 4 ruang. 

Pada tahun 1973 Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Doho berubah menjadi 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Doho Fillial MIN Klagenserut. Pada tahun 

1976/1977 pemerintah memberi bantuan rehab pertama yaitu 3 ruang, karena 

kelas yang lama digunakan Madrasah Tsanawiyah sedangkan kelas baru 

pindah keutara jalan dekat Masjid. Pada tahun 1978 pemerintah memberi 

bantuan rehab kedua yaitu 2 ruang dan kantor diutara masjid. Pada tahun 1983 
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jabatan kepala Madrasah yang di emban H. Soeryono sejak berdiri tahun 1959 

dilepaskan, karena beliau terpilih menjadi Kepala Desa Doho mulai tahun 

1983 sampai dengan 2001 yaitu dua periode jabatan kepala desa. Sejak tahun 

1983 jabatan Kepala Madrasah diemban oleh Mardjidi, A.Ma. Pada tahun 

1983 /1984 pemerintah memberi bantuan rehab ketiga yaitu 3 ruang kelas 

disebelah barat. Pada tahun 1990 siswa meningkat pesat jumlah mencapai 300 

lebih. 

Pada tanggal 8 Juli 1994 berdiri yayasan Darul Ulum Doho, yayasan 

ini bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Tokoh pendiri Yayasan 

Darul Ulum antara lain: a. H. Wasit Probosaswoyo, S.H, b.  Sardji, B.A, c. H. 

Kusnan, d. Tauhid, e. H. Soeryono, f. Drs. H. Nurhadi, g. Badjuri B.A, h. 

Bibit Ruslani, S. Ag, i. Thohirin, j. Mardjidi, A. Ma. 

Pada tahun 1996/1997 masyarakat Doho berhasil mengadakan 

swadaya pembelian tanah di dukuh Ngempon Doho bagian selatan seluas 

2565 m2. pada tahun itu juga berhasil dibangun 3 ruang dan kantor untuk RA 

Perwanida dan kelas I MI. Gedung baru ini dibangun dengan tujuan agar 

siswa dari wilayah selatan bisa lebih dekat sekolah di MI Doho. 

Berdasarkan SK dari Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 107 

Tahun 1997 Tanggal 17 Maret 1997 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Doho Fillial 

MIN Klagenserut berubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Doho dengan 

Kepala Madrasah Mardjidi, A. Ma. Pada tahun ajaran baru 1998/1999 siswa 

MIN Doho diboyong pindah ke Ngempon Doho Selatan. Karena ruang kelas 
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tidak mencukupi, maka tiga kelas menempati rumah warga untuk belajar 

mengajar. Pada tahun 1999/2000 pemerintah memberi bantuan pembangunan 

ruang kelas baru (RKB) dua lokal dan satu lokal kecil. Sehingga siswa yang 

menempati rumah warga untuk belajar mengajar bisa menempati ruang kelas 

baru. Pada tanggal 31 Desember 2003, Mardjidi, A. Ma. purna tugas karena 

usia telah mencapai 60 tahun. Mulai tahun 2004 kepala MIN Doho digantikan 

oleh Drs. Edy Purwanto. Walaupun Mardjidi, A. Ma. sudah purna tugas, tetapi 

beliau masih tetap mengabdi (mengajar) sampai sekarang (2010). Pada tahun 

2009 Drs. Edi Purwanto dimutasi ke MIN Bancong dan digantikan Bapak 

Yeni Kriswanto, S.Pd.I. Kemudian pada tahun 2010 Bapak Yeni Kriswanto, 

S.Pd.I dimutasi ke MI Nurul Huda Sawahan, dan digantikan oleh Bapak 

Fahrurrozi. 

Pada tahun 2005 MIN Doho bersama masyarakat berhasil membangun 

mushola denga cara swadaya, setelah sebelumnya mendapat wakaf mushola 

dari bapak Latif. Rabithah Alam Islami dari kedutaan besar Arab Saudi di 

Jakarta juga membantu pembangunan mushola ini berupa material dan tenaga 

tukang/kuli 5 orang. Pada tahun 2006 mendapat proyek pengadaan RKB 3 

ruang dari Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur lengkap 

dengan meubelair. Pada akhir tahun 2006 mendapat proyek APBNP dari 

DIKNAS Pusat berupa: Buku Ajar, Buku Perpustakaan, Media Pembelajaran, 

Komputer dan Wireless. Pada tahun 2007 mendapat proyek pengadaan tanah 

dari KANWIL Depag Propinsi Jawa Timur seluas 3601 m2. Pada pertengahan 
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tahun 2007 mendapat proyek DAK ( Dana Alokasi Khusus ) dari DIKNAS 

Pusat berupa rehab dan pengadaan buku serta media pembelajaran.  

Untuk peningkatan SDM guru pada liburan semester I tanggal 21-24 

Januari 2007 bekerja sama dengan KPI Surabaya mengadakan pelatihan guru 

matematika. Menurut rencana liburan semester II tanggal 2 sampai 5 Juli 2007 

bekerja sama dengan KPI Surabaya akan mengadakan pelatihan guru sains 

(IPA).  

Pada tahun 2008 mendapat proyek 2 RKB, tahun 2010 mendapat 

proyek lagi yaitu 2 RKB dan 1 Perpustakaan, serta rehab 4 ruang. Pada tahun 

2014 mendapat proyek 1 ruang perpustakaan. Alhamdulilah akhir tahun 2017 

mendapatkan lagi proyek 1 RKB. Demikian sejarah singkat MIN DOHO 

mulai tahun 1959 sampai dengan 2017. 

2. Letak Geografis MIN 4 Madiun  

MIN Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun terletak di Daerah 

pinggiran/ pedesaan tepatnya di JL. Ki Hajar Dewantara No. 26 Doho RT 33 

RW 04. Secara Geografis merupakan daerah Pertanian yang berada di 

Wilayah selatan Kecamatan Dolopo. 

Struktur ekonomi masyarakat Doho adalah bidang pertanian, hampir 

80 persen masyarakatnya menekuni bidang pertanian. Hanya sebagian kecil 

yg berprofesi sebagai guru, TNI atau Polri. Sehingga dengan berdirinya MIN 
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di daerah tersebut diharapkan mampu menampung peserta didik yang 

notabene berpenghasilan ekonomi bawah/rendah.
45

 

3. Struktur Organisasi MIN 4 Madiun 

 

     

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1: 

Keterangan: 

 

: Garis Komando 

- - - - - - - - - - - - -  : Garis Koordinasi 
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4. Sarana dan Prasarana MIN 4 Madiun 

a. Tanah dan Halaman 

Tanah MIN Doho berasal dari pemerintah seluas 5358 M
2 

dan dari 

tanah wakaf  seluas 2565 M
2
. 

b. Gedung 

MIN 4 Madiun memiliki beberapa ruang untuk kegiatan belajar 

mengajar setiap hari, diantaranya adalah 8 ruang kelas dengan kondisi 

baik, 7 ruang kelas dengan kondisi rusak ringan, 1 ruang kepala madrasah 

dengan kondisi baik, 1 ruang guru dengan kondisi baik, 1 ruang tata usaha 

dengan kondisi baik, 1 ruang laboratotium komputer dengan kondidi baik, 

1 ruang perpustakaan dengan kondisi rusak ringan, 1 ruang UKS dalam 

kondisi baik, 2 ruang toilet guru dalam kondisi rusak ringan, dan 6 ruang 

toilet dalam kondisi rusak ringan.
46

  

5. Visi dan Misi MIN 4 Madiun 

a. Visi: 

“Unggul  Prestasi Bedasarkan Iman dan Taqwa serta Berbudaya 

Lingkungan’’. Indikator –indikatornya adalah: 

2) Unggul dalam pembinaan keagamaan Islam. 

3) Unggul dalam peningkatan prestasi UN dan UAMBN maupun 

UAMBD. 

4) Unggul dalam prestasi bahasa Arab/Inggris. 
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5) Unggul dalam prestasi olah raga. 

6) Unggul dalam prestasi kesenian 

7) Memiliki lingkungan madrasah yang nyaman dan kondusif untuk  

belajar. 

8) Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat 

b. Misi: 

1) Menumbuh kembangkan sikap dan amaliah keagamaan Islam. 

2) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga 

setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi 

yang dimiliki. 

3) Mengembangkan kemampuan berbahasa Arab dan Inggris untuk 

anak-anak. 

4) Membantu dan memfasilitasi setiap siswa untuk mengenali dan 

mengembangkan potensi dirinya ( khususnya bidang seni dn olah 

raga ) sehingga dapat dikembangkan secara lebih optimal 

5) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh 

warga madrasah baik dalam prestasi akademik maupun non 

akademik. 

6) Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, sehat, bersih, hijau 

dan   indah. 
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7) Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh 

Warga Madrasah dan Komite Madrasah.
47

 

6. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

MIN 4 Madiun memiliki beberapa tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan yang berjumlah 25 orang. Diantaranya 16 orang guru tetap 

(PNS), 4 orang guru tidak tetap, 2 orang pegawai tidak tetap, 1 orang 

penjaga sekolah, 2 orang tenaga kebersihan, dan 4 orang pelatih 

ekstrakurikuler. Untuk lebih jelasnya lihat di Lampiran 

7. Kegiatan Unggulan yang Telah Dilaksanakan 

a. Pembiasaan Pagi 

  Setiap pagi sebelum masuk kelas seluruh siswa/siswi MIN 

Doho berkumpul di halaman Madrasah untuk mengadakan pembiasaan 

pagi. Pembiasaan pagi diisi dengan kegiatan muatan lembaga sebagai 

program unggulan. Kegiatan ini meliputi: 1) Hafalan surat pendek (Juz 

30), 2) Hafalan hadist pilihan, 3) Hafalan Do’a sehari-hari, 4) Bahasa 

Arab, 5) Bahasa Inggris, 6) Peduli Lingkungan. 

b.  Makanan Sehat/Paguyuban 

 Makanan sehat adalah faktor penentu kesehatan siswa, MIN 

Doho sejak tahun 2010 telah mengadakan Ikrar bersama untuk 

membiasakan makanan sehat di madrasah dan meniadakan kantin/ 

penjual jajan liar di lingkungan madrasah yang biasa menjual makanan 
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tidak sehat (pentol, es, makanan instan). Makanan sehat ini dikoordinir 

oleh wali siswa tiap kelas dan dibawa secara bergiliran oleh siswa. 

Syarat makanan sehat yang menjadi menu siswa adalah bebas/tanpa 5 

P: 1) Tanpa bahan pengawet, 2) Tanpa bahan pemanis buatan, 3) 

Tanpa pengenyal, 4) Tanpa penyedap rasa, 5) Tanpa pewarna buatan. 

Dengan makanan sehat ini terbukti berbanding lurus dengan 

kualitas kesehatan siswa dan menjadi daya tarik pada penerimaan 

peserta didik baru MIN Doho. 

c. Robotika 

Robotika merupakan salah satu program ekstrakurikuler di MIN 

4 Madiun. Ekstrakurikuler robotika ini adalah ekstrakurikuler yang 

menambah pengetahuan dan wawasan siswa tentang cara merakit 

robot. 

8. Daftar Prestasi MIN 4 Madiun 

MIN 4 Madiun pernah meraih beberapa prestasi-prestasi di ranah 

kabupaten maupun provinsi. Salah satunya adalah juara 1 lomba MTQ putri 

pada tanggal 12 Januari 2017 di K3MI Kabupaten Madiun. Adapun presatsi-

prestasi lainnya dapat dilihat pada Lampiran.
48
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Latar Belakang Terbentuknya Paguyuban Orang Tua di MIN 4 Madiun 

Di MIN 4 Madiun yang dulunya bernama MIN Doho Dolopo terdapat 

berbagai program atau kegiatan untuk menunjang visi dan misi MIN 4 

Madiun untuk menciptakan generasi bangsa yang unggul dalam berbagai 

bidang. 

Paguyuban orang tua merupakan salah satu program unggulan yang 

dimiliki sekolahan ini. Paguyuban orang tua dibentuk sebagai salah satu upaya 

yang dilakukan untuk mendorong program adiwiyata. MIN 4 Madiun 

mendapatkan predikat adiwiyata sejak tahun 2009. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh Drs. F, selaku mantan kepala sekolah MIN 4 Madiun 

sebagai berikut: 

“Pada tahun 2009 mendapat predikat adiwiyata tingkat kabupaten, 

tahun 2010 dan 2011 mengajukan adiwayata tingkat provinsi tetapi 

gagal, baru tahun 2012 mendapatkan predikat adiwiyata tingkat 

provinsi dan langsung mengajukan tingkat nasional berhasil. Pada 

tahun 2013 MIN 4 Madiun resmi mendapat predikat Adiwiyata 

Mandiri.” 
49

 

 

Beliau juga menambahkan beberapa keterangan mengenai syarat 

mendapatkan predikat adiwiyata sebagai berikut:  

“Syaratnya ya, istilahnya seperti akreditasi ada instrumen-

instrumennya. Ada  4 instrumen yang harus dipenuhi yaitu: kebijakan, 

kurikulum, sarana dan prasarana serta partisipatif. Partisipatif itu 

bahwa dalam melaksanakan program adiwiyata itu melibatkan semua 

pihak, stakeholders yang ada dilibatkan semuanya”.
50
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Bu A, selaku wali kelas 5 A juga menambahkan bahwa paguyuban 

orang tua merupakan program pendukung untuk memaksimalkan predikat 

adiwiyata: 

“Paguyuban orang tua ini salah satu program yang ada di MIN 4 

Madiun. Program ini dibuat sebagai salah satu program pendukung 

untuk memaksimalkan gelar adiwiyata yang sudah diterima sekolah 

ini”.
51

 

 

Makanan sehat adalah faktor penentu kesehatan siswa, MIN 4 Madiun 

sejak tahun 2011 telah mengadakan Ikrar bersama untuk membiasakan 

makanan sehat di madrasah dan meniadakan kantin/ penjual jajan liar di 

lingkungan madrasah yang biasa menjual makanan tidak sehat (pentol, es, 

makanan instan). Makanan sehat ini dikoordinir oleh wali siswa tiap kelas dan 

dibawa secara bergiliran oleh siswa. Syarat makanan sehat yang menjadi 

menu siswa adalah bebas/tanpa 5 P: 1) Tanpa bahan pengawet, 2) Tanpa 

bahan pemanis buatan, 3) Tanpa pengenyal, 4) Tanpa penyedap rasa, 5) Tanpa 

pewarna buatan. Drs. F mengungkapkan bahwa: 

“Paguyuban orang tua mulai ada sejak tahun 2011. Setelah mendapat 

predikat adiwiyata kabupaten pada tahun 2009 diadakan evaluasi-

evaluasi apa saja kekurangan yang ada dan membuat kebijakan atau 

program untuk mendukung proses pengajuan adiwiyata tingkat 

provinsi. Pada tahun 2011 paguyuban orang tua sudah mulai 

dilaksanakan. Paguyuban orang tua ini dibentuk sebagai salah satu 

program pendukung untuk mendapatkan predikat adiwiyata provinsi. 

Sebagai pendukung partisipasi para orang tua murid dalam memenuhi 

salah satu 4 instrumen adiwiyata tadi. Sekolahan ingin mengadopsi 

salah satu sekolahan yang sudah menerapkan program ini yaitu SD Al 

Muslim Sidoarjo. Setelah melakukan rapat dengan komite sekolah, 
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langkah selanjutnya yaitu melakukan rapat dengan wali murid. Pada 

saat itu rapat wali murid dilakukan sebelum bulan ramadhan. Dari 

pihak sekolah mengundang ahli gizi dari RSUD Dolopo untuk 

menyampaikan penting makanan sehat dan bahayanya makanan yang 

tidak sehat. Dan para wali murid pun tenyata sudah menyadari 

pentingnnya makanan sehat. Kalau makanan yang di konsumsi anak-

anaknya terjamin, maka anak-anaknya pun akan tetap sehat tidak 

mudah sakit. Jika anak sehat lingkungan sehat otomatis kualitas 

pendidikan akan meningkat. Para wali murid pun sepakat untuk 

melaksanakan paguyuban orang tua ini. Hal itu dipekuat dengan 

penjelasan dokter ahli gizi yang memberikan data –data tentang kasus 

bahaya makanan tidak sehat. Selain itu, pertimbangan dari sampah 

yang dihasilkan setiap hari. Jika seorang siswa membeli jajan sekali 

maka menghasilkan 1 sampah, dan jumlah murid di MIN 4 Madiun 

sekitar 300 siswa, maka dalam sehari pun dapat menghasilkan 300 

sampah dan itu pun berlangsung setiap hari, dan yang di untungkan 

para pedagang. Sedangkan sekolah adiwiyata itu diharapkan dapat 

mengolah atau mengurangi jumlah sampah yang ada”.
52

 

 

Wali kelas 1 A Bu. St juga menambahkan mengenai makanan yang 

mengandung 5P sebagai berikut: 

“Terkait makanan tidak sehat yang mengandung 5P(pengawet, 

pengenyal, pewarna, pemanis dan perasa) banyak penjual yang 

menjual makanannya tanpa memperhatikan kebersihan dan 

kandungannya ternyata sangat membahayakan para siswa yang 

memakannya. Dengan pertimbangan itu sekolah dan para orang tua 

siswa sepakat membentuk paguyuban ini untuk menjamin kesehatan 

para anak-anaknya. Setelah itu orang tua bergilir membuatkan 

makanan sesuai dengan anaknya. Untuk mendukung program ini, 

sekolah juga melarang para siswa membawa uang saku. Pada awalnya 

satu minggu dua minggu masih ada siswa yang membawa uang saku. 

Tapi terus diingatkan dan jika masih ada yang tetap membawa maka 

akan di ambil dan dimasukkan ke tabungan anak itu”.
53

 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa paguyuban 

orang tua terbentuk sebagai salah satu upaya untuk mendorong predikat 
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adiwiyata yang sudah diperoleh MIN 4 Madiun sejak tahun 2009 mulai 

tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan mandiri. Selain itu paguyuban ini 

dibentuk sebagai sarana untuk menjaga kesehatan anak dan menciptakan 

suasana belajar yang peduli dengan lingkungan dan dapat meningkatkan mutu 

pendidikan yang ada di MIN 4 Madiun. 

 

2. Upaya yang Dilakukan Paguyuban Orang Tua Dalam Meningkatkan 

Mutu Pendidikan di MIN 4 Madiun 

Dengan adanya paguyuban orang orang tua ini diharapkan dapat 

meningkatkan mutu pendidikan yang ada di MIN 4 Madiun ini. Oleh karena 

ini paguyuban orang tua ini memiliki beberapa kebijakan. Hal ini di 

ungkapkan oleh Drs. F sebagai berikut: 

“Langkah awal yang kami lakukan yaitu membuat kebijakan-

kebijakan yang mendukung paguyuban tersebut. Kebijakan tersebut 

yaitu anak-anak dilarang membawa uang saku dan tidak boleh jajan 

sembarangan, para wali murid membuat makan bergilir sebagai 

gantinya, dan larangan bagi pedagang untuk tidak berjualan diarea 

sekolah”.
54

 

 

Selain itu pembentukan pengurus baik tingkat sekolahan atau setiap 

kelas untuk mempermudah menjalankan paguyuban ini. Hal ini di ungkapkan 

oleh Drs. F sebagai berikut: 

“Dari setiap kelas ada ketua, sekretaris dan bendara. Dan dari Tingkat 

sekolah ada ketua paguyuban orang tua, sekretaris dan bendahara 

juga”.
55
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Orang tua diberi tugas untuk membuat makanan untuk anaknya sesuai 

jadwal yang telah dibuat. Bu M selaku orang tua siswa kelas 5 A, 

mengungkapkan: 

“Ya ketika mendapatkan jatah giliran, orang tua harus membuatkan 

makanan untuk satu kelas anaknya. Jadwal juga sudah dibuat oleh wali 

kelas. Kita membuat makanan 2 jenis yaitu nasi dan jajan. Menu 

makannya pun juga dibebaskan yang penting sehat. Setelah selesai 

membuat makanan dan semua sudah siap baru diantar ke sekolahan”.
56

 

 

Bu. Z salah satu orang tua siswa kelas 2 A menambahkan: 

“Tugas para wali murid membuatkan makanan untuk anak satu kelas 

anaknya. Semua juga sudah di jadwal jadi lebih mudah, para orang tua 

juga tidak bingung. Sebelum istirahat pertama makanan harus sudah di 

antar ke kelas masing-masing. Kadang jika ada orang tua yang 

mempunyai hajatan, mereka membawa makanan yang banyak untuk 

anak dan teman kelasnya sekaligus untuk bapak guru. Biasanya kita 

juga di undang ke sekolahan untuk berdiskusi dan dilibatkan langsung 

dalam membuat kebijakan yang ada”.
57

 

 

Orang tua harus mengantarkan makanan yang dibuatnya ke sekolahan 

sebelum jam istirahat pertama. 

“Pada hari Senin pukul 08.00 WIB saya datang ke MIN 4 Madiun. 

Proses pembelajaran sudah dimulai, anak sudah di dalam kelas mereka 

masing-masing. Yang jam pelajarannya PJOK diluar karena 

pembelajarannya dilakukan di luar kelas. Sejak pukul 08.00 WIB ada 

orang tua yang bergantian datang ke sekolahan dan membawa tas yang 

berisikan makanan.
58

 

 

Pada saat jam istirahat berbunyi pukul 09.20 WIB anak-anak langsung 

mengambil makanan yang diantar orang tua tadi. 
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“Pada saat bel istirahat berbunyi, anak langsung mengambil makanan 

yang ada di dalam tas akan tetapi tetap dalam pengawasan wali kelas 

masing-masing. Setelah mendapat makanan yang ditempatkan 

ditempat makanan yang satu kelas memiliki warna sama akan tetapi 

beda dengan kelas lain, mereka mencuci tangan dengan sabun di 

tempat wastafel yang ada di depan kelas mereka masing-masing. 

Mereka berkumpul dengan teman yang lain dan memilih tempat yang 

teduh diluar kelas seperti dibawah pohon. Mereka makan bersama 

dengan lahapnya dan penuh dengan canda tawa. Setelah selesai makan 

mereka mencuci tempat makan tadi dan mengembalikan ke tas dalam 

keadaan bersih. Setelah itu mereka minum dari air galon yang 

disediakan di setiap kelas. Setelah selesai baru mereka bermain sampai 

bel masuk berbunyi. Pada pukul 11.20 WIB waktu istirahat kedua, 

mereka kembaali makan akan tetapi hanya berupa jajan ringan seperti 

donat, lumpia, arem-arem dan lain-lain.
59

 

 

Jenis makanan yang dibuat orang tua pun juga bervariatif. Ada 2 jenis 

makanan yang harus dibuat oleh orang tua yaitu nasi beserta lauk dan jajanan. 

Nasi untuk dimakan pada saat jam istirahat pertama dan jajanan untuk 

istirahat ke dua. Bu. A selaku wali kelas 5 A mengungkapkan: 

“Jadi setiap kelas ada jadwal masing-masing yang mendapat jatah 

giliran. Setiap orang tua mendapatkan giliran sekali dalam sebulan 

untuk membuatkan makanan sejumlah murid yang ada di kelas 

anaknya tersebut. Ada 2 jenis makanan yang harus dibuat yaitu makan 

nasi beserta lauk dan jajan buat sendiri. Nasi dan lauknya dimakan saat 

istirahat pertama dan jajan itu dimakan untuk istirahat kedua. Untuk 

sekarang semua kelas sudah mempunyai tempat makan sendiri jadi 

tidak perlu dibungkus. Pada saat akan pulang, siswa yang orang tuanya 

mendapat giliran untuk besok akan membawa pulang tempat makan 

yang sudah ada hari ini dan begitu pun seterusnya”.
60

 

 

Bu. L wali kelas 6 A menambahkan: 
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“Kalau ketentuan menu makanan itu tergantung kebijakan perkelas. 

Ada kelas yang menu makanannya dijadwal oleh wali kelasnya, akan 

tetapi ada juga kelas yang memberi kebebasan pada orang tua untuk 

membuat menu makan. Yang paling penting makanan itu bersih dan 

sehat yang tidak mengandung 5P”.
61

 

 

Siswa-siswi juga mengungkapkan kalau ada 2 jenis makanan yang 

mereka makan dan mereka saangat senang dengan adanya makanan bergilir 

ini. Nanda siswa kelas 6 B mengatakan: 

“Ada 2, makan nasi dan jajan. Istirahat pertama makan nasi dan 

istirahat kedua makan jajan. Setiap hari bisa makan kenyang, bisa 

makan bersama teman-teman dan badan menjadi sehat”.
62

 

 

Bagas siswa kelas 1B juga menambahkan: 

“2 jenis makanan, makan nasi,  lauk dan jajan. Dengan adanya 

makanan bergilir ini menjadi sehat dan tidak gampang sakit, tidak 

jajan sembarangan bisa makan kenyang”.
63

 

 

Fathatun Nadi Riani siswa kelas 3 C menuturkan: 

“2 jenis, makan nasi di jam istirahat pertama dan jajan untuk jam 

istirahat kedua. Makanan dengan menu yang yang berbeda-beda setiap 

harinya, dan tidak gampang sakit karena tidak jajan sembarangan”.
64

 

 

Para orang tua sangat mendukung program ini, karena mereka juga 

ikut bertanggung jawab dalam mejaga kesehataan anak ketika di sekolahan. 

Dan paguyuban ini memberikan pengaruh yang besar untuk anak-anak 

mereka. Bu. M orang tua siswa kelas 5 A mengatakan: 
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“Saya sangat mendukung program itu. Demi menjaga kesehatan anak 

agar terhindar dari bahaya makanan yang sekarang sudah di campur 

dengan berbagai bahan yang berbahaya. Selain itu, dengan adanya 

program ini saya dapat langsung melihat anak saya belajar di 

sekolahan ketika mengantar makanan ke kelas. Dan saya juga tidak 

khawatir akan apa yang mereka makan di sekolahan karena makanan 

sudah terjamin sehat. Anak saya menjadi lebih sehat dan tidak 

gampang sakit. Selain itu anak saya juga lebih rajin belajar dan nilai 

ujiannya pun juga mengalami peningkatan. Program ini memiliki 

banyak manfaatnya, makanan terjamin dan ikut mengurangi sampah di 

sekolahan”.
65

 

 

Bu. Z selaku wali murid kelas 2 A juga mengungkapkan bahwa: 

“Bagus sekali, karena program ini hanya ada di sekolahan ini. Belum 

ada sekolahan lain yang mampu menerapkan program ini. Program ini 

dapat sebagai daya tarik dari sekolahan ini. Dengan adanya program 

ini hubungan antara para wali murid dengan pihak sekolah menjadi 

sangat terbuka. Sangat terbuka dalam semua kebijakan. Pengawasan 

terhadap anak pun juga semakin mudah. anak saya tidak jajan 

sembarang karena di sekolahan dilarang membawa uang saku dan 

tidak ada penjual. Dengan makanan yang terjamin anak saya juga lebih 

sehat, selalu semangat dalam belajar. Anak saya yang sudah lulus dari 

sini dan melanjutkan ke sekolahan yang biasa yang tidak ada program 

seperti ini, sekarang lebih gampang sakit. Karena disana bebas mau 

beli jajan apa saja jadi tidak terkontrol. Saya juga sudah mengusulkan 

agar sekolah tersebut juga membuat program semacam ini, tapi sampai 

sekarang juga tidak ada perkembangannya”.
66

 

 

Selain itu ada beberapa kendala pada awal pelaksanan program 

paguyuban orang tua ini. Drs. K mengungkapkan: 

“Kalau kendala hanya diawal-awalnya saja. Pada awalnya banyak 

anak yang tidak suka dengan makanan yang dibawa orang tua. Akan 

tetapi setelah berjalan dan melalui proses akhirnya anak pun jadi suka 

dengan semua jenis makanan yang dibawa orang tua. Selain itu dari 

pihak pedagangnya yang tetap berjualan akan tetapi lama-lama mereka 

juga pergi sendiri. Jika ada makanan yang sisa pun juga tidak di buang, 
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akan tetapi diberikan kepada salah satu keluarga di kelas tersebut  yang 

kurang mampu. Agar anak tidak bosan setiap kelas juga mempunyai 

kebijakan masing-masing dalam menentukan menu makanannya. Wali 

kelas pun sekarang juga ikut membuat atau diikutkan dalam jadwal 

giliran, sehingga semuanya bekerja sama untuk menjalankan program 

paguyuban ini dengan baik”.
67

 

 

Bu, A selaku wali kelas 5 A juga menambahkan: 

“Kendala pasti ada pada saat awal-awalnya saja. Dari pihak pedagang 

sangat tidak menerima dengan adanya kebijakan ini. Siswa dilarang 

membawa uang saku sehingga siswa tidak dapat membeli jajan. Selain 

itu untuk yang kelas 1 dan 2, karena mereka masih kecil dan manja, 

wali kelasnya harus menyuapi mereka karena mereka sangat sulit 

untuk makan. Akan tetapi setelah paguyuban itu berjalan semua 

kendala itu dapat teratasi dan manfaatnya pun dapat dirasakan oleh 

semua pihak yang bersangkutan”.
68

 

 

Drs. F juga mengungkapkan tentang kendala ini: 

“Kendala yang pertama datang dari para pedagang. Pihak sekolah 

mengundang para pedagang untuk rapat. Pihak sekolah menjelaskan 

bahwa para siswa di larang membawa uang saku dan membeli jajan 

sembarangan. Dan akhirnya para pedagang pun mengerti dengan 

kebijakan tersebut. Termasuk kantin sekolah pun juga  ditutup karena 

kebijakan itu. Selain itu kendala lain yaitu ketika orang tua lupa bahwa 

hari itu mendapat giliran, sehingga wali kelas yang mencarikan 

makanan untuk siswanya”.
69

 

 

Berbagai manfaat dapat dirasakan setelah program paguyuban orang 

tua ini berjalan. Manfaat dari segi kesehatan, kebersihan, dan keagamaan. Drs. 

F menjelaskan bahwa: 

“Setelah paguyuban orang tua ini berjalan banyak manfaat yang 

diperoleh. Dipastikan anak itu makan dan kenyang, karena anak-anak 
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usia MI itu sangat sulit makan apalagi yang kelas 1 dan 2, padahal 

pada usia-usia ini anak sedang mengalami pertumbuhan yang sangat 

baik atau usia emas tumbuh dan berkembangnya dalam hal psikis 

maupun fisik. Jika makanan yang dikonsumsi tidak sehat makan 

tumbuh dan perkembangannya pun akan mengalami hambatan atau 

gangguan. Selain itu dapat mengendalikan sampah seperti yang saya 

jelaskan tadi. Manfaat selanjutnya yaitu ada nilai sedekah dari sisi 

agama. Setiap hari para orang tua secara bergiliran membuatkan 

makanan anaknya, hal itu mengandung pahala sedekah apalagi yang 

diberi sedekah adalah orang yang menuntut ilmu maka pahalanya 

semakin banyak. Kemudian bisa menambah nafsu makan anak dan 

dapat memenuhi kebutuhan gizi setiap harinya. Dengan menu yang 

dibuat para orang tua yang berbeda-beda maka akan ada beragam gizi 

yang dapat dikonsumsi anak setiap harinya”.
70

 

 

Dengan berbagai manfaat yang telah dirasakan, ternyata program ini 

memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap siswa, sekolahan dan upaya 

peningkatan mutu pendidikan di MIN 4 Madiun. Bu. E wali kelas 4 A 

memaparkan bahwa: 

“Banyak sekali pengaruh atau manfaatnya untuk siswa itu sendiri. 

Yang pasti makanan anak pun terjamin dan sudah pasti sehat, 

kebutuhan gizi pun akan terpenuhi karena menu makanan yang 

beragam setiap harinya. Selain itu, pada saat bel istirahat berbunyi 

semua siswa langsung mengambil makanan mereka masing-masing 

dan mereka pun makan secara bersama dengan teman sekelasnya 

maupun kelas lainnya. Dan setelah mereka selesai makan setiap siswa 

akan langsung mencuci tempat makan mereka tadi dan mengembalikan 

ke tempat semula dalam keadaan bersih hal ini dapat melatih tanggung 

jawab siswa”.
71

 

 

Bu. L selaku wali kelas 6 A menambahkan: 

“Pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Ada salah satu orang tua 

yang takut kalau tidak mampu untuk membuatkan makanan karena 
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keadaan ekonomimya. Akan tetapi hal itu dapat diselesaikan secara 

bersama, salah satu anggota paguyuban yang merasa mampu dengan 

senang hati akan membantu keluarga yang kurang mampu, sehingga 

anak-anak akan tetap mendapat jatah makan pada hari itu”.
72

 

Bu. S wali kelas 1 A juga menjelaskan: 

“Dengan adanya paguyuban ini banyak orang tua yang mendaftarkan 

anaknya  ke sekolahan ini karena selain mutunya yang baik ternyata 

juga tertarik dengan program paguyuban ini. Setelah berjalan program 

ini, orang tua merasakan bahwa anaknya jarang sakit dan nafsu 

makannya bertambahan. Selain itu membiasakan siswa untuk belajar 

bersosial dengan temannya dan tidak tamak. Dengan beragam jenis 

makanan yang setia hari berbeda-beda setiap kelas ternyata tidak 

menimbulkan rasa iri dan menerima makanan yang ada”.
73

 

 

Dengan keadaan mutu pendidikan yang sudah bagus dan di 

maksimalkan dengan adanya program paguyuban orang tua dapat 

memudahkan upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan di MIN 4 Madiun. 

Drs. K kepala sekolah menjelaskan akan hal itu: 

“Untuk MIN 4 Madiun ini, Alhamdulillah keadaan mutu disini sudah 

bagus. Dilihat dari banyaknya prestasi yang dapat di raih siswa-siswi 

di berbagai kejuaraan. Selain itu, sarpras disini juga sudah cukup 

memadai, disini juga memiliki kebun sendiri. Selain itu disini juga 

punya program unggulan yang dapat menarik para orang tua untuk 

mendaftarkan anaknya sekolah disini yaitu adanya paguyuban orang 

tua dan beberapa ekstrakulikuler seperti robotika, qiroah, banjari dll. 

Dengan adanya paguyuban orang tua ini, anak menjadi mudah 

dikendalikan atau tidak liar. Karena dengan adanya paguyuban ini 

pedagang dilarang berjualan di area sekolah, sehigga anak tidak bisa 

jajan sembarangan atau keluar ke area sekolah untuk membeli jajan. 

Jadi pada saat jam istirahat anak-anak tidak akan lari keluar sekolah 

untuk membeli jajan akan tetapi mereka akan makan dari makanan 

yang dibawakan oleh orang tua dari kegiatan paguyuban tadi. Selain 

itu makanan yang dibuat orang tua juga pasti baru atau fress, sehingga 

terjamin keamanannya. Dengan demikinan anak akan terjamin 
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kesehatannya dan diharapkan akan menambah semangat belajar 

mereka. Dalam hal lain, dengan adanya paguyuban ini dapat 

mungurangi jumlah sampah yang ada di sekolahan ini, hanya tinggal 

sampah-sampah seperti daun itu saja”.
74

 

 

Drs. F juga menjelaskan bahwa: 

“Dengan adanya paguyuban ini ternyata dapat meningkatkan mutu 

pendidikan. Dilihat dari hasil ujian, tryout dan banyaknya prestasi anak 

akademik maupun non akademik yang diperoleh serta tingkat 

kelulusan 100% setiap tahunnya”.
75

 

 

Bu. L wali kelas 6 A menambahkan bahwa paguyuban orang tua 

memiliki pengaruh yang besar terhadap mutu pendidikan: 

“Sangat besar, sangat berpengaruh pada mutu pendidikan disini. 

Dengan makanan yang terjamin dan lingkungan yang bersih serta 

adanya partisipasi orang tua dalam membuat kebijakan di sekolahan, 

dapat menciptakan kondisi atau lingkungan belajar yang sangat 

kondusif. Dan hasilnya nilai ujian para murid pun baik-baik, 

banyaknya prestasi yang diperoleh para siswa-siswa”.
76

 

 

Bu. E wali kelas 4 A mengatakan bahwa: 

“Sudah pasti itu, ya itu tadi dilihat dari manfaat yang begitu banyak, 

secara tidak langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Anak 

yang sehat, belajarnya pun juga akan rajin dan semangat. Selain itu 

keadaan lingkungan sekolah yang bersih dari sampah juga akan 

membuat para anak terjaga kesehatannya. Dengan begitu prestasi anak 

akan semakin meningkat, nilai-nilai ujian juga bagus dan banyak 

prestasi yang dapat diraihnya”.
77
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BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Analisis Data Latar Belakang Terbentuknya Paguyuban Orang Tua di MIN 

4 Madiun 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jajanan berarti 

kudapan atau panganan yang dijajakan. Menurut food and Agriculture 

Organization (FAO) jajanan atau yang di kenal street food didefinisikan sebagai 

makananan dan minuman yang dipersiapkan atau dijual oleh pedagang kaki lima 

di jalanan dan di tempat-tempat keramaian umum lain yang dapat langsung 

dimakan atau langsung dikonsumsi. 

Dari pengertian diatas makanan jajajan banyak dijual di tempat keramaian 

umum tempat orang berkumpul seperti sekolahan. Sekolahan menjadi tempat 

yang menguntungkan bagi para pedagang untuk menjual jajanannya. Anak 

sekolah biasanya menyukai jajanan yang mencolok warnanya, menggiurkan dan 

menggoda mereka untuk membelinya tanpa memperhatikan kebersihan dan 

kandungan didalam makanan itu. Anak sekolah belum mengerti cara memilih 

jajanan yang sehat sehingga berakibat buruk pada kesehatannya sendiri. Anak 

membeli jajan menurut kesukaan mereka sendiri tanpa memikirkan bahan-bahan 

yang terkandung di dalamnya.  

Makanan jajanan memang memiliki peran penting dalam memberikan 

asupan energi dan gizi bagi anak-anak sekolah. Jajanan anak sekolah yang 
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kurang terjamin kesehatannya dapat berpotensi menyebabkan keracunan, 

gangguan pencernaan, dan jika berlangsung lama akan menyebabkan kematian. 

Selain itu makanan jajanan yang tidak sehat dapat menyebabkan menurunnya 

semangat belajar dan prestasi anak di sekolahan terganggu. Oleh karena itu perlu 

diadakan sosialisasi untuk memberikan pengetahuan tambahan kepada para 

orang tua maupun anak-anak mengenai pentingnya makanan yang sehat. 

Pihak MIN 4 Madiun mengundang seluruh para orang tua untuk 

sosialisasi bahayanya makanan yang tidak sehat dan solusinya. Pihak sekolah dan 

puskesmas setempat bekerja sama untuk memberikan pengetahuan dan 

pemikiran kepada para orang tua siswa tentang pentingnya makanan sehat dan 

bahayanya makanan yang tidak sehat. Pihak sekolah memberikan inisiatif untuk 

membuat program paguyuban orang tua sebagai solusi atas masalah tadi.  Pada 

tahun 2011 pihak sekolah dan orang tua telah membuat kesepakatan bersama 

untuk membuat program paguyuban orang tua yang salah satu kegiatan utamanya 

adalah membiasakan makanan sehat di madrasah dan meniadakan kantin/ penjual 

jajan liar di lingkungan madrasah yang biasa menjual makanan tidak sehat 

(pentol, es, makanan instan). Makanan sehat ini dikoordinir oleh wali siswa tiap 

kelas dan dibawa secara bergiliran oleh siswa. Syarat makanan sehat yang 

menjadi menu siswa adalah bebas/tanpa 5 P: 1) Tanpa bahan pengawet, 2) Tanpa 

bahan pemanis buatan, 3) Tanpa pengenyal, 4) Tanpa penyedap rasa, 5) Tanpa 

pewarna buatan. 
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Paguyuban orang tua dibentuk selain untuk membiasakan makanan di 

lingkungan sekolah, juga sebagai salah satu upaya untuk mendorong program 

adiwiyata. MIN 4 Madiun mendapatkan predikat adiwiyata pertama pada tahun 

2009 untuk tingkat kabupaten. Selanjutnya pada tahun 2012 mendapatkan dua 

predikat yaitu adiwiyata tingkat provinsi dan nasional. Dan pada tahun 2013 

MIN 4 Madiun resmi mendapat predikat adiwiyata mandiri. 

 Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat yang baik 

dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma 

serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan 

hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan 

program Adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab 

dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola 

yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai 

tujuan program Adiwiyata, maka di tetapkan 4 (empat) komponen program yang 

menjadi kesatuan utuh dalam mencapai sekolah Adiwiyata. Keempat komponen 

tersebut adalah kebijakan berwawasan lingkungan, pelaksanaan kurikulum 

berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif dan pengelolaan 

sarana pendukung ramah lingkungan. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa program paguyuban 

orang tua dibentuk untuk mejaga kesehatan anak dan menjamin keamanan 

makanan yang anak konsumsi selama di sekolahan. Selain itu program 

paguyuban orang tua dibentuk sebagai salah satu upaya yang dilakukan sekolah 
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untuk mendorong program atau predikat adiwiyata yang telah diraih MIN 4 

Madiun. 

B. Analisis Data Upaya Yang Dilakukan Paguyuban Orang Tua Dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan di MIN 4 Madiun 

Peran serta orang tua yaitu suatu proses dimana orang tua menggunakan 

segala kemampuan mereka, guna keuntungan mereka sendiri, anak-anaknya, dan 

program yang dijalankan anak itu sendiri. Orang tua, anak dan program sekolah 

semuanya merupakan bagian dari suatu proses. Namun, fokus pada interaksi 

orang tua/anak/keluarga adalah orang tua, sedangkan pendidik anak harus 

bekerja sama dengan orang tua apabila ingin berhasil. 

Orang tua atau masyarakat juga merupakan salah satu bagian dari 

Stakeholders sekolah. Satuan pendidikan (sekolah) yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat akan selaalu menghadapi tekanan, baik yang 

berasal dari luar institusi sekolah maupun dari dalam. Unsur-unsur tersebut tidak 

selalu menekan sekolah, ada kalanya unsur-unsur tersebut malah memberi 

peluang yang justru akan meningkatkan mutu sekolah. Tugas sekolah membina 

hubungan yang baik dengan pihak-pihak tersebut melalui suatu proses 

komunikasi. Pihak-pihak tersebut adalah khalayak sasaran kegiatan sekolah yang 

disebut stakeholders yaitu setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar 

institusi sekolah yang mempunyai peran menentukan peningkatan mutu sekolah. 
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Stakeholders terdiri atas berbagai kelompok penekan (pressure grup) yang mesti 

dipertimbangkan oleh sekolah. 

Secara umum Stakeholders sekolah dapat dikelompokkan menjadi dua 

bagian yakni stakeholders internal dan stakeholders eksternal. Stakeholders 

internal relatif mudah untuk dikendalikan dan pekerjaan untuk komunikasi 

interen bisa diserahkan pada bagian lain seperti wakil kepala sekolah atau 

dirangkap langsung oleh kepala sekolah. Ketika iklim demokrasi dan 

pemberdayaan tumbuh dengan baik di Indonesia, munculah persaingan antar 

sekolah sejenis tidak hanya mengangkat calon-calon peserta didik terbaik atau 

mempertahankannya, tetapi juga menangkap dan mempertahankan manajer 

sekolah, guru dan tenaga kependidikan serta karyawannya yang sudah teruji 

mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas sekolah. Sedangkan 

stakeholders eksternal adalah unsur-unsur yang berada di luar kendali sekolah 

(uncontrollable).  

Peserta didik dan orang tua peserta didik sebagai konsumen sekolah 

adalah raja yang mempunyai hak untuk memilih layanan belajarnya sendiri. 

Peserta didik dan orang tua peserta didik banyak diperebutkan oleh sekolah, 

sedikit sekali sekolah yang bisa membujuk pemerintah untuk menerbitkan 

peraturan yang menguntungkan sekolah. Sering timbul salah paham pada 

masyarakat awam bahwa ruang lingkup pekerjaan hubungan masyarakat dengan 

sekolah terbatas pada stakeholders eksternal saja tidaklah benar, karena 

hubungan sekolah dengan masyarakat adalah membina hubungan serasi dan 
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saling percaya, baik dengan pihak-pihak luar institusi sekolah, maupun pihak-

pihak yang dalam institusi sekolah melalui proses komunikasi yang baik. Peran 

serta masyarakat dalam peningkatan mutu pelayanan diperlukan agar kondisi 

sekolah berada di atas standar minimal dan program peningkataan mutu 

pendidikan dicapai. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan tidak hanya 

kewajiban pemerintah, sekolah dan guru, akan tetapi juga merupakan tanggung 

jawab keluarga dan masyarakat. Masyarakat diharapkan berperan serta dalam 

melaksanakan dan menyelenggarakan pendidikan, terutama dalam mendidik 

moral, norma dan etika yang sesuai agama dan kesepakatan masyarakat. Siswa 

belajar di sekolah dalam waktu terbatas, sedangkan waktu terbanyak berada di 

rumah dan masyarakat, sehingga pendidikan harus diproses melalui tiga pusat 

yaitu sekolah, rumah dan masyarakat. Jadi antara sekolah, keluarga dan 

masyarakat serta stakeholders yang ada harus bersinergi dan saling bekerja sama 

untuk memajukan pendidikan. Peran serta dan komunikasi yang baik antara 

semua pihak yang terlibat sangat di perlukan agar tercipta kondisi sekolah stabil 

dan upaya meningkatkan mutu pendidikan dapat tercapai. 

Mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam 

mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan 

belajar seoptimal mungkin. Menurut Kementrian Nasional sebagaimana dikutip 

Mulyasa, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Input 

pendidikan merupakan sesuatu yanh harus tersedia karena dibutuhkan demi 
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berlangsungnya suatu proses. Sementara proses pendidikan merupakan 

berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Selanjutnya, output pendidkan 

adalah kinerja sekolah, yaitu prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses dan 

perilaku sekolah. Oleh sebab itu, mutu dalam dunia pendidikan dapat dinyatakan 

lebih mengutamakan pada keberadaan siswa. Dengan kata lain, program 

perbaikan sekolah dilakukan secara lebih kreatif dan kontruktif. 

Secara tradisional ukuran mutu atas keluaran sekolah adalah prestasi 

siswa. Ukuran dasarnya adalah hasil ujian. Bila hasil ujian bertambah baik, maka 

mutu pendidikan pun membaik. Para profesional pendidikan mesti belajar 

mengukur mutu. Mereka perlu memahami pengumpulan dan analisa data yang 

diperlukan dalam proses yang sedang kita bahas ini. Begitu mereka belajar 

mengumpulkan dan menganalisa data, para profesional pendidikan itu pun dapat 

mengukur dan menunjukkan nilai tambah pendidikan. 

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan mutu pendidikan adalah 

kualitas atau ukuran baik atau buruk proses pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia untuk 

mendekatkan diri kepada Tuhan melalui upaya bimbingan, pengajaran dan 

pelatihan. Mutu di bidang pendidikan meliputi mutu input, proses, output dan 

outcome. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses 

pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana pembelajaran yang 

aktif, kreatif, dan menyenangkan. Output dinyatakan bermutu jika hasil belajar 

akademik dan non akademik siswa tinggi. Outcome dinyatakan bermutu apabila 
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lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar, semua pihak mengakui 

kehebatan lulusan dan merasa puas. 

MIN 4 Madiun dalam menjalin hubungan dengan masyarakat melalui 

program paguyuban orang tua merupakan daya tarik dari sekolahan ini. 

Paguyuban orang tua adalah salah satu program yang dijalankan oleh orang tua 

dan pihak sekolah dalam upaya menjamin kesehatan anak selama disekolah dan 

meningkatkan mutu pendidikan dengan berbagai kebijakan yang diterapkannya. 

Kebijkakan dari program paguyuban orang tua yaitu kegiatan makanan 

bergilir, siswa dilarang membawa uang saku, penutupan kantin sekolah dan 

pelarangan berjualan di area sekolah serta pertemuan rutin paguyuban orang tua. 

Agar semua terkoordinir dengan baik maka di bentuk pengurusan paguyuban 

orang tua. Wali kelas sebagai ketua pengurus paguyuban orang tua di kelasnya 

masing-masing yang beranggotakan para orang tua murid. 

Kantin sekolah di tutup dan para pedagang dilarang berjualan di aera 

sekolah serta siswa dilarang membawa uang saku. Sebagai gantinya Setiap kelas 

dibuatkan jadwal paguyuban orang tua yang dikoordinir oleh wali kelas masing-

masing. Orang tua yang mendapatkan giliran hari itu harus membuat makanan 

sejumlah murid yang ada di kelas anaknya. Ada 2 jenis menu makanan yang 

harus dibuat yaitu nasi beserta lauknya dan jajanan yang dibuat sendiri. Untuk 

jenis menu yang harus dibuat setiap kelas memiliki kebijakan sendiri. Yang 

paling penting makanan yang dibuat harus bersih dan tidak mengandung 

5P(pengawet, pengenyal, pewarna, pemanis dan perasa). Ada kelas yang diberi 
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kebebasan dalam membuat menu makanan dan ada juga kelas yang dibuat jadwal 

menu makanan yang dibuat bervariatif agar anak tidak bosan. Setiap orang tua 

harus mengantarkan makanannya sebelum jam istirahat pertama. Setiap kelas 

memiliki tempat makan yang bebeda agar mudah membedakannya. 

Pada saat jam istirahat pertama pukul 09.20 anak-anak langsung 

mengambil makanan yang telah dibawa orang tua tadi dengan pengawasan wali 

kelas masing-masing. Setelah mendapat makanan, siswa mencuci tangan di 

wastafel yang ada di depan kelas mereka masing-masing. Bersama siswa lain 

mereka mencari tempat yang teduh seperti dibawah pohon, mereka duduk 

bersama dan menikmati makanan sampai habis dan kenyang. Setelah selesai 

makan, siswa mencuci tempat makan tadi dan mengembalikan ketempat semula 

dalam keadaan bersih. Dan pada saat istirahat kedua pukul 11.30 siswa 

mengambil makanan lagi tapi beruapa jajanan ringan seperti roti, lumpia, arem-

arem dan lain-lain. Dan untuk minumnya setiap kelas sudah disediakan air galon 

masing-masing. Setelah selesai makan, mereka langsung pergi ke masjid untuk 

melaksanakan sholat dhuhur berjamaah. 

Pada awal pelaksanaan program paguyuban orang tua ini muncul 

beberapa kendala. Kendala utama datang dari para pedagang yang merasa 

dirugikan dengan adanya kebijakan ini. Pihak sekolah mengundang para 

pedagang untuk berdiskusi bersama. Setelah pihak sekolah menjelaskan 

kebijakan yang mereka terapkan, akhirnya para pedagang dapat menerima 

kebijakan tersebut dan memilih berjualan di tempat lain. Selain itu, pada awal 
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kebijakan tentang larangan membawa uang saku, masih banyak ditemukan para 

siswa yang membawa uang saku. Pihak sekolah mengadakan pengecekan secara 

rutin pada setia siswa untuk memastikan tidak menbawa uang saku. Jika siswa 

ditemukan membawa uang saku maka uang itu akan di ambil dan di masukkan 

dalam tabungan siswa tersebut. Pada awalnya banyak siswa yang tidak suka dan 

tidak mau makan dengan makanan yang dibuat pada hari itu. Akan tetapi wali 

kelas dengan sabar menasehati anak tersebut bahkan sampai menyuapinya. 

Setelah berjalannya waktu siswa menjadi mau makan dengan makanan yang ada 

saat itu. Dan jika ada makanan yang sisa maka akan diberikan kepada salah satu 

keluarga yang kurang mampu yang ada di kelas itu. Kendala-kendala yang 

muncul dapat teratasi seiring proses berjalannya paguyuban orang tua ini. 

Banyak manfaat yang di rasakan dengan adanya paguyuban orang tua ini. 

Diantara yaitu kesehatan anak menjadi terjamin anak tidak jajan sembarangan. 

Dengan pengawasan wali murid, anak dipastikan makan dan kenyang. Dengan 

makan secara bersama diharapkan dapat menambah nafsu makan anak. Dengan 

berbagai macam menu makanan yang sangat bervariatif setiap harinya, 

kebutuhan gizi anak akan terpenuhi dengan baik. Selian itu, mengajarkan anak 

untuk hidup bersosial dengan cara makan bersama dengan teman mereka bahkan 

dengan kelas lain. Setelah siswa selesai makan harus mencuci tempat makan dan 

mengembalikan ke tempat semula dalam keadaan bersih, hal itu meltih tanggung 

jawab siswa. Manfaat lain yaitu dari segi agama, dengan giliran yang didapat 

setiap orang tua siswa dan memberikan makanan pada siswa-siswa lain hal itu 



71 

 

 
 

bernilai sadaqah yang mengandung pahala belipat-lipat. Selain itu pertimbangan 

sampah yang dihasilkan setiap harinya. Jika seorang siswa membeli jajan sekali 

maka menghasilkan 1 sampah, dan jumlah murid di MIN 4 Madiun sekitar 300 

siswa, maka dalam sehari sekolahan dapat menghasilkan 300 sampah dan hal itu 

berlangsung setiap harinya. Dengan adanya paguyuban orang tua ini sangat 

berperan dalam pengurangan jumlah sampah yang di hasilkan setiap harinya. 

Manfaat lain yaitu komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah menjadi lebih 

mudah. 

Dengan berbagai manfaat yang dirasakan dengan adanya program 

paguyuban orang tua ini, dan saling bersinerginya semua pihak yang telibat di 

dalamnya ternyata terbukti berbanding lurus dengan kesehatan siswa dan mutu 

pendidikan MIN 4 Madiun. Banyak prestasi yang dapat diraih oleh sekolah dan 

siswanya baik akademik maupun non akademik, hasil ujian mengalami 

peningkatan, tingkat kelulusan 100 % setiap tahunnya, dan daya tarik pada 

penerimaan peserta didik baru yang meningkat. Dilihat dari hasil yang dicapai 

diharapkan dapat membuat mutu pendidikan yang di MIN 4 Madiun akan 

semakin maju dan berkembang sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan 

baik. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan yang telah 

dijabarkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Latar belakang terbentuknya paguyuban orang tua di MIN 4 Madiun yaitu 

sebagai salah satu upaya untuk membiasakan anak berpola hidup sehat 

sejak dini. Program paguyuban orang tua merupakan salah satu upaya 

untuk mendorong program adiwiyata yang sudah diterima oleh MIN 4 

Madiun sejak 2009 dari tingkat kabupaten hingga tahun 2013 sampai 

tingkat adiwiyata mandiri, selainitu  sebagai sarana untuk membiasakan 

anak untuk menerapkan pola hidup sehat sejak dini. 

2. Upaya yang dilakukan paguyuban orang tua untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di MIN 4 Madiun yaitu dengan membentuk beberapa 

kebijakan. Kebijakan program paguyuban orang tua yaitu kegiatan 

makanan bergilir, pelarangan pedagang untuk berjualan di area sekolah, 

penutupan kantin, siswa dilarang membawa uang saku dan pertemuan 

rutin wali murid. Manfaat yang dirasakan dengan adanya paguyuban 

orang tua ini adalah anak dipastikan makan dan kenyang, menambah 

nafsu makan anak, bersedakah kepada orang yang mencari ilmu, 

mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya dan kesehatan 

siswa terjamin. Kerjasama dari pihak orang tua dan pihak sekolah 

semakin mudah. Dengan berbagai manfaat yang dihasilkan dari program 

paguyuban orang tua ini terbukti berbanding lurus dengan kesehatan 

siswa dan mutu pendidikan MIN 4 Madiun. Banyak prestasi yang dapat 

diraih, hasil ujian mengalami peningkatan, tingkat kelulusan yang 

maksimal serta daya tarik pada penerimaan peserta didik baru juga 
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mengalami peningkatan. Adanya paguyuban orang tua ini ternyata dapat 

meningkatkan mutu pendidikan MIN 4 Madiun. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan, maka 

saran yang dapat diberikan demi kebaikan yang akan datang adalah: 

1. Kepada Sekolah 

a. Kepala sekolah hendaknya mengoptimalkan pelaksanaan program 

paguyuban dan membuat inovasi baru dalam upaya meningkatkan 

mutu pendidikan di MIN 4 Madiun. 

b. Kepala sekolah perlu melakukan evaluasi secara rutin untuk 

mengetahui apa saja kekurangan pelaksanaan program paguyuban 

orang tua dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di MIN 4 Madiun. 

c. Pihak sekolah sebaiknya melakukan kegitan sosialisasi dan 

pembinaan tentang makanan sehat dan makanan yang berbahaya 

secara rutin yang bekerja sama dengan puskesmas atau dinas 

kesehatan setempat. 

2. Kepada Orang Tua Siswa 

a. Orang tua siswa hendaknya lebih aktif dalam menjalin komunikasi 

dengan pihak sekolah dalam upaya menjaga kesehatan anak ketika di 

sekolah atau dalam membuat kebijakan paguyuban orang tua. 

b. Orang tua perlu menambah pengetahuan tentang pentingnya 

kesehatan anak untuk menumbuhkan semangat belajar siswa. 

3. Kepada Siswa 

a. Perlunya menambah pengetahuan tentang pemilihan jajanan sehat 

dan aman untuk di konsumsi dan pembiasaan pola hidup sehat. 

b. Selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah agar tercipta susana 

belajar yang menyenangkan. 
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