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ABSTRAK 

Guru dan orang tua memegang peranan penting dalam mengembangkan hasil belajar siswa, oleh 

karena itu kerjasama guru dan orang tua perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Berbagai masalah pada hasil belajar siswa yang berlansung di SD GMIH WOSIA yaitu Guru sulit 

menjelaskan pembelajaran dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Sehingga dalam KBM pun 

siswa menerima pembelajaran tidak maksimal Proses inilahpengembangan potensi yang ada 

dalam diri siswa menjadi sangat lambat dan juga Guru diharuskan untuk menyesuaikan diri pada 

sistem model pembelajaran yang baru. Hal ini menunjukan bahwa sangat dibutuhkan kerjasama 

guru dan orang tua yang lebih untuk memperbaiki perkembangan hasil belajar siswa. Tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui (1)Kerjasama Guru dan Orang Tua 

dalam mengembangkan hasil belajar siswa kelas IV SD GMIH Wosia, (2) Implikasi kerja sama guru 

dan orang tua dalam mengembangkan hasil belajar siswa kelas IV SD GMIH Wosia, (3) tahapan 

pelaksanan kegiatan belajar mengajar, guna mengembangkan hasil belajar siswa kelas IV SD 

GMIH Wosia, (4)perkembangan kualitas hasil belajar siswa, dalam pelaksanan kegiatan belajar 

mengajar pada masa pandemi Covid19.  

Kata Kunci: Kerjasama Guru dan Orang Tua, Hasil Belajar Siswa  

 

Latar Belakang 

Konseling Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk 

mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana tercantum 

dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang: (1) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur. (2) toleran, peka sosial, demokratis, 

dan bertanggungjawab.   

Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing kepada yang belum 

dewasa untuk mencapai kedewasaan. Menurut Fadlillah (2012) Manusia dewasa yang 

dimaksud adalah seorang pendidik, guru, pembimbing. Sedangkan manusia belum dewasa 

ialah peserta didik, siswa, atau yang terbimbing.  

Menurut Tilaar (2012) Lembaga pendidikan mengembangkan amanah untuk 

menyiapkan peserta didik agar mampu bertahan hidup dan membentuk karakter yang sesuai 

dengan nilai-nilai yang berlaku secara lokal, nasional, dan global atau humanisasi. Tujuan 

pendidikan di Indonesia telah diatur didalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan Nasional fungsi pendidikan yaitu Pasal 3 yang menyatakan bahwa’’ 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
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peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggng jawab.  

Pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan pembangunan manusia 

Indonesia yang berilmu pengetahuan, berteknologi dan beriman, bertaqwa, pendidikan 

nasional tentunya harus berupaya untuk menuju kearah pembangunan tersebut. Menurut Idi 

(2014), pendidikan berasal dari kata “didik”, lalu kata ini mendapat awalan “me” sehingga 

menjadi “mendidik” artinya, memelihara dan memberi latihan. Danim (2010: 45) 

menjelaskan tujuan pendidikan sesungguhnya adalah membangun manusia yang beriman, 

cerdas, kompetitif dan martabat.  

Namun realita yang terjadi dalam kehidupan sekarang ini sangat menyulitkan bagi 

kehidupan sosial sebagaimana dilihat pada hasil wawancara Tanggal 16 September 2020 

dengan guru kelas dan orang tua siswa yang menyatakan bahwa di sekolah SD GMIH Wosia. 

Menurut guru kelas 4 bahwa kendala dalam pelaksanan pembelajaran, yaitu penerapan 

sistem pembelajaran jarak jauh pada anak, dan dinilai pula pembelajaran pun masih belum 

berjalan secara Optimal. Sistem pembelajaran jarak jauh inilah pada akhirnya tak sedikit 

para siswa tidak bisa mengikuti KBM. Dikondisi sekarang pada masa pandemi Covid-19 ini 

pula, dalam mengembangkan kualitas siswapun tidak maksimal, menimbulkan kecemasan 

bagi dunia pendidikan. Terutama jika melihat fenomena kondisi masyarakat dan sekolah 

yang benar-benar belum siap mengahadapi kejutan perubahan kebiasaan pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran dari tatap muka kemodel pembelajaran jarak jauh system inilah yang 

sangat tidak memaksimalkan pemberian pembelajaran pada siswa jika hal ini berlarut terlalu 

lama dan tanpa solusi maka akan terjadi masalah baru bagi pendidikan anak-anak kita.  

Hasil wawancara dengan orang tua menurut pandangan mereka bahwa dengan 

kondisi fenomena munculnya Covid19 yang terjadi di kehidupan saat ini, memang 

berpengaruh negatif di dunia pendidikan. Pandangan mereka bahwa anak-anak dalam 

menerima pendidikan lewat pembelajaran tidak maksimal dan dalam menilai tingkat 

keberhasilan anak menjadi rendah.  

 Adanya permasalahan yang terjadi pemberian pendidikan pada siswa tidak sesuai 

dengan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. yang bunyinya “mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa”.  

Oleh sebab itu untuk memajukan pendidikan dalam mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, di masa pandemi Covid-19 yang lagi mengguncang 

mengancam kehidupan dunia pendidikan, sosial, bangsa dan negara. Untuk menciptakan 

upaya dalam membangun suatu hubungan kerja sama dimasa pandemi covid 19. Untuk 

kepentingan kemajuan bangsa oleh sebab itu, dengan realita yang terjadi saya sebagai 

peneliti mengangkat judul “ Kerja Sama Guru dan Orang Tua dalam Mengembangkan Hasil 

Belajar Siswa Kelas IV SD GMIH Wosia, Pada Masa Pandemi Covid-19”. Dengan adanya 

kerja sama antara guru dan orangtua siswa maka akan memicu terjadinya pertukaran 

informasi antara guru dan orang tua di sekitar lingkungan tumbuh kembangnya anak.  
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Fokus Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada 

Kerja Sama Guru dan Orang Tua dalam mengembangkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD 

GMIH Wosia pada Masa Pandemi Covid-19.  

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui:  

1. Bagaimana kerjasama guru dan orang tua dalam mengembangkan hasil belajar Siswa 

Kelas IV SD GMIH Wosia pada masa Pandemi Covid-19? 

2. Bagaimana implikasi kerja sama guru dan orang tua dalam mengembangkan hasil belajar 

Siswa Kelas IV SD GMIH Wosia pada masa pandemi Covid-19? 

3. Bagaimana tahapan pelaksanan kegiatan belajar mengajar, guna menumbuhkan kegiatan 

belajar siswa? 

4. Bagaimana mengembangkan kualitas hasil belajar siswa, dalam pelaksanan kegiatan 

belajar mengajar pada masa Covid19? 

Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui:  

1. Kerjasama Guru dan Orang Tua dalam mengembangkan hasil belajar siswa kelas IV SD 

GMIH Wosia 

2. Mengetahui Implikasi kerja sama guru dan orang tua dalam mengembangkan hasil 

belajar siswa kelas IV SD GMIH Wosia 

3. Mengetahui tahapan pelaksanan kegiatan belajar mengajar, guna mengembangkan hasil 

belajar siswa kelas IV SD GMIH Wosia 

4. Mengetahui perkembangan kualitas hasil belajar siswa, dalam pelaksanan kegiatan 

belajar mengajar pada masa pandemi Covid-19 

Landasan Teori 

Pengertian Kerjasama 

Kerja sama sangat diperlukan dalam suatu kelompok supaya kumpulan manusia 

tersebut dapat saling berhubungan dan bekerjasama satu sama lain. Menurut Landsberger 

(2011) kerjasama atau belajar bersama adalah proses berkelompok di mana anggota-

anggotanya mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat. 

Ruang kelas suatu tempat yang sangat baik untuk membangun kemampuan kelompok. 

Kerjasama dapat menumbuhkan tingkat percaya diri, dengan harapan peserta didik mudah 

beradaptasi dengan lingkungan baru. Selain itu, melalui kerjasama peserta didik juga dilatih 

untuk mampu memahami, merasakan, dan melaksanakan segala aktivitas dalam kerjasama 

untuk mencapai tujuan bersama.  

Pengertian Guru  

Secara etimologi guru sering disebut pendidik. Kata guru merupakan padanan dari 

kata teacher (Bahasa Inggris), makna guru adalah seorang yang mengajar, khususnya di 

sekolah/Madrasah. Istilah lain dari guru biasanya disebut dengan pendidik.  
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Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan pada pasal 

39 ayat 1, dijelaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. Di sisi lain, guru masa depan tidak tampil lagi sebagai pengajar (teacher) 

seperti fungsinya yang menonjol selama ini, melainkan beralih sebagai pelatih (coach), 

pembimbing (counselor), dan manajer belajar (learning manager). Menurut Rahendra Maya 

(2013), guru harus benar-benar menguasai materi pelajaran dan ilmu mendidik.  

Guru merupakan bagian internal dari sebuah organisasi pendidikan yang memiliki 

fungsi, peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam rangka mencapai tujuan 

pembangunan bangsa dalam pendidikan. UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. 

Pengertian Guru adalah tenaga pendidik professional yang memiliki tugas utama untuk 

mendidik, mengajar, menilai, membimbing, melatih, mengarahkan dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah.  

Menurut Afriyanti (2013) bahwa tugas dan tanggung jawab guru yaitu: (1) guru 

sebagai pengajar, (2) guru sebagai pembimbing, (3) guru sebagai administrator pendidikan. 

Profesionalisme tidak hanya karena faktor tuntutan dari perkembangan jaman, tetapi pada 

dasarnya juga merupakan suatu keharusan bagi setiap individu dalam kerangka perbaikan 

kualitas hidup manusia.  

Peran Guru Dalam Pendidikan 

Menurut (UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen) profesi adalah 

pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan 

kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar 

mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.  

Strategi Guru 

Menurut Alim Sumarno (2011) strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai 

kegiatan yang dipilih oleh pembelajar atau instruktur dalam proses pembelajaran yang dapat 

memberikan kemudahan fasilitas kepada pebelajar menuju kepada tercapainya tujuan 

pembelajaran tertentu yang telah ditetapkan. dijelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru serta peserta didik untuk mencapai tujuan 

pemebelajaran secara efektif dan efisien.  

Pengertian Orang Tua 

Orang tua dilihat dari segi Bahasa berasal dari kata “ orang” dan “tua”. Orang disini 

berarti manusia. Penjelasan tentang orang tua dalam pendidikan sebagai berikut. Salah satu 

aspek yang dapat digunakan untuk menentukan baik buruknya kualitas sebuah lembaga 

pendidikan (sekolah) adalah hubungan sekolah dengan orang tua yang dapat dilihat melalui 

keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak di sekolah.  

Menurut Fadlillah (2012: 35), keluarga memiliki peranan yang sangat penting karena 

keluarga merupakan tempat membangun pondasi belajar anak yang pertama dan utama 

bagi anak. bahwa lingkungan keluarga merupakan lingkungan awal bagi seorang anak, 

segala tingkah laku maupun perkembangan yang muncul pada diri anak akan mencontoh 
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pada kedua orang tuanya sehingga dari penjelasan di atas, dapat kita tarik kesimpulan 

bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan ibu dalam keluarga. Mengingat 

bahwa keluarga sebagai salah satu trilogi pendidikan, maka hubungan anak dengan orang 

tua merupakan suatu interaksi yang akan membawa dampak tersendiri pada jiwa dan 

kepribadian anak.  

Manfaat keterlibatan Orang tua dalam Pendidikan 

Jika memperhatikan definisi keterlibatan orang tua di atas, terdapat sebuah 

pernyataan yang berbunyi bahwa keterlibatan orang tua akan memberikan manfaat bagi 

anak, orang tua dan guru atau program sekolah. Menurut (Hornby, 2011) keterlibatan orang 

tua dalam pendidikan akan mampu meningkatkan kehadiran mereka di sekolah, sikap dan 

perilaku mereka. Orang tua juga akan mendapat keuntungan tersendiri dari keterlibatan 

mereka dalam pendidikan anak, di antaranya adalah kepercayaan diri dan kepuasan dalam 

mengasuh anak mereka.  

Metode Penelitian    

Metode yang digunakan dan dianggap relevan untuk menguraikan, menganalisa, 

serta menemukan solusi atas permasalahan yang diteliti yakni metode penelitian kualitatif. 

Metode penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang berusaha memahami dan 

menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu 

Jenis penelitian ini yang digunakan oleh peneliti yakni penelitian deskriptif kualitatif. 

Menurut Sugiyono (2016: 9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni panduan wawancara 

dan dokumentasi.  

Deskripsi Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan observasi dan wawancara. Observasi 

yang dilakukan oleh peneliti Ketika pada saat proses KBM berlansung, sedangkan 

wawancara peneliti lakukan tatap muka dengan guru. Data yang diperoleh kemudian diolah 

dan disimpulkan dalam tabel sebagai berikut. Hasil wawancara dengan guru kerjasama guru 

dan orang tua dalam mengembangkan hasil belajar siswa Kelas 4 SD GMIH Wosia pada 

masa pandemi Covid-19. Dari hasil wawancara di atas, yang peneliti lakukan terhadap 6 

guru dari SD GMIH Wosia menunjukan bahwa para guru setuju untuk menjalin kerjasama 

dengan orang tua, mereka merasa bahwa keberadaan orang tua dalam mengembangkan 

hasil belajar siswa sangat di butuhkan. Tanpa adanya peran orang tua maka guru tidak 

dapat secara maksimal melaksanakan KBM di rumah guna mengembangkan hasil belajar 

siswa. Dari hasil Tersebut, dapat di lihat pada diagram sebagai berikut:  
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KGO menunjukan dari 6 responden, 24% (6 responden) menyatakan bahwa guru 

dan orang tua telah menjalin kerjasama yang baik dan maksimal dalam mengembangkan 

hasil belajar siswa. IKGO menunjukan dari 6 responden, 23% (5 responden) menyatakan 

bahwa keterlibatan kerjasama guru dan orang tua dapat mengembangkan hasil belajar 

siswa di rumah ataupun di sekolah. MKHBS menunjukan dari 6 responden, 17% (5 

responden) menyatakan bahwa guru dan orang tua, telah menyusun strategi, pelaksanaan 

pengelolan materi ajar. Dalam mengembangkan hasil belajar siswa tidak menunjukan dari 6 

responden atau 0, 8% (7 responden) menyatakan bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak 

di laksanakan oleh guru yaitu: penyusunan strategi, pengelolaan materi ajar yang tidak 

maksimal dengan orang tua dalam mengembangkan hasil belajar siswa. Hasil wawancara 

dengan orang tua, kerjasama guru dan orang tua dalam mengembangkan hasil belajar siswa 

Kelas 4 SD GMIH Wosia pada masa pandemi Covid-19. Implikasi kerja sama guru dan 

orangtua dalam mengembangkan hasil belajar siswa.  

 

 

KGOT menunjukan dari 7 responden, 28% (7 responden) menyatakan bahwa guru 

dan orang tua telah menjalin kerjasama yang baik dan maksimal dalam mengembangkan 

hasil belajar siswa. IKGOT menunjukan dari 7 responden, 28% (7 responden) menyatakan 

bahwa keterlibatan kerjasama guru dan orang tua dapat mengembangkan hasil belajar 

siswa di rumah ataupun di sekolah. MKHBS menunjukan dari 7 responden, 15% (5 
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responden) menyatakan bahwa guru dan orang tua, telah menyusun strategi, pelaksanaan 

pengelolan materi ajar. Dalam mengembangkan hasil belajar siswa. TIDAK menunjukan dari 

7 responden, 0, 53% (13 responden) menyatakan bahwa orang tua, tidak melaksankan 

kegiatan ketrampilan dasar mengajar, strategi orang tua menciptakan suasana belajar tidak 

membosankan, pengelolaan materi yang tidak membosankan secara maksimal 

melaksanakan KBM dirumah.  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan berdasarkan 

interpretasi data dari hasil wawancara dengan guru dan orang tua mengenai kerja sama 

guru dan orang tua dalam mengembangkan hasil belajar siswa dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

Kerjasama Guru dan Orang Tua dalam Mengembangkan Hasil Belajar Siswa Kelas 

IV SD GMIH Wosia 

Berdasarkan hasil wawancara, tentang kerjasama guru dan orang tua yaitu, sebelum 

melaksanakan KBM diharuskan guru dan orang tua perlu mempersiapkan diri, menyiapkan 

instrumen perancangan alat peraga, memotivasi siswa selalu dijaga, berperanaktif, tetap 

berlati dalam bersikap tegas pada siswa/anak dalam mengelola strategi pembelajaran 

dirumah bahkan disekolah, dan juga harus menciptakan perhatian yang optimal. Agar dalam 

KBM dapat membantu guru dan orang tua guna peningkatan perkembangan hasil belajar 

siswa/anak tersebut.  

Menurut Mardianto (2012), kerjasama yang dilakukan antara guru dan orang tua 

bertujuan untuk membangun komunikasi keduanya dalam memantau perkembangan belajar 

siswa. Artinya, orang tua tidak sepenuhnya memberikan tanggung jawab perolehan hasil 

belajar yang baik hanya kepada guru, namun lebih dari itu, orang tua dapat melanjutkan 

apa yang telah dipelajari siswa di madrasah untuk diulangi kembali di rumah.  

Implikasi kerjasama Guru dan Orang Tua dalam Mengembangkan Hasil Belajar 

Siswa Kelas IV SD GMIH Wosia 

Dari hasil wawancara dengan guru dan orang tua, bahwa dengan adanya kerjasama 

dapat membantu menunujukan bagaimana menciptakan iklim pembelajaran yang baik di 

sekolah atau di rumah. Keterlibatan kerjasama juga membicarakan perkembangan 

perubahan pola pikir siswa/anak dalam memahami atau mengetahui pembelajaran materi 

ajar. Adapun dengan keterlibatan kerjasama guru dan orang tua dapat menumbuhkan 

perubahan perkembangan hasil belajar siswa/anak.  

Hal ini dapat disimpulkan bahwa keterlibatan kerjasama antara guru dan orang tua 

dapat menciptakan perubahan kebiasaan belajar siswa/anak dalam kegiatan belajar 

mengajar di sekolah maupun di rumah.  

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Guna Menumbuhkan Kegiatan 

Belajar Siswa 

Dalam tahapan kegiataan belajar mengajar pada dasarnya siswa/anak belajar 

melalui benda/objek untuk memahami konsep abstrak, guru dan orang tua harus 

menggunakan metode yang beragam setiap memulainya proses pembelajaran, agar 

siswa/anak memiliki motivasi belajar yang tinggi saat pelaksanaan pembelajaran. Dalam 

menumbuhkan kegiatan belajar siswa/anak, guru dan orang tua harus meningkatkan 
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kreaktivitasnya sehingga menghasilkan siswa/anak aktif dan semangat serta termotivasi 

dalam pembelajaran.  

 Analisis upaya guru dan orang tua dalam proses pembelajaran perlu 

memperhatikan pengembangan media pembelajaran, memberikan motivasi dalam kegiatan 

belajar mengajar dan melibatkan siswa/anak dalam berdiskusi. Refleksi guru, orang tua dan 

siswa/anak ketika proses kegiatan pembelajaran berlansung disekolah atau dirumah perlu 

dilakukan agar membangun pemahaman yang benar tentang peran masing-masing.  

Mengembangkan Kualitas Hasil Belajar Siswa, dalam Pelaksanaan Kegiatan 

Belajar Mengajar pada Masa Covid-19 

Mengembangkan kualitas belajar siswa/anak, guru dan orang tua memberikan 

sumber belajar untuk membantu siswa/anak dalam proses pembelajaran. Langkah dalam 

mengukur tingkat kualitas hasil belajar siswa/anak, perlu adanya evaluasi dan tanya jawab. 

Langkah tersebut dapat membantu guru dan orang tua dalam mengembangkan hasil belajar 

siswa/anak. Memang guru dan orang tua perlu menyusun strategi, karena dengan adanya 

strategi dapat mempermudah mengembangkan hasil belajar siswa/anak. Dengan demikian, 

semakin tinggi persepsi siswa/anak terhadap bahan ajar maka semakin tinggi pula 

memancing interaksi ide siswa/anak karena dalam pelaksanaan pembelajaran yang dapat 

berpengaruh pada perkembangan peserta didik selanjutnya.  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya dapat dikemukakan bahwa para 

guru disekolah SD GMIH Wosia telah membangun relasi kerjasama dengan orang tua siswa 

dalam mengembangkan hasil belajar siswa. Kerjasama yang dapat peneliti simpulkan, yaitu:  

1. Guru dan orang tua mempersiapkan diri sebelum mengajar 

2. Guru dan orang tua mengelola bahan ajar secara baik 

3. Guru dan orang tua memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat belajar 

4. Guru dan orang tua memberikan penguatan kepada siswa dalam proses KBM di sekolah 

maupun di rumah.  
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