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ABSTRAK 

 

Lestari, Indah Dwi. 2019. Partisipasi Paguyuban Wali 

Murid dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Pada Pembelajaran Tematik Kelas V SDN 2 

Tonatan Ponorogo. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. Miftachul Choiri, 

MA. 

Kata Kunci: partisipasi wali murid, hasil belajar siswa 

Partisipasi merupakan pelibatan seseorang atau 

beberapa orang dalam suatu kegiatan. Proses pelaksanaan 

partisipasi paguyuban wali murid yang dilakukan di sekolah 

dasar memiliki peranan penting dalam membantu peserta 

didik dalam hasil belajarnya, maka seorang guru harus 

mampu menjalin kerja sama dengan wali murid. Tanpa 

adanya kerja sama yang baik antara sekolah dan wali murid, 

maka pendidikan anak tidak akan optimal. Penelitian ini 

berupaya mendeskripsikan upaya partisipasi paguyuban wali 

murid di SDN 2 Tonatan ponorogo 

Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk 

mengetahui upaya yang dilakukan paguyuban wali murid 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

tematik kelas V SDN 2 Tonatan Ponorogo (2) untuk 

mengetahui faktor pendukung partisipasi paguyuban wali 

murid dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran tematik kelas V SDN 2 Tonatan Ponorogo (3) 

Untuk mengetahui faktor penghambatan partisipasi 

paguyuban wali murid dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran tematik kelas V SDN 2 Tonatan 

Ponorogo 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

dengan jenis studi kasus yang bersifat deskriptif. Teknik 

ii 
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pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik interaktif 

Milles dan Huberman yang tahapannya: reduksi data, 

penyajian data, dan menarik kesimpulan. 

 

Adapun hasilnya adalah (1) upaya yang dilakukan 

paguyuban wali murid dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran tematik kelas V SDN 2 Tonatan 

Ponorogo yaitu menjalin komunikasi yang baik antara wali 

murid dengan sekolah atau wali kelas melalui pertemuan 

rutin setiap bulan, pengadaan sarana dan prasarana, 

memberikan arahan tentang pentingnya belajar, membantu 

siswa dalam meningkatkan hasil belajar, menyediakan 

fasilitas belajar siswa, memberi stimulus atau motivasi, (2) 

faktor pendukung partisipasi paguyuban wali murid dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik 

kelas V SDN 2 Tonatan yaitu loyalitas wali murid dalam 

patisipasi fisik maupun nonfisik. (3) faktor penghambatan 

partisipasi paguyuban wali murid dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran tematik kelas V SDN 2 

Tonatan Ponorogo yaitu , kurangnya kesadaran wali murid 

akan pentingnya pendidikan dan perkembangan belajar 

anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Partisipasi orang tua memiliki peranan penting 

dalam membantu peserta didik dalam hasil belajarnya. 

Mengingat pentingnya peran orang tua dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa maka seorang guru 

harus mampu menjalin kerja sama dengan orang tua. 

Tanpa adanya kerja sama yang baik antara sekolah dan 

orang tua, maka pendidikan anak tidak akan optimal. 

Pendidikan anak membutuhkan sinergi yang baik dari 

pihak sekolah dan orang tua sehingga keduanya dapat 

membantu meningkatkan hasil belajar siswa.  

Keterlibatan ini diharapkan akan berbuah 

dukungan orang tua dalam berbagai bentuk. 

Keterlibatan orang tua dalam pendidikan memiliki 

pengaruh yang positif dalam peningkatan hasil belajar 

siswa. Sekolah dan orang tua perlu menjalin 

komunikasi untuk mengetahui kebutuhan anak. 

Komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua dapat 

menjadi jembatan penghubung untuk mengetahui 

kebutuhan dan perkembangan anak selama di sekolah 
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dan di rumah. Komunikasi antara sekolah dan orang tua 

ini juga diperlukan supaya kedua pihak dapat saling 

mendukung dan merangsang peningkatan hasil belajar 

dalam diri anak sehingga kegiatan belajar anak dapat 

terarah dengan baik, dijelaskan oleh Syamsudduha.
1
 

Perhatian dan keikutsertaan keluarga bukan 

hanya berbentuk akhlak, perilaku dan budi pekerti saja, 

melainkan berupa dukungan materi. Dukungan materi 

itu berupa langsung maupun tidak langsung. 

Bagaimanapun juga kedua dukungan tersebut harus se-

iya dan se-kata. Jika salah satu dari kedua terabaikan 

maka pendidikan anak tidak akan optimal atau mungkin 

tidak akan sesuai dengan yang diinginkan.  

Hubungan orang tua dengan anaknya bukan 

merupakan hubungan pribadi yang didasarkan atas 

kewibawaan saja, melainkan hubungan yang didasarkan 

atas cinta kasih. Karena itu perhatian orang tua sangat 

diperlukan demi keberlangsungan belajar anaknya. 

Apabila ibu meluangkan sebagian waktunya, maka akan 

berpengaruh dalam kehidupan keluarga dan kemajuan 

belajar anaknya.  

                                                 
1
 Jurnal al-Kalam Vol. IX No.2 – Desember 2017 
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Adapun salah satu aspek yang perlu diperhatikan 

dalam pendidikan anak adalah perhatian orang tua 

dalam meningkatkan hasil belajar anak. Perhatian orang 

tua merupakan faktor yang penting dalam menunjang 

keberhasilan pendidikan dan dapat membantu proses 

kegiatan mengajar guru di sekolah. Dengan adanya 

perhatian akan menimbulkan hasil tersendiri bagi 

seorang anak. Jika orang tua memberikan perhatian 

sepenuhnya kepada anak maka akan tumbuh di dalam 

diri anak untuk selalu mengikuti dan melaksanakan apa 

yang menjadi kehendak orang tua. Perhatian orang tua 

terhadap anak sangat menentukan dalam 

pendidikannya, dan dapat meningkatkan hasil belajar 

anak. 

Guru dan wali murid mempunyai peran 

penting dalam pendidikan. Mereka mempunyai tujuan 

yang sama yakni: mendidik, membimbing, membina, 

mengarahkan, serta memimpin putra maupun putrinya 

dengan mengantarkan mereka sehingga kelak menjadi 

orang dewasa dan dapat memperoleh kebahagiaan 

dalam hidupnya dalam arti yang seluas-luasnya. Hal ini 

sebagai penunjang pencapaian visi bangsa Indonesia 

berdasarkan Undang-undang Pendidikan Nasional 
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Nomor 20. Tahun 2003, Bab III pasal 4.1 tentang 

prinsip penyelenggaraan pendidikan dan dalam GBHN 

(Ketetapan MPR No.IV/MPR/1978).
2
 Dengan jelas 

dinyatakan bahwa: 

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis 

dan berkeadilan serta tidak diskriminatif 

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, 

nilai keagamaan, nilai kultural dan 

kemajemukan bangsa. Berkenaan dengan 

pendidikan yang berlangsung seumur hidup 

dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah 

tangga, sekolah dan masyarakat. Karena itu 

pendidikan adalah tanggung jawab bersama 

antara keluarga, masyaraat dan pemerintah. Di 

butuhkan kerjasama bagi orang tua, guru, 

masyarakat, agar anak senantiasa tetap berada 

dalam pengawasan yang baik.
3
 

Menurut Neni Budi Pratiwi
4
 partisipasi orang 

tua dalam pendidikan anaknya tentu tidak hanya 

                                                 
2
 Undang-undang Pendidikan Nasional No. 20, tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, tahun 2003, Bab III P. 
3
 TAP MPR No. IV/MPR/1978 Hal. III. 

4
 Oki Dermawan, Partisipasi Wali Murid di sekolah Dasar 

Kuttab Al Fatih Bandar lampung, (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

IAIN Raden Intan Lampung: 2010). 
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diberikan sebatas pendidikan saja atau diberikan uang 

tetapi juga dengan memenuhi kebutuhan anak, 

memberikan bimbingan pada anak, memberi fasilitas 

belajar dan memberi motivasi bagi anaknya. Bentuk 

partisipasi orang tua antara lain turut serta memberi 

sumbangan tenaga fisik, turut serta memberi 

sumbangan finansial, turut serta memberi sumbangan 

material, turut serta memberi sumbangan moral dapat 

berupa saran anjuran, nasehat, petuah, dan amanat, turut 

serta memberi sumbangan dalam mengambil keputusan. 

Namun, kenyataan di lapangan setelah 

melakukan observasi pada bulan September-Oktober 

tahun 2018 di SDN 2 Tonatan Kabupaten Ponorogo, 

peneliti mendapatkan hasil observasi yaitu menemukan 

suatu kegiatan yang termasuk dalam program sekolah 

yaitu paguyuban wali murid pada kelas V. Beberapa 

wali murid tidak mengikuti kegiatan tersebut, ternyata 

jumlah orang tua murid yang datang tersebut hanya 

50% dari keseluruhan orang tua murid kelas lima. 

Kesadaran orang tua akan pendidikan dan 

perkembangan belajar anak masih kurang. Orang tua 

siswa belum bisa meluangkan waktunya untuk datang 

ke sekolah dengan berbagai alasan yang mereka 
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lontarkan. Karena kesadaran orang tua siswa untuk 

datang dalam acara pertemuan atau paguyuban itu 

masih kurang. Sebagian besar orang tua enggan datang 

karena belum bisa meluangkan waktunya. Itulah yang 

membuat komunikasi antara orang tua dan guru 

menjadi kurang.
5
 

Ketidakikutsertaan orang tua dalam 

pembelajaran di rumah maupun di sekolah menjadi 

kendala tersendiri bagi anak untuk memperoleh 

pembelajaran yang efektif. Idealnya, orang tua turut 

berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan 

pendidikan.  

Peranan orang tua sangat besar dalam 

mengembangkan potensi anak, orang tua diharapkan 

peka terhadap kebutuhan anak itu sendiri. Komunikasi 

antara orang tua dan anak sangat dibutuhkan karena 

komunikasi mempunyai peranan yang penting dalam 

membina hubungan keduannya. Komunikasi ini dapat 

dilihat ketika orang tua membimbing, membantu, 

mengarahkan, menyayangi, menasehati dan lain 

                                                 
5
 Fina Widiari,  Hasil Observasi dan Wawancara dengan Guru 

kelas V SDN 2 Tonatan Tanggal 13 Oktober 2018. 
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sebagainya. Semua ini sebagai wujud dari partisipasi 

orang tua. 

Disamping pemberi dorongan utama bagi anak 

untuk belajar di rumah, orang tua juga harus 

memperhatikan kebutuhan sekolah anak dengan 

menyediakan peralatan dan fasilitas pendidikan anak. 

Partisipasi keluarga sangat dibutuhkan untuk 

mengembangkan anak dengan segala potensi yang 

dimilikinya. Dengan kata lain keberhasikan anak dalam 

belajar juga dipengaruhi oleh partisipasi orang tua 

terhadap kegiatan belajar anak itu sendiri. 

Hasil yang diperoleh anak dalam keluarga 

menentukan pendidikan anak selanjutnya, baik di 

sekolah maupun di masyarakat. Keluarga merupakan 

lembaga sosial pertama yang dikenal oleh anak, dan 

sebagai lembaga informal dalam mendidik anak, 

keluarga mempunyai tanggung jawab pelaksanaan, dan 

pelaksanaanya terletak pada orang tua, namun belum 

sepenuhnya disadari oleh banyak orang tua. Hal ini 

nampak dalam sikap dan perilaku yang sepenuhnya 

masih menyerahkan pendidikan anak kepada sekolah. 

Mereka tidak menyadari bahwa lingkungan keluarga 
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merupakan salah satu pusat pendidikan yang mampu 

memperbaiki keberhasilan pendidikan anak. 

Orang tua masih disibukkan oleh berbagai 

macam pekerjaan dan menganggap prestasi belajar 

bergantung pada sekolah dan guru. Peran orang tua 

yang seharusnya adalah sebagai orang pertama dalam 

meletakkan dasar-dasar pendidikan terhadap anak. 

Orang tua juga harus bisa menanamkan norma-norma 

untuk dikembangkan dengan penuh keserasian, 

sehingga tercipta iklim atau suasana keakraban antara 

orang tua dan anak. 

Seperti diketahui tujuan pembelajaran 

selayaknya berdasarkan pada tiga hal yang diharapkan 

dapat dicapai melalui pendidikan atau pembelajaran 

yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotorik.
6
 Dalam 

penelitian ini akan difokuskan pada tujuan 

pembelajaran psikomotorik siswa karena tyjuan 

psikomotorik inilah yang harus ada pengawasan dan 

peran serta orag tua di dalamnya. Di sini peneliti juga 

mengambil pembelajaran tematik karena banyak dari 

wali murid yang kurang memahami adanya perubahan 

                                                 
6
 Iskandarwasid, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 

2013, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 48. 
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kurikulum, sehingga dengan adanya pembelajaran 

tematik ini bentuk belajar harus dirancang agar siswa 

bekerja secara sungguh-sungguh untuk menemukan 

tema pembelajaran yang riil sekaligus 

mengaplikasikannya sehingga perlu peran serta orang 

tua dalm membantu kegiatan belajar anak. Maka dalam 

kegiatan paguyuban wali murid guru mensosialisasikan 

kepada wali murid mengenai kegiatan-kegiatan yang 

akan dilaksanakan kedepannya sehingga, akan ada 

kerjasama antara wali murid dengan guru dengan 

melalui komunikasi yang baik dan juga  akan 

mendapatkan masukan serta dukungan dan 

pertimbangan demi kebaikan dan tercapainya tujuan 

bersama.
7
 

Dalam kegiatan paguyuban wali murid kelas V 

tidak hanya guru yang memberikan informasi terkait 

siswa di sekolah, namun wali murid juga memberikan 

informasi tentang siswa di rumah. Jadi, terdapat 

kegiatan bertukar informasi antara wali kelas V dan 

wali murid kelas V.   

                                                 
7
 Mulyasa, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), 202. 
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Dari latar belakang di atas maka, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul 

“PARTISIPASI PAGUYUBAN WALI MURID 

DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 

SISWA PADA PEMBELAJARAN TEMATIK KELAS 

V SDN 2 TONATAN PONOROGO”, 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 dan tidak 

terjadi kerancauan dalam penelitian. Maka penelitian ini 

difokuskan pada peningkatan hasil belajar psikomotorik 

siswa pada pembelajaran tematik kelas V SDN 2 

Tonatan Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 
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1. Apa upaya yang dilakukan paguyuban wali murid 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran tematik kelas V SDN 2 Tonatan 

Ponorogo? 

2. Apa faktor pendukung partisipasi paguyuban wali 

murid dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran tematik kelas V SDN 2 Tonatan 

Ponorogo? 

3. Apa faktor penghambat partisipasi paguyuban wali 

murid dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran tematik kelas V SDN 2 Tonatan 

Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan 

paguyuban wali murid dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran tematik kelas V 

SDN 2 Tonatan Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung partisipasi 

paguyuban wali murid dalam meningkatkan hasil 
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belajar siswa pada pembelajaran tematik kelas V 

SDN 2 Tonatan Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui faktor penghamba partisipasi 

paguyuban wali murid dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran tematik kelas V 

SDN 2 Tonatan Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini dapat dibagi 

menjadi dua aspek yaitu: 

1. Secata Teoretis 

Penelitian ini sebagai wahana dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan, memperkarya 

hasil penelitian yang telah ada dan diharapkan 

mampu mengembangkan teori tentang partisipasi  

paguyuban wali murid dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran tematik. 

 

 

2. Secara Praktis  

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan keaktifan belajar siswa serta 
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melatih peneliti dalam menerapkan teori-teori 

yang didapatkan di bangku kuliah, untuk 

diaplikasikan dalam menjawab permasalahan 

yang aktual 

b. Bagi lembaga  

Penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

lembaga tersebut dalam mengambil langkah, 

baik itu sikap atau tindakan untuk lebih baik 

dalam mencanangkan program agar menjadi 

sekolah yang berhasil dan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa melalui paguyuban wali 

murid dan programnya dapat menjadi inspirasi 

bagi sekolah yang lain. 

c. Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan siswa akan 

senantiasa meningkatkan hasil belajarnya 

dalam belajar guna mencapai tujuan yang 

dikehendaki. 

d. Bagi orang tua 

Penelitian ini diharapkan dapat lebih 

meningkatkan perhatian serta kesadaran orang 



 

14 

 

tua akan pendidikan dan perkembangan belajar 

siswa . 

 

F. Sistematika Pembahasan  

Pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi 

beberapa bab, yaitu: 

BAB I     : 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, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II     : Telaah penelitian terdahulu dan kajian 

teori tentang  pengertian partisipasi, 

pengertian wali murid, prestasi 

psikomotorik, pembelajaran tematik, hasil 

belajar. 

BAB III     : Metode penelitian. Bab ini 

mendeskripsikan  tentang gambaran umum 

SDN 2 Tonatan Ponorogo dan 

mendeskripsikan tentang pelaksanaan 
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paguyuban wali murid di SDN 2 Tonatan 

Ponorogo 

BAB IV     : Temuan penelitian dari data yang berisi 

mengenai implementasi kegiatan 

paguyuban wali murid untuk peningkatan 

prestasi psikomotorik siswa dalam 

pembelajaran tematik di SDN 2 Tonatan 

Ponorogo. Bab ini berfungsi menafsirkan 

dan menjelaskan data hasil temuan di 

lapangan. 

BAB V     : Pembahasan. Bab ini berfungsi untuk 

membahas apa yang sudah ditemukan 

peneliti di lapangan. 

BAB VI    : Penutup. Bab ini berfungsi mempermudah 

para pembaca dalam mengambil intisari 

dalam penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Apriliana Krisnawanti (2016). Dalam sub ini akan 

dijelaskan dengan judul “KERJASAMA GURU 

DENGAN ORANG TUA MEMBENTUK 

KARAKTER DISIPLIN SISWA”  

Penelitian tersebut menunjukkan hasil 

bahwa peran orang tua murid dalam membentuk 

karakter disiplin tersebut adalah melalui 

pelaksanaan kegiatan paguyuban wali murid yang 

telah direncanakan atau diprogramkan oleh guru 

kelas masing-masing. Karena kegiatan tersebut 

dilaksanakan dengan tujuan untuk kemajuan belajar 

putra dan putri mereka serta pembentukan karakter 

disiplin siswa. Guru dan orang tualah yang sangat 

berpengaruh dan dalam pembentukan karakter 

disiplin. Sehingga apabila putra dan putri mereka 

mencapai kemajuan yang diinginkan maka secara 

tidak langsung akan mencapai visi dan misi sekolah 
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yang telah ditetapkan, dan hal terebut merupakan 

ciri-ciri dari sekolah yang mempunyai mutu baik. 

Kesamaan penelitian ini terletak pada 

subjek yang akan diteliti yaitu orang tua. Serta 

sama-sama meneliti peran atau partisipasi orang tua 

dalam perkembangan belajar siswa. 

Perbedaan penelitian ini terletak pada 

tujuan dari program yang telah dilaksanakan. 

2. Irma Agustiani, Mustiningsih, dan Ahnad Yusuf 

Sobri (2016). Dalam sub ini akan dijelaskan dengan 

judul “PERAN PAGUYUBAN KELAS DALAM 

MENINGKATKAN KUALITAS BELAJAR 

SISWA” 

Penelitian tersebut menunjukkan hasil 

bahwa peran orang tua murid 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 putra-putrinya. Orang tua 

memberikan masukan terhadap kekurangan yang 

ada di sekolah yang perlu diperbaiki dan memberi 

dukungan semua kegiatan yang ada di sekolah 
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untuk meningkatkan kualtas belajar anaknya. 

Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh orang tua 

terhadap sekolah beragam, seperti menyediaka 

keperluan dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh 

sekilah. Adanya paguyuban memberikan dampak 

yang positif untuk beberapa pihak seperti sekolah, 

orang ta, maupum siswa. Dampak adanya kegiatan 

paguyuban kelas bagi siswa seperti, siswa menjadi 

nyaman berada di kelas karena situasi kelas 

menyenangkan, kebutuhan siswa dapat terpenuhi, 

siswa lebih diperhatikan di sekolah tidak hanya 

diperhatikan oleh guru, dan siswa dapat  informasi 

yang lebih jelas setiap ada kegiatan di sekolah. 

Beberapa dampak positif yang diperoleh dengan 

adanya paguyuban kelas berpengaruh terhadap 

meningkatnya kualitas belajar siswa dan prestasi 

yang diperoleh oleh siswa. 

Kesamaan penelitian ini terletak pada 

subjek yang akan diteliti yaitu orang tua. Penelitian 

ini juga sama-sama meneliti bentuk partisipasi 

orang tua melalui program paguyuban serta 

komunikasi antara orang tua dan sekolahan dalam 

rangka demi perkembangan belajar siswa. 
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Perbedaan penelitian ini terletak pada tujuan 

dari program yang telah dilaksanakan. 

3. Johar Alimuddin (2016) Dalam sub ini akan 

dijelaskan dengan judul “OPTIMALISASI PERAN 

ORANG TUA DALAM PEMBELAJARAN 

TEMATIK INTEGRATIF DI SEKOLAH 

DASAR” 

Penelitian tersebut menunjukkan hasil 

bahwa apabila anak telah masuk sekolah, orang tua 

adalah mitra kerja yang utama bagi 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 antara guru dan orang tua. 

Dalam peran-peran tersebut  memungkinkan 

perkembangan daan pertumbuhan anak-anak 

mereka. 

Orang tua harus menyediakan waktu 

sebanyak mungkin untuk berkunjung ke sekolah 

dan ke kelas guna mengontrol pendidukan anaknya. 

Dan juga diperlukan diskusi dengan guru dan 

pembimbing siswa sehingga dapat mengetahui 
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hambatan dan kemajuan yang dialami anaknya. 

Langkah ini sekaligus bisa mengantisipasi dan 

mengeliminai kemungkinan kegagalan pendidikan 

anaknya di sekolah. Di sisi lain, guru selain 

pendidk disekolah juga diajak aktif memantau 

pendidikan siswa di dalam keluarga. 

Persamaan penelitian ini terletak pada 

subjek yang akan diteliti yaitu orang tua. Penelitian 

ini juga sama-sama meneliti seberapa perhatian 

atau kesadaran orang tua terhadap pendidikan dan 

perkembangan belajar siswa. 

Perbedaan penelitian ini terletak pada tujuan 

dari program yang telah dilaksanakan. 

 

B. Kajian Teori 

1. Deskripsi Partisipasi 

a. Makna  Partisipasi 

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris 

“participate” yang artinya mengikut sertakan, 

ikut mengambil bagian. partisipasi dapat juga 

berarti bahwa pembuat keputusan 

menyarankan kelompok agar ikut terlibat 

dalam bentuk penyampaian saran dan 
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pendapat, barang, keterampilan, bahan dan 

jasa. 

Suryosubroto.
8
 mengemukakan bahwa 

partisipasi adalah keterlibatan mental dan 

emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan 

ikut bertanggung jawab di dalamnya. 

Talazidhuhu Ndraha.
9
 mengemukakan bahwa 

partisipasi adalah kesediaan untuk membantu 

berhasilnya suatu program sesuai dengan 

kemampuan setiap orang tanpa berarti 

mengorbankan kepentingan sendiri. 

Made Pidarta.
10

 mengemukakan 

bahwa partisipasi adalah pelibatan seseorang 

atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. 

Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental 

dan emosi serta fisik dalam menggunakan 

segala kemampuan yang dimilikinya dalam 

segala kegiatan yang dilaksanakan serta 

mendukung pencapaian tujuan dan tanggung 

jawab atas segala keterlibatan. 

                                                 
8
 Jurnal, Partisipasi Wali Murid dalam Menungkatkan Minat 

Belajar Anak. (Malang: 2017),  23. 
9
 Ibid,  23 

10
 Ibid,  24 
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Dwiningrum.
11

 mengemukakan bahwa 

partisipasi adalah keterlibatan mental dan 

emosi dari seseorang di dalam situasi 

kelompok yang mendorong mereka untuk 

menyokong kepada pencapaian tujuan pada 

tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung 

jawab terhadap kelompoknya 

Partisipasi sejajar dengan arti 

peranserta, ikutserta, keteribatan, atau poses 

belajar bersama saling mengerti, menganalisis, 

merencanakan dan melaksanakan tindakan 

oleh beberapa anggota masyarakat.
12

 

Penggalangan partisipasi itu dilandasi adanya 

pengertian bersama dan adanya pengertian 

tersebut adalah karena diantara orang-orang itu 

saling berkomunikasi dan berinteraksi 

sesamanya. 

Dalam menggalang peran serta semua 

pihak itu diperlukan sebagai berikut: (1) 

                                                 
11

 Ibid,  24 
12

 Mohammad Ikbal Bahua, Perencanaan Partisipatif 

Pembangunan Masyarakat (Gorontalo: Ideas Publishing, 2018), 13. 
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terwujudnya nuansa yang bebas atau 

demokratis dan, (2) terpadunya kebersamaan. 

Hak dan kewajiban orang tua terdapat 

dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 7 

menyatakan bahwa orang tua berhak berperan 

serta dalam memilih satuan pendidikan dan 

memperoleh informasi perkembangan 

pendidikan anaknya. Penting rasanya bagi 

orang tua dalam memilih sekolah yang terbaik 

bagi anaknya, karena anak sebagai penerus 

bangsa lainnya. Orang tua harus mendapatkan 

perkembangan anaknya, sebagai bentuk 

pertanggung jawaban sekolah untuk selalu 

melaporkan perkembangan anak didiknya. 

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa 

partisipasi memiliki makna yang luas dan 

beragam. Secara garis besar dapat ditarik 

kesimpulan partisipasi adalah: 1) keterlibatan 

aktif dari seseorang, atau sekelompok orang 

secara sadar untk berkontribusi secara sukarela 

dalam program pembangunan dan terlibat 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

monitoring sampai pada tahap evaluasi. 2) 
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partisipasi secara formal didefinisikan sebagai 

wewenang baik secara mental dan emosional 

memberikan sumbang sih kepada proses 

keterlibatan secara pribadi orang yang 

bersangkutan untuk melaksanakan tanggung 

jawab. 

b. Partisipasi Wali Murid 

Partisipasi wali murid adalah peran 

serta orang tua wali murid sebagai wadah 

orang tua murid  berupa perencanaan dan 

pelaksanaan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab 

orang tua dalam upaya meningkatkan hasil 

belajar murid. 

Winardi dalam Purnawanti menyatakan 

bahwa sebagai orang tua yang bertanggung 

jawab terhadap anaknya maka peran orang tua 

memegang fungi dan peranan penting dalam 

meningkatkan pendidikan anaknya. Menurut 

Hasbullah peran orang tua adalah: a). 

pengamatan pertama pada masa anak-anak. 

Lembaga pendidikan keluarga memberikan 

pengalaman pertama dan merupakan faktor 
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penting dalam perkembangan pribadi anak. b). 

menjamin kehidupan emosional anak. 

Kebutuhan akan rasa kasih sayang dipenuhi 

atau dapat berlembaga dengan baik, hal ini 

dikarenakan adanya hubungan darah. c). 

menanamkan dasar pendidikan norma. 

Penanaman norma merupalkan penanaman 

dasar bagi anak yang biaanya tercerrmin dalam 

perilaku orang tua sebagai tauladan. d). 

memberikan dasar pendidikan sosial. 

Perkembangan kesadaran sosial pada anak 

dapat dipupuk sedini mungkin, terutama lewat 

kehidupan keluarga yang peniuh rasa tolong-

mreolong, gotong-royong secara kekeluargaan. 

e). peletakan dasar keagamaan. Nilai 

keagamaan berperan besar dalam proses 

internalisasi dan transformasi dalam pribadi 

anak. 

Partisipasi orang tua dalam pendidikan 

anaknya tentu tidak hanya diberikan sebatas 

pendidikan saja atau diberikan uang yang 

cukup, tetapi juga dengan memenuhi 

kebutuhan anak, memberikan bimbingan 
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kepada anak, memberikan fasilitas belajar dan 

memberikan motivasi.
13

 

Sedangkan khusus dalam bidang 

pendidikan biasanya partisipasi wali murid 

banyak bergerak dalam masalah penyediaan 

sarana dan prasarana yang banyak diperlukan 

oleh anak didik, dorongan atau motivasi untuk 

giat belajar, kontrol yang efektif dan terus 

menerus terhadap aktifitas belajar anak, kerja 

sama dengan pihak sekolah maupun dengan 

para sesama wali murud. 

c. Bentuk-bentuk partisipasi 

Pada hakikatnya bentuk-bentuk 

partisipasi wali murid ini dapat 

diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu 

partisipasi yang berwujud moril dan partisipasi 

yang berwujud materil, di mana keduanya 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. Partisipasi materil yang tidak 

dibarengi dengan partisipasi moril akan 

timpang sebelah, dimana akan cenderung 

                                                 
13

 Ahmad Nuri, “Pendidikan Bahasa, Sastra dan Matematika,” 

Vol. 1, No. 2 (Desember, 2015. 
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mengutamakan fasilitas-fasilitas fisik saja, dan 

akan menghilangkan tujuan pendidikan yang 

sebenarnya yaitu keluhuran akhlak. 

1) Partisipasi dalam bentuk materi 

Proses pendidikan membutuhkan 

banyak perangkat yang harus diperhatikan 

sepenuhnya. Secara keseluruhan proses 

yang dibutuhkan oleh pendidikan ini bisa 

digolongkan menjadi dua bagian pula yakni 

perangkat lunak dan perangkat keras. 

Perangkat lunak biasanya berupa disiplin 

ilmu yang sedang dipelajari itu sendiri, 

sedangkan perangkat kerasnya adalah 

berwujud benda materil yang menjadi mitra 

dan pelengkap serta indikator pelaksanaan 

pendidikan itu sendiri. 

Suatu keharusan para orang tua atau 

wali murid untuk berpartisipasi dalam 

kepentingan pendidikan siswa yakni 

berpartisipasi dalam wujud materi. Berbagai 

bentuk partisipasi wali murid dalam wujud 

materil antara lain: 
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a) Pemenuhan sarana dan prasarana 

primer bagi pendidikan, seperti pakaian 

seragam, perlengkapan alat tulis, alat 

transportasi dan lain sebagainya. 

b) Pemenuhan sarana dan prasarana 

sekunder seperti buku bacaan 

tambahan, majalah, surat kabar dan 

peralatan mekanis lainnya dalam 

pendidikan yang akan mengantarkan 

pada efisiensi dan efektifitas belajar. 

c) Pemenuhan kebutuhan fisik dan 

kesehatan jasmani baik yang berbentuk 

makanan yang memenuhu standar 

kesehatan serta obat-obatan alamiah 

lainnya yang bisa menjaga kondisi 

semangat dan ketahanan anak dalam 

belajar. 

2) Partisipasi dalam bentuk moril 

Partisipasi dalam bentuk moril ini 

yang dimaksudkan adalah wujud partisipasi 

yang tidak bersifat materil. Pada biasanya 

wujud partisipasi ini berkisar pada masalah 

perhatian dan pengawasan yang benar 
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terhadap jalannya pendidikan anak, ini bisa 

dilakukan di lapangan keluarga maupun 

kerja sama antara sekolah dengan para wali 

murid itu sendiri. Partisipasi wali murid 

dalam bentuk moril antara lain: 

a) Yang biasanya dilakukan oleh orang tua 

wali murid di lingkungan keluarga 

misalnya memberikan dorongan atau 

motivasi dalam belajar, melakukan 

pengawasan dan kontrol yang intensif. 

b) Partisipasi yang bisa dilakukan secara 

berhubungan antar wali murid dengan 

sekolah dalam wujud moril ini antara 

lain yang berwujud kerjasama atau 

musyawarah tentang segala sesuatu 

yang berkenaan dengan pendidikan anak 

yang dijadikan dalam upaya 

memecahkan permasalahan dengan 

konsultasi secara pribadi atau 

kekeluargaan dari orang tua untuk 

memecahkan permasalahan yang 

dihadapi oleh anak atau wali murid. 
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c) Ikut serta dalam menentukan kebijakan 

sekolah. 

Partisipasi menurut Basrowi, 

membedakan partisipasi dalam bentuk 

menjadi dua yaitu:
14

 

a. Partisipasi fisik 

Partisipasi fisik merupakan suatu 

partisipasi masyarakat (orang tua) dalam 

bentuk menyelenggarakan usaha-usaha 

pendidikan, seperti mendirikan dan 

menyelenggrakan usaha sekolah, 

menyelenggrakan usaha-usaha beasiswa, 

membantu pemerintah dalam 

membangun gedung-gedung untuk 

masyarakat dan menyelenggarakan 

usaha-usaha perpustakaan berupa buku 

dan bentuk lainnya. 

b. Partisipasi non fisik 

Partisipasi nin fisik merupakan 

partisipasi atau keikut sertaan 

masyarakat dalam menentukan arah dan 

                                                 
14

 Basrowi, Managemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat, 

(Yogyakarata:FIP UNY, 2006). 177 



 

31 

 

pendidikan nasional dan meratanya 

animo masyarakat untuk menuntut ilmu 

pengetahuan melalui pendidikan,  

sehingga pemerintahan tidak ada 

kesulitan mengarahkan masyarakat untuk 

bersekolah. 

Wujud dari partisipasi menurut 

Konkon ada lima macam yaitu: 

a. Turut serta memberi sumbangan 

tenaga fisik 

b. Turut serta memberi sumbangan 

finansial 

c. Turut serta memberi sumbangan 

material 

d. Turut serta memberi sumbangan 

moral dapat berupa saran,  anjuran, 

nasehat, petuah dan amanat. 

e. Turut serta memberi sumbangan 

dalam mengambil keputusan 

Bentuk-bentuk partisipasi wali 

murid yang diharapkan oleh sekolah antara 

lain:  
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a. mengawasi atau membimbing 

kebiasaan anak belajar di rumah. 

1) Mendorong anak dalam belajar 

secara teratur di rumah. Dalam hal 

ini orang tua harus memberikan 

motivasi, dorongan dan 

menciptakan situasi dan kondisi 

yang memungkinkan bagi anak 

untuk belajar. 

2) Mendorong anak utuk menyusun 

jadwal dan struktur waktu belajar 

serta menetapkan prioritas kegiatan 

di rumah. Orang tua perlu 

memberikan dorongan agar budaya 

anak tercipta di rumah melalui 

kegiatan yang terjadwal.  

3) Membimbing dan mengarahkan 

anak dalam penggunaan waktu 

belajar bermain dan istirahat. 

4) Membimbimg dan mengarahkan 

anak dalam melakukan sesuatu 

kegiatan yang menunjang pelajaran 

disekolah. Banyak kegiatan yang 
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dapat dilakukan anak di rumah 

yang menunjang kegiatan 

pembelajaran disekolah. Bahkan 

anak dapat mebuat karya-karya 

ilmiah dengan menggunakan 

lingkungan sebagai media belajar.  

b. Membimbing dan mendukung kegiatan 

akademik anak. 

1) Mendorong dan menumbuhkan 

minat anak untuk rajin membaca 

dan raajin belajar. 

2) Memberikan penguatan kepada 

anak untuk melakukan kegiatan 

yang bermanfaat bagi dirinya. 

Penghargaan adalah salah satu hal 

yang dapat membuat perilaku anak. 

Perilaku anak yang diakui dan 

diberikan penghargaan akan 

diperkuat menjadi kebiasaan. 

3) Menyediakan bahan yang tepat 

serta fasilitas yang sesuai dengan 

kebutuhan anak dalam belajar. 

Anak akan dapat belajar dengan 
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nyaman dan tenang apabila 

ditunjang oleh bahan untuk belajar 

yang memadai dan fasilitas yang 

sesuai dengan kebutuhan 

4) Mengetahui kekuatan dan 

kelemahan anak serta problem 

brlajar dan berusaha untuk 

memberikan bimbingan. 

5) Mengawasi pekerjaan rumah, 

aktivitas belajar anak. Kegiatan 

anak dirumah memerlukan 

pengawasan dari orang tua, tetapi 

pengawasan dalam hal ini bkan 

berarti pengawasan yang 

berlebihan yang menyebabkan 

anak merasa tertekan. 

6) Menciptakan suasana rumah yang 

mendukung kegiatan akademik 

anak. Suasana dan iklim yang 

tercipta di rumah akan menentukan 

efektifitas belajar anak 

7) Membantu anak secara fungsional 

dalam belajar dan menyelesaikan 
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tugas-tugas sekolah tepat waktu. 

Banyak tugas-tugas belajar anak 

yang harus dikerjakan da rumah, 

tetapi tidak semua tugas tersebut 

dapat diselesaikan sesuai harapan. 

Orang tua perlu memberikan 

dukungan dan apabila 

memungkinkan dapat memberikan 

bantuan bimbimgan dalam 

menyelesaikan tugas-tugas 

tersebut. 

d. Contoh Partisipasi Keluarga dalam 

Pembelajaran 

Keluarga dapat mendukung proses 

pembelajaran yang berlangsung di sekolah 

melalui berbagai aktivitas, antara lain: 

a. Menyelenggarakan pertemuan antara para 

wali murid untuk menyegarkan 

pengetahuan agar menjadi pendamping 

proses pembelajaran siswa yang efektif. 

b. Senantiasa memberikan dukungan terhadap 

program pendidikan di sekolah bersama 

orang tua peserta didik lainnya. 
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c. Menyelenggarakan kegiatan antar keluarga. 

Agar terjalin suasana akrab. 

d. Memberi nilai tambah hubungan antar 

pribadi orang tua, baik berkenaan dengan 

cara-cara mendidik dan membantu anak, 

maupun keterampilan orang tua dalam 

mengelola rumah tangga. Sebagai cikal 

bakal lahirnya komunitas orang tua yang 

berpendidikan.
15

 

 

2. Hasil Belajar Siswa 

a. Pengertian hasil belajar 

Dalam kamus umum bahasa indonesia 

oleh Kamisa, hasil belajar atau yang disebut 

prestasi diartikan sebagai hasil karya yang 

dicapai, tinggi rendahnya suatu hasil oleh 

seseorang itulah yang disebut prestasi.
16

 Setiap 

perubahan dari individu yang diperoleh melalui 

belajar merupakan hasil belajar. 

                                                 
15

 Dr Mohamad Syarif Sumantri, STRATEGI Pembelajaran 

(Bandung:Rosdakarya, 1995), 369. 
16

 Kamisa, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Surabaya: Kartika, 

1997), hlm.423. 
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Hasil belajar merupakan hasil evaluasi 

belajar yang diperoleh atau dicapai oleh siswa 

setelah mengikuti proses belajar mengajar 

dalam kurun waktu tertentu. Bentuk konkrit 

dari prestasi belajar adalah dalam bentuk skor 

akhir dari evaluasi yang dimasukkan dalam 

raport. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa 

dilakukan evaluasi dan merupakan wujud yang 

menggambarkan usaha belajar yang melibatkan 

interaksi antar guru dan siswa, ataupun orang 

lain dan lingkungannya. 

Hasil belajar adalah perubahan yang 

terjadi pada diri individu bukan saja perubahan 

yang mengenai perubahan pengetahuan tetapi 

kemampuan untuk membentuk kecakapan 

kebiasaan sikap, pengertian, penguasaan, dan 

penghargaan dalam diri individu. Hasil belajar 

merupakan suatu hasil yang dicapai oleh siswa 

setelah pembelajaran dalam selang waktu 

terentu, yang diukur dengan menggunakan alat 

evaluasi tertentu. 

Suharsimi Arikunto, menyatakan hasil 

belajar merupakan suatu hasil yang 
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menggambarkan tingkat penguasaan siswa 

terhadap materi pelajaran yang dilakukan.
17

 

Agar dapat mengetahui keberhasilan 

pembelajaran, maka diperlukan alat evaluasi 

berupa tes. Jadi, hasil belajar di asumsikan 

sebagai perolehan siswa tentang pelajaran yang 

diperoleh dari awal sampai dengan akhir 

pembelajaran yang dinyatakan dengan nilai. 

Hal ini didukung oleh Sudjana, yang 

menyatakan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah dia menerima pengalaman belajarnya.
18

 

Jadi, dari pengertian di atas dapat 

dipahami bahwa hasil belajar adalah hasil yang 

diperoleh siswa setelah mempelajari pelajaran 

dalam kurun waktu tertentu yang di ukur 

dengan alat evaluasi. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Hasil belajar yang dicapai oleh 

seseorang merupakan hasil interaksi antar 

                                                 
17

 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm. 21. 
18

 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, 

(Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 22. 
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berbagai faktor yang mempengaruhinya baik 

berasal dari dalam diri (faktor internal) maupun 

berasal dari luar diri (faktor eksternal) individu. 

a) Faktor internal meliputi: 

1) Faktor jasmaniah baik yang bersifat 

bawaan maupun yang diperoleh, 

misalnya: penglihatan, pendengaran, 

struktur dan lain sebagainya. 

2) Faktor psikologis baik yang bersifat 

bawaan maupun yang diperoleh. 

a) Faktor intelektif meliputi: faktor 

potensial yaitu kecerdasan dan 

bakat, faktor kecakapan nyata 

berupa prestasi yang telah dicapai. 

b) Faktor nonintelektif yaitu unsur-

unsur kepribadian tertentu seperti 

sikap, kebiasaan, minat, motivasi, 

emosi, penyesuaian diri. 

c) Faktor kematangan fisik maupun 

psikis. 
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b) Faktor eksternal meliputi:  

1. faktor sosial 

a. fakor keluarga 

b. faktor sekolah 

c. faktor masyarakat 

d. faktor kelompok 

2. faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu 

pengetahuan, teknologi, kesenian 

3. faktor lingkungan fisik seperti fasilitas 

rumah, fasilitas belajar, iklim 

4. faktor lingkungan spiritual atau 

keagamaan.
19

 

c. Klasifikasi hasil belajar 

Dalam sistem pendidikan nasional 

rumusan tujuan pendidikan baik tujuan 

kurikuler maupn tujuan intruksional, 

menggunakan klasifiksi hasil belajar dari 

Benyamin Bloom yang secara garis besar 

dibagi menjadi tiga ranah yaitu:  

 

 

                                                 
19

 Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar 

(Jakarta: PT. Rineka Cipta,1991), hlm. 130-131. 
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a) Kognitif 

Ranah kognitif adalah 

kemampuan proses berfikir secara hirarkis 

yang terdiri dari pengetahuan, pengalaman, 

aplikasi, analisis, dan evaluasi.
20

 

b) Afektif 

Ranah afektif menentukan 

keberhasilan belajar seseorang. Artinya 

ranaf afektif sangat menentukan 

keberhasilan seorang peserta didik untuk 

mencapai ketuntasan dalam proses 

pmbelajaran. 

c) Psikomotorik 

Ranah psikomotorik adalah 

ranah yang berkaitan dengan keterampilan 

(skiil) atau kemampuan bertindak setelah 

seseorang menerima pengalaman belajar 

tertentu. Tujuan-tujuan psikomotorik 

adalah tujuan-tujuan yang banyak 

                                                 
20

 Ibid., 23 
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berkenaan dengan aspek keterampilan 

motorik atau gerak dari peserta didik.
21

 

Ketiga ranah tersebut menjadi obyek 

penilaian hasil belajar. Diantara ketiga ranah 

tersebut, ranah kognitiflah yang paling banyak 

dinilai oleh para guru di sekolah karena 

berkaitan dengan kemampuan para siswa 

penguasaan para siswa dalam menguasai isi 

bahan pengajaran. Penilain hasil belajar siswa 

akan terlihat dari sejauh mana ia dapat 

menangkap materi yang diajarkan dan 

bagaimana siswa mampu menerapkan dalam 

kehidupan sehari-hari yang dapat memberikan 

nilai arti bagi dirinya serta materi yang guru 

ajarkan dapat menjadi acuan dalam bertindak 

maupun menjalankan suatu hal tersebut. 

 

3. Pembelajaran Tematik  

a. Arti dan prinsip dasar pembelajaran tematik 

 Pembelajaran tematik dapat diartikan 

suatu kegiatan pembelajaran dengan 

                                                 
21

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 22-23. 
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mengintegrasikan materi beberapa mata 

pelajaran dalam satu tema/topik pembahasan. 

pembelajaran tematk dilakukan dengan 

maksud sebagai upaya untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pendidikan, terutama 

untuk mengimbangi padatnya materi 

kurikulum. Di samping itu, pembelajaran 

tematik akan memberi peluang pembelajaran 

terpadu yang lebih menekankan pada 

partisispasi atau keterlibatan siswa dalam 

belajar. Keterpaduan dalam pembelajran ini 

dapat dlihat dari aspek proses atau waktu, 

aspek kurikulum, dan aspek belajar 

mengajar.
22

 

Penerapkan dan pelaksanakan 

pembelajaran tematik, ada beberapa prinsip 

dasar yang perlu diperhatikan yaitu: 

a) Bersifat kontekstual atau terintegrasi 

dengan lingkungan. 

pembelajaran yang dilakukan perlu 

dikemas dalam suatu format keterkaitan, 

                                                 
22

 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 2009), 133-136 



 

44 

 

maksudnya pembahasan suatu topik 

dikaitkan dengan kondisi yang dihadapi 

siswa menemukan masalah dan 

memecahkan masalah yang nyata dihadapi 

siswa dalam kehidupan sehari-hari 

dikaitkan dengan topik yang dibahas. 

b) Bentuk belajar harus dirancang agar siswa 

bekerja secara sungguh-sungguh untuk 

menemukan tema pembelajaran yang riil 

sekaligus mengaplikasikannya. Dalam 

melakukan pembelajaran tematik siswa 

didorong untuk mampu menenrtukan 

tema-tema yang benar-benar sesuai 

dengan kondisi siswa. 

c) Efisiensi 

Pembelajaran tematik memiliki niali 

efisiensi antara lain dalam segi waktu, 

beban materi, metode, penggunaan sumber 

belajar yang otentik sehingga dapat 

mencapai ketuntasan kompetensi secara 

tepat. 
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b. Ciri-ciri pembelajaran tematik 

Pembelajaran tematik memiliki ciri-

ciri atau karakteristik. sebagai berikut: 

1) Berpusat pada siswa 

Proses pembelajaran yang dilakukan harus 

menempatkan siswa sebagai pusat 

aktivitas dan harus mampu memperkaya 

pengalaman belajar.  

2) Memberikan pengalaman langsung kepada 

siswa 

Agar pembelajaran lebih bermakna maka 

siswa perlu belajar secara langsung dan 

mengalami sendiri. Atas dasar ini maka 

guru perlu menciptakan kondisi yang 

kondusif dan memfasilitasi tumbuhnya 

pengalaman yang bermakna. 

3) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu 

jelas 

Mengingat tema dikaji dari berbagai mata 

pelajaran dan saling keterkaitan maka 

batas pelajaran menjadi tidak begitu jelas. 
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4) Menyajikan konsep dari berbagai mata 

pelajaran dalam suatu proses  

pembelajaran. 

5) Bersifat fleksibel 

Pelaksanaan pembelajaran tematik tidak 

terjadwal secara ketat antar  mata 

pelajaran. 

6) Hasil pembelajaran dapat berkembang 

sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki 

karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber 

daya langsung deskriptif proses lebih dipentingkan 

dari pada hasil analisis dalam penelitian kualitatif 

cenderung dilakukan secara analisis induktif dan 

bukan merupakan hal yang essensial. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah studi kasus, yaitu suatu deskripsi 

intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan 

sosial seperti individu, kelompok, institusi atau 

masyarakat. 

Kasus dalam penelitian ini adalah kurangnya 

kesadaran orang tua akan pendidikan dan 

perkembangan belajar anak di SDN 2 Tonatan 

Ponorogo. Orang tua siswa belum bisa meluangkan 

waktunya untuk datang ke sekolah dengan berbagai 

alasan yang mereka lontarkan. Karena kesadaran 

orang tua siswa untuk datang dalam acara pertemuan 
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atau paguyuban itu masih kurang. Sebagian besar 

orang tua enggan datang karena belum bisa 

meluangkan waktunya. 

 

2. Kehadiran Peneliti 

Penelitian yang berjudul “partisipasi 

paguyuban wali murid dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran tematik kelas V SDN 

2 Tonatan Ponorogo”. Peneliti hadir sebagai instrumen 

kunci, yang berpartisipasi penuh dalam pengumpulan 

data, seperti dalam observasi, wawancara dan 

pendokumentasian.  

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan 

beberapa key informan antara lain kepala sekolah, 

guru dan wali murid untuk mencari informasi tentang 

peran paguyuban wali murid untuk meningkatkan 

prestasi siswa. peneliti akan mengamati segala tingkah 

laku dan semua perilaku dari tenaga kependidikan 

serta wali muridnya. Dan mendokumentasikan data 

yang dapat menunjang penelitian yang sedang 

dilakukan. 
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3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN 2 Tonatan 

yang beralamatkan di Jl. Sekar Putih No. 27 A 

Desa/Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, 

Kabupaten Ponorogo. 

Peneliti mengambil SDN 2 Tonatan sebagai 

tempat untuk diteliti karena memperlihatkan bahwa 

sekolah memiliki program unggulan dalam melibatkan 

orang tua disekolah melalui kegiatan pertemuan yang 

disebut paguyuban wali murid. 

 

4. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya 

adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi. 

Maksud dari kata-kata dan tindakan adalah kata-kata 

dan tindakan orang-orang yang di amati dan di 

wawancarai terkait dengan pelaksanaan paguyuban 

wali murid di SDN 2 Tonatan.  

 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian 

kualitatif ini menggunakan wawancara, observasi dan 



 

50 

 

dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif, fenomena 

dapat dimengerti maknanya dengan baik, apabila 

dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara 

mendalam dan observasi pada latar, dimana fenomena 

tersebut berlangsung. Adapun pengumpulan data 

dilakukan dengan: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab 

antara dua orang yang  bertujuan untuk bertukar 

informasi sehingga dapat dikontruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu.
23

 Disini peneliti akan 

melakukan tanya jawab secara intensif dengan 

kepala sekolah, guru dan wali murid SDN 2 

Tonatan Ponorogo. 

2. Observasi 

Observasi adalah melakukan 

pengamatan secara langsung ke objek penelitian 

ntuk melihat dari dekat kegiatan yang 

dilakukan.
24

 Observasi atau pengamatan 

merupakan suatu teknik atau cara 

                                                 
23

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 

2014), 319-320. 
24

 Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT 

Kharisma Putra Utama, 2016), 87 
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mengumpulkan data dengan jalan mengadakan 

pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung. Observasi dapat dilakukan dengan 

partisipasi ataupun non-partisipasi. Dalam 

observasi partisipasi pengamat ikut serta dalam 

kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam 

observasi non-partisipasi pengamat tidak ikut 

serta dalam kegiatan, dia hanya berperan 

mengamati kegiatan tidak ikut dalam kegiatan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah diajukan untuk 

memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, 

peraturan-peraturan, laoran kegiatan, foto-foto, 

film dokumenter, data yang relevan penelitian.
25

  

Dokumentasi yang akan dilakukan 

dalam penelitian ini adalah dengan 

mengabadikan kegiatan di sekolah SDN 2 

Tonatan dengan foto-foto, serta video tentang 

program yang akan dilaksanakan oleh lembaga 

pendidikan. 
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 Ibid., 90 
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6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis data kualitatif. Mengikuti 

konsep yang diberikan oleh Miles dan Huberman yang 

mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlaku 

secara terus menerus secara tuntas, sehingga datanya 

sampai jenuh. Adapun langkah-langkah analisisnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

Data yang telah diperoleh dari lapangan 

masih sangat banyak dan rumit maka dilakukan 

reduksi, yaitu merangkum dan meringkas data 

sehingga dapat diperoleh data yang benar-benar 

penting dan dibutuhkan. Karena semakin lama 

penelitian dilakukan maka akan semakin banyak 

pula data yang diperoleh, maka dalam tahap 

reduksi ini dipilah-pilah mana data yang 

dibutuhhkan dan mana data yang tidak 

dibutuhkan. 

2. Penyajian data 

Penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, teks 
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naratif, network, dan chart. Yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks atau 

naratif.  

3. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan 

setelah melalui proses reduksi data dan 

penyajian data. Kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif temuan baru yang berupa deskripsi 

atau gambaran suatu objek yang mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan 

peneliti sejak awal. 

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data  merupakan konsep penting  

yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) 

dan keandalan (reliabilitas). 

Peneliti harus mempertegas teknik apa yang 

digunakan dalam mengadakan pengecekan keabsahan 

data yang ditemukan. Berikut beberapa teknik yang 

pengecekan keabsahan data dalam proses penelitian 

adalah sebagai berikut : 
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a. Perpanjangan keikutsertaan  

Peneliti dalam penelitian kualitatif 

adalah instrumen itu sendiri. keikutsertaan 

peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan 

data. Dalam hal ini keikutsertaan tersebut tidak 

hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi 

memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti 

pada latar penenlitian. 

b. Pengamat yang tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relavan dengan persoalan atau isu yang dicari. 

Jadi kalau perpanjangan keikutsertaan 

menyediakan lingkup, maka ketekunan 

pengamatan menyediakan kedalaman. 

c. Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekkan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. Ada empat macam tringulasi sebagai 
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teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. 

 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini 

ada tiga tahapan. Tahap-tahap penelitian tersebut 

adalah :  

a) Tahap pra lapangan 

Tahap ini meliputi: menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajagi dan menilai 

keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan 

informan, menyiapkan perlengkapan penelitian 

dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. 

b) Tahap pekerjaan lapangan 

Tahap ini meliputi: memahami latar 

penelitian dan persiapan diri, memasuki 

lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

c) Tahap analisis data 

Setelah data diperoleh dari tahap 

pekerjaan lapangan, maka aatnya menganalisis 

data mana yang penting, dan mana data yang 
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tidak begitu penting, sehingga dapat disajikan 

menjadi sebuah hasil yang baik. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Latar Belakang 

Awal berdirinya paguyuban wali murid 

di SDN 2 Tonatan Ponorogo yaitu pada masa 

kepemimpinan Ibu Koesmi Hartiyah, S.Pd pada 

tahun 2012 bulan Desember. SDN 2 Tonatan terus 

mengepakkan sayapnya, semua pihak mulai 

berbenah mulai dari fasilitas belajar, program kerja, 

dan kegiatan pembelajaran. SDN 2 Tonatan ini 

mengedepankan kualitas hasil belajar, disiplin yang 

merupakan salah satu cikal bakal untuk 

keberhasilan semua itu. Disamping maju dalam 

bidang kegiatan pembelajaran, SDN 2 Tonatan 

mempunyai kegiatan paguyuban wali murid untuk 

memberikan wadah kepada wali murid untuk 

meningkatkan hasil belajar anak-anaknya. Hal 

tersebut menjadi nilai positif terhadap SDN 2 

Tonatan ponorogo. Karena salah satu aspek yang 

perlu diperhatikan dalam pendidikan siswa adalah 

perhatian wali murid dalam meningkatkan hasil 
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belajar anaknya. Perhatian wali murid merupakan 

faktor yang penting dalam menujang keberhasilan 

pendidikan dan dapat membantu proses kegiatan 

mengajar guru disekolah. Dengan adanya perhatian 

akan menimbulkan minat tersendiri bagi seorang 

anak. Jika wali murid memberikan perhatian 

sepenuhnya kepada siswa maka akan tumbuh di 

dalam diri siswa untuk selalu mengikuti dan 

melaksanakan apa yang menjadi kehendak wali 

murid, sudah sewajarnya wali murid memelihara 

dan mendidik anak-anaknya dengan rasa kasih 

sayang, perasaan, kewajiban dan tanggung jawab 

yang ada pada wali murid untuk mendidik anak 

timbul dengan sendirinya secara alami tidak karena 

paksaan dari orang lain. Perhatian orang tua 

terhadap anak sangan menentukan dalam 

pendidikannya, dan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

 

2. Visi, Misi, dan Tujuan 

Sekolah sebagai salah satu lembaga 

pendidikan yang diberikan tugas untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional harus 
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menjalankan perannya dengan baik. Dalam 

menjalankan perannya, sekolah harus dikelola 

dengan baik agar dapat mewujudkan tujuan 

pendidikan secara optimal. Agar pengelolaan kelas 

berjalan secara optimal, maka dibutuhkan rencana 

strategis sebagai upaya untuk mengendalikan 

organisasi secara efektif dan efisien sehingga 

tujuan dan sasarannya tercapai. Perencanaan 

strategis merupakan landasan bagi sekolah dalam 

menjalankan proses pendidikan yang meliputi 

bebeapa komponen seperti visi, misi, dan tujuan 

lembaga pendidikan. Hal ini diterapkan di sekolah 

SDN 02 Tonatan yang menerapkan program 

paguyuban wali murid dan mempunyai visi, misi 

dan tujuan. Untuk lebih jelasnya berikut uraiannya : 

a. Visi paguyuban 

Visi merupakan gambaran tentang masa 

depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam 

kurun waktu tertentu. Bagi sekolah, visi adalah 

imajinasi moral yang menggunakan profil sekolah 

yang diinginkan di masa datang. Dalam 

menentukan visi tersebut, sekolah harus 

memperhatikan perkembangan dan tantangan masa 
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depan. Hal ini diterapkan dalam paguyuban wali 

murid di SDN 02 Tonatan yang memiliki visi 

sebagai berikut : 

“Cerdas Terdidik, Berbudaya dan Berakhlak Mulia 

agar Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.” 

b. Misi Lembaga 

Misi merupakan  pernyataan mengenai hal-

hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan di masa datang. Dengan kata 

lain, misi adalah tindakan atau upaya mewujudkan 

misi atau penjabaran visi dalam bentuk rumusan, 

tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang 

dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Misi 

dalam paguyuban wali murid yang dilaksanakan 

oleh SDN 02 Tonatan berbunyi : 

1. Menjalin komunikasi yang lebih dekat dengan 

sesama wali murid. 

2. Keterlibatan aktif wali murid dalam kegiatan 

paguyuban. 

3. Berpartisipasi dalam memajukan sekolah 

4. Menjadi wadah untuk membantu sekolah dalam 

memajukan anak. 
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5. Menjadi sarana untuk memperoleh informasi 

penting seputar anak. 

6. Menjadi media untuk menyampaikan 

permasalahan anak kepada wali kelas. 

7. Menerapkan manajemen partisipatif kerjasama 

yang harmonis antara wali murid dengan wali 

kelas. 

c. Tujuan Lembaga 

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan 

misi atau sesuatu yang akan dicapai dalam jangka 

waktu yang telah ditentukan. Tujuan akan 

mengarahkan perumusan sasaran kebijaksanaan, 

program kegiatan dalam rangka merealisasikan 

misi. Oleh karena itu, tujuan harus dapat 

menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan 

indikator. Tu.juan paguyuban wali murid di SDN 

02 Tonatan ini antara lain : 

1. Menjalin silaturahmi antar wali murid dengan 

wali murid lainnya. 

2. Menjalin silaturahmi antar wali murid dengan 

wali kelas dan pihak sekolah. 

3. Membantu mengkomunikasikan permasalahan 

wali murid. 
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4. Meningkatkan pengetahua wali murid dalam 

perkembangan dan peningkatan pendidikan 

anak, kegiatan belajar-mengajar dan aktivitas 

sekolah. 

5. Meningkatkan peran wali murid dalam 

meingkatkan hasil belajar siswa. 

6. Membantu terciptanya hubungan yang sinergis 

antara wali murid dengan wali kelas dan pihak 

sekolah. 

 

3. Struktur paguyuban wali murid SDN 2 Tonatan 

ponorogo 

NO NAMA KEDUDUKAN 

1 Anwaril Huda Ketua 

2 Fina Widiari Putri Wakil Ketua 

3 Nita Sekertaris 1 

4 Suyatmi Sekertaris 2 

5 Reni Bendahara 1 

6 Sri Maningsih Bendahara 2 
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B. Deskripsi Data Khusus. 

1. Upaya yang dilakukan paguyuban wali murid 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran tematik kelas V SDN 2 Tonatan 

Ponorogo 

Upaya merupakan usaha, akal, ikhtiar, 

untuk mencapai suatu maksud, memecahkan suatu 

persoalan mencari jalan keluar. Pendidik atau guru 

adalah orang yang mengajar dan memberi 

pengajaran yang karena hak dan kewajibannya 

bertanggung jawab tentang pendidikan peserta 

didik. Dalam penelitian ini, upaya dapat dipahami 

sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang 

dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan 

yang telah direncanakan dengan mengarahkan 

tenaga dan pikiran. 

Maka dari pengamatan peneliti di SDN 2 

Tonatan Ponorogo peranan wali murid sangat 

penting dalam proses pembelajaran. Wali murid 

harus memberikan dorongan atau motivasi untuk 

anaknya agar bisa memanfaatkan waktu dan belajar 

dengan baik. Sehingga anak bisa memanfaatkannya 

dengan belajar rajin dan tekun. Tetapi juga perlu 
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diadakan kontrol dan pengawasan yang tepat agar 

anak tidak terbiasa membuang waktu sia-sia 

sehingga waktu yang ada akan selalu di manfaatkan 

dengan baik. B mengatakan sebagai berikut: 

“Tentu, Karena wali murid memiliki 

peranan yang sangat penting dalam 

membantu peserta didik dalam hasil 

belajarnya. Tanpa adanya kerja sama yang 

baik antara sekolah dan wali murid, maka 

pendidikan anak tidak akan optimal. 

Sehingga wali kelas harus berusaha 

menjalin komunikasi yang baik.”.
26

 

 

Maka dari situlah komunikasi antara 

sekolah dan orang tua ini juga diperlukan supaya 

kedua pihak dapat saling mendukung dan 

merangsang peningkatan hasil belajar dalam diri 

anak sehingga kegiatan belajar anak dapat terarah 

dengan baik.  

Bentuk-bentuk upaya kepala sekolah dalam 

melibatkan orang tua dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa B mengatakan sebagai berikut: “saya 

mencanangkan program paguyuban wali murid di 

sekolah ini”.  
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Karena dengan adanya paguyuban wali 

murid akan sangat membantu dan efektif untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Dimana saya 

juga melakukan koordinasi dengan bapak-ibu guru 

tentang kegiatan-kegiatan yang akan di laksanakan 

di dalam paguyuban wali murid. 

Salah satu kegiatan yang ada di dalam 

paguyuban wali murid adalah perkembangan 

belajar anak yang disampaikan oleh wali kelas dan 

wali murid kelas V. Dalam kegiatan paguyuban 

wali murid kelas V tidak hanya guru yang 

memberikan informasi terkait siswa di sekolah, 

namun wali murid juga memberikan informasi 

tentang siswa di rumah. Jadi, terdapat kegiatan 

bertukar informasi antara wali kelas V dan wali 

murid kelas V.   

Wali kelas V dapat mengetahui 

perkembangan siswa di rumah berdasarkan 

informasi dari wali murid kelas V, dan wali murid 

kelas V dapat mengetahui perkembangan siswa di 

sekolah berdasarkan informasi dari wali kelas V. 

Dengan adanya komunikasi antara wali murid kelas 

V dan wali kelas V maka kedua pihak dapat 
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memberikan tindak lanjut untuk kemajuan belajar 

siswa.   

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil 

wawancara yang dilakukan kepada B mengatakan 

sebagai berikut: 

“Kita tahu perkembangan anak di rumah 

dari wali murid, jadi kita bisa tukar 

informasi ketika pertemuan. Dan kita bisa 

melaporkan perkembangan anak-anak di 

sekolah, nanti kalau ada masalah kita 

bicarakan bersama-sama sehingga 

nantinya akan ada titik temunya”.
27

   

 

Perkataan senada juga diungkapkan oleh 

wali kelas V FW bahwa dalam kegiatan paguyuban 

membahas anak agar lebih disiplin, supaya orang 

tua dapat membantu guru, apabila di sekolah yang 

mendidik guru tetapi kalau di rumah orang tua yang 

mendidik.  

R juga menyampaikan bahwa apabila ada 

keluhan tentang putra putri biasanya orang tua 

berkonsultasi dengan wali kelas, misalnya apabila 

ada anak yang malas belajar atau sering main.  
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“Walaupun paguyuban itu diadakan rutin 

dan hanya sebulan sekali tetapi paling 

tidak wal murid bisa mengetahui  

perkembangan, kelebihan dan 

kekurangannya anaknya, dan ada juga 

laporan sehingga antara guru dan wali 

mrid itu saling memantau”.
28

  

 

Hal tersebut juga didukung hasil observasi 

yang dilakukan pada tanggal 25 April 2019. Dari 

hasil observasi terlihat bahwa wali kelas 

menyampaikan perkembangan belajar siswa dari 

berbagai aspek, kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Setelah wali kelas menyampaikan laporan 

perkembangan siswa, ada wali murid yang 

melaporkan tentang anaknya. Ada yang 

melaporkan secara personal kepada wali kelas 

setelah kegiatan paguyuban selesai, dan ada yang 

melaporkan secara terbuka ketika masih ada wali 

murid yang lain saat kegiatan paguyuban 

berlangsung. Adanya komunikasi antara wali murid 

dan wali kelas, wali murid mengaku menjadi tahu 

apa saja kekurangan siswa dan kemudian 
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memberikan dukungan kepada siswa untuk 

kemajuan dalam proses belajarnya. 

R berkata sebagai berikut: 

“karena itu sangat penting sekali menurut 

saya. Dan saya pun juga seneng, karena 

tau anak saya di sekolah seperti apa, 

kurangnya apa, di sekolah dia ketinggalan 

apa tidak, jadinya orang tua kan bisa 

mendukung, anak itu kurangnya apa, 

lemahnya apa”.
29

 

 

Dengan adanya paguyuban wali murid 

semakin meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

belajar, karena wali murid menjadi tahu bagaimana 

perkembangan siswa di sekolah kemudian bila 

tidak ada paguyuban wali murid tidak tahu 

bagaimana perkembangan siswa di sekolah dan 

wali kelas akan kesulitan apabila wali murid 

melaporkan secara tersendiri tanpa ada wadah yang 

menghubungkan komunikasi wali kelas dan wali 

murid.  

Dengan adanya paguyuban semangat 

siswa semakin baik, karena wali murid menjadi 
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tahu perkembangan siswa di sekolah, apabila ada 

laporan dari wali kelas, wali murid kemudian 

menasihati siswa supaya menjadi lebih baik lagi.  

Ada dua bentuk upaya partisipasi 

paguyuban wali murid dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa antara lain sebagai berikut:  

1. Upaya dalam bentuk moril 

Dengan adanya paguyuban ini lebih 

memudahkan wali murid untuk berkomunikasi 

dengan wali kelas. Pernyataan senada 

disampaikan oleh wali kelas V FW,  

“ya jelas, karena saya dapat 

menyampaikan apa yang anak dapat di 

sini, bagaimana perkembangan anak, 

kemudian saya juga bisa minta, orang 

tua kan tahu “oh ternyata anak saya di 

sekolah seperti ini”. Jadi saya bisa 

meminta mereka untuk ikut mengawasi 

mereka di rumah, ikut mengarahkan 

mereka, artinya supaya mereka jangan 

terlalu cuek kepada anak-anak mereka, 

kan kadang ada orang tua yang “ah 

sudahlah itukan sudah urusan di 

sekolah, mau ada tugas ada apa”.
30
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Wali kelas V FW, juga berkata 

bahwa dengan adanya paguyuban tentu saja 

meningkatkan hasil belajar siswa dan semangat 

siswa dalam belajar. Ketika siswa tahu bahwa 

orang tua mereka betul-betul mengerti keadaan 

mereka di sekolah, kondisi belajar mereka di 

sekolah, perkembangan belajar mereka di 

sekolah, mereka tentu akan berpikir untuk 

tidak bertindak seenaknya karena orang tua 

mereka akan mengawasi perilaku mereka dan 

guru juga akan melaporkan perilaku mereka 

kepada orang tua.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa 

partisipasi yang diberikan oleh wali murid 

kelas V adalah berupa dukungan moril, 

kehadiran dalam kegiatan paguyuban, 

pemberian ide dan saran, serta komunikasi 

antara orang tua dan sekolah dalam rangka 

peningkatan belajar siswa. Partisipasi tersebut 

merupakan contoh motivasi ekstrinsik yang 

diberikan oleh wali murid kelas V. Adanya 

motivasi ekstrinsik ini diharapkan lambat laun 

timbul kesadaran dalam diri siswa sehingga 
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menjadi motivasi intrinsik yang merangsang 

semangat siswa dalam belajar. 

2. Upaya dalam bentuk materi 

Upaya paguyuban wali murid dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa juga bisa 

melalui pengadaan sarana dan prasarana yang 

menunjang kegiatan belajar siswa. Pernyataan 

disampaikan oleh wali murid kelas V N 

sebagai berikut: 

“Misalnya pada tahun ajaran ini untuk 

kelas V kemarin ketika masuk kelas 

dan menyadari bahwa siang panas dan 

sekolahan belum mampu membeli 

kipas angin, mereka wali murid 

berinisiatif untuk memasang kipas 

angin. Kemudian juga rak sepatu 

karena anak-anak setiap masuk kelas 

di wajibkan untuk melepas sepatu 

saya ajarkan untuk menjaga kelas 

tetap bersih”.
31

 

 

Wali murid kelas V memberikan 

partisipasi berupa pengadaan sarana dan 

prasarana yang menunjang kegiatan belajar 

siswa. Di kelas V ini sarana dan prasarana 
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yang menunjang kegiatan belajar adalah 

berupa kipas angin dan rak sepatu. Pengadaan 

kipas angin dan rak sepatu ini bertujuan untuk 

kenyamanan belajar siswa kelas V di kelas. 

Wali murid kelas V juga mengemukakan 

alasan pengadaan kipas angin dan rak sepatu 

adalah agar siswa merasa nyaman belajar di 

kelas. SM mengemukakan sebagai berikut,  

“Kalau belajar siang kan anak-anak 

panas, jadi dibelikan kipas angin. 

Kalau rak sepatu itu kan anak-anak 

kalau masuk ke kelas sepatunya 

dilepas supaya menjaga kebersihan di 

kelas. Biar rapi jadi beli rak sepatu. 

Biar rapi sekolahannya, kita kan 

mendorong anak agar sehat agar rapi 

jadi belajarnya lebih nyaman”.
32

 

 

Pernyataan yang sama juga 

diungkapkan oleh R, N dan SM mereka 

sepakat bahwa tujuan pengadaan kipas angin 

adalah agar siswa kelas V tidak merasa panas 

pada siang hari. Sedangkan tujuan pengadaan 

rak sepatu adalah agar sepatu siswa kelas V 
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tidak berantakan di luar karena kelas V 

memiliki kebiasaan melepas sepatu ketika 

masuk ke dalam kelas. Dengan melepas sepatu 

itu diharapkan kelas senantiasa bersih. 

Pernyataan wali murid tersebut senada dengan 

perkataan wali murid kelas V S yang berkata 

sebagai berikut:  

“karena paguyuban juga berperan 

dalam membantu sarana dan 

prasarana di sekolah untuk anak-anak. 

Kemarin di belikan kipas angin dan 2 

rak sepatu. Dibelikan kipas angin 

karena waktu itu kepanasan. Kadang 

sepatunya berceceran, jadi agar rapi 

diberi rak sepatu”.
33

 

 

Wali murid kelas V berharap dengan 

diberikan sarana prasarana penunjang kegiatan 

belajar mengajar maka kelas selalu nyaman 

untuk siswa sehingga kegiatan belajar 

mengajar dapat berjalan dengan optimal. 

Apabila kelas selalu nyaman maka siswa kelas 

V akan lebih meningkatkan hasil siswa dalam 
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belajar. Seperti yang di ungkapkan oleh N, 

sebagai berikut: 

 “Saya sering mengingatkan pada 

anak-anak saya supaya tidak lupa 

belajar, karena belajar itu penting bagi 

seorang pelajar, dan saya sebagai 

orang tua harus bisa mengontrol 

kegiatan belajarnya dirumah, kalau 

tidak saya kontrol timbul rasa males 

untuk berangkat belajar setiap 

hrinya”.
34

 

 

Pendapat diatas rasanya sangat sesuai 

sekali dengan realita dimana pada hakikatnya 

wali murid lah yang menjadi tolak ukur untuk 

menentukan dan menjadikan siswa itu baik 

atau bahkan sebaliknya. Siswa yang telah 

mendapatkan kontrol dan dorongan baik 

sepenuhnya memungkinkan akan menjadi baik 

berguna baik masa depan bangsa dan agamnya. 

Seperti yang di ungkapkan oleh SM, sebagai 

berikut: 

“saya selalu mendampingi anak 

dalam belajar, meskipun terkadang 

saya ada kesibukan, tetapi saya selalu 
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menyempatan waktu untuk 

mendampingi anak-anak saya dalam 

proses belajar dirumah. Karena 

bagaimanapun anak juga butuh 

dampingan dari orang tua sebagai 

motivasinya”.
35

 

 

Sebagai seorang siswa yang masih 

dikatakan lemah dan penguasaan mental dan 

cara berfikir yang baik, maka siswa juga pasti 

akan berhadapan dengan segala macam 

permasalahan dan kehidupannya, terutama 

juga dalam kehidupan belajar. Seorang siswa 

pasti akan berhadapan dengan lingkunga yang 

beragam dan juga akan berhadapan dengan 

situasi yang komplek. Kekomplekan itu bisa 

berwujud hiterogenitas teman yang harus 

dihadapi maupun masalah-masalah materi 

pelajaran yang ada kalanya tidak sesuai dengan 

kesanggupannya. Oleh karena itu, mereka 

dimungkinkan akan berhadapan dengan 

kesulitan-kesulitan yang disebabkan oleh hal 

tersebut. 
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Refleksi dari kesulitan ini tidak hanya 

diradakan dalam lingkungan sekolah saja akan 

tetapi kesulitan tersebut juga akan terasa 

dilingkungan keluarga. Ini sudah barang tentu 

jika wali murid mau mengerti terhadap segala 

permasalahan yang dihadapi oleh siswa. 

Pemecahan masalah yang dilakukan oleh wali 

murid biasanya hanya terbatas pada kebiasaan 

formal yang terjadi di sekolah. Dengan 

dmikian maka yag paling dibutuhkan adalah 

cara pemecahan dalam keluarga.  

Keluarga memungkinkan dapat efektif 

dalam memcahkan segala persoalan yang 

sedang di alami oleh siswa, karena wali murid 

lebih banyak mengetahui tentang kejiwaan 

anak. Untuk lebih baiknya dalam 

pemecahannya wali murid bisa berhubungan 

dengan sekolah. Seperti yang di ungkapkan 

oleh R sebagai berikut: 

“Memang kebutuhan sehari-hari anak 

kalau diuraikan satu persatu tentu 

sangat banyak. Namun disini saya lebih 

mementingkan hal-hal yang berkaitan 

dengan kegiatan belajar anak saya, 



 

77 

 

contohnya seragam sekolah dan uang 

saku”.
36

 

 

Wali murid dalam hal ini hendakya 

dapat memberikan sesuatu yang terbaik, yang 

sesuai dengan kebutuhan siswa dan 

kemampuan wali murid untuk memenuhinya. 

Sehubungan dengan adanya pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari itu kita tidak lepas akan 

kebutuhan makanan, begitu juga dengan siswa 

apalagi ia masih membutuhkan banyak energi 

untuk kebutuhan belajarnya, maka dari itu 

perhatian wali murid terhadap siswa itu cukup 

luas dan sangat penting bagi proses 

pertumbuhan siswa. Oleh karena itu wali 

murid harus betul-betul memperhatikan segala 

kebutuhan siswa baik kebutuhan fisik maupun 

kebutuhan psikisnya, sehingga antara siswa 

dan wali murid ada kepuasan timbal balik, 

karena degan adanya wali murid yang 

memperhatikan anak-anaknya, maka akan 

tumbuh dalam diri siswa tersebut kesadaran 
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untuk selalu mengikuti dan melaksanakan apa 

yang menjadi kehendaknya, perintah dan 

keinginan wali murid.  

Siswa akan merasa puas dengan apa 

yang telah diberikan oleh wali murid dan wali 

murid pun bisa puas dengan apa yang telah 

dicapai anaknya, sehingga akhirnya tumbuh 

menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia 

yang menjadi cita-cita setiap manusia. 

 

2. Faktor pendukung partisipasi paguyuban wali 

murid dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

pada pembelajaran tematik kelas V SDN 2 

Tonatan Ponorogo 

Bermacam-macam karakter wali murid 

kelas V SDN 2 Tonatan Ponorogo. Berdasarkan 

hasil observasi dan wawancara dengan kepala 

sekolah, wali murid dan guru lebih banyak wali 

murid yang aktif dibanding wali murid yang pasif.  

Berdasarkan penuturan guru kelas V 

terdapat wadah yang menampung partisipasi orang 

tua siswa di lingkup kelas yaitu terdapat paguyuban 

wali murid pernyataan tersebut berdasarkan hasil 
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wawancara yang dilakukan peneliti kepada guru 

kelas V. Hasil wawancara dengan guru kelas V 

diketahui bahwa. Paguyuban wali untuk 

menampung partisipasi orang tua di tingkat kelas. 

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada 

wali murid kelas V yang berjumlah empat orang. 

Dari keempat informan diperoleh informasi bahwa 

wadah yang menampung partisipasi mereka dan 

diikuti oleh semua wali murid kelas V adalah 

dengan kegiatan paguyuban. Karena melalui 

kegiatan paguyuban ini semua wali murid kelas V 

terlibat aktif dalam upaya meningkatkan hasil 

belajar siswa.  

Adapun faktor pendukung partisipasi wali 

murid dalam meningkatkan hasil belajar anaknya 

yaitu loyalitas wali murid dalam partisipasi fisik 

maupun nonfisik. Seperti yang di ungkapkan oleh 

R, sebagai berikut: 

“Ya kalau tidak ada kepentingan yang 

mendadak di rumah saya pasti datang ke 

sekolah karena bagaimanapun salah satu 

aspek yang perlu diperhatikan dalam 

pendidikan siswa adalah perhatian wali 

murid dalam meningkatkan hasil belajar 

anaknya. Perhatian wali murid merupakan 
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faktor yang penting dalam menujang 

keberhasilan pendidikan dan dapat 

membantu proses kegiatan mengajar guru 

disekolah.”.
37

 

 

Wali murid juga menghadiri undangan 

dari sekolah ketika ada jadwal pertemuan 

paguyuban wali murid terkecuali jika wali murid 

tersebut mempunyai kepentingan yang mendadak 

dirumahnya. Kehadiran wali murid dalam kegiatan 

paguyuban mencapai separuh lebih dari jumlah 

keseluruhan. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

dokumentasi yang berupa presensi kehadiran wali 

murid kelas V. 

Tujuan diadakannya kegiatan paguyuban ini 

adalah untuk menjalin kerjasama antara wali murid 

dan sekolah dalam rangka untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. Sehingga dengan adanya 

kerjasama ini diharapkan wali murid juga turut 

mendukung dan mendidik siswa di rumah dan tidak 

menyerahkan sepenuhnya pendidikan siswa kepada 

sekolah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 
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yang disampaikan oleh wali kelas V FW, berkata 

sebagai berikut: 

“paguyuban itu sebenarnya dibentuk untuk 

menjalin kerja sama dengan sekolah. 

Bagaimana meningkatkan output peserta 

didik. Artinya mereka ikut memikirkan 

untuk kemajuan sekolah, apa yang orang 

tua bisa lakukan untuk mendukung anak-

anak mereka”.
38

 

 

Selanjutnya wali kelas V FW, berkata 

sebagai berikut: 

“tujuan diadakannya paguyuban itu untuk 

memberikan dukungan kepada pihak 

sekolah guna meningkatkan dan 

memajukan peserta didik”.
39

 

 

Dapat disimpulkan bahwa wadah yang 

menampung partisipasi wali murid kelas V SDN 2 

Tonatan Ponorogo adalah melalui kegiatan 

paguyuban wali murid kelas V. Dalam pelaksanaan 

paguyuban ini semua wali murid dilibatkan 

sehingga semua wali murid kelas V dapat 
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berpartisipasi dalam kaitannya untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa.  

Dalam sebuah pembelajaran peran dari 

orang tua sangat di perlukan dalam hal prestasi dan 

kemauan diri seorang anak, motifasi sanggat lebih 

diperlukan agar setiap siswa belajar tidak pernah 

mengalami kebosanan dan kejenuhan, sehingga 

belajar itu tidak lagi terlihat ekstrim tapi indah dan 

menyenangkan. 

Adapun salah satu aspek yang perlu 

diperhatikan dalam pendidikan siswa adalah 

perhatian wali murid dalam meningkatkan hasil 

belajar anaknya. Perhatian wali murid merupakan 

faktor yang penting dalam menujang keberhasilan 

pendidikan dan dapat membantu proses kegiatan 

mengajar guru disekolah. Dengan adanya perhatian 

akan menimbulkan minat tersendiri bagi seorang 

anak. Jika wali murid memberikan perhatian 

sepenuhnya kepada siswa maka akan tumbuh di 

dalam diri siswa untuk selalu mengikuti dan 

melaksanakan apa yang menjadi kehendak wali 

murid, sudah sewajarnya wali murid memelihara 

dan mendidik anak-anaknya dengan rasa kasih 
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sayang, perasaan, kewajiban dan tanggung jawab 

yang ada pada wali murid untuk mendidik anak 

timbul dengan sendirinya secara alami tidak karena 

paksaan dari orang lain. Perhatian orang tua 

terhadap anak sangan menentukan dalam 

pendidikannya, dan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

Perhatiaan dari wali murid dapat 

membantu siswa tidak merasa sendiri, merasa 

percaya diri, dan merasa diperhatikan. Perasaan 

nyaman dan diperhatikan itu akan menjadi awal 

belajar yang baik dan menumbuhkan motivasi 

dalam belajar. Siswa yang selalu mendapat 

perhatian dari orang tuanya dan selalu ditemani 

orang tuanya dalam proses belajar di rumah, 

cenderung memiliki tingkah laku yang baik dan 

memiliki nilai bagus dalam mata pelajaran di 

sekolah. Di samping itu anak akan terlihat percaya 

diri. 
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3. Faktor penghambat partisipasi paguyuban wali 

murid dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

pada pembelajaran tematik kelas V SDN 2 

Tonatan Ponorogo 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

dengan kepaala sekolah, wali murid dan guru ada 

beberapa faktor penghambat partisipasi wali murid 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

Adapun faktor penghambat partisipasi wali 

murid dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

salah satunya yaitu wali murid yang kurang 

berperan aktif dan kurangnya kesadaran orang tua 

akan pendidikan dan perkembangan belajar anak . 

Seperti yang di ungkapkan oleh kepala sekolah 

SDN 2 Tonatan Ponorogo wali murid kelas V N 

mengatakan sebagai berikut: 

“Karena sebagian besar wali murid kelas V 

SDN 2 tonatan ini seorang pedagang dan 

ada juga yang bekerja di luar negeri. Jadi 

wajar saja jika sebagian dari mereka pasif 

dalam kegiatan partisipasi paguyuban wali 

murid dan mereka jarang meghadiri 



 

85 

 

pertemuan wali murid karena terbenturnya 

waktu”.
40

 

 

Wali murid kelas V S mengatakan sebagai 

berikut: 

 “Kesadaran orang tua siswa untuk datang 

dalam acara pertemuan atau paguyuban itu 

masih kurang. Sebagian besar orang tua 

enggan datang karena belum bisa 

meluangkan waktunya”.
41

 

 

Berdasarkan wawancara tersebut 

diketahui bahwa terkadang beberapa wali murid 

sibuk dengan pekerjaannya sehingga pada bulan 

tertentu tidak bisa hadir dalam kegiatan 

paguyuban. Bahwasannya wali murid belum bisa 

meluangkan waktunya untuk datang kesekolah 

dengan berbagai alasasan yang mereka lontarkan. 

Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil 

dokumentasi yang berupa presensi kehadiran wali 

murid kelas V dalam kegiatan paguyuban. 

Berdasarkan presensi tersebut diketahui bahwa 

                                                 
40

 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian 

ini. Kode 04/W/25-IV/2019. 
41

 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian 

ini. Kode 02/W/25-IV/2019. 



 

86 

 

setiap bulannya kehadiran wali murid kelas V 

belum pernah mencapai 100%. 

Kurangnya perhatian dari wali murid 

terhadap seorang anak dapat mempengaruhi 

perkembangan hasil belajar anak. Problem 

pendidikan yang sering ditemukan dalam 

masyarakat adalah bahwa pendidikan adalah 

mutlak urusan lembaga pendidikan formal 

sehingga berhasil tidaknya proses pendidikan 

hanya diarahkan pada sekolah terutama guru. 

Padahal kalau kita melihat pada aturan yang baku, 

pendidikan adalah tanggung jawab orang tua, 

pemerintah dan masyarakat. 

Tidak semua wali murid aktif dalam 

kegiatan dikarenakan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi salah satunya pekerjaan yang tidak 

dapat ditinggalkan, dan ada sebagian yang bekerja 

di luar negeri jadi dia non aktif dalam kegiatan 

dan menimbulkan efek komunikasi antara wali 

murid dengan wali kelas susah terjalin sehingga 

minimnya informasi yang di dapatkan. Jadi, 

kesadaran orang tua akan pendidikan dan 

perkembangan belajar anak kurang maksimal. 
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Selanjutnya, apabila wali murid tidak 

mengikuti kegiatan paguyuban menyebabkan 

orang tua menjadi tidak tahu perkembangan anak 

di sekolah pada bulan tertentu, serta kurang 

mengetahui informasi yang diberikan oleh guru 

kelas. Hal ini diungkapakan  oleh wali murid 

kelas V Ibu SM sebagai berikut: 

“Menurut saya, ada beberapa wali murid 

yang kadang-kadang kurang kalau diajak 

kegiatan, kalau diberi undangan tidak 

rawuh. Itulah yang mengakibatkan dia jadi 

tidak tahu perkembangan anaknya. Artinya, 

wali murid tidak tahu perkambangan 

anaknya disekolah itu seperti apa dan juga 

tidak tahu apa yang diinginkan sekolah 

untuk dilakukan terhadap anaknya”.
42

 

 

Apabila ketika dalam kegiatan paguyuban 

tidak datang maka wali murid tidak dapat 

menyampaikan hal tentang anaknya dan ide yang 

ia punya, sehingga ide yang ia miliki tidak bisa 

tersalurkan dalam kegiatan paguyuban. 

Kagiatan paguyuban merupakan salah 

satu jembatan untuk melakukan komunikasi 

                                                 
42

 Lihat transkip wawancara dalam lampiran laporan penelitian 

ini. Kode 06/W/25-IV/2019. 
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antara wali murid dengan wali kelas. Komunikasi 

wali murid dengan wali kelas merupakan hal yang 

penting untuk kemajuan belajar siswa. Ketika 

wali murid mendapatkan informasi tentang 

anaknya dari wali kelas, maka wali murid dapat 

memberikan tindak lanjut untuk mendidik dan 

memantau anak di rumah. Selanjutnya, apabila 

wali kelas mendapatkan informasi tentang siswa 

dariwali murid, maka wali kelas dapat 

memberikan tindak lanjut bagaimana mendidik 

siswa sesuai dengan karakteristiknya masing-

masing. Namun, apabila komunikasi antara wali 

murid dengan wali kelas terhambat, maka kedua 

belah pihak menjadi tidak tahu apa saja yang 

dibutuhkan oleh anak untuk kemajuannya.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hambatan 

yang dialami oleh wali murid dengan wali kelas 

dalam kegiatan paguyuban adalah beberapa wali 

murid terkadang sibuk dengan pekerjaannya 

masing-masing sehingga pada bulan tertentu tidak 

dapat hadir dalam kegiatan paguyuban. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Upaya yang dilakukan paguyuban wali murid 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran tematik kelas V SDN 2 Tonatan 

Ponorogo 

Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi 

seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut 

bertanggung jawab didalamnya.
43

 Partisipasi wali murid 

adalah peran serta orang tua wali murid sebagai wadah 

orang tua murid  berupa perencanaan dan pelaksanaan 

yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan 

tanggung jawab orang tua dalam upaya meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

Partisipasi dan peran wali murid merupakan 

keterlibatan orang tua secara nyata dalam suatu 

kegiatan dan mempunyai maksud tertentu. Partisipasi 

wali murid dapat berupa gagasan, kritik membangun, 

dukungan dan pelaksanaan pendidikan dan 

                                                 
43

 Jurnal, Partisipasi Wali Murid dalam Menungkatkan Minat 

Belajar Anak. (Malang:2017), hlm 23. 
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pengembangan sekolah. Dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa partisipasi wali murid sangat diperlukan. 

Bentuk dan partisipasi wali murid dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa dilaksanakan melalui wadah 

paguyuban wali murid di setiap kelas di tingkat sekolah 

dasar. 

SDN 2 Tonatan Ponorogo suatu lembaga 

pendidikan yang mencanangkan program kegiatan 

paguyuban wali murid untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak 

Boyadi untuk mengetahui upaya yang dilakukan 

paguyuban wali murid dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran tematik kelas V SDN 2 

Tonatan Ponorogo ada dua bentuk upaya yang 

dilakukan paguyuban wali murid antara lain:  

1. Upaya dalam bentuk moril 

Upaya yang dilakukan paguyuban wali 

murid dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran tematik kelas V SDN 2 Tonatan 

Ponorogo yaitu menjalin komunikasi yang baik 

antara wali murid dengan sekolah atau wali kelas 

melalui pertemuan rutin setiap bulan. 
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Wali kelas V FW, juga berkata bahwa 

dengan adanya paguyuban tentu saja meningkatkan 

hasil belajar siswa dan semangat siswa dalam 

belajar. Ketika siswa tahu bahwa orang tua mereka 

betul-betul mengerti keadaan mereka di sekolah, 

kondisi belajar mereka di sekolah, perkembangan 

belajar mereka di sekolah, mereka tentu akan 

berpikir untuk tidak bertindak seenaknya karena 

orang tua mereka akan mengawasi perilaku mereka 

dan guru juga akan melaporkan perilaku mereka 

kepada orang tua.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi 

yang diberikan oleh wali murid kelas V adalah 

berupa dukungan moril, kehadiran dalam kegiatan 

paguyuban, pemberian ide dan saran, serta 

komunikasi antara orang tua dan sekolah dalam 

rangka peningkatan belajar siswa. Partisipasi 

tersebut merupakan contoh motivasi ekstrinsik 

yang diberikan oleh wali murid kelas V. Adanya 

motivasi ekstrinsik ini diharapkan lambat laun 

timbul kesadaran dalam diri siswa sehingga 

menjadi motivasi intrinsik yang merangsang 

semangat siswa dalam belajar. 
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Dari uraian di atas peneliti dapat 

menganalisis bahwa upaya yang dilakukan 

paguyuban wali murid melalui pertemuan rutin 

setiap bulan tentu saja meningkatkan hasil belajar 

siswa dan semangat siswa dalam belajar. Wali 

murid juga bisa menjadi salah satu cara untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Adanya 

komunikasi antara wali murid dan wali kelas, orang 

tua mengaku menjadi tahu apa saja kekurangan 

anak dan kemudian memberikan dukungan kepada 

anak untuk kemajuan anak. Temuan ini sesuai 

dengan pendapat Basrowi. 
44

 mengatakan bahwa 

sekolah juga mengharapkan agar wali murid bisa 

melakukan tindakan yang selaras dengan upaya 

sekolah meningkatkan prestasi belajar siswa 

dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan 

di keluarga. Dengan komunikasi wali murid dan 

wali kelas untuk saling bertukar informasi, kedua 

belah dapat melakukan tindakan yang selaras di 

rumah dan sekolah untuk kemajuan belajar siswa.  

                                                 
44

 Basrowi, Managemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat, 

(Yogyakarata:FIP UNY, 2006). 177 
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Adanya komunikasi antara wali murid dan wali 

kelas, wali murid mengaku menjadi tahu apa saja 

kekurangan siswa dan kemudian memberikan 

dukungan kepada siswa untuk kemajuan siswa 

dalam belajar.  

2. Upaya dalam bentuk materi 

Selain itu Ibu fina Wididari Putri juga 

menyampaikan bahwa paguyuban wali murid juga 

terus berupaya untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa melalui pengadaan sarana dan prasarana. 

Pengadaan kipas angin dan rak sepatu ini 

bertujuan untuk kenyamanan belajar siswa kelas V 

di kelas. Wali murid memberikan kpas angin 

karena kelas pada siang hari terasa panas. 

Sedangkan tujuan pengadaan rak sepatu adalah 

agar sepatu siswa kelas V tidak berantakan di luar 

karena kelas V memiliki kebiasaan melepas sepatu 

ketika masuk ke dalam kelas. Dengan melepas 

sepatu itu diharapkan kelas senantiasa bersih. 

Temuan ini mendukung pendapat Dimyati dan 

Mudjiono.
45

 bahwa dengan lingkungan yang aman, 

                                                 
45

 Rita Maryana, Pengelolaan Lingkungan Belajar, (Prenada : 

2013 ), hal 54. 
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tenteram, tertib, dan indah, maka semangat dan 

motivasi belajar mudah diperkuat 

Dari uraian diatas peneliti dapat 

menganalisis bahwa upaya yang dilakukan 

paguyuban wali murid dengan pengadaan sarana 

prasarana demi kelancaran proses belajar siswa. 

Dengan diberikan sarana prasarana penunjang 

kegiatan belajar mengajar maka kelas selalu 

nyaman untuk anak-anak sehingga kegiatan belajar 

mengajar dapat berjalan dengan optimal. Apabila 

kelas selalu nyaman maka siswa kelas VI akan 

lebih meningkatkan hasil belajar. 

Partisipasi orang tua dalam pendidikan 

anaknya tentu tidak hanya di berikan sebatas 

pendidikan saja atau diberikan uang yang cukup, 

tetapi juga dengan memenuhi kebutuhan anak, 

memeberikan bimbingan kepada anak, memberikan 

fasilitas belajar dan memberikan motivasi. Motivasi 

ini dapat berupa hadiah-hadiah yang bersifat 

ucapan, materi atau dapat juga bentuk lainnya
 46

 

                                                 
46

 Ahmad Nuri, pendidikan Bahasa, Sastra dan matematika, Vol. 

1, No. 2 desember 2015. 
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Dari uraian diatas peneliti dapat 

menganalisis bahwa upaya yang dilakukan 

paguyuban wali murid dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa itu tidak hanya satu aspek melainkan 

banyak hal yang dapat dilakuka untuk kemajuan 

belajar siswa. 

 

B. Faktor pendukung partisipasi paguyuban wali 

murid dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran tematik kelas V SDN 2 Tonatan 

Ponorogo 

Faktor  pendukung yang dialami partisipasi 

paguyuban wali murid yaitu loyalitas wali murid dalam 

partisipasi fisik maupun nonfisik untuk meningkatkan 

hasil belajar anak. Karena tujuan diadakannya kegiatan 

paguyuban ini adalah untuk menjalin kerjasama antara 

orang tua siswa dan sekolah dalam rangka untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Tujuan ini sesuai 

dengan pendapat Fina Widiari Putri.
47

 Dijelaskan 

bahwa partisipasi yang bisa dilakukan secara 

berhubungan antar wali murid dengan sekolah dalam 

                                                 
47

 Fina Widiari putri, Hasil Wawancara wali Kelas V, 25 April 

2019 
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wujud moril ini antara lan yang berwujud kerjasama 

atau musyawarah tentang segala sesuatu yang 

berkenaan dengan pendidikan anak yang dijadikan 

dalam upaya memecahkan permasalahan dengan 

konsultasi secara pribadi atau kekeluargaan dari orang 

ta untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh 

anak atau wali murid. 

Temuan ini sependapat dengan Basrowi. 
48

 

mengatakan bahwa keterlibatan orang tua dalam 

pendidikan memiliki pengaruh yang positif dalam 

peningkatan motivasi siswa. Anak merasa orang tua dan 

guru selalu mengawasi setiap tindakan anak, sehingga 

anak akan selalu berusaha memperbaiki diri. Dengan 

adanya kegiatan paguyuban anak menjadi lebih 

terpantau oleh guru, sehingga kedua belah pihak dapat 

saling bekerja sama untuk kemajuan belajar anak. 

Sekolah harus memberikan informasi kepada 

wali murid dalam membantu melaksanakan pendidikan 

puta-putrinya. Pihak sekolah menjalin komunikasi  

yang efektif kepada orang tua siswa.  

                                                 
48

 Basrowi, Managemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat, 

(Yogyakarata:FIP UNY, 2006). 177 
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Adanya kegiatan paguyuban wali murid dan 

loyalitas walli murid dalam memberikan sarana dan 

prasarana kelas bagi siswa seperti, siswa menjadi 

nyaman berada di kelas karena situasi kelas 

menyenangkan, kebutuhan siswa dapat terpenuhi, siswa 

lebih diperhatikan di sekolah tidak hanya diperhatikan 

oleh guru, dan siswa dapat  informasi yang lebih jelas 

setiap ada kegiatan di sekolah. Beberapa dampak positif 

yang diperoleh dengan adanya paguyuban kelas 

berpengaruh terhadap meningkatnya kualitas belajar 

siswa dan prestasi yang diperoleh oleh siswa. 

perhatian orang tua dalam meningkatkan hasil 

belajar anak. Perhatian orang tua merupakan faktor 

yang penting dalam menunjang keberhasilan 

pendidikan dan dapat membantu proses kegiatan 

mengajar guru di sekolah. Dengan adanya perhatian 

akan menimbulkan hasil tersendiri bagi seorang anak. 

Jika orang tua memberikan perhatian sepenuhnya 

kepada anak maka akan tumbuh di dalam diri anak 

untuk selalu mengikuti dan melaksanakan apa yang 

menjadi kehendak orang tua. Perhatian orang tua 

terhadap anak sangat menentukan dalam 



 

98 

 

pendidikannya, dan dapat meningkatkan hasil belajar 

anak. 

 

C. Faktor penghambat partisipasi paguyuban wali 

murid dala meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran tematik kelas V SDN 2 Tonatan 

Ponorogo 

Hambatan yang dialami oleh partisipasi 

paguyuban wali murid yaitu, beberapa orang tua 

terkadang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing 

sehingga pada bulan tertentu tidak dapat hadir dalam 

kegiatan paguyuban. Kesibukan orang tua ini sesuai 

dengan pendapat Fina Widiari Putri.
49

 Mengatakan 

bahwa para orang tua umumnya telah tersita waktunya, 

karena kesibukan masing-masing bekerja di luar rumah 

dal lain sebagainya. Ketidakhadiran orang tua dalam 

kegiatan paguyuban orang tua siswa kelas V ini 

membuat orang tua tidak memperoleh informasi dari 

guru dan guru juga tidak memperoleh informasi dari 

orang tua terkait perembangan belajar anak.  

                                                 
49

  Fina Widiari putri, Hasil Wawancara Wali Kelas V, 25 April 

2019 
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Kehadiran orang tua siswa kelas V dalam 

kegiatan paguyuban mencapai separuh lebih dari jumlah 

keseluruhan. Namun, setiap bulannya pasti ada orang 

tua yang tidak hadir dalam kegiatan paguyuban. 

Temuan ini sesuai dengan pendapat Boyadi.
50

 

Mengatakan bahwa pada kenyataannya tidak mudah 

untuk meminta orang tua terlibat dalam pendidikan 

anak mereka. Tidak semua orang tua dapat hadir dalam 

kegiatan paguyuban untuk mengetahui perkembangan 

anaknya. Masing-masing orang tua tentu memiliki 

kesibukan masing-masing yang membuatnya tidak 

dapat hadir dalam kegiatan paguyuban. 

Kesadaran orang tua akan pendidikan dan 

perkembangan belajar anak masih kurang. Orang tua 

siswa belum bisa meluangkan waktunya untuk datang 

ke sekolah dengan berbagai alasasan yang mereka 

lontarkan. Karena kesadaran orang tua siswa untuk 

datang dalam acara pertemuan atau paguyuban itu 

masih kurang. Sebagian besar orang tua enggan datang 

karena belum bisa meluangkan waktunya. Itulah yang 

membuat komunikasi antara orang tua dan guru 

menjadi kurang. 

                                                 
50

 Boyadi, Hasil Wawancara Kepala Sekolah, 25 April 2019 
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Dari hasil wawancara dengan Ibu Fina Widiari 

Putri, selaku wali kelas V mengenai hambatan 

paguyuban wali murid yaitu wali murid yang kurang 

berperan aktif dan kurangnya kesadaran orang tua akan 

pendidikan dan perkembangan belajar anak. Sehingga 

menjadikan wali murid mengabaikan kegiatan 

paguyuban dan tidak hadir dalam kegiatan itu, 

dampaknya tidak terjadi komunikasi antara wali murid 

dengan guru. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi efektif menuntut baik orang tua maupun 

guru mengirimkan dan menerima keterangan tentang 

anak. Ketika guru dan orang tua tidak menerima 

informasi tentang anak tentu akan menghambat guru 

ketika ingin mengetahui kebutuhan anak dan 

kekurangan anak di rumah. Begitu juga orang tua 

menjadi tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk 

mendukung anak di rumah.Ketidakikutsertaan orang tua 

dalam pembelajaran di rumah maupun disekolah 

menjadi kendala tersendiri bagi anak untuk memperoleh 

pembelajaran yang efektif. Idealnya, orang tua turut 

berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan 
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pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan 

pendidikan.  

Peranan orang tua sangat besar dalam 

mengembangkan potensi anak, orang tua diharapkan 

peka terhadap kebutuhan anak itu sendiri. Komunikasi 

antara orang tua dan anak sangat dibutuhkan karena 

komunikasi mempunyai peranan yang penting dalam 

membina hubungan ke duannya. Komunikasi ini dapat 

dilihat ketika orang tua membimbing, membantu, 

mengarahkan, menyayangi, menasehati dan lain 

sebagainya. Semua ini sebagai wujud dari partisipasi 

orang tua. 
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BAB VI 

  PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, 

maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:  

1. Upaya partisipasi paguyuban wali murid dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa, orang tua siswa 

kelas V diwadahi melalui kegiatan paguyuban orang 

tua siswa kelas V yang dilakukan secara rutin dalam 

satu bulan sekali. Upaya dalam kegiatan ini antara 

lain komunikasi wali kelas dengan wali murid, 

pengadaan sarana dan prasarana, memberikan arahan 

kepada siswa akan pentingnya belajar, membanatu 

siswa meningkatkan hasil belajarnya, menyediakan 

fasilitas belajar anak dan memberikan stimulus atau 

motivasi kepada anak. Perkembangan belajar di 

sekolah disampaikan oleh guru kelas kepada orang 

tua siswa kelas V dilanjutkan dengan penyampaian 

informasi perkembangan belajar anak di rumah, ide, 

serta saran oleh orang tua siswa kelas V. Orang tua 

senantiasa memberikan ide dan saran kepada guru 

kelas dalam upaya meningkatkan hasil belajar anak. 

Dalam setiap kegiatan paguyuban terdapat 



 

103 

 

komunikasi antara guru dan orang tua. Melalui 

komunikasi tersebut, guru dan orang tua bertukar 

informasi tentang cara memotivasi siswa dalam 

belajar sehingga kemajuan belajarnya dapat optimal. 

Pengadaan sarana dan prasarana berupa kipas angin 

dan rak sepatu membuat kelas semakin nyaman 

untuk ditempati oleh siswa kelas V.   

2. Pendukung partisipasi paguyuban wali murid dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa yaitu, loyalitas wali 

murid dalam partisipasi fisik dan partisipasi nonfisik. 

Bentuk partisipasi fisik yang diberikan oleh orang 

tua siswa kelas V dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas V melalui kegiatan paguyuban berupa 

iuran setiap bulan oleh orang tua siswa kelas V. 

Iuran tersebut dialokasikan untuk pengadaan sarana 

prasarana belajar di kelas. Bentuk partisipasi 

nonfisik yang diberikan oleh orang tua siswa kelas 

VI dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa 

kelas VI berupa dukungan moril, kehadiran dalam 

kegiatan paguyuban, pemberian ide dan saran, serta 

komunikasi antara orang tua dan sekolah dalam 

rangka peningkatan hasil belajar siswa.   
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3. Hambatan partisipasi paguyuban wali murid dalam 

meninkatkan hasil belajar siswa yaitu, beberapa 

orang tua terkadang sibuk dengan pekerjaannya 

sehingga pada bulan tertentu tidak dapat hadir dalam 

kegiatan paguyuban.  

 

B.    Saran  

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka 

peneliti memberikan saran kepada:  

1. Guru kelas VI  

a. Guru kelas V hendakmya mengupayakan berbagi 

cara untuk menjalin komunikasi dengan orang tua 

siswa, tidak hanya melalui kegiatan paguyuban, 

namun juga melalui cara lain, seperti home visit, 

atau dengan memanfaatkan perkembangan 

teknologi komunikasi.  

b. Guru sebaiknya lebih aktif mengajak orang tua 

untuk turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

paguyuban.  

2. Kepala Sekolah  

a. Kepala sekolah hendaknya mendukung guru kelas 

V dalam mengajak orang tua siswa kelas V 
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berpartisipasi membantu  program-program 

sekolah.  

b. Kepala sekolah perlu mengoptimalkan 

pelaksanaan paguyuban di SDN 2 Tonatan 

Ponorogo untuk meningkatkan proses 

pembelajaran dan mutu sekolah.  

3. Orang Tua Siswa Kelas V 

a. Orang tua siswa kelas V hendaknya lebih aktif 

dalam menjalin komunikasi dengan guru kelas V 

dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa, 

misalnya dengan datang ke rumah guru kelas 

untuk mengetahui perkembangan anak atau 

dengan memanfaatkan perkembangan teknologi 

komunikasi. 

4. Bagi Peneliti Berikutnya 

 Karena didalam penelitian ini hanya membahas pada 

aspek psikomotorik saja. Hendaknya peneliti 

berikutnya bisa menfokuskan penelitian mengenai 

tujuan pembelajaran pada aspek kognitif dan afektif.   
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