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RINGKASAN  

Faktor penting dalam melaksanakan pendidikan adalah membangun lingkungan 

pendidikan (environmental education). Lingkungan pendidikan di sekolah sering belum 

terintegrasi dengan kebutuhan belajar anak dan tujuan apa yang harus dicapai. Selama ini 

yang diperhatikan hanya aspek kognitif anak sebagai tujuan utama pendidikan. Untuk 

membangun lingkungan Sekolah tidak hanya dibangun oleh guru dan anak. Orangtua menjadi 

faktor penting yang mendukung tercapainya tujuan belajar di sekolah. Untuk menjawab 

berbagai tantangan dalam pendidikan, maka peran orang tua terutama dalam pendidikan anak 

di sekolah harus ditingkatkan. Komunikasi yang baik dalam sebuah sekolah  menjamin 

terjadinya interaksi yang optimal antara anak, guru, dan orang tua siswa. Dengan komunikasi 

yang baik, maka akan tercipta kebersamaan dalam keragaman dalam proses belajar mengajar. 

Dalam kenyataan di lapangan, banyak ditemukan beberapa kendala komunikasi. Hambatan-

hambatan komunikasi ini dapat mengurangi tingkat interaksi di sekolah sehingga apa yang 

menjadi tujuan dari proses belajar mengajar menjadi tidak optimal. Penelitian ini akan 

menyusun pola komunikasi bagaimana guru membangun keterlibatan orangtua dalam proses 

pendidikan anak di sekolah khususnya pada pendidikan sains. Kasus penelitian yang dipilih 

adalah sekolah dasar Tunas Unggul di Bandung.  

Di sekolah ini keterlibatan orangtua sangat penting. Bahkan sekolah memiliki metode 

My conference dimana guru dapat membangun keterlibatan aktif orang tua dalam pendidian 

anak di sekolah. Dengan konsep inovasi dan kreatif, pendidikan sains dikembangkan dengan 

cara unik yang membangun keterlibatan orang tua beserta guru dan siswa dalam kegiatan 

belajar di sekolah. Diharapkan kasus penelitian bisa menjadi ujicoba pola komunikasi yang 

dirumuskan lewat penelitian ini, sehingga pola yang dihasilkan bisa diimplementasikan pada 

pendidikan anak secara lebih luas. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus. 

Sebagai subyek penelitian adalah guru. Komunikasi guru terhadap orangtua menjadi sumber 

pengamatan. Untuk membangun pola komunikasi guru dalam membangun keterlibatan orang 

tua pada pendidikan sains anak dilakukan melalui tahap 1) menerjemahkan kurikulum sains 

dalam membangun komunikasi dengan anak 2) . memetakan cara guru dalam membangun 

komunikasi dengan anak 3) mengembangkan strategi komunikasi guru dalam melibatkan 

orangtua pada kegiatan  pendidikan sains pada anak 4) menyusun  pola komunikasi guru 

dalam membangun keterlibatan orangtua pada pengajaran sains di sekolah.  

 

 

Kata Kunci: Guru, anak, pendidikan anak, orangtua, pendidikan sains 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Konteks Penelitian  
 

 

Kemajuan suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh pelaksanaan pendidikan 

yang baik yang akan menghasilkan generasi yang berkualitas. Membangun kreatifitas 

dan inovasi sudah menjadi agenda penting bagi sekolah-sekolah. Dalam suatu inovasi 

yang inklusif, akan terjadi keragaman, kolektivitas, variasi, dan seleksi dalam 

interaksi antar pelaku, yang dapat dipetakan dalam 4 aspek: keterlibatan, kepentingan,  

penempatan diri, dan pembentukan kepedulian bersama (Fuglsang, 2008:13). Karena 

menyangkut hal penting sebagai daya kompetitif dari seseorang atau sekelompok 

masyarakat, lingkungan  ini perlu dibangun sejak dini melalui pendidikan. Axelsson, 

et.al. (2015 : 43) sekolah memiliki tugas untuk mengembangkan kemampuan siswa 

termasuk kreativitas dalam pendidikan. Keterlibatan aktor-aktor dalam pendidikan di 

sekolah harus dikelola dengan baik (Chandran & Ariffin, 2015: 2). 

 Nilai-nilai positif yang sudah tertanam pada anak melalui pendidikan 

diharapkan mampu membentuk karakter manusia yang mampu mengembangkan diri 

mereka masing-masing sekaligus memberikan dampak sosial yang signifikan  

(Triwardhani, 2015).  

Untuk menjawab berbagai tantangan dalam pendidikan, maka peran orang tua 

terutama dalam pendidikan anak menjadi sangat penting. Komunikasi yang baik 

dalam sebuah sekolah  menjamin terjadinya interaksi yang optimal antara siswa, guru, 

dan orang tua siswa. Dengan komunikasi yang baik, maka akan tercipta kebersamaan 

dalam keragaman dalam proses belajar mengajar. Dalam kenyataan di lapangan, 

banyak ditemukan beberapa kendala dalam komunikasi dalam sebuah sekolah. Untuk 

itulah sekolah penting sekali membangun komunikasi dengan orangtua sehingga 
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tidak hanya sebagai pengamat, namun ikut terlibat langsung dalam proses belajar di 

sekolah.  

Sebagai kasus penelitian, dipilih SD Tunas Unggul Bandung. Sekolah ini 

dipilih dengan pertimbangan melibatkan orangtua secara aktif dalam proses belajar 

mengajar di sekolah. Melalui metode My conference, siswa menyampaikan hasil 

belajar langsung dihadapan orangtua, sehingga ajang ini menjadi penting.   Dalam 

kegiatan tersebut, tampak para siswa mulai dari level satu hingga lima menjelaskan 

hasil belajarnya secara bergantian dengan berbagai kegiatan, dengan tema yang telah 

dipilih oleh para guru dengan menyesuaikan hasil belajar mereka. Sebelum 

presentasi, para siswa juga diajak untuk berdiskusi dengan orang tuanya masing-

masing khususnya untuk pendidikan sains tentang hasil yang diraihnya selama tiga 

bulan dalam portofolio. Tema pendidikan sains diantaranya adalah menjelaskan 

siklus munculnya suatu fenomena alam, seperti musim hujan, musim panas, musim 

gugur, dan musim dingin kepada para orang tua dengan pelafalan Bahasa Inggris. 

Membuat presentasi penelitian dalam bidang fisika, kimia, dan biologi. 

Sekolah melalui guru memiliki strategi komunikasi yang diterapkan agar terus 

terbangun komunikasi dan keterlibatan orangtua pada proses belajar anak di sekolah. 

Pendidikan sains yang dikembangkan menjadi salah satu sarananya. Dengan inovasi, 

keativitas yang dibangun melalui pendidikan sains yang dibangun bersama antara 

siswa, guru dan orang tua terus dikembangkan.  

 

  

1.2. Perumusan masalah  

 

Dari konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : Strategi Komunikasi Guru Dalam Membangun Keterlibatan Orang 

Tua Pada Pendidikan Sains untuk Anak Di Sekolah . 
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 1.3. Tujuan Khusus 

 

1. Untuk menganalisis bagaimana  guru menerjemahkan kurikulum sains dalam 

membangun komunikasi dengan anak. 

2. Untuk memetakan cara guru dalam membangun komunikasi dengan anak 

pada pendidikan sains. 

3. Untuk mengembangkan strategi komunikasi guru dalam melibatkan orangtua 

pada kegiatan  pendidikan sains pada anak. 

4. Untuk menyusun  pola komunikasi guru dalam membangun keterlibatan 

orangtua pada pengajaran sains di sekolah  

 

 

 

1.4. Urgensi Penelitian 

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan untuk anak di sekolah ditentukan oleh 

berbagai faktor. Faktor penting yang mendukung diantaranya adalah lingkungan 

pendidikan yang baik. Pelaku kunci dalam pendikan di sekolah yaitu guru, siswa dan 

orang tua bersinergi membangun lingkungan pendidikan yang baik sehingga proses 

belajar mengajar menjadi optimal.  Lingkungan pendidikan di sekolah sering belum 

terintegrasi dengan kebutuhan belajar siswa dan belum memberi dukungan secara 

keseluruhan dengan kebutuhan belajar siswa.  Selama ini yang diperhatikan hanya 

aspek kognitif siswa sebagai tujuan utama pendidikan. Untuk mencapai tujuan 

pendidikan tersebut perlu kerjasama yang cukup baik antara guru, siswa dan juga 

pentingnya melibatkan orangtua siswa. Keterlibatan ini diwujudkan melalui interaksi 

antara tiga komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Keterlibatan 

orangtua akan lingkungan yang kondusif diharapkan proses pendidikan berjalan 

dengan lebih baik.  
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1.5. Kerangka Pemikiran 

 

 

Penelitian ini mengacu pada teori interaksionisme simbolik yang awalnya 

dikembangkan oleh George Herbert Mead (dan kemudian dilanjutkan oleh George 

Blummer (1969). Teori ini melihat realitas sosial diciptakan manusia melalui 

interaksi makna-makna yang disampaikan secara simbolik. Simbol-simbol ini tercipta 

dari esensi budaya di dalam diri manusia yang saling berhubungan (Fisher,1986:231). 

Interaksionisme simbolik berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang 

subjek manusia. Artinya, perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang 

terbentuk dan diatur dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi 

mitra interaksi mereka (Mulyana, 2003:70).  

Menurut Blumer, pokok pikiran interaksionisme  simbolik ada tiga, yaitu : (1) 

bahwa manusia bertindak (act) terhadap sesuatu (thing) atas dasar makna (meaning) 

yang ada pada sesuatu itu bagi mereka, (2) makna itu berasal dari interaksi sosial 

seseorang dengan sesamanya, (3) makna itu diperlakukan atau diubah melalui suatu 

proses penafsiran (interpretative process), yang digunakan orang dalam menghadapi 

sesuatu yang dijumpainya.  Intinya Blumer hendak mengatakan bahwa makna yang 

muncul dari interaksi tersebut tidak begitu saja diterima seseorang kecuali setelah 

individu itu menafsirkannya terlebih dahulu (Fisher,1986:245). 

Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas 

manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. (Mulyana, 

2001: 68).  Disini dikaji bagaimana simbol-simbol digunakan untuk maksud untuk 

berkomunikasi, dan pengaruh yang ditimbulkan penafsiran atas simbol-simbol ini 

terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi sosial. Interaksi simbolis 

ini terjadi dalam rangkaian peristiwa yang dilakukan antar individu. Interaksi ini 

berlangsung secara sadar dan berkaitan dengan gerak tubuh, vokal, suara, dan 

ekspresi tubuh, yang kesemuanya itu mempunyai maksud tertentu (Kuswarno, 

2008:22). 
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Dalam penelitian ini, interaksi terjadi antara tiga komponen penting dalam 

proses pendidikan yaitu guru, orang tua dan siswa, dimana ketiga komponen tersebut 

bersinergi membangun lingkungan pendidikan yang baik sehingga proses belajar 

mengajar menjadi optimal.  Guru dalam hal ini terlebih dahulu menafsirkan 

kurikulum sain dan menterjemahkannya dengan komunikasi yang dapat dipahami 

oleh siswa.  Guru melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran sains untuk anak 

dimana guru secara sadar berkomunikasi terhadap orangtua dan anak dalam rangka 

pembelajaran sains tersebut, yang meliputi bagaimana pendekatan yang dilakukan 

guru dalam mengajar, bagaimana guru berinteraksi dengan anak-anak, bagaimana 

guru berkomunikasi dalam melibatkan orang tua, bagaimana proses pembelajaran 

yang berlangsung, serta bagaimana guru melakukan evaluasi terhadap apa yang 

dicapai anak dalam belajar. 

 Komunikasi yang dilakukan guru adalah atas dasar pemaknaannya terhadap 

perilaku anak dalam belajar.  Atas dasar pemaknaan tersebut guru menyadari 

pentingnya keterlibatan orang tua dalam proses belajar anak. Guru dan orangtua 

bekerjasama dalam proses pembelajran sains di sekolah.  Kemudian melalui suatu 

proses penafsiran (interpretative process), anak menerima komunikasi yang 

dilakukan oleh guru dengan keterlibatan orang tua di dalamnya.  Untuk kemudian 

terbentuklah pemahaman pada anak terhadap pelajaran sains yang diajarkan. 
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1.  State of The Art 

Berbagai komponen pendidikan di sekolah harus bersama-sama membangun 

lingkungan pendidikan.  Fokus pendidikan yang hanya pada materi yang disampaikan 

sering tidak mampu mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Membangun 

karakter menjadi tujuan penting pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan 

tersebut melibatkan person serta guru, anak dan orangtua. Perlu kerjasama yang 

cukup baik antara guru, siswa dan juga pentingnya melibatkan orangtua. Keterlibatan 

ini diwujudkan melalui interaksi antara tiga komponen penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan.  

Guru, anak dan orangtua berperan dalam membangun lingkungan pendidikan 

yang inovatif, kreatif  melalui interaksi yang terjadi di sekolah. Dengan interaksi yang 

baik diharapkan proses pendidikan berjalan dengan hasil yang optimal. Interaksi yang 

terbangun diantara guru, anak dan orangtua.  Pendidikan di sekolah  memberikan 

porsi yang seimbang dan mampu mencakup  aspek budaya, penguasaan pengetahuan, 

dan mendorong peserta didik untuk memiliki keterampilan .  

Penelitian ini menstrukturkan komunikasi yang sudah dilakukan oleh guru, 

siswa maupun orangtua khususnya bagaimana sekolah melalui guru membangun 

keterlibatan orangtua dalam kegiatan belajar di sekolah. Penelitian ini mampu 

memetakan komunikasi yang telah dilakukan oleh guru dalam membangun 

keterlibatan orangtua dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Tindak lanjut 

dari penelitian ini adalah penerapan pola komunikasi guru dalam membangun 

keterlibatan orangtua di sekolah.  

Kreativitas dan Inovasi ditonjolkan dalam pengajaran sains di sekolah. Inovasi 

yang dibangun termasuk inovasi sosial ditujukan terutama untuk meningkatkan 
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kemanfaatan dan menciptakan nilai-nilai bagi masyarakat (Cels et al, 2012: 4). 

Karakter-karakter dasar yang disebut akan memberi kekuatan dan sekaligus 

memberikan nilai positif untuk peningkatan daya saing anak di kemudian hari. 

Mereka memiliki sejumlah pengalaman yang terakumulasi menjadi sekumpulan 

pengetahuan yang digunakan untuk menginterpretasikan kejadian atau peristiwa yang 

akan datang (Yu, 2009: 285).  

Pendidikan untuk anak harus mengembangkan kemampuan secara 

menyeluruh (Christianti, 2015:25).  Beberapa penelitian tentang komunikasi guru di 

sekolah sudah dilakukan. Penelitian tentang Metode Komunikasi Guru yang berjudul 

“Kajian Metode Komunikasi Persuasif Guru Dalam Perkembangan Kreativitas Anak 

Taman Kanak-Kanak”.  Hal yang menarik yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

cara guru mengembangkan komunikasi persuasifnya dengan pesan yang mengena 

pada persepsi anak. Permasalahan ini dijabarkan dalam identifikasi masalah sebagai 

berikut: (1). Bagaimana cara guru mempersuasi dengan pesan yang menggunakan 

ungkapan yang dimengerti oleh anak, (2). Bagaimana cara guru membangun empati 

terhadap anak dalam menyampaikan pesannya, (3).Bagaimana guru melakukan 

pendampingan terhadap anak dalam mengaplikasikan pesan yang disampaikannya. 

(4). Bagaimana bentuk pujian dan dorongan yang diberikan guru untuk mendukung 

keberhasilan pesan yang disampaikan. (5). Bagaimana guru dalam menyampaikan 

pesan yang mendorong kebebasan pada anak dalam memberikan responnya.  

(Triwadhani, 2011) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apa yang dikembangkan guru dalam 

metode komunikasi persuasif dalam mengajar berkaitan dengan perkembangan 

kreativitas anak. Keterkaitan ini menghasilkan prinsip-prinsip umum komunikasi 

persuasif guru yang terkait dengan kreativitas anak, yang dapat dilihat diantaranya 

sebagai berikut: guru menjalin keterdekatan dengan anak, hal ini akan mengurangi 

hambatan anak untuk berekspresi. Ketika guru memberikan pertanyaan dengan 

jawaban elaboratif, anak akan terdorong dan terlatih untuk berpikir variatif dalam 

mengembangkan kreativitasnya. 
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Penelitian lain yang dilakukan yaitu tentang Pola komunikasi Guru dalam 

Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah Inklusi menunjukkan bahwa komunikasi guru 

dalam menyampaikan materi pelajaran di kelas dilaksanakan dalam empat tahap yaitu 

pengkondisian siswa, pengenalan materi, penjeasan materi, latihan soal dan 

pembahasan. Komunikasi guru agar siswa normal dapat menerima Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK)  yaitu dengan menumbuhkan pengertian dalam diri 

siswa normal baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi guru dalam 

menumbuhkan empati yaitu dengan memberi penjelasan dan berdialog tentang 

kondisi ABK serta membaurkan siswa normal dengan ABK. Guru juga berusaha 

menciptakan suasana kelas agar siswa dapat menerima ABK yaitu dengan cara 

menyatukan anak dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Dengan perlakuan yang 

sama antara siswa normal dan ABK berarti memberikan kesempatan yang sama pada 

mereka. (Gartanti, 2010:13) 

 

 

2.2. Studi Pendahuluan yang Telah Dilakukan 

 

 

Penelitian  tentang metode komunikasi Persuasif guru  

Penelitian tentang Metode Komunikasi Guru yang berjudul “Kajian Metode 

Komunikasi Persuasif Guru Dalam Perkembangan Kreativitas Anak Taman Kanak-

Kanak”.  Hal yang menarik yang dikaji dalam penelitian ini adalah cara guru 

mengembangkan komunikasi persuasifnya dengan pesan yang mengena pada persepsi 

anak. Permasalahan ini dijabarkan dalam identifikasi masalah sebagai berikut: (1). 

Bagaimana cara guru mempersuasi dengan pesan yang menggunakan ungkapan yang 

dimengerti oleh anak, (2). Bagaimana cara guru membangun empati terhadap anak 

dalam menyampaikan pesannya, (3).Bagaimana guru melakukan pendampingan 

terhadap anak dalam mengaplikasikan pesan yang disampaikannya. (4). Bagaimana 

bentuk pujian dan dorongan yang diberikan guru untuk mendukung keberhasilan 
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pesan yang disampaikan. (5). Bagaimana guru dalam menyampaikan pesan yang 

mendorong kebebasan pada anak dalam memberikan responnya.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apa yang dikembangkan guru dalam 

metode komunikasi persuasif dalam mengajar berkaitan dengan perkembangan 

kreativitas anak. Keterkaitan ini menghasilkan prinsip-prinsip umum komunikasi 

persuasif guru yang terkait dengan kreativitas anak, yang dapat dilihat diantaranya 

sebagai berikut: guru menjalin keterdekatan dengan anak, hal ini akan mengurangi 

hambatan anak untuk berekspresi. Ketika guru memberikan pertanyaan dengan 

jawaban elaboratif, anak akan terdorong dan terlatih untuk berpikir variatif dalam 

mengembangkan kreativitasnya.   

 

Penelitian tentang Komunikasi Guru dalam Setting Pendidikan Inklusif 

 Penelitian tentang sekolah inklusif dengan judul Pola komunikasi Guru dalam 

Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah Inklusi (Studi Fenomenologi tentang Pola 

Komunikasi Guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar di SD Hikmah Teladan Cimahi).  

Penelitian ini memfokuskan pada komunikasi guru dalam proses belajar mengajar di 

kelas. Penelitian ini menjawab beberapa pertanyaan penelitian: (1) bagaimana 

komunikasi guru dalam menyampaikan materi pelajaran di kelas inklusi? (2) 

bagaimana komunikasi guru agar siswa normal dapat menerima anak berkebutuhan 

khusus? (3) bagaimana komunikasi guru dalam membantu anak berkebutuhan khusus 

agar berhasil di sekolah inklusif? 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran di keas dilaksanakan dalam empat tahap yaitu 

pengkondisian siswa, pengenalan materi, penjeasan materi, latihan soal dan 

pembahasan. Komunikasi guru agar siswa normal dapat menerima Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK)  yaitu dengan menumbuhkan pengertian dalam diri 

siswa normal baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi guru dalam 
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menumbuhkan empati yaitu dengan memberi penjelasan dan berdialog tentang 

kondisi ABK serta membaurkan siswa normal dengan ABK. Guru juga berusaha 

menciptakan suasana kelas agar siswa dapat menerima ABK yaitu dengan cara 

menyatukan anak dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Dengan perlakuan yang 

sama antara siswa normal dan ABK berarti memberikan kesempatan yang sama pada 

mereka.  

 Keberhasilan ABK di sekolah inklusif didorong oleh komunikasi yang 

diciptakan oleh guru di kelas. Guru membantu ABK agar mau belajar di kelas yaitu 

dengan cara pendampingan, menciptakan mood, tutor sebaya, memberikan reward 

dan punishment. ABK juga dibantu beradaptasi dan bersosialisasi yaitu dengan cara 

memperkenalkan aturan kelas, memperkenalkan teman sekelas, membuat ABK lebih 

lama diam di kelas, membantu ABK mengenali potensi dari pemberian tugas dengan 

mengeksplorasi siswa, mengamati dari keseharian, melalui hobi ataupun dengan cara 

alami.   

 

Penelitian Tentang Metode komunikasi Guru Pendamping 

Penelitian tentang metode komunikasi guru pendamping dengan judul Metode 

Komunikasi Helper di Sekolah Inklusif Pendidikan Anak Usia Dini di Bandung 

mengkaji dan merumuskan metode komunikasi helper (guru pendamping) di sekolah 

inklusif, yaitu bertujuan untuk meneliti bagaimana cara helper  membantu ABK 

dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah inklusi, yang meliputi : (1) 

metode atau cara helper berkomunikasi dalam membantu ABK memahami materi. (2) 

metode atau cara helper berkomunikasi dalam membantu ABK bersosialisasi. (3) 

metode atau cara helper  berkomunikasi dalam menumbuhkan kemandirian ABK.   

Hasil penelitian menunjukkan (1) Metode Komunikasi helper dalam 

membantu ABK mengikuti pelajaran yaitu dengan  cara: Pengkondisian, 

Pendampingan, Menciptakan Mood (suasana hati) , Tutor sebaya, Reward & 
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Punishment dan Belajar sambil bermain. (2) Metode komunikasi helper dalam 

membantu ABK bersosialisasi yaitu  dengan  memperkenalkan aturan kelas, 

memperkenalkan teman sekelas, membuat ABK lebih lama diam di Kelas dan 

berbaur dengan Siswa lain. (3) Metode komunikasi helper dalam menumbuhkan 

kemandirian ABK  yaitu dengan Pembiasaan, Memberi kepercayaan, Mendidik 

disiplin, Memberi kesempatan memilih, Menghargai Usaha Anak. 

 

Penelitian tentang Pekerja Anak 

Penelitian tentang pekerja anak dengan judul Pola Komunikasi Pengusaha 

dengan Pekerja Anak pada    Industri Kecil di   Bandung.  Penelitian ini mengkaji 

bagaimana pekerja anak mengelola komunikasi dengan orang dewasa di lingkungan 

kerjanya sehingga memperoleh gambaran mengenai  pola komunikasinya, Hasil 

penelitian menunjukkan :  

a) Komunikasi pekerja anak dengan atasan dengan atasan meliputi pembicaraan hal-

hal teknis yang berkaitan langsung dengan pembagian pekerjaan, cara melakukan 

pekerjaan, pemberian motivasi untuk terus bekerja dan melaksanakan pekerjaan 

dengan baik.  Beberapa keputusan yang berkaitan dengan permasalahan pekerjaan 

seperti system penggajian, uang lembur, ijin cuti, teguran bila pekerja anak 

melakukan kesalahan juga dikomunikasikan oleh atasan kepada pekerja anak.  

Seorang atasan memiliki kredibilitas yang baik dimata pekerja anak karena anak 

menganggap atasan adalah orang yang paling kompeten tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan pekerjaan sehingga informasi yang disampaikan akan sangat 

dipercaya oleh anak.   

b) Komunikasi pekerja anak dengan pekerja dewasa meliputi pembicaraan yang 

berkaitan dengan bimbingan dalam melaksanakan pekerjaan, motivasi dalam 

melakukan pekerjaan, percakapan ringan disela-sela waktu bekerja dengan berbagai 

tema yang sering tidak cocok untuk anak-anak.  Pekerja anak terlihat nyaman 
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berkomunikasi dengan pekerja dewasa, karena sudah merasa dekat satu dengan yang 

lainnya.  Intensitas komunikasi yang terjalin cukup tinggi mengingat para pekerja 

tersebut berinteraksi satu dengan lainnya karena mereka berada di tempat yang sama 

baik ketika bekerja maupun di luar waktu bekerja.   

Hal ini terjadi karena mereka tinggal di tempat yang sama sehingga sulit untuk 

menghindari interaksi.  Tema yang lebih tepat diperuntukkan bagi orang dewasa 

mendominasi komunikasi antara mereka cenderung membuat anak terlalu cepat 

dewasa dan tidak sesuai dengan perkembangan usianya. 

c) Komunikasi Pekerja Anak dengan Sesama Pekerja Anak meliputi permasalahan di 

luar teknis pekerjaan.  Mereka saling memotivasi untuk terus bekerja karena kondisi 

mereka yang rata-rata sama.  Pekerja anak meninggalkan keluarganya di kampong 

untuk bekerja yang sebagian penghasilannya dikirim untuk keluarga di kampong.  

Selain itu mereka juga saling melemparkan candaan disela-sela waktu bekerja untuk 

menghilangkan kejenuhan.  Keluh kesah juga sering muncul diantara mereka ketika 

ada permasalahan yang bersifat pribadi.  Dengan teman yang usianya sebaya, sasama 

pekerja anak merasa lebih nyaman berkomunikasi karena mereka merasa tidak ada 

hambatan psikologis dalam berkomunikasi. 

 

Penelitian tentang Model Komunikasi Pendidikan Nonformal bagi Pekerja 

Anak  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pendidikan nonformal bagi 

pekerja anak, tujuan penelitian ini yaitu untuk merumuskan model komunikasi 

pendidikan nonformal bagi pekerja anak yang meliputi  : 1) Memetakan pola 

komunikasi pekerja anak, 2) Merancang pendidikan nonformal sesuai dengan 

kebutuhan pekerja anak, 3) Menilai efektivitas komunikasi pada pendidikan 

nonformal bagi pekerja anak, 4) Menyusun model komunikasi pendidikan nonformal 

bagi pekerja anak.  Hasil penelitian menunjukkan  bahwa : 1) Pola Komunikasi 
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pekerja anak dalam pendidikan nonformal dibangun dengan menyentuh pada kondisi 

anak. Memperlakukan anak secara personal karena kondisi masing-masing anak 

sangat berbeda. Begitu juga dengan penerapan komunikasinya harus berpegang pada 

prinsip bahwa anak itu unik.  2) Merancang pendidikan nonformal seharusnya 

disesuaikan dengan kebutuhan pekerja anak. Pendidikan untuk pekerja anak 

hendaknya memenuhi kebutuhan akan pengetahuan, kebutuhan social, kebutuhan 

bermain, perkembangan kreativitas anak, perkembangan kepribadian anak. Berbagai 

kebutuhan tersebut masuk dalam rancangan pendidikan untuk pekerja anak. 3) 

Efektivitas komunikasi pada penyelenggaraan pendidikan nonformal bagi pekerja 

anak hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif.  

Prinsip-prinsip yang diaplikasikan adalah kemapuan untuk berempati pada 

kondisi anak, melakukan motivasi, bersikap positif pada kondisi anak, membangun 

keterbukaan terhadap anak, memberikan dukungan, dan bersikap sejajar dengan anak 

sehingga dapat membangun relasi yang baik dengan anak.  4)  Model komunikasi  

yang dibangun untuk pendidikan nonformal bagi pekerja anak dimulai dari kebutuhan 

akan pendidikan yang sesuai untuk pekerja anak. Kebutuhan tersebut akan 

diakomodir dalam sekolah nonformal yang dibangun yang mana keberadaannya 

didukung oleh institusi pendidikan yang membina sekolah tersebut. Dalam 

pelaksanaannya prinsip-prinsip komunikasi yang efektif harus diterapkan karena 

keberhasilan pendidikan akan tercapai dengan membangun komunikasi yang efektif. 

 

 

 

2.3. Road Map  Penelitian 

Penelitian ini berada dalam lingkup besar penelitian tentang komunikasi 

pendidikan anak. Penelitian tentang pola komunikasi dalam membangun 

environmental education pada pendidikan nonformal anak masuk dalam kajian 

komunikasi pendidikan yang dikembangkan oleh Peneliti. Penelitian-penelitian awal 
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yang dikembangkan oleh peneliti berkaitan dengan komunikasi pendidikan 

khususnya pada anak.  

Penelitian ini menstrukturkan komunikasi yang sudah dilakukan oleh guru, 

siswa maupun orang tua siswa dalam sekolah nonformal pada anak. Pola yang 

dihasilkan dapat digunakan sebagai panduan bagi sekolah lainnya khususnya untuk 

sekolah nonformal untuk anak dalam membangun environmental education yang 

baik. Dengan rekam jejak penelitian komunikasi pendidikan untuk anak, diharapkan 

penelitian ini mampu memetakan komunikasi yang telah dilakukan oleh siswa, guru 

maupun orang tua siswa di sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah 

nonformal untuk anak. Tindak lanjut dari penelitian ini adalah penerapan pola 

komunikasi guru dalam membangun keterlibatan orangtua pada pendidikan sains 

untuk anak di sekolah. Berikut ini adalah bagan roadmap penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti: 
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2.4.  Tinjauan Teoritis  

2.4.1. Komunikasi dalam Pendidikan 

  Pendidikan secara umum diartikan sebagai upaya mengembangkan  kualitas 

pribadi manusia  dan membangun karakter bangsa yang dilandasi nilai-nilai agama, 

filsafat, psikologi, sosial-budaya dan ipteks yang bermuara pada pembentukan pribadi 

manusia yang bermoral , berakhlak mulia dan berbudi luhur. Pendidikan juga dapat 

diartikan sebagai upaya mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki 

idealisme nasional dan keunggulan profesional serta kompetensi yang dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara (Nofrion, 2018 : 41).   

Jantungnya pendidikan adalah pembelajaran Proses pendidikan tidak terlepas dari 

komunikasi. 

Pentingnya komunikasi dalam setiap bidang mengharuskan setiap orang untuk 

memahami setiap proses dan konsep komunikasi yang baik. Komunikasi akan 

berjalan sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya, apabila komunikator dan 

komunikan memahami konsep dari komunikasi itu sendiri. Salah satu bidang yang 

membutuhkan kemampuan komunikasi syang baik adalah bidang pendidikan. 

Pengembangan kualitas dan membangun karakter pribadi menjadi sebuah tujuan dari 

bidang pendidikan, sebagaimana menurut (Nofrion, 2018:40) bahwa pendidikan 

diartikan sebagai upaya pengembangan kualitas pribadi manusia dan membangun 

karakter bangsa yang dilandasi nilai-nilai agama, filsafat, psikologi, sosial budaya dan 

iptek yang bermuara pada pembentukan pribadi manusia yang bermoral, berakhlak 

mulia, dan berbudi luhur. 

Pengembangan kualitas dan membangun karakter tersebut dapat terwujudkan 

dengan adanya pola komunikasi yang baik dan benar. Komunikasi pendidikan akan 

berlangsung dengan adanya usaha sadar dan hal yang sudah terencana dalam sebuah 

program dan aturan yang ada. Sebagaimana menurut (Nofrion, 2018:41) bahwa 

pendidikan berlangsung dengan adanya tiga point, yaitu: 

1. Usaha sadar dan terencana 
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Pedidikan sebagai usaha sadar dan terencana menunjukan bahwa pendidikan 

adalah sebuah proses yang disengaja dan dipikirkan secara matang. 

2. Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif 

mengembangkan potensi dirinya.  

3. Memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. 

 

2.4.2. Prinsip-prinsip Komunikasi Interpersonal dalam  komunikasi Guru 

dengan Anak didik 

 Dalam konteks komunikasi antara guru dengan anak didik,  komunikasi yang 

terjadi adalah sesuai dengan karakteristik komunikasi interpersonal yang mendorong 

terjadinya efektivitas komunikasi yang terjadi antara guru dengan anak didik. 

 Kelima karekteristik itu adalah keterbukaan (opennes), empati (empathy), 

dukungan (supportiveness), perasaan positif (positiviness), dan kesamaan (equality) 

(Devito,1997:96). Kelima karakteristik itu akan meningkatkan kualitas komunikasi 

dan hubungan interpersonal diantara pelaku komunikasi. Kelima karakteristik 

komunikasi antarpribadi yang efektif tersebut akan dijelaskan sebagai berikut : 

 

Keterbukaan 

 Openness, keterbukaan disini maksudnya masing-masing pelaku komunikasi 

antarpribadi menanggapi secara jujur atas segala rangsangan yang datang kepadanya. 

Berarti, komunikator harus memberikan kesempatan kepada komunikate untuk 

mengungkapkan semua pikiran dan perasaannya, bersedia menerima pengalaman, 

gagasan dan kritik, bersikap setuju terhadap perilaku orang lain atau paling tidak 

toleran dan menerima apa pada yang tidak dikehendakinya. Menerima bukan berarti 

setuju terhadap perilaku orang lain atau rela menerima akibat perilakunya. Menerima 
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berarti tidak menilai pribadi orang lain berdasarkan perilaku yang tidak disenanginya 

(Rakhmat,1999:132). Keterbukaan dari masing-masing pelaku komunikasi akan 

menciptakan rasa saling percaya diantara kedua belah pihak. Berikut ini adalah 

pernyebab betapa pentingnya sikap terbuka pada setiap pelaku komunikasi. 

 Untuk berlangsungnya suatu kegiatan komunikasi antarpribadi, seorang 

komunikator harus menerima komunikate sebagai individu yang patut dihargai 

sebagai manusia. Pada gilirannya, komunikator akan mendapatkan kepercayaan dari 

komunikatenya. Deutsch mengatakan, bila komunikasi bersifat terbuka, maksud dan 

tujuan jelas, dan ekspetasi sudah dinyatakan, maka timbul sikap percaya 

(rakhmat,1999:131). 

Devito (1997:257) mengemukakan bahwa kualitas keterbukaan sedikitnya , 

merujuk pada tiga aspek komunikasi antarpribadi. Pertama, komunikan dalam 

komunikasi antarpribadi yang efektif harus terbuka pada lawan komunikasinya. 

Aspek kedua keterbukaan merujuk pada kerelaan masing-masing komunikan bereaksi 

secara jujur dalam menerima stimuli atau memberikan respon. Aspek ketiga, 

keterbukaan berkenaan dengan “memiliki” perasaan dan pikiran yang diekspresikan. 

Terbuka dalam pengertian ini adalah mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang 

diungkapkan adalah milik kita sendiri dan kita sendirilah yang bertanggung jawab 

atasnya. 

Dalam hal ini guru harus terlebih dahulu bersikap terbuka terhadap anak 

didik.  Pada gilirannya sikap tersebut akan menumbuhkan kepercayaan anak didik 

terhadap guru, yang selanjutnya sikap saling terbuka ini akan mendukung terjalinnya 

komunikasi yang efektif antara guru dengan anak didiknya.   

Empati 

 Henry Backrack (1976) mendefinisikan empati sebagai “kemampuan 

seseorang untuk „mengetahui‟ apa yang sedang dialami orang lain”. Berempati adalah 

merasakan sesuatu seperti orang yang mengalaminya (Devito,1997:260). 
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 Rogers dan Bhownik mendefinisikan empati sebagai kemampuan seseorang 

untuk memproyeksikan dirinya kepada peranan orang lain. Apabila komunikator dan 

komunikate dapat berempati, maka besar kemungkinan komunikasi akan efektif 

(Effendy,1999:69). Komunikan harus menggunakan empati ini untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih baik dan untuk mengatur komunikasi kita secara wajar. 

 Sikap terbaik guru untuk memahami anak didik adalah dengan cara berempati.  

Dengan empati, guru dapat memproyeksikan diri terhadap anak  didiknya untuk 

kemudian dapat memahami apa yang dirasakan  anak didik untuk kemudian dapat 

mengarahkan anak tersebut sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 

 

Dukungan 

 Terbuka dan empati belum cukup menunjang efektivitas komunikasi 

antarpribadi bila partisipan merasa apa yang mereka ucapkan dikritik, dikecam atau 

ditolak. Mereka akan merasa segan , cemas , takut untuk membuka diri. Hubungan 

komunikasi antarpribadi akan efektif bila didalamnya terdapat dukungan diantara 

pelaku komunikasi. Karena komunikasi yang terbuka dan empatik tidak dapat 

bertahan di dalam atmosfer yang tidak mendukung. 

 Supotiveness atau dukungan merupakan sikap yang dapat mengurangi sikap 

defensif dalam komunikasi. Sikap defensif adalah sikap tidak menerima, tidak jujur, 

dan tidak empati. Sikap defensif akan menggagalkan komunikasi antarpribadi, karena 

orang defensife akan melindungi diri dari “ancaman” dari pada berusaha  memahami 

pesan orang lain. Dengan adanya saling dukung dalam komunikasi antarpribadi, 

masing-masing pelaku komunikasi  tidak akan takut untuk mengekspresikan 

pikirannya. 

 Dukungan guru terhadap anak didik sangat dibutuhkan untuk menciptakan 

atmosfer komunikasi yang efektif.  Dengan dukungan dari guru, anak tidak akan takut 

untuk mengekspresikan perasaan dan pikirannya, dan lebih mudah membuka diri, 
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sehingga memudahkan pula dalam mengarahkan anak sesuai potensi yang 

dimilikinya.  

 

Sikap Positif 

 Sikap positif dalam komunikasi antarpribadi dapat dilakukan dengan dua cara, 

yaitu menyatakan dengan sikap positif dan menggerakkan secara positif orang yang 

berinteraksi dengan kita. Pertama, kita menyatakan sikap positif dalam komunikasi 

antarpribadi oleh dua aspek, yaitu menjaga sikap positif kita yang diketahui oleh dua 

aspek, menjaga sikap positif kita yang diketahui oleh orang lain dan menyampaikan 

sikap positif yang dimiliki oleh orang lain. Sedangkan aspek kedua adalah adanya 

perasaan positif untuk situasi komunikasi yang umum, karena merupakan hal penting 

untuk interaksi yang efektif. Tidak ada yang lebih menyenangkan selain 

berkomunikasi dengan orang yang menikmati komunikasinya. 

 Kedua, rasa positif  lebih lanjut dapat dijelaskan dengan mengambil arti dari 

konsep menggerakkan. Menggerakkan merupakan titik penting dari analisis 

transaksional dan interaksi manusia  secara umum. Ketika kita menggerakkan orang 

lain, baik positif maupun negatif, kita memperlakukannya sebagai manusia. 

Menggerakkan dapat dilakukan secara verbal, seperti “saya suka kamu”,”saya senang 

kamu”, maupun nonverbal, seperti tersenyum, mengedipkan mata, dan lain-lain. 

 Sikap positif merupakan hal penting untuk interaksi yang efektif sehingga 

tercipta iklim komunikasi yang menyenangkan yang dapat mendukung efektivitas 

komunikasi antara guru dengan anak didik. 

Kesetaraan 

 Setiap manusia memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda-beda, hal ini 

mengakibatkan ketidak setaraan. Terlepas dari ketidaksetaraan ini komunikasi 

antarpribadi akan lebih efektif bila suasananya setara. Kesetaraan berarti adanya 

:: repository.unisba.ac.id ::



21 
 

penerimaan terhadap pihak lain atau menurut istilah Carl Rogers dalam Devito, 

kesetaraan meminta kita untuk memberikan pengahargaan positif tanpa bersyarat 

kepada orang lain (Devito,1997:264). 

 Kesetaraan dalam konteks komunikasi guru dengan anak didik ditunjukkan 

dengan adanya penghargaan positif dari kedua belah pihak. 

 Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan  atau 

mempelajari karakteristik-karakteristik dari efektivitas komunikasi antarpribadi ini 

akan membuat komunikasi yang dilakukan guru terhadap anak didik akan menjadi 

efektif dalam memberikan arahan kepada anak dalam mengembangkan potensinya 

terutama  dalam mengembangkan karakteristik kewirausahaannya. 
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

 

3.1. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyusun pola komunikasi 

guru dalam membangun keterlibatan orang tua pada pendidikan anak di sekolah 

khususnya pada pendidikan sains anak.  Untuk tujuan tersebut penelitian ini 

dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :  

1) menerjemahkan kurikulum sains dalam membangun komunikasi dengan anak  

2) . memetakan cara guru dalam membangun komunikasi dengan anak  

3) mengembangkan strategi komunikasi guru dalam melibatkan orangtua pada 

kegiatan  pendidikan sains pada anak  

4) menyusun  pola komunikasi guru dalam membangun keterlibatan orangtua pada 

pengajaran sains di sekolah.  

 

3.2. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk membangun 

lingkungan pendidikan yang baik melalui peran orangtua melalui komunikasi yang 

efektif pada pelaku-pelaku kunci yang terlibat, yaitu guru, anak, dan orang tua. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

Metodologi diterapkan dalam sebuah penelitian sebagai bentuk jawaban dari 

apa yang ditemukan ketika berada di lapangan. Temuan di lapangan tersebut dapat 

diperoleh dengan menerapkan pendekatan penelitian yang tepat, yang disesuaikan 

dengan metode yang digunakan, serta memperhatikan paradigma dari metodologi 

penelitian. 

 

4.1. Metode Penelitian 

Kualitiatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

dengan paradigma konstruktivisme, karena pada penelitian ini peneliti akan 

membangun model berdasarkan dari hasil temuan di lapangan. Metode penelitian 

kualitatif, peneliti mengamati hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan 

terjun langsung ke lapangan. Sebagaimana menurut Krik dan Miller dalam (Moleong, 

2012:3) menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia 

dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 

bahasanya dan dalam peristilahannya.  

Pengamatan di lapangan tersebut diperoleh hasil yang natural sesuai dengan 

apa yang diamati dan ditemukan ketika peneliti berada di lapangan yang sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti. Hal tersebut dikarenakan hasil yang 

diperoleh akan sesuai dengan realita di lapangan. Hal ini sebagaimana dilakukan 

peneliti ketika mengamati dan ikut terlibat pada proses kegiatan My Conference pada 

siswa di SD Tunas Unggul Global Interactive Conference. 
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4.2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif studi kasus 

yang dimana menurut (Bungin, 2014:68) deskriptif studi kasus penelitian dilakukan 

dengan memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Pada 

penelitian studi kasus peneliti akan mendapatkan sebuah data dari berbagai sumber 

baik melalui wawancara,  observasi, dan dokumentasi. 

Pada penelitian studi kasus ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui 

wawancara terkait dengan kegiatan My Conference yang dilakukan oleh pihak SD 

Tunas Unggul Global Interactive Conference., diantaranya pihak manajemen, guru, 

dan orangtua siswa. Sedangkan data dari hasil observasi, peneliti melakukan 

observasi terhadap kegiatan My Conference mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, 

hingga evaluasi. Selain itu, studi literatur peneliti gunakan sebagai bentuk rujukan 

penelitian ini  

Dokumentasi menjadi salah satu bagian yang peneliti gunakan untuk 

memperoleh data penelitian, seperti halnya dokumentasi kegiatan My Conference 

sebelumnya, surat atau pengumuman terkait dengan kegiatan My Conference dan 

dokumen administrative lainnya yang mendukung dari data yang diperlukan dalam 

penelitian ini. 

Penelitian dalam hal kegiatan My Conference yang dilakukan oleh siswa dan 

siswi SD Tuans Unggul tersebut memiliki hal-hal unik, sehingga peneliti menerapkan 

pendekatan studi kasus.  Kasus penelitian yang dipilih adalah sekolah dasar Tunas 

Unggul di Bandung. Di sekolah ini keterlibatan orangtua sangat penting. Bahkan 

sekolah memiliki metode My conference dimana guru dapat membangun keterlibatan 

aktif orang tua dalam pendidian anak di sekolah. Dengan konsep inovasi dan kreatif, 

pendidikan sains dikembangkan dengan cara unik yang membangun keterlibatan 

orang tua beserta guru dan siswa dalam kegiatan belajar di sekolah. 
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4.3. Subjek-Objek, Wilayah Penelitian, dan Sumber Data 

 

Subjek-Objek Penelitian 

Penelitian mengenai  strategi komunikasi guru dalam membangun keterlibatan 

orangtua pada pendidikan sains untuk anak di Sekolah ini memiliki subjek penelitian, 

yaitu pihak manajemen dari SD Tunas Unggul Global Interactive Conference., yaitu 

Kepala Sekolah SD Tunas Unggul dan Humas dari SD Tunas Unggul yang dimana 

kedua subjek ini merupakan informan kunci (key informan) dari penelitian ini. 

Dipilihnya manajemen dari SD Tunas Unggul Global Interactive Conference. sebagai 

informan kunci dikarenakan pihak tersebut bertanggungjawab dan berperan dalam 

proses pelaksanaan kegiatan My Conference.  

Selain itu diperoleh informan pendukung dari penelitian ini, yaitu orangtua 

siswa dan siswa dari SD Tunas Unggul yang merupakan stakeholder dari SD Tunas 

Unggul Global Interactive Conference tersebut..  

Sedangkan objek dari penelitian ini adalah komunikasi yang dilakukan guru 

dalam melibatkan orang tua siswa dalam proses pembelajaran sains. 

 

Wilayah Penelitian 

Wilayah dari penelitian ini pada SD Tunas Unggul Global Interactive School 

yang berlokasi di Jalan Pasir Impun No. 94 Kecamatan Mandalajati, kota Bandung. 

 

Sumber Data 

Pada penelitian ini data-data yang diperlukan diperoleh dari dua sumber 

data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diterapkan 

dengan melakukan wawancara mendalam kepada narasumber dan observasi. 

Sebagaimana hal tersebut sejalan dengan definisi data primer menurut (Sugiyono, 

2014:225) sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. 
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Pada penelitian ini, sumber data primer ditentukan sesuai dengan kriteria dan hal-

hal yang relevan dengan data yang diperlukan terkait permasalahan di dalam 

penelitian ini, yaitu pihak manajemen dari SD Tuans Unggul Global Interactive 

School.   

Sedangkan data sekunder yang diperoleh peneliti bersumber dari hasil 

internal seperti dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan My Conference, dan 

data sekunder eksternal yang bersumber dari studi literatur seperti buku, jurnal, dan 

pemberitaan yang diterbitkan oleh media massa terkait dengan SD Tunas Unggul 

Global Interactive School. 

 

4.4. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik tersebut dipilih dan 

digunkan karena disesuaikan dengan metode yang sesuai dengan penelitian ini. 

1. Wawancara Mendalam 

Wawancara dalam kualitatif dilakukan untuk mengetahui jalannya atau 

proses dari permasalahan yang ada dari data yang disajaikan oleh informan. 

Wawancara mendalam dilakukan pada penelitian studi kasus kualitatif dengan 

menyajikan berbagai pertanyaan terkait permasalahan dan tujuan penelitian, baik 

menggunakan pedoman atau tidak. Pada wawancara mendalam ini biasanya 

keterlibatan antara informan dan peneliti relative lama. Sebagaimana menurut 

(Bungin, 2014:111) bahwa wawancara mendalam memiliki perbedaan dengan 

wawancara lainnya bahwa wawancara mendalam dilakukan berkali-kali dan 

membutuhkan waktu yang lama bersama informan di lokasi penelitian.  

Pada penelitian ini, wawancara mendalam dilakukan pada pihak 

Manajemen SD Tuans Unggul Global Interactive School. Adapun informan 

utama (key informan) dari penelitian ini: 
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1) Feridarnalis, Kepala Sekolah SD Tunas Unggul Global Interactive School 

yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan yang ada di Kawasan SD 

Tunas Unggul Global Interactive School, salah satunya kegiatan My 

Conference yang melibatkan siswa siswi dan orangtua siswa. 

2) Dini, Humas SD Tunas Unggul Global Interactive School yang 

mengkomunikasikan kegiatan yang berlangsung  

2. Observasi 

Observasi yang dilakukan dengan melakukan pengamatan kepada hal-hal 

yang terjadi dan berlangsung, sehingga peneliti dapat memahami situasi yang 

benar-benar terjadi pada kegiatan atau permasalahan yang akan membantu untuk 

memperkuat hasil dari penelitian pada bentuk pengumpulan data lain.observasi 

yang dilakukan pada penelitian ini dengan mengamati beberapa hal, yaitu: 

1) Proses persiapan kegiatan My Conference yang mengarahkan siswa dan siswi 

SD Tunas Unggul Global Interactive School untuk menyajikan berbagai 

projek yang nantinya akan di presentasikan dihadapan orangtua mereka pada 

kegiatan My Conference. 

2) Penyajian projek pada kegiatan My Conference oleh para siswa SD Tunas 

Unggul Global Interactive School sehingga mampu mempresentasikan projek 

tersebut dihadapan orangtua mereka. 

3) Bentuk komunikasi antara pihak sekolah dengan orangtua siswa terkait 

kegiatan My Conference, sehingga orangtua mampu mengetahui informasi 

dan tertarik untuk hadir di setiap rangkaian acara yang diselenggarakan oleh 

seolah, salah satunya My Conference. 

4) Peraturan yang ada terkait dengan pelaksanaan My Conference yang sudah 

disajikan melalalui berbagai kegiatan antara pihak sekolah dengan POMG. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini sepertti halnya dokumen 

internal, yaitu surat dan pengumuman terkait kegiatan My Conference, agenda-

agenda kegiatan My Conference selama satu semester, dokumentasi 
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Periode Pengumpulan 

|-----------------------------------------------| 
    Reduksi Data 

|----------------- |-------------------------------------------------------| 

Antisipasi     Selama    Setelah 

 

      Display Data 
  |-------------------------------------------------------|                 ANALISIS 

      Selama    Setelah 

      

      Kesimpulan/ Verivikasi 

  |-------------------------------------------------------| 
      Selama    Setelah 
 

administrative terkait dengan kegiatan My Conference. Selain itu, dokumen 

eksternal seperti halnya pemberitaan yang bersumber dari media massa.  Pada 

penelitian studi kasus, penggunaan dokumentasi sebagai bentuk landasan dan 

memperkuat data terkait dengan temuan penelitian. Sebagaimana menurut (Yin, 

2015:54) penggunaan dokumen yang paling penting adalah mendukung dan 

menambah bukti dari sumber-sumber lain. 

 

4.5. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data dilakukan dalam peneitian ini melalui rangkaian proses yang 

diawali dengan mengkaji permasalahan yang ada pada latar belakang. Analisis yang 

dilakukan peneliti dengan memperhatikan proses dari teknik pengumpulan data, yang 

kemudian dilakukan reduksi dari temuan yang sudah diperoleh peneliti di lapangan dan 

dilakukan verivikasi. 

Adapun langkah analisis data yang peneliti gunakan menurut model Miles and Huberman 

dalam (Sugiyono, 2012:91), yaitu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Sugiyono, 2012:91) 
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1. Reduksi Data (Data Reduction) 

 

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

pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. 

 

Data yang disajikan dalam penelitian ini dengan melakukan pencarian data ke 

lapangan dan merangkum temuan tersebut mengenai strategi komunikasi yang 

dilakukan guru kepada orangtua siswa agar para orangtua mengetahui kegiatan 

anak-anak apa saja yang diselenggarakan oleh SD Tunas Unggul Global 

Interactive School, dan yang dimana kegiatan tersebut dibutuhkannya partisipasi 

orangtua, seperti halnya program kegiatan My Conference. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar ketegori, flowchart, dan sejenisnya, namun dalam penelitian kualitatif penyajian data 

sering dalam bentuk teks yang bersifat naratif.  

Pada penelitian ini, setelah peneliti melakukan reduksi data atau merangkum hal yang 

dibutuhkan terkait dengan penelitian, maka peneliti akan menyajikan data tersebut dengan 

menguraikan apakah data diperoleh tersebut sudah atau belum focus pada hal penting 

terkait dengan strategi komunikasi yang dilakukan guru terhadap orangtua siswa. 

3. Conclusion Drawing/ Verification 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya 

masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 

hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 

Penelitian mengenai Strategi Komunikasi Guru dalam Membangun Keterlibatan Orangtua 

pada Pendidikan Sains untuk Anak di Sekolah, yang dimana data yang sudah ditemukan 

dan disajikan tersebut akan ditarik sebuah kesimpulan yang terkait dengan tujuan dari 

penelitian ini. kesimpulan tersebut untuk menjawab tujuan dari penelitian. 
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4.6. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dilakukan untuk memverifikasi terkait dari hasil temuan 

penelitian di lapangan. Adapun uji keabsahan data pada penelitian ini dengan 

menggunakan konsep pengujian dalam (Bungin, 2014:262), yaitu: 

1. Perpanjangan Keikutsertaan 

Waktu yang diperlukan antara informan dan peneliti pada proses berlangsungnya 

penelitian ini memiliki waktu yang cukup lama, sehingga keikutsertaan peneliti 

terhadap kegiatan yang berlangsung di lapangan akan memiliki waktu yang 

Panjang. Sebagaimana menurut (Bungin, 2014:263) bahwa peneliti dapat 

melakukan cek ulang setiap informasi yang didapatnya, sehingga kesalahan dalam 

memperoleh data akan dapat dihindari. 

2. Triangulasi Metode 

Triangulasi ini dilakukan dengan mengecek keakuratan informasi yang diperoleh 

berdasarkan cara yang berbeda. Sebagaimana menurut  (Bungin, 2014:265), 

bahwa: 

“Triangulasi dengan metode ini dilakukan untuk melakukan pengecekan 

terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang 

didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah 

hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika di interview”.  

 

3. Kecukupan Referensi  

Kecukupan refernsi digunakan pada penelitian ini untuk melakukan uji keabsahan 

data dengan memperbanyak referensi yang dapat menguji dan mengoreksi hasil 

penelitian, baik yang berasal dari orang lain maupun referensi yang diperoleh 

selama penelitian seperti gambar video lapangan, rekaman wawancara, maupun 

catatan harian di lapangan (Bungin, 2014:267) 
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4.7.  Bagan Penelitian 

Bagan penelitian menggambarkan kerangka pikir yang menjadi acuan untuk 

penelitian ini. Dengan adanya bagan ini, maka langkah-langkah penelitian akan lebih 

mudah untuk dipetakan, sekaligus memandu proses monitoring secara lebih substantif 

terhadap proses dan hasil penelitian.  Bagan penelitian dapat digambarkan sebagai 

berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Bagan Penelitian 
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BAB V 

HASIL YANG DICAPAI 

 

5.1. Hasil Penelitian 

Profil Sekolah Tunas Unggul  (Global Interactive School) 

Sekolah Tunas Unggul lahir sebagai wujud keinginan luhur untuk 

mengadabkan anak bangsa dan membekali mereka dengan pengetahuan, sikap, serta 

keterampilan untuk menyiapkan mereka menghadapi betrbagai tantangan pada masa 

depan. 

Sekolah Tunas Unggul terus berupaya mendidik anak-anak secara optimal 

melalui pembelajaran yang proporsional, baik kecerdasan intelegensi, emosional, 

maupun spiritual. Aspek pengembangan diri anak-anak pun diimplementasikan 

melalui kegiatan yang bervariasi untuk menguatkan Soft Skill dan  Hard Skill  

mereka. 

Adapun Visi Sekolah Tunas Unggul yaitu menjadi sekolah unggul yang 

melahirkan pribadi yang berkarakter, berakhlak mulia, cerdas, terampil, serta 

berwawasan global. Sedangkan Misi Sekolah Tunas Unggul yaitu : 

1. Mewujudkan sekolah inovatif, kreatif, dinamis serta berwawasan global. 

2. Mewujudkan lulusan yang cerdas, terampil, inovatif, kreatif, berkarakter, 

berakhlak mulia, serta siap berkompetisi di masa depan baik ditingkat lokal 

maupun global. 

3. Mewujudkan sekolah terbaik dalam pengembangan multi potensi siswa. 

4. Mewujudkan sekolah pembelajaran multi media. 

5. Mewujudkan sekolah dua bahasa sebagai modal dalam pergaulan antar 

bangsa. 

6. Mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif, aman, serta nyaman. 

7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang optimal bagi terselenggaranya 

pembelajaran yang efektif. 
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8. mewujudkan sekolah dengan layanan pendidikan agama Islam yang intensif 

serta mendalam. 

9. Mewujudkan sekolah dengan kompetensi kepala sekolah, guru, serta staf 

profesional. 

10. Mewujudkan manajemen berbasis sekolah yang unggul. 

11. Mewujudkan keragaman dalam penilaian atas potensi, bakat, serta prestasi 

siswa. 

12. Menyiapkan anak didik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan lebih 

baik. 

13. Melibatkan masyarakat dalam pengembangan siswa, guru, dan orang tua. 

 

 

Tujuan Sekolah Tunas Unggul 

1. Sekolah mampu menjadi lembaga inovatif, kreatif, dinamis, serta berwawasan 

global. 

2. Sekolah mampu melahirkan lulusan yang cerdas, terampil, inovatif, kreatif, 

berkarakter, berakhlak mulia serta siap berkompetisi dimasa depan baik 

ditingkat lokal maupun global. 

3. Sekolah mampu mengembangkan multi potensi anak melalui sistem 

pembelajaran multi metode. 

4. Sekolah mampu memberikan layanan pendidikan dengan dua bahasa sebagai 

modal siswa dalam pergaulan antar bangsa. 

5. Sekolah mampu menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, serta nyaman. 

6. Sekolah mampu menyediakan sarana dan prasarana yang optimal bagi 

terselenggaranya 

7. Sekolah mampu menyediakan pendidikan agama Islam yang intensif serta 

mendalam. 

8. Sekolah mampu menyiapkan kepala sekolah, guru, serta staf profesional. 

9. Sekolah mampu menciptakan  manajemen berbasis sekolah yang unggul. 
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10. Sekolah mampu menciptakan keragaman dalam penilain dalam potensi, bakat, 

serta kemampuan siswa dari sisi kognitif, afektif, maupusn psikomotor. 

11. Sekolah mampu melahirkan lulusan yang siap melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi dengan lebih baik. 

12. Sekolah melibatkan masyarakat dalam pengembangan siswa, guru, dan orang 

tua. 

 

SD Tunas Unggul menggunakan kurikulum nasional serta mengadaptasi 

kurikulum internasional yang mengakomodasi potensi dan kebutuhan siswa untuk 

mendapatkan pengetahuan luas dan mendalam, berkembang secara fisik, intelektual, 

emosional, dan etik. Kedua kurikulum tersebut dipadukan dan telah dibuat khusus 

sebagai program kurikulum khas SD Tunas Unggul. 

 

Program SD Tunas Unggul 

1. Center of Excellence 

a. Ruhiyah Habituation 

Seluruh pembelajaran dalam keseharian belajar siswa berbasis Al-

Qur‟an dan Hadist. Siswa selalu diarahkan untuk dekat dengan Allah 

dalam segala aktivitas sekolah. Serta di dorong untuk melakukan hal 

yang sama di rumah. Sekolah memlaui wali kelas dan orangb tua, 

bekerja sama mengontrol shalat 5 waktu, mengaji, dan pelbagai 

kebiasaan baik lainnya. Kegiatan pembiasaan  ruhiyah, antara lain: 

-Tilawah Pagi 

-Tahfidz Al-qur‟an 

-sholat duha dan dzuhur berjamaah 

-sanlat ramadhan 

b. Eksplorasi Tema 
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-Front Loading : Gambaran umum tentang tema yang akan dipelajari 

selama 3 bulan, siswa diajak menggali dan aktif mencari informasi 

terkait tema. 

-Presentasi : Guru dan siswa katif dalam pendalaman tema, siswa 

ditantang untuk mengungkapakan terkait pemahamannya di depan 

kelas. 

-Project : sebagai implementasi pemahama, siswa di tantang untuk 

menuangkannya dalam bentuk proyek tema. 

- Field trip : untuk membuka wawasan guru dan siswa, memungkinkan 

untuk setiap tema melakukan kegiatan kunjungan ketempat yang bisa 

memperkaya wawasan terkait tema bahasan. 

-Guest Teacher : Sekolah mendatangkan guru kunjung, sesuai dengan 

tema.  

-Action : merupakan kegiatan siswa dalam sebuah tema pembelajaran 

yang mengajarkan siswa untuk dapat bermanfaat bagi orang lain. 

-Assembly : Merupakan pertemuan antara orang tua, guru, dan siswa 

di sekolah, yang berisi penampilan siswa. Assembly ini merupakan 

rangkuman pembelajarn satu tema, yang dikemas dalam bentuk 

pertunjukan seni, pameran, tarian, dan sebagainnya 

c. Bilingual Sistem 

-English Day 

Setiap selasa dan kamis, seluruh warga sekolah diarahkan untuk 

berbahasa Inggris dalam berkomunikasi. 

-Classroom Language 

Setiap guru diwajibkan membuka pelajaran dengan bahsa infggris di 

kelas. Tujuannya untuk memperkenalkan percakapan bahsa inggris 

sederhana pada siswa. 
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d. Penanaman Karakter, Seluruh Proses Pembelajaran dan seluruh 

program sekolah bertujuan pada penanaman karakter siswa. 

Seluruhnya bersinergi untuk membentuk karakter mulia setiap siswa 

yang telah dirumuskan bersama. 

 

2. Assessment Model 

a. My Conference 

Kegiatan ini merupakan kesempatan bertemu antara orang tua, guru dan 

siswa di sekolah. Dalam momentum  my conference ini, siswa 

berkesempatan untuk memaparkan hasil pembelajrannya selama tiga bulan 

(1 tema) di sekolah yang telah di rangkum dalam portofolio siswa.  

b. Pekan Prestasi 

Bentuk tes akhir semester yang dikemas menarik dan menyenagkan 

3. Supporting System 

-Library 

-LSDC (Learning Support and Development Center) 

4. Special Program 

- School Gathering 

- Literasi 

- Charity Shield 

- Book Week 

- Sunda Week 

- Math Week 

- Science week 

- Cultural Day 

- Dokter Cilik 

- Ramadhan at School 

- Big Assembly 
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5. Sister School 

Bekerjasama dengan beberapa sekolah di luar negri 

- Australia (Ringwood Primary School) 

- Malaysia (Sekolah  kebangsaan Seksyen 13) 

 

 

Kegiatan My conference  

 

Level  1  kelas 1 dan  2 tema empat musim 

Pada kegiatan my conference di level satu bertema empat musim yaitu musim panas, 

dingin, semi dan gugur,  konsep kegiatan dibuat seperti halte bis, guru menyebutnya 

bus stop. Masing-masing siswa  duduk siap dengan hasil karyanya masing masing, 

layaknya pemberhentian bis,  orang tua yang berkeliling dan menghampiri siswa. 

Kegiatan dimulai dengan sesi portofolio, pada sesi ini siswa menunjukkan hasil 

kegiatan di sekolah selama satu tahun ini kepada orang tuanya. pada sesi ini terjalin 

komunikasi yang intens antara orang tua dan anak sehingga terjalin kedekatan antara 

orang tua dan anak 

Sesi berikutnya adalah sesi Q-A (Question and Answer). Orang tua berkeliling, 

masing-masing siswa mempresentasikan hasil project nya kepada orang tua yang 

menghampirinya .  pada sesi ini tampak para siswa aktif menjelaskan tentang 

projeknya yang bertemakan 4 musim,  siswa tampak menguasai materi, disini anak 

belajar percaya diri, belajar berkomunikasi dan belajar menguasai materi. anak 

dibantu orang tua di rumah mempersiapkan projeknya sehingga terjalin komunikasi 

antara anak dan orang tua. Dalam kegiatan ini guru berperan sebagai fasilitator 

sehingga terjalin komunikasi antara orang tua dan anak mengenai projek yang dibuat.  

Di akhir sesi, guru menjelaskan kepada orang tua dan juga siswa mengenai kegiatan 

hari itu sebagai evaluasi. 
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Setelah selesai kegiatan presentasi siswa kepada orang tua, guru bertanya kepada 

siswa satu persatu perasaanya selama presentasi. Respon siswa berbeda-beda.  Siswa 

ada yang menjawab seru, ada yang menjawab deg-degan ada juga yang menjawab 

cape. 

Guru menutup kegiatan my conference dengan sesi apresiasi kepada siswa, guru juga 

memberi kesempatan kepada orang tua untuk memberi apresiasi kepada siswa , dan 

guru juga memberi apresiasi kepada orang tua. Selanjutnya siswa memberi apresiasi 

kepada kepada orang tua dengan mempersembahkan sebuah performance yang 

bertemakan musim. 

 

Level 2 kelas 3 dan 4 tema Fabel and Plants 

Pada level 2, kegiatan my conference bertema binatang dan tanaman.  Pada level ini 

setiap siswa diminta menulis cerita bertema binatang atau tanaman, project yang 

dibuat dikompilasi menjadi sebuah buku dan menjadi sebuah karya kelas.  Untuk 

menerbitkan buku ini sekolah bekerjasama dengan pihak penerbit untuk menerbitkan 

buku cerita hasil karya para siswa. 

pada kegiatan my conference pada level dua juga dilakukan dalam beberapa sesi. Sesi 

pertama adalah portofolio, dimana pada sesi ini siswa menjelaskan kepada orang 

tuanya mengenai hasil sktivitasnya di kelas selama satu tahun.  Orang tua berrtanya 

kepada anaknnya tentang protofolio yang ditunjukkan anak pun menjelaskan kepada 

orang tuanya .  siswa berkomunikasi dengan orang tuanya tanpa campur tangan guru.   

Sesi selanjutnya adalah sesi presentasi .  siswa mempresentasikan karyanya berupa 

cerita  di depan kelas dihadapan orang tua dan siswa lain. Dilanjutkan dengan sesi 

tanya jawab . beberapa  orang tua mengajukan pertanyaan yang spontan maupun yang 

sudah dipersiapkan di rumah.  Biasanya orang tua mengajukan pertanyaan yang 

memudahkan siswa untuk menjawabnya. 

Sesi selanjutnya adalah sesi apresiasi , persembahan siswa dan foto bersama.  

Apresiasi diberikan tidak hanya kepada anak yang dapat mempresentasikan 
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projectnya dengan baik melainkan juga kepada orang tua yang paling antusias dalam 

kegiatan my conference ini.  Guru dalam kegiatan ini bertindak sebagai fasilitator. 

 

 

Level 3 kelas 5 dan 6 Tema water cycle 

 

Kegiatan my conference di level 3 untuk kelas 5 dan 6 mengusung tema siklus air. 

Siswa diberi tugas mempresentasikan dan mendemonstrasikan siklus air .  sebelum 

dimulai siswa diminta mengucapkan password dengan bahasa sunda agar bisa 

memasuki ruangan my conference. 

Setelah semua peserta dan orang tua memasuki ruangan, guru menjelaskan dalam 

bahasa Inggris tentang jalannya presentasi (rules of presentation),  menjelaskan 

tentang lembar penilaian yang harus diisi oleh orang tua dan menjelaskan tentang 

media yang bisa diakses oleh orang tua untuk mengontrol perkembangan belajar 

anak.   Pada kesempatan ini guru juga mensosialisasikan program-program sekolah 

kepada orang tua. 

Setelah pembukaan, guru kemudian menyerahkan sepenuhnya kegiatan my 

conference dengan menunjuk salah satu peserta untuk menjadi MC dan mengatur 

jalannya kegiatan my conference. Guru mengikuti kegiatan sebagai fasilitator dan 

mengingatkan  waktu bila ada yg kurang sesuai. 

Sesi awal  MC memperkenalkan satu persatu peserta yang akan mempresentasikan 

projectnya kepada para orang tua yang hadir, dilanjutkan dengan tahfidz bersama dan 

music performance dengan  tema senada yaitu siklus air. 

Sesi selanjutnya adalah sesi portofolio dimana anak-anak menjelaskan hasil 

perkembangan belajarnya kepada orang tua masing-masing pada sesi ini guru 

memfasilitasi  terjalinnya  komunikasi antara orangtua dan anak.  Setelah selesai sesi 

portofolio, dilanjutkan dengan sesi presentasi dan demonstrasi mengenai water cycle. 

Setelah selesai presentasi dilanjutkan dengan sesi pertanyaan dari orangtua seputar 

materi yang dipresentasikan.  
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Kegiatan diakhiri dengan sesi apresiasi , dari orang kepada siswa yang paling menarik 

cara mempresentasikannya,sebaliknya apresiasi diberikan juga dari siswa kepada 

orang tua yang paling antusias dalam mengikuti kegiatanmy conference. 

 

 

5.2. Analisis dan Pembahasan 

 

Proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Tunas Unggul terlihat sangat 

dinamis. Proses belajar mengajar di sekolah tidak hanya melibatkan guru dan siswa 

secara aktif. Kalau di sebagian besar sekolah dasar sering menemui kehadiran orang 

tua pada pada event pengambilan raport atau awal kegiatan awal semester, namun 

pada Sekolah Dasar Tunas Unggul keterlibatan  orang tua pada sepanjang proses 

belajar mengajar. 

 Ketika awal memasukkan anaknya di SD Tunas Unggul sudah ada 

pembicaraan dan kesepakatan terlebih dahulu bahwa partisipasi orangtua akan cukup 

besar selama proses belajar mengajar. Orang tua bersama pihak sekolah bersama-

sama dalam penyusunan kurikulum, memantau proses hasil belajar siswa di sekolah, 

menghadiri kegiatan presentasi, melakukan pengujian, pemberian nilai dan bahkan 

ikut mengelola kegiatan seperti penerbitan buku hasil tulisan siswa. Berbagai 

rangkaian kegiatan yang melibatkan orang tua ini sudah berlangsung sekitar lima 

tahun di sekolah dasar tunas unggul bandung.  

Sekolah Tunas Unggul terus berupaya mendidik anak-anak secara optimal 

melalui pembelajaran yang proporsional, baik kecerdasan intelegensi, emosional, 

maupun spiritual. Aspek pengembangan diri anak-anak pun diimplementasikan 

melalui kegiatan yang bervariasi untuk menguatkan Soft Skill dan  Hard Skill  

mereka. Proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Tunas Unggul terlihat sangat 

dinamis. Proses belajar mengajar di sekolah tidak hanya melibatkan guru dan siswa 

secara aktif. Kalau di sebagian besar sekolah dasar sering menemui kehadiran orang 
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tua pada pada kegiatan pengambilan raport atau kegiatan awal semester, namun pada 

Sekolah Dasar Tunas Unggul keterlibatan  orang tua pada sepanjang proses belajar 

mengajar berlangsung.  

 

 

5.2.1 Guru menerjemahkan kurikulum sains dalam membangun komunikasi 

dengan anak. 

 

Kurikulum yang dibangun di Sekolah Dasar Tunas unggul menggunakan sistem 

yang tidak satu arah. Keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar cukup besar. 

Dari pencarian bahan-bahan pengajaran, penyajian dalam bentuk presentasi, 

pengujian hasil, mempublikasikan karya sampai mengkomunikasikan dengan orang 

tua maupun pihak di luar sekolah. Kurikulum diterjemahkan dalam tema-tema. Untuk 

Sains tema yang diangkat sangat beragam. Ada tema tentang siklus air, awan, hujan, 

fabel, tanaman, dsb.  

  Tema-tema tersebut disesuaikan dengan kemampuan siswa masing-masing 

level. Antara kelas 6 dan kelas 4 akan sangat berbeda tentang tingkat kerumitannya. 

Namun semua level mengharuskan partisipasi yang cukup besar untuk siswanya. 

Kemampuan berkomunikasi anak berbeda-beda, ada yang diam saja. Nanti bisa 

dilihat sendiri berbagai karakter. Tidak semua siswa aktif. Pada kenyataannya ada 

juga anak yang cuek.  Kesempayan ini biasanya akan digunakan oleh guru dan 

orangtua untuk memotivasi siswa.  

Siklus air menjadi tema siswa kelas lima. Beragam materi dikaji. Misalnya 

pengelolaan limbah kotor, mengatasi banjir di lingkungan, cara menghasilkan air 

bersih. Selama satu semester bahan dikumpulkan. Siswa melakukan diskusi, menguji, 

membuat presentasi dan menciptakan peraga. Puncaknya adalah pada kegiatan My 

conference. Siswa berhasil mempresentasikan kajiannnya dengan sangat baik. Tidak 

lupa menyertakan alat peraga untuk membuat presentasi menjadi jelas dan menarik. 

Kehadiran orang tua menambah semangat. Orang tua tidak hanya menjadi suporter 

:: repository.unisba.ac.id ::



42 
 

tapi sekaligus menguji, berdiskusi sehingga bertukar pengetahuan menjadi sangat 

menarik. Dan pada akhirnya orang tua memberikan kontribusi dalam penilaian untuk 

masing-masing siswa secara keseluruhan.  

Saat memasuki ruang kelas suasana sangat ceria dengan hiasan nuansa hijau 

dan beraneka bunga-bunga buatan. Karena tema level tiga semester dua adalah 

tumbuhan.  Di sebelah kiri pintu masuk ada berbagai macam olahan makanan hasil 

project dari berbagai tanaman, yang mereka buat di rumah bersama orang tuanya. 

Masing-masing anak memakai topi dengan gambar sayur atau buah yang menjadi 

project mereka. Hiasan-hiasan kelas dibuat bersama-sama Antara guru dan murid, ide 

dari hiasan kelas sendiri muncul dari anak-anak. Mereka mempersiapkan project, 

hiasan dan keperluan my conference semester itu selama 3  minggu. 

Sebelum mereka memulai presentasi dihadapan orang tua dan keluarga, 

masing-masing anak membahas portofolio hasil pembelajaran mereka selama satu 

semester itu. Masing-masing anak menunjukan portofolio yang mereka susun sendiri, 

dengan hiasan cover  depan  bertema tumbuhan. Mereka membuat daftar isi, kata 

pengantar dibuat dengan kata-katanya sendiri,dengan tulisan tangan, dan di hias 

warna warni. 

Belajar sains dilakukan dengan banyak cara. Jadi belajar itu tidak harus 

dengan guru, jadi kita bisa melibatkan orang-orang yang sesuai dengan temanya. 

Pembelajaran tentang perubahan bentuk panas dingin, dingin ke panas. Guru 

memberi contoh melalui tukang es.  Kalau kita bisa memanggil Bapak tukang es, 

akan lebih bagus, karena anak-anak bisa melihat prosesnya langsung dilapangan. 

Belajar bisa dari manapun atau dengan siapapun. Apapun profesinya asal bisa 

mendukung apa yang dipelajari. Bapak tukang becak dulu pernah dipanggil, tema 

transportasi. Belajar, wawancara dengan berbagai profesi, belajar ke desa, belajar dari 

bapak-bapak yang ada di sawah, “bagaimana caranya panen itu seperti apa?”  nah itu 

yang kita ingin berikan kepada anak-anak. Belajar itu tidak hanya di dalam kelas dan 

menggunakan buku, belajalah dari lingkungan, belajarlah dari observasi, (sumber: 

kepala sekolah).   
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Guru membantu anak-anak untuk merancang program belajar, kemanfaatan 

program yang dipelajari harus bermanfaat, minimal untuk orang sekitarnya. 

Adakalanya melakukan kegiatan kampante misalnya memberikan barang-barang 

sembako misalnya. Kegiatan ini dikaitkan dengan tema nutrisi, membuat bazar, 

membuat paket sembako yang diberikan ke penduduk-penduduk sekitar.  

 

Berikut ini adalah bagan bagaimana komunikasi guru terhadap anak ketika 

menerjemahkan kurikulum dalam belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Memetakan cara guru dalam membangun komunikasi dengan anak pada 

pendidikan sains. 

 

Kurikulum yang dibangun di Sekolah Dasar Tunas Unggul Bandung 

melibatkan seluruh warga sekolah termasuk orang tua siswa. Keaktifan berbagai 

pihak sangat diperlukan. Sejak awal semester penyusunan materi pelajaran 

melibatkan pihak orang tua selain siswa dan guru. Guru membangun suasana belajar 

Guru 
 

siswa 
Kurikulum sains 

Level 1  season  
Level 2 Fabel and plant 
Level 3 water cycle 
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sehingga siswa mempunyai peran sangat besar dalam proses belajar mengajar. Dari 

mulai mencari berbagai bahan belajar, mendesain cara menyampaikan pada teman-

teman, orang tua dan guru, membuat alat peraga sampai dengan membuat Event yang 

berkaitan dengan materi yang sudah ditetapkan. 

Guru adalah fasilitator dalam kegiatan belajar di SD Tunas Unggul. Guru 

yang membimbing, mengarahkan, teman diskusi yang selalu siap dalam proses 

belajar sehari-hari. Kondisi ini membuat siswa sangat percara diri menampilkan 

kemampuan yang dimilikinya. 

Untuk kelas 2 SD dimana anak-anak masih belajar bagaimana menulis 

sekaligus dikaitkan dengan kemampuan mengamati hewan atau tumbuhan di 

sekitarnya menghasilkan berbagai tulisan yang menarik. Beberapa tulisan dikaitkan 

dengan dunia khayal anak tentang flora dan Fauna. Bahkan dengan bantuan orang tua 

dan guru kumpulan tulisan tersebut menjadi sebuah buku yang unik, menarik hasil 

karya anak-anak yang masih duduk di kelas dua sekolah dasar. Guru dan orangtua 

bisa menjembatani dengan pihak luar sehingga anak-anak sangat bangga bukunya 

bisa dicetak dengan kemasan sangat menarik dan dibaca oleh banyak pihak termasuk 

warga di luar sekolah. Anak-anak merasa sangat bangga karena juga diberi ruang 

berkomunikasi dengan pihak luar dengan adanya event konferensi pers.  

 

Betapa bangganya anak-anak karena banyak yang mengapresiasi tulisannya 

yang dikuatkan dengan pihak-pihak yang meminta tandatangan dari anak sebagai 

penulis di buku yang dibelinya. Komunikasi yang dibangun guru  dengan berbagai 

desain pengajaran yang menarik, sehingga memotivasi anak untuk terus 

mengembangkan komunikasinya dalam kegiatan belajar mengajar. 

Komunikasi yang dibangun tidak hanya komunikasi secara verbal saja. Pada 

penyusunan buku hasil tulisan anak, setelah diamati prosesnya sangat menarik. Pada 

awalnya anak menuangkan gagasannya dalam bentuk gambar sehingga anak 

berekspresi melalui gambar yang kemudian atas bimbingan guru menjadi story board. 

Story board tersebut menjadi panduan bagi anak untuk menulis. Tulisan tersebut juga 
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diekspresikan dalam cerita langsung dimana anak2 menjadi pemeran dalam cerita 

yang mereka pentaskan juga di kelas dihadapan guru dan orang tua.  

 

 

Berikut ini adalah bagan bagaimana cara guru dalam membangun komunikasi 

dengan anak pada pendidikan sains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Mengembangkan strategi komunikasi guru dalam melibatkan orangtua 

pada kegiatan  pendidikan sains pada anak. 

 

Berbagai kegiatan belajar mengajar dibangun sekolah melalui guru dengan 

tujuan meningkatkan keterlibatan orang tua dalam proses belajar mengajar . Salah 

satunya adalah melalui media portofolio. Bebagai karya dan kegiatan anak 

didokumentasikan melalui portofolio yang masing-masing anak memilikinya. 

guru 

pencarian bahan pengajaran 

penyajian dalam bentuk 

presentasi 

pengujian hasil 

mempublikasikan karya  

siswa 

Orang tua 

Pihak lain 
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Portofolio tersusun sangat rapi sesuai dengan kegiatan yang dirancang oleh sekolah 

dan diikuti anak. Pada sesi membedah portofolio antara anak bersama orang tua 

terjadi diskusi yang menarik antar keduanya. Orang tua memberi pujian sehingga 

anak merasa bangga. Adakalanya orang tua mempertanyakan kegiatan yang tidak 

diikuti anak. Namun ada juga sesi menarik ketika sampai pada dokumen kegiatan 

sains anak. Orang tua yang memang belum tahu meminta anak menjelaskan tentang 

siklus air. Anak dengan bangga menjelaskan pelajaran sains pada orang tua.  

Pada awal penerimaan siswa baru calon orang tua siswa menerima banyak 

penjelasan termasuk keterlibatan orangtua dalam proses belajar mengajar. Orang tua 

harus siap mengikuti berbagai kegiatan sekolah. Selain mengambil hasil belajar, rapat 

awal semester. Orangtua siswa wajib hadir pada lokakarya kurikulum yang 

dilaksanakan di awal semester, My Conference dimana orang tua ikut serta hadir, 

menemani anak, menjadi penguji, berdiskusi sekaligus memberi penilaian pada hasil 

karya anak. Kegiatan lain yang membutuhkan peran orangtua adalah  assembling, 

kegiatan konsultasi dan forum orang tua siswa untukberkomunikasi dengan pihak 

sekolah.  

Ketika anak sudah bergabung di sekolah dasar Tunas Unggul, orang tua tidak 

merasa kaget dan telah siap mengikuti berbagai kegiatan termasuk mengatur cuti 

untuk yang bekerja di kota. Kalender akademik sudah disampaikanpada  saat 

lokakarya kurikulum sehingga orangtua bisa melihat kapan kegiatan-kegiatan sekolah 

yang melibatkan orang tua. Tanggal biasanya tidak banyak berubah sehingga 

orangtua memiliki persiapan untuk hadir di sekolah termasuk mengatur waktu cuti 

bagi yang bekerja.  

Kehadiran orang tua dimaknai tidak hanya sebagai kewajiban. Beberapa orangtua 

menyampaikan bahwa keterlibatan di sekolah justru sangat disyukuri karena sekolah 

memberi ruang untuk itu. Orang tua menyampaikan bahwa mereka dapat mengikuti 

proses tumbuh kembang anak dalam belajar dan ini sangat bermanfaat juga untuk 

kedekatan orang tua dengan anak. Kehadiran orang tua pada My Conference sangat 
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ditunggu-tunggu baik oleh orang tua maupun anak. Kegiatan ini memang sangat 

menari.  

Kemampuan anak menyelenggarakan event sampai mengisi acaranya dengan 

kemampuan ilmiah mereka membahas berbagai tema sains sangat luar biasa. Hal ini 

juga berkat dukungan guru sebagai fasilitator yang hebat. Selain daya Tarik, yang 

memnjadi magnet bagi kedatangan orangtua di sekolah adalah mereka semua adalah 

part of the system , anak adalah salah satu bagian dari sistemnya sehingga kehadiran 

orangtua sangat penting.  Jadi ketika orangtua tidak bisa hadir, beliau kecewa karena 

tidak bisa melihat anak tampil, anak juga pasti sangat kecewa karena tidak ada 

orangtua. Bahkan guru juga akan sangat gusar apabila orang tua tidak hadir pada saat 

acara.  Orangtua juga sebagai penilai untuk karya anak. Dalam kesempatan my 

conference orangtua juga diperbolehkan untuk menguji anak. 

 Selain itu ada program Guest teacher dimana orangtua menjadi guru. Yang 

disampaikankepada anak biasanya sesuai dengan profesi masing-masing. Orangtua 

yang berprofesi sebagai dokter akan mengajarkan tema-tema yang berkaitan tentang 

kesehatan di kelas. Yang berprofesi sebagai arsitek akan mengajarkan cara membuat 

sketsa atau pengetahuan tentang bangunan yang baik. Kehadiran orangtua tidak hanya 

formalitas saja. Bahkan bagi mereka kehadiran disekolah menjadi penting sehingga 

jauh-jauh hari sudah mengatur cuti kerja sapabila ada kegiatan di sekolah. Tujuan dari 

program ini adalah membangun keterlibatan orang tua pada proses pembelajaran di 

sekolah serta mengenalkan anak tentang berbagai profesi sehingga anak-anak kelak 

dapat mulai memilih profesi apa yang akan ditekuni dikemudian hari.  

Saat membahas portofolio ini, sangat penting peranan orang tua dalam 

membuat anaknya termotivasi atau, menjadi pasif. Pada Moment kehadiran orang tua 

anak dan anak ini menjadi penting agar orang tua  mengetahu hambatan yang 

dialamai anak dan dorongan yang harus diberikan pada anak selama proses belajar. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, peneliti melihat ada anak yang pasif, yang 

begitu saja menyerahkan portofolionya pada orang tuanya, dan sang ibu hanya 

membuka-buka setiap halaman tanpa respon. Si anak hanya tidur-tiduran saat sang 
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bunda melihat portofolio sang anak.  Namun ada pula orang tua yg bertanya pada 

sang anak, meski sang anak menjawab sekedarnya dengan gaya manja. Juga Nampak 

ada anak, yg mendapat elusan, pelukan, bahkan senda gurau saat mebahas potofolio. 

Menurut guru pendamping, momen ini penting, melatih anak untuk menceritakan apa 

yang mereka dapatkan dikelas pada orang tuanya. 

Selesai membahas portofolio, anak-anak dan orang tua duduk di tengah kelas 

menghadap layar yang sudah disiapkan para guru. Dengan posisi tempat duduk 

seperti huruf L. seorang anak maju kedepan memperkenalkan diri dengan Bahasa 

Inggris bahwa dia adalah MC dalam acara my conference di level 3. Sebelum setiap 

siswa presentasi, mereka menyajikan sebuah drama bertema sayur-sayuran. Masih 

Nampak ada yang malu-malu, ada yang lupa giliran, dan suasana menjadi sangat 

hangat dengan suara tertawa dan tepuk tangan orang tua dan guru yang terus 

mendukung  para siswa.  

Selesai memainkan drama, MC kembali masuk dan menjelaskan bahwa 

mereka akan mulai presentasi hasil project mereka. Ada yang membahas tentang 

kentang, jahe, dan sayuran lainnya. Dalam presentasinya, masing-masing anak 

menggunakan power point sebagai media presentasi yang dibuat oleh mereka sendiri. 

Mereka menjelaskan dengan gambar-gambar hasil dokumentasi dari project 

menanam sayuran ini, dari mulai hari pertama, hingga munjul benih bahkan mulai 

muncul daun. Merekapun menjelaskan manfaat dari tanaman yang mereka bahas. 

Bahkan mereka memberikan kuis pada orang tua, dan orang tua yang bisa menjawab 

benar mendapat hadiah. Merekapun menjelaskan hasil olahan makanan atau minuman 

apa ya bisa dibuat dari bahan tanaman tersebut. Setiap anak selalumemulai presentasi 

dengan Bahasa Inggris, presentasi dengan Bahasa Indonesia dan menutup kembali 

dengan Bahasa Inggris. Di akhir sesi presentasi orang tua harus bertanya pada siswa 

terkait projectnya, dan para siswa akan berusaha menjawab sesuai kemampuan dan 

pengetahuannya. Selesai setiap anak presentasi,  
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MC menutup sesi ini dengan memilih orang tua ter the best. Orang tua yang 

mendapat hadiah berupa Pin yang disematkan di pakaiannya. Orang tua yang bisa 

menang, adalah orang tua yang paling aktif bertanya. Wali kelaspun menutup sesi my 

conference hari itu. Dan mereka meakhiri kegiatan dengan makan bersama produk 

olahan yang dibawa setiap anak. Masinng-masing tiap orang tua maupun siswa saling 

menyicip produk temannya. 

Selain My Conference, ada pula kegiatan assembling. Kalau pada My 

Conference anak dibagi per kelompok lima anak dengan orang tuanya masing-

masing, maka pada kegiatan Assembling sifatnya lebih kolosal. Ada event besar yang 

diselenggarakan oleh sekolah dan semua menampilkan kebolehan masing-masing. 

Ada yang menari, menyanyi, bermain teater,dsb. 

Baik pada My Conference maupun assembling mensyaratkan akan 

kedatangan orangtua masing-masing. Kalau ada orang tua yang lupa atau tidak hadir, 

maka tugas guru yang menghubungi orang tua. Ketidakhadiran orang tua akan 

mengganggu kondisi psikologis anak, apalagi orang tua juga menjadi bagian dari 

sistem pembelajaran ini.  Bahkan gurupun sampai detik-detik anak mau tampil masih 

menelepon orang tua yang belum hadir.  “bun dimana bu? Ini anaknya bentar lagi 

tampil”. Yaa memang gimana yaa, kasihan juga kalau mereka udah naik panggung, 

tapi orangtuanya belum dating, demikian yang disampaikan oleh guru.  

 Profil orang tua di SD Tunas unggul memang beragam. Namun bila dilihat 

rata-rata memilik tingkat pendidikan cukup tinggi. Sebagian besar sarjana, ada yang 

magister, bahkan ada yang memiliki gelar doctor. Secara ekonomi sebagian besar 

berada di tinggkat ekonomi menengah ke atas mengingat pembiayaan sekolah di SD 

Tunas Unggul juga cukup tonggi. Bahkan beberapa anak sempat mengikuti orang tua 

tinggal di Luar negeri karena tugas belajar. Jadi tidak sulit memberi pemahaman pada 

orang tua tentang program-program sekolah, membangun keterlibatan orang tua. 

Bahkan dalam berbagai diskusi tentang materi sains berlangsung seru antara anak 

dengan orang tua serta guru di kelas karena latar belakang pendidikan orang tua.  
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 Selain itu dari usia kebanyakan usia orang tua masih cukup muda, yaitu 

sekitar 28 sampai 35 tahun. Usia yang memiliki pemikiran kritis dengan semangat 

menjadi orangtua ideal untuk anaknya. Bagi  orangtua yang kritis akan diakomodir 

oleh guru. Sekolah memberi wadah mellui program morning tea. Pertemuan orangtua 

dengan pihak sekolah baik dengan guru maupun kepala sekolah. Isinya membahas 

berbagai permasalahan maupun ide-ide baru untuk sekolah.  

 Ada pula ikatan orang tua melalui POMG wadah orang tua sehingga 

memudahkan kerjasama dengan sekolah. Orangtua dari setiap level, saling berbagi 

informasi,  mendengarkan, mengakomodir sehingga orang tua akan sangat perhatian 

dengan kegiatan belajar di sekolah. Setiap kelas itu memiliki perwakilan yang disebut 

dengan korlas , sehingga pihak sekolah merangkul orangtua untuk bisa membantu 

sekolah.  

Jadi menurut guru yang memang diperlukan adalah komunikasi. Pintu 

komunikasharus dibuka sehingga  orangtua merasa nyama. Komunikasi  bisa 

dilakukan melalumelalui berbagai pintu, yaitu wali kelas, bisa melalui humas POMG, 

bisa melalui humas sekolah.Masing-masing orang tua bias memilih yang paling 

nyaman. Ruang komunikasi selalu dibuka sekolah seluas luasnya. Pada satu titik, 

guru dipertemukan dengan orangtua untuk membahas apa sajatermasuk masukan-

masukan dan kebutuhan tiap levelnya. Pembahasan terkadang satu hari khusus untuk 

level 1, satu hari khusus; level 2, satu hari khusus level yang lain, sesusia dengan 

kebutuhan. Keguatan diupayakan terjadwal minimal 1 semester sekali. Untuk yang 

incidental ada Morning Tea yang dikhususkan perlevel dengan kebutuhan. Dan 

biasanya adanya di semester 2 yang perlevel, karena sudah banyak yang proses yang 

dijalani dan banyak masalah yang ditemukan. Dan memang sifatnya informal, jadi 

guru dengan orang tua berbincang-bincang santai, kadang masing-masing membawa 

konsumsi dan dimakan bersama-sama untuk menjalin keakraban. Karena sifatnya 

“dari kita, oleh kita, untuk kita” di pagi hari. Jadi anak-anaknya belajar, guru BP , 

kepala sekolah dan orangtua bersama-sama berkumpul di ruang serbaguna. Kadang-
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kadang orang tua juga meminta berbicara dengan kepala sekolah saja bila 

pembicaraan berkaitan dengan kritik dan saran untuk guru.  

Saat membahas portofolio ini, sangat penting peranan orang tua dalam 

membuat anaknya termotivasi atau, menjadi pasif. Momentum orang tua anak dan 

anak ini menjadi penting agar orang tau mengetahu hambatan, atau dorongan anak 

selama proses belajar. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, peneliti melihat ada 

anak yang pasif, yang begitu saja menyerahkan portofolionya pada orang tuanya, dan 

sang ibu hanya membuka-buka setiap halaman tanpa respon. Si anak hanya tidur-

tiduran saat sang bunda melihat portofolio sang anak.  Namun ada pula orang tua yg 

bertanya pada sang anak, meski sang anak menjawab sekedarnya dengan gaya manja. 

Komunikasi orang tua kepada anak terlihat pada komunikasi secara verbal dan non 

verbal. Orang tua terlihat memberikan sentuhan lembut dan pelukan pada anak. 

Bahkan bersendau gurau saat mebahas potofolio. Menurut guru pendamping, 

momentum ini penting, melatih anak untuk menceritakan apa yang mereka dapatkan 

dikelas pada orang tuanya. 

 

  Komunikasi yang menggunakan prinsip tabayun aelalu diterapkan pihak 

sekolah.  Apa yang sudah dilakukan oleh sekolah dan apa yang diharapkan oleh 

orangtua akan selalu menjadi tujuan.  Kekuatan dari  berbagai program pembelajaran 

di sekolah adalah kemampuan merangkul orangtua sehingga mau memberikan 

dukungannya. Sekolah hanya memberikan program yang akan menarik orang tua 

siswa untuk ikut terlibat.  

Salah satu hambatan yang sering ditemui dalam komunikasi antara orang tua 

dan guru adalah masalah waktu. Ketidaksesuaian waktu yang dimiliki karena 

aktivitas masing-masing pihak yang padat membuat guru harus menyesuaikan waktu 

menyampaikan pesan agar dapat diterima dengan baik oleh orang tua. Kesalahan 

waktu dalam pengiriman pesan akan mempengaruhi respon yang diberikan dan sulit 

memperoleh persepsi yang positif.  
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Tingkat pendidikan yang dimiliki juga akan mempengaruhi seseorang dalam 

berkomunikasi. Rata-rata orangtua siswa di SD Tunas Unggul berpendidikan tinngi 

dan berwawasan luas. Bahasa yang digunakan oleh guru untuk berkomunikasi dengan 

orang tua siswa juga harus disesuaikan. Bahkan sekolah melatih guru cara-cara 

berkomunikasi guru secara khusus dalam menghadapi orang tua siswa. Pesan yang 

disampaikan sedapat mungkin tidak bersifat instruksional . Pesan juga tidak hanya 

sekedar meberikan informasi. Komunikasi dua arah diberlakukan, bahkan informasi 

yang disampaikan adalah hasil diskusi dengan orang tua siswa. Kedua belah pihak 

antara guru dan orang tua memiliki peran yang seimbang dalam berkomunikasi. 

Memelihara relasi antara orang tua dengan guru sangat tidak mudah. 

Komunikasi yang berkelanjutan selalu dijaga, respon dari orang tua siswa selalu 

ditanggapai, ide-ide yang disampaikan diakomodir dengan baik. Berbagai keluhan 

orang tua yang hanya disampaikan oleh pihak-pihak tertentu saja tetap direspon. 

Sekolah juga memiliki program coffe morning khusus untuk mengatasi berbagai 

permasalahan yang dirasakan orang tua siswa. Dilakukan dialog antara orabng tua 

dengan sekolah melalui guru. Apabila ingin berkomunikasi secara personal, guru juga 

memberi kesediaan untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa secara khusus.  

Komunikasi yang dibangun guru juga mengutamakan kenyamanan. Daya 

Tarik kesediaan dalam berkomunikasi diantaranya adalah dengan menciptakan 

suasana yang nyaman. Dan penting juga membangun komunikasi yang membuat 

orang tua siswa merasa senang dan nyaman. Menciptakan kenyamanan dalam 

berkomunikasi memerlukan empati. Kesediaan untuk berada pada posisi orang lain 

membuat komunikasi menjadi lebih nyaman untuk lawan bicara. Guru harus 

memiliki informasi, mengerti kondisi orang tua siswa sehingga mampu berempati 

sehingga orang tua siswa merasa nyaman dalam berkomunikasi. Sebagai bentuk 

empati, guru berkompromi dengan waktu yang dimiliki orang tua. Penjadwalan ulang 

menjadi solusi keterbatasan waktu orang tua karena pekerjaan di kantor.  

Guru bersedia berkompromi apabila orang tua menginginkan penjadwalan 

ulang. Untuk membangun kenyamanan lainnya diantaranya dengan merahasiakan apa 
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yang disampaikan orang tua sebagai bentuk penghormatan terhadap privasi orang tua 

maupun siswa. Orang tua akan merasa nyaman berdiskusi atau berbicara apapun 

tanpa takut diketahui orang tua lain maupun siswa lain apabila ini berkaitan dengan 

anak mereka. Guru juga berhati-hati dalam membicarakan kondisi akademik anak 

pada orang tua. Semangat dan kebanggaan orang tua pada anak menjadi modal 

keterlibatan orang tua di sekolah. Hal ini yang terus dibangun guru. Kemajuan anak 

sekecil apapun akan terus diinformasikan kepada orang tua.  

 Guru berusaha membangun pesan yang efektif dengan menekankan tujuan 

pada keterlibatan orang tua. Pesan yang diinformasikan dikelola dengan baik. Dalam 

hal ini orang tua tidak hanya sebagai konsumen saja tapi juga menjadi pihak yang 

terlibat aktif dalam pendidikan di sekolah. Komunikasi yang berlangsung secara 

efektif dimana salah satu tolok ukurnya adalah orang tua tertarik dengan apa yang 

disampaikan oleh guru menjadi awal target. Ketertarikan ini akan berlanjut dengan 

kesediaan orang tua dan bahkan sampai pada kebutuhan orang tua untuk 

berkomunikasi intensif dengan guru. Bukan sekedar informasi tentang keharusan 

orang tua menghadiri kegiatan sekolah. Ide-ide gagasan kegiatan sering juga muncul 

dari orang tua.  

Sebagai tindak lanjut dari jalinan komunikasi, muncullah program Guest 

Teacher dimana orang tua menjadi guru tamu di sekolah. Materi yang disampaikan 

berkaitan dengan profesi masing-masing . Tujuan program ini adalah mengenalkan 

anak pada berbagai profesi. Program ini sebagai wujud terjalinnya komunikasi guru, 

siswa dan orang tua siswa.  

Ketika berkomunikasi dengan orang tua, guru menggunakan situasi informal 

agar lebih dapat membangun kedekatan. Komunikasi guru dengan orangtua siswa 

juga dilakukan diluar jam sekolah baik melalui jalur pribadi maupun melalui grup-

grup yang sengaja dibuat untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa. Untuk 

membahas masalah yang berkaitan dengan masing-masing siswa biasanya digunakan 

jalur pribadi, namun tetap disampaikan dalam suasana yang informal.  

:: repository.unisba.ac.id ::



54 
 

Dalam berkomunikasi yang harus dihindari adalah menggunakan stereotype, 

menyinggung masalah yang ada pada keluarga masing-masing. Menggunakan cara 

pandang sendiri yang sering tidak layak untuk disampaikan karena akan 

menyinggung lawan bicara. Mengedepankan positiveness sangat penting dalam 

berkomunikasi. Walaupun sudah mengenal orang tua dalam waktu yang cukup lama 

mengingat sekolah dasar ditempuh dalam kurun waktu enam tahun, namun tetap 

melihat orang tua dalam pandangan yang objective dan mengedepankan cara pandang 

yang positif. Walaupun banyak masalah yang dialami ketika berkomunikasi dengan 

orang tua , namun dalam komunikasi berikutnya tidak boleh menggunakan 

stereotype. Justru dikedepankan melihat hal-hal positif yang dimiliki  mengingat 

kondisi dan susana komunikasi juga berubah dengan waktu lalu.  

Guru juga perlu mengenalkan dirinya dengan baik. Kredibilitas sebagai 

komunikator harus dibangun oleh guru. Kredibilitas yang baik akan membangun 

kepercayaan, ketertarikan lawan bicara kita. Orang tua siswa walaupun tidak setiap 

hari berada di sekolah menerima berbagai informasi tentang guru baik dari anaknya 

menjadi siswa disekolah maupun menangkap kesan dengan berkomunikasi secara 

langsung. Kredibilitas bisa dibangun dari tingkat pendidikan guru, keahliannya dalam 

mengajar, wawasan yang dimiliki atau bagaimana kemampuannya ketika mengajar di 

kelas. Latar belakang tersebut akan diakumulasikan dengan cara guru berkomunikasi 

dengan orang tua siswa. Kemampuan mendengarkan, memberikan solusi dan 

ketelatenannya menghadapi keluh kesah orang tua. Semua itu terakumulasikan dalam 

kredibilitas guru yang akan berpengaruh pada komunikasi yang berlangsung.  

Aspek kedekatan atau proximity akan berpengaruh pada membangun 

komunikasi yang efektif. Aspek kedekatan termasuk pada bahasan dalam komunikasi. 

Ketika komunikasi guru dan orang tua siswa membahas tentang perestasi maupun 

permasalahan tentang anak, maka akan terbangun kedekatan terhadap bahasan saat itu 

yaitu dengan anak yang sedang diperbincangkan bersama orang tua. Hal ini akan 

membangun kredibilitas guru serta daya Tarik orang tua siswa. Kondisi ini juga 

mempermudah dalam membangun kepercayaan. Ketika berkomunikasi dengan 
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masing-masing orang tua guru biasanya fokus dan mengerahkan memorinya yang 

berkaitan dengan anak yang sedang dibahas bersama orang tua. Bahkan guru 

menggunakan data-data tentang anak yang diperoleh dari keseharian di sekolah atau 

bisa juga data pendukung dari psikolog di sekolah.  

  

Media portofolio yang digagas sekolah menjadi media untuk 

mengkomunikasikan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama satu semester 

pembelajaran. Melalui media portofolio pencapaian, kemampuan maupun hambatan 

anak dalam belajar akan terlihat dengan jelas. Bebagai karya dan kegiatan anak 

didokumentasikan melalui portofolio masing-masing. Portofolio tersusun sangat rapi 

sesuai dengan kegiatan yang dirancang oleh sekolah dan diikuti anak.  

Pada sesi membedah portofolio antara anak bersama orang tua terjadi diskusi 

yang menarik antar keduanya. Orang tua memberi pujian sehingga anak merasa 

bangga. Adakalanya orang tua mempertanyakan kegiatan yang tidak diikuti anak. 

Namun ada juga sesi menarik ketika sampai pada dokumen kegiatan anak. Orang tua 

siswa yang memang belum memahami materi meminta anak menjelaskan tentang 

siklus air. Anak dengan bangga menjelaskan pelajaran sains pada orang tua. Guru 

berkomunikasi dengan orang tua melalui mata pelajaran yang didesain menarik dan 

hasilnya dituangkan dalam portofolio anak. Hal ini mendorong orang tua mendapat 

kesempatan yang bagus untuk berkomunikasi dengan anak mengenai pembelajaran di 

sekolah. Media yang digunakan adalah porto folio. Saat membahas portofolio ini, 

sangat penting peranan orang tua dalam membuat anaknya termotivasi atau, menjadi 

pasif. Momentum orang tua anak dan anak ini menjadi penting agar mengetahui 

hambatan, atau dorongan anak selama proses belajar. Pada pelaksanaannya ada anak 

yang pasif, yang begitu saja menyerahkan portofolionya pada orang tuanya, dan sang 

ibu hanya membuka-buka setiap halaman tanpa respon. Namun ada pula orang tua 

yang bertanya pada sang anak, meski sang anak menjawab sekedarnya dengan gaya 

manja. Juga Nampak ada anak, yang mendapat elusan, pelukan, bahkan senda gurau 

saat membahas potofolio.  
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Guru menjadi pendamping dalam kegiatan. Menurut guru pendamping, 

momentum ini penting untuk melatih anak menceritakan apa yang mereka dapatkan 

dikelas pada orang tuanya. Saat membahas portofolio ini, sangat penting peranan 

orang tua dalam membuat anaknya termotivasi atau, menjadi pasif. Momentum orang 

tua anak dan anak ini menjadi penting agar orang tau mengetahui hambatan, atau 

dorongan anak selama proses belajar 

Guru terus memberikan peluang-peluang agar orang tua dan anak aktif dalam 

relasi tersebut. Kesulitan awal yang dialami oleh orang tua dalam menjalin relasi 

dengan anak di kelas dijembatani oleh guru. Tiba-tiba terjadi hambatan karena anak 

tidak mampu menjelaskan dan orang tua kehilangan kntrol, maka disinilah peran guru 

membantu anak dan memberi pemahaman pada orang tua.  

Program menarik lain yang dirancang sekolah dalam pembelajaran adalah My 

Conference. Kegiatan ini sekarang menjadi kekhasan dan keunggulan sekolah.My 

Conference adalah kegiatan yang dirancang oleh sekolah setiap satu semester sekali. 

Pada kegiatan ini siswa akan mempresentasikan hasil kegiatannnya selama satu 

semester dengan tema-tema pelajaran yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Pada 

kegiatan ini anak menunjukkan keberanian dan kemampuannya di depan guru, 

orangtua siswa sendiri maupun temannya. 

 My conference menjadi acara yang ditunggu-tunggu oleh anak, orangtua 

siswa dan guru.  Bagi guru, my conference seperti puncak atau hasil dari rintisan 

komunikasi dengan orangtua yang sudah dibangun sejak awal semester. Bagi anak. 

My Conference menjadi ajang untuk menunjukkan keberhasilan dan kehebatan 

mereka selama belajar di sekolah di depan orang tua masing-masing. Sedangkan 

untuk orang tua siswa, my conference menjadi kegiatan yang ditunggu untuk melihat 

perkembangan anak selama di sekolah. My conference juga menjadi ajang 

komunikasi orang tua dengan guru sekaligus dengan anak dalam waktu yang 

bersamaan.  

Kehadiran orang tua pada My Conference sangat ditunggu-tunggu baik oleh 

orang tua maupun anak. Kegiatan ini memang sangat menarik. Kemampuan anak 
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menyelenggarakan event sampai mengisi acaranya dengan kemampuan ilmiah 

mereka membahas berbagai tema sains sangat luar biasa. Hal ini juga berkat 

dukungan guru sebagai fasilitator yang hebat. Selain daya Tarik, yang menjadi 

magnet bagi kedatangan orangtua di sekolah adalah mereka semua menjadi bagian 

dari kegiatan ini sejak awal sampai pada acara puncaknya Orangtua juga sebagai 

penilai untuk karya anak. Dalam kesempatan ini orangtua juga diperbolehkan untuk 

menguji anak. 

  Untuk merespon kondisi yang secara spontan terjadi, misalnya munculnya 

masalah atau beredarnya issue atau justru muncul tantangan baru ada program 

Morning Tea yang diadakan sesuai dengan kebutuhan. Dan biasanya adanya di 

semester ke dua, karena sudah banyak yang proses yang dijalani dan banyak masalah 

yang ditemukan. Pertemuan ini sifatnya informal, jadi guru dengan orang tua 

berbincang-bincang santai, kadang masing-masing membawa konsumsi dan dimakan 

bersama-sama untuk menjalin keakraban. Program Morning tea mengumpulkan 

banyak masukan sebagai bahan untuk  evaluasi.  Komunikasi dibangun dengan 

memahami apa yang sudah dilakukan oleh sekolah dan apa yang diharapkan oleh 

orangtua.  

 

  Guru perlu terus membangun komunikasi dengan orang tua siswa. Pintu 

komunikasi harus dibuka sehingga  orangtua siswa merasa nyaman. Ruang 

komunikasi selalu dibuka oleh pihak sekolah seluas luasnya. Pada satu titik, guru 

dipertemukan dengan orangtua untuk membahas berbagai hal termasuk masukan-

masukan dan kebutuhan setiap kelas atau levelnya. Kegiatan diupayakan terjadwal 

minimal satu semester semester sekali.  
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Siswa Orang tua 

Berikut ini adalah bagan bagaimana guru mengembangkan strategi komunikasi 

dalam melibatkan orangtua pada kegiatan  pendidikan sains pada anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4. Menyusun  pola komunikasi guru dalam membangun keterlibatan 

orangtua pada pengajaran sains di sekolah  

 

  Komunikasi Guru dengan orang tua terlihat pada keterlibatan orang tua di 

berbagai kegiatan anak di sekolah. Orangtua melihat sendiri perkembangan anak, 

dengan konsep My Conference ini diharapkan ada komunikasi antara orangtua 

dengan anak.  Sekolah melalui guru ingin membuatkan momentun  dimana anak 

dengan orang tua bisa bertemu yang tidak hanya mengetahui presentasi My 

Conference mereka, tapi juga orangtua bisa mengenali potensi anak melalui 

Guru sebagai 

fasilitator 

Portofolio 
My conference 
What we will learn 
Morning tea 
Lokakarya 
Buku penghubung 
Grup media sosial 
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portofolio anak, sehingga tahu apa saja sih yang sudah dipelajari anak kurang lebih 

selama satu tema dalam kurun waktu satu semester pembelajaran. Orangtua siswa 

melihat langsung, apa yang dirasakan , bertanya langsung tentang hal apa yang ingin 

ditingkatkan dari anak-anak, karena sekolah punya student profile, punya attitude 

yang menjadi platform-nya. Sekolah akan mengembangkan keterampilan 

berkomunikasi, keterampilan kolaborasi, dan aspek pengembangan lainnya. Orangtua 

siswa yang nanti akan melihat, menanggapi, dan juga memberikan input melalui 

assessment reward kepada anak-anak. Inilah komunikasi yang diharapkan oleh 

sekolah melalui guru-guru. Orang tua siswa selalu didorong melakukan banyak 

komunikasi dengan anak disekolah diantaranya adalah mendengarkan, bahkan 

menguji anak-anak dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan 

tema. Jadi peran orang tua di sekolah cukup dominan.  

 

Cara-cara menarik keterlibatan orangtua dalam kegiatan-kegiatan sekolah   :  

  Dengan komunikasi, memberikan informasi terus menerus tentang kegiatan 

anak.  Sekolah memiliki  WWL (What We Will Learn) jadi setiap minggu itu 

orangtua tahu apa kegiatan anak diinfokan melalui group. Jadi sedikit demi sedikit 

mengarah kepada paperless,, 

Ketika pertama kali orangtua datang ke sekolah menitipkan anaknya, disampaikan 

bahwa sekolah membutuhkan komunikasi yang intensif karena ada beberapa hal yang 

perlu disampaikan kepada orangtua. Cara membangunnya diantaranya melalui 

lokakarya. Jadi di lokakarya itulah disampaikan program sekolah kurang labih satu 

semester kedepan . Pada setiap kegiatan pembelajaran, komunikasiakan dibangun 

kembali . Melalui guru, buku penghubung terus diaktifkan karena sangat baik bagi 

anak untuk melatih menulis dan juga mengungkapkan perasaan serta dapat memantau 

kegiatan sekolah. Untuk komunikasi yang lebih detail digunakan whatsapp group dari 

orangtua.  

  Sekolah selalu memberikan video yang berisi kegiatan apa saja yang sudah 

dilakukan sehingga orangtua memiliki gambaran tetang kegiatan belajar anak di 
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sekolah. Guru akan lebih mudah berkomunikasi dengan orang tua siswa yang duduk 

di level dua dan diatasnya. Hal ini karena sudah lebih tahu dan berpengalaman 

sehingga  jauh lebih mudah bagi guru untuk menjalin komunikasi. Sedangkan untuk 

orang tua siswa yang baru duduk di level 1 perlu menjalin komunikasi yang intens 

termasuk mengenalkan program sekolah dan apa saja yang harus dilakukan oleh 

orang tua.  

   

  Sekolah juga memiliki program yang menjadi sarana khusus berkomunikasi 

antara guru dengan orangtua siswa. Program Morning tea mengumpulkan banyak 

masukan sebagai bahan untuk  evaluasi.  Keterlibatan orangtua di sekolah cukup 

tinggi. Apabila dilihat dari kehadiran pada My Conference, 90% orangtua hadir. 

  Guru terus berlatih membangun komunikasi dengan orang tua. Kegiatan-

kegiatan untuk guru seperti training berkelanjutan, ada setiap minggu pertemuan. 

Guru terus diingatkan dan dilatih keterampilan berkomunikasi, keterampilan cara 

menulis buku penghubung, keterampilan cara menggunakan emoticon di handphone. 

Konflik dengan orang tua jarang terjadi. Bila terjadi ketidaksepahaman dengan orang 

tua siswa akan diselesaikan dengan baik melalui pertemuan antara orang tua dengan 

guru atau pihak manajemen.   

 

Untuk pelaksanaan rencana agar maksimal, guru perlu membangun kedekatan 

dengan orang tua. Guru berusaha mendapatkan persepsi yang baik dari orang tua. 

Dalam membangun persepsi kepada orang tua guru melakukan berbagai upaya. 

Persepsi akan mempengaruhi pesan apa yang akan kita serap atau stimuli apa yang 

akan kita tangkat (De Vito, 2017: ). Perhatian khusus dalam bentuk jalinan 

komunikasi yang cukup dekat, memberi informasi secara konsisten tentang berbagai 

kegiatan di sekolah, memberi umpan balik atau merespon pesan yang dikirim oleh 

orang tua menjadi bagian dari upaya guru dalam membangun persepsi positif orang 

tua siswa.  
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Pentingnya membangun kreativitas juga menjadi pertimbangan. Kreativitas 

guru dalam membangun persepsi juga sangat diperlukan.  Peristiwa apa saja yang 

menjadi daya tarik bagi orang tua digarap dengan baik dan melibatkan orang tua 

siswa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan bahkan pada tahap evaluasi. Daya 

Tarik ini biasanya ketika orang tua melihat anaknya tampil. Kebanggaan pada anak 

yang mendorong keterlibatan orang tua pada kegiatan tersebut. Kreativitas dan 

pemahaman terhadap kondisi orang tua menjadi modal bagi guru membuat 

penekanan-penekanan agar orang tua tertarik. 

Hal menarik untuk mendapat persepsi yang positif adalah menyesuaikan 

dengan kepentingan lawan bicara, kepentingan, waktu, bahasa yang digunakan,  

menyesuaikan dengan cara pandang lawan bicara dan menyusun kalimat terlebih 

dahulu terutama bila berkaitan dengan hal yang penting dan menyangkut banyak 

orang. Melakukan konfirmasi  terlebih dahulu tentang latar belakang masing-masing 

terutama tingkat pendidikannya akan membuat pesan yang disampaikan lebih efektif. 

Kondisi masing-masing komunikan berbeda. Berkomunikasi dengan masing-masing 

orang tua siswa akan berbeda satu dengan lainnya. Masing-masing memiliki kondisi 

berbeda. Dengan mengenal kondisi orang tua siswa dan anaknya maka guru akan 

mudah dalam membangun komunikasi karena akan tercipta kedekatan melalui inti 

pembicaraan yang khas dengan tema masing-masing orang tua siswa berikut anaknya. 
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Berikut ini adalah  pola komunikasi guru dalam membangun keterlibatan 

orangtua pada pengajaran sains di sekolah 
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Perencanaan kegiatan 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1.  Kesimpulan 

 

1) Komunikasi menjadi kunci dari kesuksesan pelaksanaan pendidikan di 

sekolah. Pelaku-pelaku yang terlibat dalam pendidikan di sekolah yaitu guru, 

siswa dan orang tua siawa menjadi bagian yang penting dalam membangun 

komunikasi yang efektif di sekolah. Guru menerjemahkan kurikulum sains 

dengan berbagai cara yang menarik sehingga anak sangat tertarik mengikuti 

pelajaran sains. Anak-anak belajar sains melaui berbagai sumber tidak hanya 

dari buku. Bersebtuhan langsung dengan alam menjadi daya Tarik. Guru 

mengenalkan materi sains dengan segala sesuatu yang dekat dengan 

keseharian anak. Sehingga anak memahami materi dan mengerti manfaatnya 

untuk kehidupan manusia.  

2) Guru dalam membangun komunikasi dengan anak dengan cara-cara yang 

unik. Anak memiliki tugas baik mencari materi, mengolah dan 

menyajikannya. Melalui My Conference anak tidak hanya bisa menyampaikan 

gagasannya saja. Kemampuan memahami materi, berdiskusi, menjawab 

pertanyaan sampai pada mengelola event sehingga komunikasi dengan guru 

dibangun dengan berbagai cara.  

3) Strategi komunikasi guru dalam melibatkan orangtua pada kegiatan  

pendidikan sains pada anak karena kemampuan membangun komunikasi. 

Membangun komitmen orang tua sejak awal adalah kuncinya. Kemampuan 

menciptakan berbagai program yang mensyaratkan keterlibatan orang tua 

dalam berbagai kegiatan anak di sekolah menjadi wadah komunikasi yang 

mnenarik. Keterlibatan ini dibangun oleh guru sehingga bersama-sama dengan 

orang tua mengikuti perkembangan anak belajar di sekolah. Kesediaan orang 

tua untuk terlibat langsung dalam berbagai program belajar di sekolah  karena 

strategi komunikasi yang diterapkan oleh Guru. Guru berusaha membangun 
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persepsi yang positif pada orang tua. Terus membangun kredibilitas termasuk 

menjadi pendengar yang baik ketika orang tua akan menyampaikan 

keluhannya. Suasana dalam berkomunikasi juga dibuat senyaman mungkin. 

Guru juga membangun kepercayaan pada orang tua siswa termasuk menjaga 

kerahasiaan apabila orang tua bercerita tentang permasalahan anaknya. 

4) Pola komunikasi guru dalam membangun keterlibatan orangtua pada 

pembelajaran di sekolah terbentuk karena ketertarikan orang tua kepada 

berbagai program belajar di sekolah. Orang tua siswa hadir di sekolah dengan 

daya tarik program belajar untuk kepentingan pendidikan anak. Semangat 

muncul karena memang menarik dan dibutuhkan untuk mengikuti dan 

mendorong program belajar anak. Kebutuhan orang tua siswa untuk ikut 

mendampingi karena komunikasi yang dilakukan oleh guru sejak awal anak 

masuk sekolah. Kemampuan komunikasi guru cukup baik dan dilakukan 

berkelanjutan karena guru selalu meningkatkan kredibilitasnya dalam 

berkomunikasi melalui berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh sekolah 

dan adanya saling kontrol dengan pihak manajemen di sekolah sehingga 

meminimalkan munculnya konflik dan membuat orang tua merasa nyaman. 

Pola komunikasi yang terbangun diawali dengan strategi komunikasi yang 

dilakukan oleh guru kepada orangtua siswa. Sejak awal tahun pelajaran guru 

sudah mulai menjalin komunikasi dengan orang tua siswa. Komunikasi yang 

dibangun adalah menekankan komitmen, membangun kebutuhan orangtua 

untuk mendampingi anak di sekolah, berkomunikasi dalam membangun 

keterlibatan orang tua siswa dalam mengembangkan kurikulum serta 

berkomunikasi untuk melakukan evaluasi bersama dalam berbagai program 

pembelajaran siswa. Guru juga membangun komunikasi dengan orang tua 

untuk pengembangan pembelajaran di sekolah. Kebutuhan orang tua untuk 

mengkomunikasikan masalah atau prestasi anaknya juga diakomodir dengan 

baik oleh guru. Orang tua merasa nyaman, tertarik dan juga merasa butuh 

terlibat dalam berbagai kegiatan belajar di sekolah melalui strategi 
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komunikasi yang dilakukan oleh guru. Pola komunikasi guru dalam 

membangun keterlibatan orangtua pada pengajaran sains di sekolah terbentuk 

karena ketertarikan orang tua terhadap berbagai program belajar dimana orang 

tua hadir disekolah dengan semangat karena memang menarik dan kebutuhan 

untuk mengikuti dan mendorong program belajar anak.  

 

 

6.2. Saran 

 

1. Komunikasi yang sudah terbangun dengan baik antara orang tua dan guru 

dapat ditingkatkan untuk membantu siswa membangun relasi dengan pihak 

diluar sekolah baik berkaitan dengan materi pembelajaran maupun kepekaan 

terhadap lingkungan. 

2. Memberi wadah bagi orang tua yang tidak setara kemampuan pwndidikan dan 

wawasannya untuk tetap berkontribusi dalam proses belajar anak.  

3. Berbagai program pembelajaran dimana ada keterlibatan orang tua siswa 

cukup menarik dan sukses diterapkan disekolah. Guru bisa membangun 

komunikasi untuk memotivasi orangtua mendorong munculnya inovasi-

inovasi yang dapat menjadi kolaborasi siswa, guru dan orang tua siswa. 

Strategi komunikasi bisa diarahkan untuk mengembangkan metode 

pembelajaran yang dikaitkan dengan perkembangan zaman baik bidang sains 

dan teknologi maupun di bidang social humaniora.  
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3 Pelatihan Komunikasi Pendampingan Orang Tua terhadap Anak Dalam Penggunaan

Media Digital

Dana LPPM / Unisba 14.000.000 2015
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 “Strategi Komunikasi Guru Dalam Membangun Keterlibatan Orang Tua Pada Pendidikan 

Sains Untuk Anak Di Sekolah” 

 

No Tanggal Kegiatan 

 

1 Desember 

2018 

Catatan : 

- Pemetaan dan observasi sekolah dasar yang memiliki program 

khusus dan khas di daerah bandung untuk memilih sekolah tempat 

penelitian 

 

2 Desember 

2018 

Catatan : 

Memilah dan memilih data sekolah dasar yang memiliki aktivitas khas 

duntuk melalukan komunikasi pembelajaran anak dengan orang tua 

maka terpilihlah sekolah Tunas Unggul, dan kemudian menghubungi 

Ibu dini Humas tunas Unggul untuk perizinan penelitian 

 

3 Januari 2019 Catatan :  

Penyusunan  proposal penelitian terkait Strategi Komunikasi Guru 

Dalam Membangun Keterlibatan Orang Tua Pada Pendidikan Sains 

Untuk Anak Di Sekolah  

4 Februari 2019 Lolos seleksi Proposal LPPM   

5 10 Februari 

2019 

Catatan :  

Mendatangi SD Tunas Unggul, untuk permohonan pengambilan data 

dan wawancara, observasi  

 

6 16 Februari 

2019 

Rapat persiapan dan pembagian tugas, serta brainstorming sebelum 

melakukan wawancara dan observasi 

7 18 Februari 

2019 

Catatan : 

Pengambilan data penelitian, wawancara dengan pihak kepala sekolah 

terkait program my conferance di SD Tunas Unfful 
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Dokumen pendukung : catatan lapangan & dokumentasi 
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Pengambilan data, observasi, wawancara guru, anak dan orang tua,  

pengamatan kegiatan di acara my conferance day di kelas 1, 2, 3, dan 5 

tema sains. 

Dokumen pendukung : catatan lapangan & dokumentasi 

10 15 Maret 

2019 

Catatan : 

FGD dan Brainstorming dari kegiatan My Conferance day 

10 20 Maret 

2019 

Catatan :  

 - Penyusunan Transkripsi data penelitan, wawancara, observasi, dan 

dokumentasi di SD Tunas Unggul 

 

Dokumen pendukung : transkrip hasil wawancara  

11 1 April 2019 Catatan : 

Pengolahan dan penyusunan data hasil transkripsi wawancara, 

pengamatan dan dokumentasi 

 

12 7 April 2019 Catatan :  

 - Analisis hasil data penelitian sementara  yang sudah di dapat dari 

hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi 

 

Dokumen pendukung : catatan lapangan & dokumentasi 

 

13 25  Juni 2019 Catatan : 

Penyusunan laporan kemajuan penelitian LPPM dan laporan 70% 

keuangan 

Dokumen pendukung : laporan kemajuan dan laporan 70% keuangan 
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Penyusunan artikel Ilmiah yang akan di submit ke Sores dan JKK 
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mereduksi data yaitu melakukan proses pemilahan untuk 

menyederhanakan data yang bersifat abstrak dan “kasar” 

Dokumen pendukung : catatan lapangan, transkrip wawancara dan 

dokumentasi 

 

17 3 Juli 2019 Catatan :  

mereduksi data yaitu melakukan proses pemilahan untuk 

menyederhanakan data yang bersifat abstrak dan “kasar” 

dokumen pendukung : draft organisasi data 
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Pengolahan dan analisis data yaitu  mempelajari lebih lanjut data-data 

secara lebih mendalam dan berusaha menemukan makna-makna dan 

kemudian mengelompokkannya berdasarkan kategori yang tepat 

Dokumen pendukung : draft hasil analisis data 

 

19 12 Juli 2019 Catatan :  

Pengolahan dan analisis data yaitu  mempelajari lebih lanjut data-data 

secara lebih mendalam dan berusaha menemukan makna-makna dan 

kemudian mengelompokkannya berdasarkan kategori yang tepat 

Dokumen pendukung : draft hasil analisis data 

 

20 25 Juli 2019 Catatan : 

Pencarian literature yaitu pencarian buku-buku yang sesuai guna 

memperkuat analisis peneliti  
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21  
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secara lebih mendalam dan berusaha menemukan makna-makna dan 

kemudian mengelompokkannya berdasarkan kategori yang tepat 

Dokumen pendukung : draft hasil analisis data 

24  Juli 2013 

 

Catatan : 

Penyusunan laporan penelitian Akhir 

Dokumen pendukung :  soft copy dan hard copy laporan penelitian 

 

25 Agustus 2019 Catatan : 

Penyusunan laporan penelitian Akhir 

Dokumen pendukung :  soft copy dan hard copy laporan penelitian 

Penyusunan artikel Ilmiah yang akan di submit ke Sores dan JKK 

Unpad 

 

26 September 

2019 

Catatan : 

Submit artikel ke sores dan JKK sebagai luaran penelitian 

Pengumpulan laporan kemajuan penelitian ke LPPM Unisba 

Dokumen pendukung :  soft copy dan hard copy laporan penelitian 
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5.2.1 Guru menerjemahkan kurikulum sains dalam membangun komunikasi dengan 

anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Memetakan cara guru dalam membangun komunikasi dengan anak pada 

pendidikan sains. 
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Siswa Orang tua 

5.2.3 Mengembangkan strategi komunikasi guru dalam melibatkan orangtua pada 

kegiatan  pendidikan sains pada anak. 
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5.2.4. Menyusun  pola komunikasi guru dalam membangun keterlibatan orangtua pada 

pengajaran sains di sekola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
el

ak
sa

n
aa

n
 k

eg
ia

ta
n

 

 

Sekolah 
Perencanaan kurikulum 

 

siswa 

Perencanaan kegiatan 

orangtua guru 

Perencanaan kegiatan 

Evaluasi 

:: repository.unisba.ac.id ::



:: repository.unisba.ac.id ::



:: repository.unisba.ac.id ::



1 
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1
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2, 
Indri Rachmawati

3 
, Raditya Pratama

4
 

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia 

 

ABSTRAK 

Membangun kegiatan belajar mengajar yang efektif di sekolah memerlukan peran guru, anak dan juga 

orangtua. Komunikasi yang efektif di sekolah  menjamin terjadinya interaksi yang optimal antara 

anak, guru, dan orang  tua siswa.  Kasus penelitian yang dipilih adalah sekolah dasar Tunas Unggul di 

Bandung. Di sekolah ini keterlibatan orangtua sangat penting. Bahkan sekolah memiliki metode My 

conference dimana guru dapat membangun keterlibatan aktif orang tua dalam pendidian anak di 

sekolah. Dengan konsep inovasi dan kreatif, pendidikan  dikembangkan dengan cara unik yang 

membangun keterlibatan orang tua beserta guru dan siswa dalam kegiatan belajar di sekolah. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus. Komunikasi guru terhadap orangtua menjadi 

sumber pengamatan. Pola komunikasi guru dalam membangun keterlibatan orang tua pada pendidikan 

sains anak dilakukan melalui tahap menerjemahkan kurikulum untuk anak, memetakan cara guru 

dalam membangun komunikasi, mengembangkan strategi komunikasi guru dalam melibatkan 

orangtua pada kegiatan  pendidikan pada anak serta menyusun  pola komunikasi guru dalam 

membangun keterlibatan orangtua. Guru menerjemahkan kurikulum dengan berbagai cara yang 

menarik. Kemampuan memahami materi, berdiskusi, menjawab pertanyaan sampai pada mengelola 

berbagai kegiatan pembelajaran. Kemampuan menciptakan berbagai program yang mensyaratkan 

keterlibatan orang tua dalam berbagai kegiatan anak di sekolah menjadi wadah komunikasi yang 

menarik. Pola komunikasi guru dalam membangun keterlibatan orangtua pada pengajaran di sekolah 

terbentuk karena ketertarikan orang tua terhadap berbagai program belajar dan kehadiran disekolah 

dengan semangat karena memang menarik, merasa nyaman dan adanya kebutuhan untuk mengikuti 

dan mendorong program belajar anak.  

 

Kata-kata Kunci: Komunikasi; Guru; anak; pendidikan anak; orangtua.  

 

PENDAHULUAN 

Kemajuan suatu bangsa salah 

satunya ditentukan oleh pelaksanaan 

pendidikan yang baik yang akan 

menghasilkan generasi yang berkualitas. 

Membangun pendidikan tidak terlepas dari 

kreatifitas dan inovasi yang sudah menjadi 

agenda penting bagi sekolah-sekolah. 

Dalam suatu inovasi pembelajaran yang 

melibatkan berbagai pihak di sekolah, akan 

terjadi keragaman, kolektivitas, variasi, 

dan seleksi dalam interaksi antar pelaku, 

yang dapat dipetakan dalam 4 aspek: 

keterlibatan, kepentingan,  penempatan 

diri, dan pembentukan kepedulian bersama 

(Fuglsang, 2008:13). Karena menyangkut 

hal penting sebagai daya kompetitif dari 

seseorang atau sekelompok masyarakat, 

lingkungan  ini perlu dibangun sejak dini 

melalui pendidikan.  

Menurut (Axelsson, et.al., 2015:43) 

sekolah memiliki tugas untuk 

mengembangkan kemampuan siswa 

termasuk kreativitas dalam pendidikan. 

Berbagai potensi dimiliki oleh siswa, 

namun pengembangannya memerlukan 
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strategi yang tepat dari pihak sekolah yang 

sekaligus melibatkan orang tua untuk 

terlibat dalam pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar. Melibatkan orang tua siswa 

dalam proses belajar di sekolah memang 

tidak mudah. Memerlukan pengaturan, 

motivasi dan porsi serta peran yang tepat 

sehingga tidak tumpang tindih dengan 

peran guru serta pihak lain di sekolah. 

Keterlibatan aktor-aktor dalam pendidikan 

yaitu guru, orang tua dan anak di sekolah 

harus dikelola dengan baik untuk 

mencapai hasil yang maksimal(Chandran 

& Ariffin, 2015: 2). 

Guru adalah motor dalam 

menggerakkan pendidikan di sekolah. 

Sebagai motor sekaligus komunikator guru 

berinteraksi dengan berbagai komponen 

pendidikan, diantaranya siswa, orang tua 

dan guru lain. Guru dan siswa merupakan 

bagian dari sistem pendidikan yang 

membutuhkan interaksi yang tinggi. Oleh 

karena itu, guru dan siswa perlu menjalin 

komunikasi positif. Dalam menjalin 

komunikasi guru harus memiliki 

kemapuan berkomunikasi yang efektif 

dengan siswa dan orang tua (Astiti, Jenny 

Ratna Suminar., dan Agus Rahmat,  2019)   

Untuk menjawab berbagai 

tantangan dalam pendidikan, maka peran 

orang tua terutama dalam pendidikan anak 

menjadi sangat penting. Komunikasi yang 

efektif dalam sebuah sekolah menjamin 

terjadinya interaksi yang optimal antara 

siswa, guru, dan orang tua siswa. Dengan 

komunikasi yang terjalin akan tercipta 

kebersamaan dalam keragaman dalam 

proses belajar mengajar. Dalam kenyataan 

di lapangan, banyak ditemukan beberapa 

kendala dalam komunikasi. Membuat 

program yang melibatkan guru, anak dan 

orang tua memiliki tingkat kerumitan yang 

tinggi terutama ketika menghadirkan orang 

tua di sekolah. Untuk itulah sekolah 

penting sekali membangun komunikasi 

dengan orangtua sehingga tidak hanya 

sebagai pengamat, namun ikut terlibat 

langsung dalam proses belajar di sekolah.  

Komunikasi yang dibangun guru 

kepada orang tua siswa memerlukan 

berbagai upaya. Komunikasi awalnya akan 

terjalin dengan kesan yang dibangun oleh 

kedua belah pihak. Membangun kesan 

positif sehingga orang tua mempersepsi 

guru dengan baik . Persepsi adalah aktif 

dan bukan proses yang pasif, sehingga 

akan memberikan pengaruh terhadap orang 

yang diajak berkomunikasi. Pesan yang 

kita kirim akan sangat bergantung pada 

bagaimana orang melihat kita apakah akan 

mengikuti atau tidak dan juga bergantung 

sedalam apa mampu memahami orang lain 

(De Vito, 2017: 59). Kesan positif dan 

menarik akan mendorong seseorang untuk 

melihat dan berusaha memahami pesan 

yang disampaikan.  

Sebagai kasus penelitian, dipilih 

SD Tunas Unggul Bandung. Sekolah ini 
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dipilih dengan pertimbangan melibatkan 

orangtua secara aktif dalam proses belajar 

mengajar di sekolah. Kegiatan belajar yang 

melibatkan orang tua siswa diantaranya 

adalah kegiatan Mu Conference. Melalui 

metode My conference, siswa 

menyampaikan hasil belajar langsung 

dihadapan orangtua, sehingga ajang ini 

menjadi penting.   Dalam kegiatan 

tersebut, tampak para siswa mulai dari 

level satu hingga lima menjelaskan hasil 

belajarnya secara bergantian dengan 

berbagai kegiatan, dengan tema yang telah 

dipilih oleh para guru dengan 

menyesuaikan hasil belajar mereka. 

Sebelum presentasi, para siswa juga diajak 

untuk berdiskusi dengan orang tuanya 

masing-masing tentang hasil yang 

diraihnya selama tiga bulan dalam 

portofolio. Tema pembelajaran diantaranya 

adalah menjelaskan siklus munculnya 

suatu fenomena alam, seperti musim 

hujan, musim panas, musim gugur, dan 

musim dingin.  

Sekolah melalui guru memiliki 

strategi komunikasi yang diterapkan agar 

terus terbangun komunikasi dan 

keterlibatan orangtua pada proses belajar 

anak di sekolah. Program pembelajaran 

terus dikembangkan. Dengan inovasi, 

keativitas yang dibangun melalui berbagai 

materi pembelajaran yang dibangun 

bersama antara siswa, guru dan orang tua 

siswa terus dikembangkan. Tulisan ini 

bertujuan untuk menganalisis bagaimana 

guru membangun komunikasi dengan 

orang tua siswa, membangun komunikasi 

dengan anak pada dalam berbagai kegiatan 

pembelajaran, dan juga strategi 

komunikasi yang dikembangkan guru 

dalam melibatkan orangtua siswa pada 

kegiatan pembelajaran anak di sekolah.

  

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif, 

dengan studi kasus. Yang menjadi sasaran 

penelitian penulis adalah Guru di sekolah 

dasar Tunas Unggul Bandung yaitu 

bagamana strategi komunikasi untuk 

membangun keterlibatan orang tua. 

Keterlibatan orangtua ini dibangun melalui 

berbagai kegiatan yang dirancang oleh 

Guru.  

Pada penelitian studi kasus ini data 

dikumpulkan melalui wawancara terkait 

dengan proses belajar yang dilakukan di 

sekolah. Sebagai subjek dalam penelitian 

ini adalah guru yang berkomunikasi 

dengan orangtua dan siswa dalam proses 

belajar mengajar di sekolah. Sedangkan 

data dari hasil observasi, peneliti 

melakukan observasi terhadap kegiatan 

pembelajaran mulai dari tahap persiapan, 

pelaksanaan, hingga evaluasi.  

:: repository.unisba.ac.id ::



4 
 

Keberhasilan pelaksanaan 

pendidikan untuk anak di sekolah 

ditentukan oleh berbagai faktor. Faktor 

penting yang mendukung diantaranya 

adalah lingkungan pendidikan yang baik. 

Pelaku kunci dalam pendikan di sekolah 

yaitu guru, siswa dan orang tua siswa 

bersinergi membangun lingkungan 

pendidikan yang baik sehingga proses 

belajar mengajar menjadi optimal.  Selama 

ini yang diperhatikan hanya aspek kognitif 

siswa sebagai tujuan utama pendidikan. 

Untuk mencapai tujuan pendidikan 

tersebut perlu kerjasama yang baik antara 

guru, siswa dan juga pentingnya 

melibatkan orangtua siswa. Keterlibatan 

ini diwujudkan melalui interaksi antara 

tiga komponen penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Keterlibatan 

orangtua akan lingkungan yang kondusif 

diharapkan proses pendidikan berjalan 

dengan lebih baik.  

Berbagai komponen pendidikan di 

sekolah harus bersama-sama membangun 

lingkungan pendidikan.  Fokus pendidikan 

yang hanya pada materi yang disampaikan 

sering tidak mampu mencapai tujuan 

dalam pendidikan itu sendiri. Membangun 

karakter menjadi tujuan penting 

pendidikan. Untuk mencapai tujuan 

pendidikan tersebut melibatkan guru, anak 

dan orangtua. Perlu kerjasama yang cukup 

baik antara guru, siswa dan juga 

pentingnya melibatkan orangtua. 

Keterlibatan ini diwujudkan melalui 

interaksi antara tiga komponen penting 

dalam penyelenggaraan pendidikan.  

Guru, anak dan orangtua berperan 

dalam membangun lingkungan pendidikan 

yang inovatif, kreatif  melalui interaksi 

yang terjadi di sekolah. Dengan interaksi 

yang baik diharapkan proses pendidikan 

berjalan dengan hasil yang optimal melalui 

interaksi yang terbangun diantara guru, 

anak dan orangtua.  Pendidikan di sekolah 

memberikan porsi yang seimbang dan 

mampu mencakup aspek budaya, 

penguasaan pengetahuan, dan mendorong 

peserta didik untuk memiliki keterampilan.  

Kreativitas dan Inovasi ditonjolkan 

dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. 

Inovasi yang dibangun termasuk inovasi 

sosial ditujukan terutama untuk 

meningkatkan kemanfaatan dan 

menciptakan nilai-nilai bagi masyarakat 

(Cels et al, 2012: 4). Karakter-karakter 

dasar yang disebut akan memberi kekuatan 

dan sekaligus memberikan nilai positif 

untuk peningkatan daya saing anak di 

kemudian hari. Mereka memiliki sejumlah 

pengalaman yang terakumulasi menjadi 

sekumpulan pengetahuan yang digunakan 

untuk menginterpretasikan kejadian atau 

peristiwa yang akan datang (Yu, 2009: 

285).  

Pendidikan untuk anak harus 

mengembangkan kemampuan secara 

menyeluruh (Christianti, 2015:25).  
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Beberapa penelitian tentang komunikasi 

guru di sekolah sudah dilakukan. 

Penelitian tentang Metode Komunikasi 

Guru yang berjudul “Kajian Metode 

Komunikasi Persuasif Guru Dalam 

Perkembangan Kreativitas Anak Taman 

Kanak-Kanak”.  Hal yang menarik yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah cara guru 

mengembangkan komunikasi persuasifnya 

dengan pesan yang mengena pada persepsi 

anak. (Triwadhani, 2011) 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa apa yang dikembangkan guru 

dalam metode komunikasi persuasif dalam 

mengajar berkaitan dengan perkembangan 

kreativitas anak. Keterkaitan ini 

menghasilkan prinsip-prinsip umum 

komunikasi persuasif guru yang terkait 

dengan kreativitas anak, yang dapat dilihat 

diantaranya sebagai berikut: guru menjalin 

kedekatan dengan anak, hal ini akan 

mengurangi hambatan anak untuk 

berekspresi. Ketika guru memberikan 

pertanyaan dengan jawaban elaboratif, 

anak akan terdorong dan terlatih untuk 

berpikir variatif dalam mengembangkan 

kreativitasnya. 

Komunikasi menekankan 

pentingnya mengelola pesan dengan baik. 

Dalam mengelola pesan penting untuk 

mengenal individu yang terlibat dalam 

komunikasi. Kesesuaian bahasa yang 

digunakan, pengetahuan dan wawasan 

yang dimiliki, bahkan kesesuaian konteks 

terhadap pean akan memberi pengaruh 

pada umpan balik yang diharapkan. Pesan 

yang dikirim atau yang didengarkan sangat 

tergantung pada bagaimana masing-

masing individu mengolah pesan tersebut. 

Bagaimana memahami dan membangun 

konteks, dengan siapa kita berinteraksi, 

perlu diperhatikan (De Vito,2017: 60).  

Guru berusaha membangun konteks 

komunikasi dengan orang tua dan 

memahami keinginan dan kepentingan 

orang tua dalam  berkomunikasi. 

Diantaranya adalah membangun sesse 

dalam berkomunikasi, mengelola pesan 

dengan baik, menginterpretasikan dan 

mengevaluasi apa yang disampaikan, 

memperbanyak pengalaman. 

Namun tidak semua hubungan 

terbangun dengan baik. Permasalahan yang 

muncul dari individu yang terlibat dalam 

komunikasi mungkin saja muncul karena 

proses  komunikasi begitu dinamis, kondisi 

bisa berubah sehingga hambatan akan muncul. 

Perlu upaya untuk mengatasinya sehingga 

komunikasi akan berjalan secara efektif 

(Triwardhani,2019:280)   

Bagan Penelitian Dengan adanya bagan 

ini, maka langkah-langkah penelitian akan 

lebih mudah untuk dipetakan. Bagan 

penelitian menggambarkan kerangka pikir 

yang menjadi acuan untuk penelitian ini. 

sekaligus memandu proses monitoring 
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secara lebih substantif terhadap proses dan hasil penelitian. 

Gambar 1 Bagan Penelitian

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Sekolah Tunas Unggul terus 

berupaya mendidik anak-anak secara 

optimal melalui pembelajaran yang 

proporsional, baik kecerdasan intelegensi, 

emosional, maupun spiritual. Aspek 

pengembangan diri anak-anak pun 

diimplementasikan melalui kegiatan yang 

bervariasi untuk menguatkan Soft Skill dan  

Hard Skill  mereka. Proses belajar 

mengajar di Sekolah Dasar Tunas Unggul 

terlihat sangat dinamis. Proses belajar 

mengajar di sekolah tidak hanya 

melibatkan guru dan siswa secara aktif. 

Kalau di sebagian besar sekolah dasar 

sering menemui kehadiran orang tua pada 

pada kegiatan pengambilan raport atau 

kegiatan awal semester, namun pada 

Sekolah Dasar Tunas Unggul keterlibatan 

orang tua pada sepanjang proses belajar 

mengajar berlangsung.  

Ketika awal memasukkan anaknya 

di SD Tunas Unggul sudah ada 

pembicaraan dan kesepakatan terlebih 

dahulu bahwa partisipasi orangtua akan 

cukup besar selama proses belajar 

mengajar. Orang tua siswa dan guru di 

sekolah bersama-sama dalam penyusunan 

kurikulum, memantau proses hasil belajar 

siswa di sekolah, menghadiri kegiatan 

presentasi, melakukan pengujian, 

pemberian nilai dan bahkan ikut mengelola 

kegiatan seperti penerbitan buku hasil 

tulisan siswa. Berbagai rangkaian kegiatan 

yang melibatkan orang tua ini sudah 

berlangsung sekitar lima tahun di sekolah 

dasar tunas unggul Bandung.  
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Memetakan cara guru dalam 

membangun komunikasi dengan anak 

pada kegiatan pembelajaran 

Komunikasi interpersonal sering 

digunakan oleh Guru dalam proses 

komunikasi untuk meningkatkan 

pengetahuan anak didik karena dianggap 

lebih tepat dan efektif. Masing-masing 

anak memiliki keunikan. Kekhasan ini 

yang membuat komunikasi kepada anak 

tidak dilakukan secara uum. Komunikasi 

interpersonal yang dilakukan oleh guru 

kepada murid disekolah adalah bentuk 

komunikasi verbal dan komunikasi non 

verbal dalam proses mengajar untuk 

meningkatkan pengetahuan anak didik 

tersebut (Pontoh, 2019). Guru sangat 

memperhatikan kondisi anak ketika di 

kelas dan memperlakukan anak sesuai 

dengan kondisi masing-masing.  

Kurikulum yang dibangun di 

Sekolah Dasar Tunas Unggul Bandung 

melibatkan seluruh warga sekolah 

termasuk orang tua. Keaktifan berbagai 

pihak sangat diperlukan. Sejak awal 

semester penyusunan materi pelajaran 

melibatkan pihak orang tua selain siswa 

dan guru. Guru membangun suasana 

belajar sehingga siswa mempunyai peran 

sangat besar dalam proses belajar 

mengajar. Dari mulai mencari berbagai 

bahan belajar, mendesain cara 

menyampaikan pada teman-teman, orang 

tua dan guru, membuat alat peraga sampai 

dengan membuat kegiatan pembelajaran 

yang disesuaikan dengan tema 

pembelajaran saat itu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 

Gambar 2 Pola Komunikasi Guru dan 

Anak dalam Pengajaran 

 

Mengembangkan strategi komunikasi 

guru dalam melibatkan orangtua siswa 

pada kegiatan pendidikan pada anak. 

Sekolah Dasar Tunas unggul 

memiliki berbagai program yang sangat 

kreatif dan menarik berkaitan dengan 

kegiataan belajar dan mengajar anak. Sejak 

awal penyusunan kurikulum, penerapan 

guru 

pencarian 

bahan 

pengajaran 

penyajian 

dalam 

bentuk 

presentasi 

pengujian 

hasil 

mempublika

sikan karya  

siswa 

Orang tua 

Pihak lain 
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dalam kegiatan belajar aktor yang terlibat 

tidak hanya guru dan anak, tetapi juga 

orang tua siswa. Strategi keterlibatan orang 

tua sudah dirancang sejak awal yaitu 

melalui berbagai program belajar yang 

diterjemahkan dari kurikulum dan 

disesuaikan dengan tema yang sedang 

berjalan. Berbagai kegiatan belajar 

mengajar dibangun sekolah melalui guru 

dimana memungkinkan keterlibatan orang 

tua siswa sehingga akan meningkat 

komunikasi dengan guru karena persiapan 

dan pelaksanaan berbagai kegiatan 

tersebut.  

Kegiatan yang dirancang cukup 

beragam. Waktu pelaksanaan yang 

terjadwal dengan baik mulai dari awal 

tahun pelajaran sampai akhir pelajaran 

memungkinkan keterlibatan orang tua di 

sekolah terjadi selama kurun waktu satu 

tahun pelajaran.  

Untuk pelaksanaan rencana agar 

maksimal, guru perlu membangun 

kedekatan dengan orang tua. Guru 

berusaha mendapatkan persepsi yang baik 

dari orang tua. Dalam membangun 

persepsi kepada orang tua guru melakukan 

berbagai upaya. Persepsi akan 

mempengaruhi pesan apa yang akan kita 

serap atau stimuli apa yang akan kita 

tangkat (De Vito, 2017:285 ). Perhatian 

khusus dalam bentuk jalinan komunikasi 

yang cukup dekat, memberi informasi 

secara konsisten tentang berbagai kegiatan 

di sekolah, memberi feed back atau 

merespon pesan yang dikirim oleh orang 

tua menjadi bagian dari upaya guru dalam 

membangun persepsi positif orang tua 

siswa.  

Pentingnya membangun kreativitas 

menjadi pertimbangan. Kreativitas guru 

dalam membangun persepsi juga sangat 

diperlukan.  Peristiwa apa saja yang 

menjadi daya tarik bagi orang tua digarap 

dengan baik dan melibatkan orang tua 

siswa mulai dari proses perencanaan, 

pelaksanaan bahkan pada tahap evaluasi. 

Daya Tarik ini biasanya ketika orang tua 

melihat anaknya tampil. Kebanggaan pada 

anak yang mendorong keterlibatan orang 

tua pada kegiatan tersebut. Kreativitas dan 

pemahaman terhadap kondisi orang tua 

menjadi modal bagi guru membuat 

penekanan-penekanan agar orang tua 

tertarik. 

Hal menarik untuk mendapat 

persepsi yang positif adalah menyesuaikan 

dengan kepentingan lawan bicara, 

kepentingan, waktu, bahasa yang 

digunakan, menyesuaikan dengan cara 

pandang lawan bicara dan menyusun 

kalimat terlebih dahulu terutama bila 

berkaitan dengan hal yang penting dan 

menyangkut banyak orang. Melakukan 

konfirmasi terlebih dahulu tentang latar 

belakang masing-masing terutama tingkat 

pendidikannya akan membuat pesan yang 

disampaikan lebih efektif. Kondisi masing-

:: repository.unisba.ac.id ::



9 
 

masing komunikan berbeda. 

Berkomunikasi dengan masing-masing 

orang tua siswa akan berbeda satu dengan 

lainnya. Masing-masing memiliki kondisi 

berbeda. Demgan mengenal kondisi orang 

tua begitu juga dengan anaknya maka guru 

akan mudah dalam membangun 

komunikasi karena akan tercipta kedekatan 

melalui inti pembicaraan yang khas 

dengan tema masing-masing orang tua 

siswa berikut anaknya. 

Salah satu hambatan yang sering 

ditemui dalam komunikasi antara orang 

tua dan guru adalah masalah waktu. 

Ketidaksesuaian waktu yang dimiliki 

karena aktivitas masing-masing pihak yang 

padat membuat guru harus menyesuaikan 

waktu menyampaikan pesan agar dapat 

diterima dengan baik oleh orang tua. 

Kesalahan waktu dalam pengiriman pesan 

akan mempengaruhi respon yang diberikan 

dan sulit memperoleh persepsi yang 

positif.  

Tingkat pendidikan yang dimiliki 

juga akan mempengaruhi seseorang dalam 

berkomunikasi. Rata-rata orangtua siswa 

di SD Tunas Unggul berpendidikan tinngi 

dan berwawasan luas. Bahasa yang 

digunakan oleh guru untuk berkomunikasi 

dengan orang tua siswa juga harus 

disesuaikan. Bahkan sekolah melatih guru 

cara-cara berkomunikasi guru secara 

khusus dalam menghadapi orang tua 

siswa. Pesan yang disampaikan sedapat 

mungkin tidak bersifat instruksional. Pesan 

juga tidak hanya sekedar meberikan 

informasi. Komunikasi dua arah 

diberlakukan, bahkan informasi yang 

disampaikan adalah hasil diskusi dengan 

orang tua siswa. Kedua belah pihak antara 

guru dan orang tua memiliki peran yang 

seimbang dalam berkomunikasi. 

Memelihara relasi antara orang tua 

dengan guru sangat tidak mudah. 

Komunikasi yang berkelanjutan selalu 

dijaga, respon dari orang tua siswa selalu 

ditanggapai, ide-ide yang disampaikan 

diakomodir dengan baik. Berbagai keluhan 

orang tua yang hanya disampaikan oleh 

pihak-pihak tertentu saja tetap direspon.  

Sekolah juga memiliki program 

coffe morning khusus untuk mengatasi 

berbagai permasalahan yang dirasakan 

orang tua siswa. Dilakukan dialog antara 

orabng tua dengan sekolah melalui guru. 

Apabila ingin berkomunikasi secara 

personal, guru juga memberi kesediaan 

untuk berkomunikasi dengan orang tua 

siswa secara khusus.  

Komunikasi yang dibangun guru 

juga mengutamakan kenyamanan. Daya 

Tarik kesediaan dalam berkomunikasi 

diantaranya adalah dengan menciptakan 

suasana yang nyaman. Dan penting juga 

membangun komunikasi yang membuat 

orang tua siswa merasa senang dan 

nyaman. Menciptakan kenyamanan dalam 

berkomunikasi memerlukan empati. 
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Kesediaan untuk berada pada posisi orang 

lain membuat komunikasi menjadi lebih 

nyaman untuk lawan bicara. Guru harus 

memiliki informasi, mengerti kondisi 

orang tua siswa sehingga mampu 

berempati sehingga orang tua siswa 

merasa nyaman dalam berkomunikasi. 

Sebagai bentuk empati, guru berkompromi 

dengan waktu yang dimiliki orang tua. 

Penjadwalan ulang menjadi solusi 

keterbatasan waktu orang tua karena 

pekerjaan di kantor. Guru bersedia 

berkompromi apabila orang tua 

menginginkan penjadwalan ulang. Untuk 

membangun kenyamanan lainnya 

diantaranya dengan merahasiakan apa 

yang disampaikan orang tua sebagai 

bentuk penghormatan terhadap privasi 

orang tua maupun siswa. Orang tua akan 

merasa nyaman berdiskusi atau berbicara 

apapun tanpa takut diketahui orang tua lain 

maupun siswa lain apabila ini berkaitan 

dengan anak mereka.  

Guru juga berhati-hati dalam 

membicarakan kondisi akademik anak 

pada orang tua. Semangat dan kebanggaan 

orang tua pada anak menjadi modal 

keterlibatan orang tua di sekolah. Hal ini 

yang terus dibangun guru. Kemajuan anak 

sekecil apapun akan terus diinformasikan 

kepada orang tua.  

Guru berusaha membangun pesan 

yang efektif dengan menekankan tujuan 

pada keterlibatan orang tua. Pesan yang 

diinformasikan dikelola dengan baik. 

Dalam hal ini orang tua tidak hanya 

sebagai konsumen saja tapi juga menjadi 

pihak yang terlibat aktif dalam pendidikan 

di sekolah. Komunikasi yang berlangsung 

secara efektif dimana salah satu tolok 

ukurnya adalah orang tua tertarik dengan 

apa yang disampaikan oleh guru menjadi 

awal target. Ketertarikan ini akan berlanjut 

dengan kesediaan orang tua dan bahkan 

sampai pada kebutuhan orang tua untuk 

berkomunikasi intensif dengan guru. 

Bukan sekedar informasi tentang 

keharusan orang tua menghadiri kegiatan 

sekolah. Ide-ide gagasan kegiatan sering 

juga muncul dari orang tua.  

Sebagai tindak lanjut dari jalinan 

komunikasi, muncullah program Guest 

Teacher dimana orang tua menjadi guru 

tamu di sekolah. Materi yang disampaikan 

berkaitan dengan profesi masing-masing. 

Tujuan program ini adalah mengenalkan 

anak pada berbagai profesi. Program ini 

sebagai wujud terjalinnya komunikasi 

guru, siswa dan orang tua siswa.  

Ketika berkomunikasi dengan 

orang tua, guru menggunakan situasi 

informal agar lebih dapat membangun 

kedekatan. Komunikasi guru dengan 

orangtua siswa juga dilakukan diluar jam 

sekolah baik melalui jalur pribadi maupun 

melalui grup-grup yang sengaja dibuat 

untuk berkomunikasi dengan orang tua 

siswa. Untuk membahas masalah yang 
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berkaitan dengan masing-masing siswa 

biasanya digunakan jalur pribadi, namun 

tetap disampaikan dalam suasana yang 

informal.  

Dalam berkomunikasi yang harus dihindari 

adalah menggunakan stereotype, 

menyinggung masalah yang ada pada 

keluarga masing-masing. Menggunakan 

cara pandang sendiri yang sering tidak 

layak untuk disampaikan karena akan 

menyinggung lawan bicara. 

Mengedepankan positiveness sangat 

penting dalam berkomunikasi. Walaupun 

sudah mengenal orang tua dalam waktu 

yang cukup lama mengingat sekolah dasar 

ditempuh dalam kurun waktu enam tahun, 

namun tetap melihat orang tua dalam 

pandangan yang objective dan 

mengedepankan cara pandang yang positif. 

Walaupun banyak masalah yang dialami 

ketika berkomunikasi dengan orang tua, 

namun dalam komunikasi berikutnya tidak 

boleh menggunakan stereotype. Justru 

dikedepankan melihat hal-hal positif yang 

dimiliki mengingat kondisi dan susana 

komunikasi juga berubah dengan waktu 

lalu. Sikap positif merupakan hal penting 

untuk interaksi yang efektif sehingga 

tercipta iklim komunikasi yang 

menyenangkan yang dapat mendukung 

efektivitas komunikasi antara guru dengan 

orang tua siswa. Sikap positif dalam 

berkomunikasi akan dapat menggerakkan 

orang yang berinteraksi dengan kita secara 

positif juga. Sikap positif akan membuat 

orang merasa nyaman dalam 

berkomunikasi dan bahkan menikmati 

komunikasi yang terjadi.  

 

Untuk berkomunikasi pada orang 

tua siswa tidak merendahkan tingkat 

pendidikan atau ekonominya atau 

membincangkan permasalahan keluarga 

yang sebenarnya tidak ingin diketahui oleh 

orang lain. Kemampuan dalam menjaga 

kerahasiaan akan membuat relasi bertahan 

lama. Orang tua akan percaya pada guru 

sehingga komunikasi akan berjalan lebih 

efektif karena kedua belah pihak dapat 

membangun kepercayaan.  

Guru juga perlu mengenalkan 

dirinya dengan baik. Kredibilitas sebagai 

komunikator harus dibangun oleh guru. 

Kredibilitas yang baik akan membangun 

kepercayaan, ketertarikan lawan bicara 

kita. Orang tua siswa walaupun tidak 

setiap hari berada di sekolah menerima 

berbagai informasi tentang guru baik dari 

anaknya menjadi siswa disekolah maupun 

menangkap kesan dengan berkomunikasi 

secara langsung. Kredibilitas bisa 

dibangun dari tingkat pendidikan guru, 

keahliannya dalam mengajar, wawasan 

yang dimiliki atau bagaimana 

kemampuannya ketika mengajar di kelas. 

Latar belakang tersebut akan 

diakumulasikan dengan cara guru 
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berkomunikasi dengan orang tua siswa. 

Kemampuan mendengarkan, memberikan 

solusi dan ketelatenannya menghadapi 

keluh kesah orang tua. Semua itu 

terakumulasikan dalam kredibilitas guru 

yang akan berpengaruh pada komunikasi 

yang berlangsung.  

Aspek kedekatan atau proximity 

akan berpengaruh pada membangun 

komunikasi yang efektif. Aspek kedekatan 

termasuk pada bahasan dalam komunikasi. 

Ketika komunikasi guru dan orang tua 

siswa membahas tentang perestasi maupun 

permasalahan tentang anak, maka akan 

terbangun kedekatan terhadap bahasan saat 

itu yaitu dengan anak yang sedang 

diperbincangkan bersama orang tua. Hal 

ini akan membangun kredibilitas guru 

serta daya Tarik orang tua siswa. Kondisi 

ini juga mempermudah dalam membangun 

kepercayaan. Ketika berkomunikasi 

dengan masing-masing orang tua guru 

biasanya fokus dan mengerahkan 

memorinya yang berkaitan dengan anak 

yang sedang dibahas bersama orang tua. 

Bahkan guru menggunakan data-data 

tentang anak yang diperoleh dari 

keseharian di sekolah atau bisa juga data 

pendukung dari psikolog di sekolah.   

Program atau Kegiatan membangun 

keterlibatan orang tua siswa di Sekolah 

Media portofolio yang digagas 

sekolah menjadi media untuk 

mengkomunikasikan kegiatan yang 

dilakukan oleh anak selama satu semester 

pembelajaran. Melalui media portofolio 

pencapaian, kemampuan maupun 

hambatan anak dalam belajar akan terlihat 

dengan jelas. Bebagai karya dan kegiatan 

anak didokumentasikan melalui portofolio 

masing-masing. Portofolio tersusun sangat 

rapi sesuai dengan kegiatan yang 

dirancang oleh sekolah dan diikuti anak.  

Pada sesi membedah portofolio 

antara anak bersama orang tua terjadi 

diskusi yang menarik antar keduanya. 

Orang tua memberi pujian sehingga anak 

merasa bangga. Adakalanya orang tua 

mempertanyakan kegiatan yang tidak 

diikuti anak. Namun ada juga sesi menarik 

ketika sampai pada dokumen kegiatan 

anak. Orang tua siswa yang memang 

belum memahami materi meminta anak 

menjelaskan tentang siklus air. Anak 

dengan bangga menjelaskan pelajaran 

sains pada orang tua. Guru berkomunikasi 

dengan orang tua melalui mata pelajaran 

yang didesain menarik dan hasilnya 

dituangkan dalam portofolio anak. Hal ini 

mendorong orang tua mendapat 

kesempatan yang bagus untuk 

berkomunikasi dengan anak mengenai 

pembelajaran di sekolah. Media yang 

digunakan adalah porto folio. Saat 

membahas portofolio ini, sangat penting 

peranan orang tua dalam membuat 

anaknya termotivasi atau, menjadi pasif. 

Moment orang tua anak dan anak ini 
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menjadi penting agar mengetahui 

hambatan, atau dorongan anak selama 

proses belajar. Pada pelaksanaannya ada 

anak yang pasif, yang begitu saja 

menyerahkan portofolionya pada orang 

tuanya, dan sang ibu hanya membuka-buka 

setiap halaman tanpa respon. Namun ada 

pula orang tua yang bertanya pada sang 

anak, meski sang anak menjawab 

sekedarnya dengan gaya manja. Juga 

Nampak ada anak, yang mendapat elusan, 

pelukan, bahkan senda gurau saat 

membahas potofolio.  

Guru menjadi pendamping dalam 

kegiatan. Menurut guru pendamping, 

momen ini penting, melatih anak untuk 

menceritakan apa yang mereka dapatkan 

dikelas pada orang tuanya. Saat membahas 

portofolio ini, sangat penting peranan 

orang tua dalam membuat anaknya 

termotivasi atau, menjadi pasif. Moment 

orang tua anak dan anak ini menjadi 

penting agar orang tau mengetahui 

hambatan, atau dorongan anak selama 

proses belajar 

Guru terus memberikan peluang-

peluang agar orang tua dan anak aktif 

dalam relasi tersebut. Kesulitan awal yang 

dialami oleh orang tua dalam menjalin 

relasi dengan anak di kelas dijembatani 

oleh guru. Tiba-tiba terjadi hambatan 

karena anak tidak mampu menjelaskan dan 

orang tua kehilangan kntrol, maka 

disinilah peran guru membantu anak dan 

memberi pemahaman pada orang tua.  

Program menarik lain yang 

dirancang sekolah dalam pembelajaran 

adalah My Conference. Kegiatan ini 

sekarang menjadi kekhasan dan 

keunggulan sekolah. My Conference 

adalah kegiatan yang dirancang oleh 

sekolah setiap satu semester sekali. Pada 

kegiatan ini siswa akan mempresentasikan 

hasil kegiatannnya selama satu semester 

dengan tema-tema pelajaran yang sudah 

ditentukan oleh pihak sekolah. Pada 

kegiatan ini anak menunjukkan keberanian 

dan kemampuannya di depan guru, 

orangtua siswa sendiri maupun temannya. 

My conference menjadi acara yang 

ditunggu-tunggu oleh anak, orangtua siswa 

dan guru.  Bagi guru, my conference 

seperti puncak atau hasil dari rintisan 

komunikasi dengan orangtua yang sudah 

dibangun sejak awal semester. Bagi anak. 

My Conference menjadi ajang untuk 

menunjukkan keberhasilan dan kehebatan 

mereka selama belajar di sekolah di depan 

orang tua masing-masing. Sedangkan 

untuk orang tua siswa, my conference 

menjadi kegiatant yang ditunggu untuk 

melihat perkembangan anak selama di 

sekolah. My conference juga menjadi 

ajang komunikasi orang tua dengan guru 

sekaligus dengan anak dalam waktu yang 

bersamaan.  
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Kehadiran orang tua pada My 

Conference sangat ditunggu-tunggu baik 

oleh orang tua maupun anak. Kegiatan ini 

memang sangat menarik. Kemampuan 

anak menyelenggarakan event sampai 

mengisi acaranya dengan kemampuan 

ilmiah mereka membahas berbagai tema 

sains sangat luar biasa. Hal ini juga berkat 

dukungan guru sebagai fasilitator yang 

hebat. Selain daya Tarik, yang menjadi 

magnet bagi kedatangan orangtua di 

sekolah adalah mereka semua menjadi 

bagian dari kegiatan ini sejak awal sampai 

pada acara puncaknya Orangtua juga 

sebagai penilai untuk karya anak. Dalam 

kesempatan ini orangtua juga 

diperbolehkan untuk menguji anak. 

Sekolah juga memiliki program 

guest teacher. Pada program ini, orang tua 

yang bersedia akan menjadi guru di kelas, 

Materi yang disampaikan berkaitan dengan 

profesi masing-masing orang tua. Tujuan 

dari program ini adalah membangun 

keterlibatan orang tua pada proses 

pembelajaran di sekolah serta 

mengenalkan anak tentang berbagai 

profesi sehingga anak-anak kelak dapat 

mulai memilih profesi apa yang akan 

ditekuni dikemudian hari. Orangtua yang 

berprofesi sebagai dokter akan 

mengajarkan tema-tema yang berkaitan 

tentang kesehatan di kelas. Yang 

berprofesi sebagai arsitek akan 

mengajarkan cara membuat sketsa atau 

pengetahuan tentang bangunan yang baik, 

ada juga yang mengenalkan tentang dunia 

farmasi, penerbangan karena profesi orang 

tua disekolah ini cukup beragam.  

  Untuk merespon kondisi yang 

secara spontan terjadi, misalnya 

munculnya masalah atau beredarnya issue 

atau justru muncul tantangan baru ada 

program Morning Tea yang diadakan 

sesuai dengan kebutuhan. Dan biasanya 

adanya di semester ke dua, karena sudah 

banyak yang proses yang dijalani dan 

banyak masalah yang ditemukan. 

Pertemuan ini sifatnya informal, jadi guru 

dengan orang tua berbincang-bincang 

santai, kadang masing-masing membawa 

konsumsi dan dimakan bersama-sama 

untuk menjalin keakraban. Program 

Morning tea mengumpulkan banyak 

masukan sebagai bahan untuk  evaluasi.  

Komunikasi dibangun dengan memahami 

apa yang sudah dilakukan oleh sekolah dan 

apa yang diharapkan oleh orangtua. 

  Guru perlu terus membangun 

komunikasi dengan orang tua siswa. Pintu 

komunikasi harus dibuka sehingga  

orangtua siswa merasa nyaman. Ruang 

komunikasi selalu dibuka oleh pihak 

sekolah seluas luasnya. Pada satu titik, 

guru dipertemukan dengan orangtua untuk 

membahas berbagai hal termasuk 

masukan-masukan dan kebutuhan setiap 

kelas atau levelnya. Kegiatan diupayakan 
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terjadwal minimal satu semester semester 

sekali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 

Gambar 3 Program kegiatan 

pembelajaran di Sekolah 

 

Menyusun pola komunikasi guru dalam 

membangun keterlibatan orangtua pada 

pengajaran sains di sekolah  

Komunikasi Guru dengan orang tua 

terlihat pada keterlibatan orang tua di 

berbagai kegiatan anak di sekolah. 

Orangtua melihat sendiri perkembangan 

anak, dengan konsep My Conference ini 

diharapkan ada komunikasi antara 

orangtua dengan anak.  Sekolah melalui 

guru ingin membuatkan sebuah program  

dimana anak dengan orang tua bisa 

bertemu yang tidak hanya mengetahui 

presentasi My Conference mereka, tapi 

juga orangtua bisa mengenali potensi anak 

melalui portofolio anak, sehingga tahu apa 

saja sih yang sudah dipelajari anak kurang 

lebih selama satu tema dalam satu 

semester pembelajaran. Orangtua siswa 

melihat langsung, apa yang dirasakan , 

bertanya langsung; ada hal apa yang ingin 

kita tumbuhkan dari anak-anak, karena 

sekolahkan punya student profile, punya 

attitude yang menjadi platform-nya 

sekolah yang ingin di kembangkan. 

Keterampilan berkomunikasi, 

keterampilan kolaborasi, aspek 

pengembangan lain ingin ditumbuhkan. 

Orangtua siswa yang nanti akan melihat, 

menanggapi, dan juga memberikan input 

melalui assessment reward kepada anak-

anak. Orang tua siswa akan mendengarkan 

dan akan menguji anak-anak dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 

sesuai dengan tema. Jadi peran orang tua 

cukup dominan. Cara-cara menarik 

keterlibatan orangtua dalam kegiatan-

kegiatan sekolah. 

  Dengan komunikasi, memberikan 

informasi terus menerus tentang kegiatan 

anak.  Sekolah memiliki  WWL (What We 

Will Learn) jadi setiap minggu itu 

orangtua tahu apa kegiatan anak diinfokan 

melalui group. Jadi sedikit demi sedikit 

mengarah kepada paperless,, 

Ketika pertama kali orangtua datang kesini 

disampaikan bahwa sekolah butuh 

komunikasi yang intens karena ada 

beberapa hal yang perlu disampaikan 

Guru sebagai 

fasilitator 

Portofolio 
My conference 
What we will learn 
Morning tea 
Lokakarya 
Buku penghubung 
Grup media sosial 
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kepada orangtua. Cara membangunnya 

melalui lokakarya. Jadi di lokakarya itulah 

disampaikan program sekolah kurang labih 

satu semester kedepan. Pada setiap 

program besar, komunikasi akan dibangun 

kembali. Melalui guru, buku penghubung 

terus diaktifkan karena baik untuk anak 

melatih menulis dan juga mengungkapkan 

perasaan dan juga bisa memantau kegiatan 

sekolah. Untuk komunikasi yang lebih 

detail digunakan whatsapp group dari 

orangtua.  

  Bentuk komunikasi lainnya adalah 

sekolah selalu memberikan video yang 

berisi kegiatan apa saja yang sudah 

dilakukan sehingga orangtua memiliki 

gambaran. Tetapi kalau anak sudah duduk 

dilevel dua, orang tua siswaa  sudah lebih 

mengetahui dan berpengalaman sehingga  

jauh lebih mudah bagi guru untuk menjalin 

komunikasi. Sedangkan orangtua di level 

satu  yang memerlukan penjelasam tentang 

My Conference sehingga menjadi tertarik.

   

  Guru memiliki berbagai cara agar 

komunikasi orangtua di sekolah terus 

terjalin. Diantaranya melalui kegiatan My 

Conference yang projeknya 20% 

dikerjakan di rumah, sehingga orang tua 

mengetahui prosesnya. yang 20% 

penulisan yang  melibatkan orangtua. Jadi 

orangtua sudah paham, sehingga anak 

menjadi semangat bercerita, dengan 

demikian orang tua akan meluangkan 

waktu. Keterlibatan orangtua cukup tinggi 

bila dilihat dari kehadiran pada My 

Conference. Apabila tidak bias hadir akan 

diganti dengan jadwal lain. 

  Guru terus berlatih membangun 

komunikasi dengan orang tua. Kegiatan-

kegiatan untuk guru seperti training 

berkelanjutan, ada setiap minggu 

pertemuan. Guru terus diingatkan dan 

dilatih keterampilan berkomunikasi, 

keterampilan cara menulis buku 

penghubung, keterampilan cara 

menggunakan emoticon di handphone. 

Kalau ada yang sifatnya cukup perhatian, 

perlu adanya diskusi terlebih dahulu 

dengan manajemen. Konflik dengan orang 

tua jarang terjadi. Kalau misunderstanding 

sih ada, tapi sejauh ini masih bisa 

diselesaikan dengan baik. Jadi masih bisa 

dipertemukan antara orang tua dengan 

guru atau pihak manajemen.   
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Gambar 4 Pola Komunikasi Guru 

terhadap orang tua dalam kegiatan 

Pembelajaran di Sekolah 

 

 

SIMPULAN  

Komunikasi menjadi kunci dari 

kesuksesan pelaksanaan pendidikan di 

sekolah. Pelaku-pelaku yang terlibat dalam 

pendidikan di sekolah yaitu guru, siswa 

dan orang tua siawa menjadi bagian yang 

penting dalam membangun komunikasi 

yang efektif di sekolah.  

Mendorong keterlibatan orang tua 

di sekolah sangat tidak mudah. Hal yang 

umum terjadi orang tua siswa hanya 

datang pada saat menerima rapot atau 

ketika anaknya bermasalah disekolah. 

Berbeda dengan apa yang terjadi di 

sekolah dasar Tunas Unggul. Keterlibatan 

orang tua siswa di sekolah tidak hanya 

pada saat mengambil rapor saja. Jadwal 

kehadiran dan keterlibatan orangtua di 

sekolah cukup banyak. Rentang waktu 

kehadiran juga dibuat cukup merata 

sepanjang tahun ajaran. Orang tua siswa 

terlibat dari awal penyusunan kurikulum, 

bersama guru menyususn berbagai rencana 

pembelajaran, terlibat dalam berbagai 

program belajar, bahkan ikut andil dalam 

melakukan evaluasi belajar untuk kegiatan 

belajar tertentu.  

Kesediaan orang tua untuk terlibat 

langsung dalam berbagai program belajar 

di sekolah karena strategi komunikasi yang 

diterapkan oleh Guru. Guru berusaha 

membangun persepsi yang positif pada 

orang tua. Terus membangun kredibilitas 

termasuk menjadi pendengar yang baik 

ketika orang tua akan menyampaikan 

keluhannya. Suasana dalam berkomunikasi 

juga dibuat senyaman mungkin. Guru juga 

membangun kepercayaan pada orang tua 

siswa termasuk menjaga kerahasiaan 

apabila orang tua bercerita tentang 

permasalahan anaknya. 

Ketertarikan orang tua siswa untuk 

mau terlibat di sekolah karena strategi 

komunikasi guru melalui perancangan 

berbagai program belajar yang menarik 

yang langsung mensyaratkan keterlibatan 

orang tua siswa. Selain itu untuk 

membangun daya Tarik, guru bersama-

sama dengan pihak sekolah 

menyelenggarakan berbagai program 

kegiatan dalam belajar. Dengan mendesain 

waktu yang tepat maka orang tua akan 

terlibat dalam kegiatan belajar anaknya di 

sekolah dalam rentang waktu yang cukup 

untuk memantau kegiatan belajar anak. 

Guru sangat pandai mengatur kapan 

keterlibatan orang tua siswa diperlukan. 

Kegiatan yang menarik juga mendorong 

orang tua untuk selalu ingin datang ke 

sekolah.  

Namun tidak semudah itu 

membangun keterlibatan orang tua. 

Berbagai program yang menarik tetap 

harus dikomunikasikan secara terus 
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menerus kepada orang tua. Menjaga 

komunikasi yang berkesinambungan 

sangat penting untuk membangun relasi 

yang kuat dengan dengan orang tua siswa 

agar keterlibatan makin tinggi.  

Komunikasi yang dibangun selalu 

dua arah. Kepentingan dan keinginan 

oeang tua untuk kepentingan pendidikan 

anak diakomodir oleh guru sehingga 

masing-masing pihak merasakan manfaat 

yang besar untuk selalu menjalin 

komunikasi. Bagi guru, keterlibatan orang 

tua sangat membantu dalam proses 

pendidikan anak yang lengkap. Tidak 

terpisah antara program  belajar dari 

sekolah dan pola asuh anak. Semuanya 

saling berkaitan dan akan memberikan 

hasil yang maksimal. Bagi orang tua siswa 

membangun keterlibatan di sekolah 

melalui komunikasi dengan guru sekaligus 

menyelaraskan pola asuh di rumah dan apa 

yang diperoleh anak disekolah. Segala 

permasalahan termasuk kendala anak 

maupun kelebihan anak bisa 

dikomunikasikan dengan guru. Sehingga 

membangun tingkat kognisi dan 

kepribadian anak akan seirung dengan apa 

yang dilakukan di rumah dan di sekolah. 

Ide-ide cemerlang orang tua juga akan 

dapat mendorong program-program di 

sekolah. Hal ini yang mendorong selalu 

terjadi komunikasi antara orang tua dan 

guru dalam kegiatan belajar anak di 

sekolah. Komunikasi terbangun karena ada 

ketertarikan dua belah pihak. Masing-

masing merasakan mafaatnya dan dalam 

kondisi yang nyaman.  

Strategi komunikasi guru dalam 

melibatkan orangtua pada kegiatan 

pendidikan pada anak karena kemampuan 

membangun komunikasi. Membangun 

komitmen orang tua sejak awal adalah 

kuncinya. Ketika orang tua akan 

menyekolahkan anaknya di sekolah maka 

Komunikasi harus dibangun sejak awal. 

Mebangun komitmen orang tua, 

menyadarkan mereka bahwa actor dalam 

kegiatan pendidikan di sekolah tidak hanya 

guru dan anak tetapi juga peran orangtua 

sangat penting. Selain itu komunikasi 

harus terus dibangun secara 

berkesinambungan melalui berbagai 

program pembelajaran yang melibatkan 

orang tua. Membangun komitmen orang 

tua dengan mengkomunikasikan apa saja 

yang akan dilakukan orang tua dan anak 

ketika bersekolah di sekolah ini. 

Kemampuan menciptakan berbagai 

program yang mensyaratkan keterlibatan 

orang tua dalam berbagai kegiatan anak di 

sekolah menjadi wadah komunikasi yang 

menarik. Keterlibatan ini dibangun oleh 

guru sehingga bersama-sama dengan orang 

tua mengikuti perkembangan anak belajar 

di sekolah.  

Pola komunikasi guru dalam 

membangun keterlibatan orangtua pada 

pembelajaran di sekolah terbentuk karena 
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ketertarikan orang tua kepada berbagai 

program belajar di sekolah. Orang tua 

siswa hadir di sekolah dengan daya Tarik 

program belajar untuk kepentingan 

pendidikan anak. Semangat muncul karena 

memang menarik dan dibutuhkan untuk 

mengikuti dan mendorong program belajar 

anak. Kebutuhan orang tua siswa untuk 

ikut mendampingi karena komunikasi 

yang dilakukan oleh guru sejak awal anak 

masuk sekolah. Kemampuan komunikasi 

guru cukup baik dan dilakukan 

berkelanjutan karena guru selalu 

meningkatkan kredibilitasnya dalam 

berkomunikasi melalui berbagai pelatihan 

yang diselenggarakan oleh sekolah dan 

adanya saling kontrol dengan pihak 

manajemen di sekolah sehingga 

meminimalkan munculnya konflik dan 

membuat orang tua merasa nyaman.  

Pola komunikasi yang terbangun 

diawali dengan strategi komunikasi yang 

dilakukan oleh guru kepada orangtua 

siswa. Sejak awal tahun pelajaran guru 

sudah mulai menjalin komunikasi dengan 

orang tua siswa. Komunikasi yang 

dibangun adalah menekankan komitmen, 

membangun kebutuhan orangtua untuk 

mendampingi anak di sekolah, 

berkomunikasi dalam membangun 

keterlibatan orang tua siswa dalam 

mengembangkan kurikulum serta 

berkomunikasi untuk melakukan evaluasi 

bersama dalam berbagai program 

pembelajaran siswa. Guru juga membangu 

komunikasi dengan orang tua untuk 

pengembangan pembelajaran di sekolah. 

Kebutuhan orang tua untuk 

mengkomunikasikan masalah atau prestasi 

anaknya juga diakomodir dengan baik oleh 

guru. Orang tua merasa nyaman, tertarik 

dan juga merasa butuh terlibat dalam 

berbagai kegiatan belajar disekolah 

melalui strategi komunikasi yang 

dilakukan oleh guru.  

Berbagai program pembelajaran 

dimana ada keterlibatan orang tua siswa 

cukup menarik dan sukses diterapkan 

disekolah. Guru bisa membangun 

komunikasi untuk memotivasi orangtua 

mendorong munculnya inovasi-inovasi 

yang dapat menjadi kolaborasi siswa, guru 

dan orang tua siswa. Strategi komunikasi 

bisa diarahkan untuk mengembangkan 

metode pembelajaran yang dikaitkan 

dengan perkembangan zaman baik bidang 

sains dan teknologi maupun di bidang 

social humaniora.  
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