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SARI 

Lutfiyah, Mita. 2013. Peran Masyarakat dalam Memajukan Pendidikan di 

Madrasah Ibtidaiyyah Selopajang 02 Desa Selopajang Timur Kecamatan Blado 

Kabupaten Batang. Skripsi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan 

Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Semarang.  

Kata Kunci : Peran, Masyarakat, Memajukan Pendidikan. 

Dalam era globalisasi ini membawa banyak perubahan baik perubahan 

positif maupun negatif oleh karena itu sangat diperlukan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang berkualitas dalam menghadapi pengaruh negatif yang muncul. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kemajuan pendidikan di sekolah sebagai 

sarana untuk menciptakan SDM yang berkualitas, salah satu faktor yang cukup 

penting yaitu dukungan dari masyarakat untuk sekolah. MI Selopajang 02 adalah 

salah satu sekolah yang bisa menciptakan hubungan yang baik dengan 

masyarakatnya sehingga Sekolah ini mampu memperoleh dukungan dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini akan menjawab 

beberapa rumusan masalah yaitu (1) faktor-faktor apa yang mempengaruhi 

masyarakat dalam memajukan pendidikan di MI Selopajang 02 Kecamatan Blado 

Kabupaten Batang (2) Peran apa yang diberikan oleh masyarakat dalam 

memajukan pendidikan di MI Selopajang 02 Kecamatan Blado Kabupaten Batang 

(3) Kendala-kendala apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan peran 

masyarakat untuk memajukan pendidikan di MI Selopajang 02. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Subjek penelitian ini adalah  

masyarakat Desa Selopajang Timur, Kepala Desa Selopajang Timur. Informan 

penelitian disamping subjek, juga dari luar subjek yaitu guru MI Selopajang 02 

dan komite sekolah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan yaitu teknik 

triangulasi data. Teknik analisis data mencakup empat hal yaitu pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang diberikan masyarakat 

kepada sekolah karena masyarakat berpendapat bahwa kemajuan sekolah akan 

membawa kemajuan pada anak-anak mereka yang bersekolah di sekolah tersebut 

dan memberikan kemajuan di Desa Selopajang Timur. Sehingga dalam hal 

memberi bantuan masyarakat tidak menganggap berat. Meskipun masyarakat 

Desa Selopajang Timur tergolong dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah. 

Peran yang diberikan oleh masyarakat Desa Selopajang Timur tidak sebatas hanya 

dengan peran dalam dana saja, peran yang diberikan antara lain, (1) Peran dalam 

ikut serta memberikan ide, pemikiran (2) Peran ikut mengawasi anak mereka dan 

berkonsultasi kepada sekolah jika ada masalah dengan anaknya (3) Peran dalam 

hal tenaga seperti ikut membantu membangun sekolah, bergotong royong 

menyiapkan acara sekolah seperti perpisahan kelas 6, agustusan (4) Peran dalam 

membantu mengajar pada saat ada acara keagamaan (5) Peran dalam penyediaan 
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sarana dan prasarana untuk proses belajar mengajar (6) Peran selalu hadir dalam 

kegiatan rapat. Salah satu peran yang unik dilakukan di Sekolah ini adalah peran 

berupa penyediaan konsumsi guru setiap hari secara bergilir dan peran 

memberikan jimpitan berupa beras setiap Jum’at Kliwon yang nantinya akan 

digunakan untuk kegiatan keagamaan. 

Simpulan dari penelitian ini yaitu faktor yang mempengaruhi masyarakat  

dalam ikut memajukan pendidikan di MI Selopajang 02 adalah demi kemajuan 

anak mereka agar menjadi anak yang pintar dan menjadi manusia yang berkualitas 

sehingga, masyarakat merasa MI Selopajang 02 merupakan sekolah sendiri yang 

harus dijaga kelangsungannya, faktor lain yang membuat masyarakat memberikan 

perannya karena masyarakat mempunyai harapan agar Desa Selopajang Timur 

mengalami kemajuan. Pelaksanaan peran tersebut dapat membawa sebuah 

kemajuan yang baik bagi pihak sekolah, baik kemajuan dibidang akademik, 

sarana dan prasarana serta yang terpenting adalah semakin baiknya hubungan 

antara sekolah dengan masyarakatnya. kendala yang menjadi hambatan dalam 

pelaksanaan peran di Sekolah ini adalah kurangnya komunikasi antara masyarakat 

dengan sekolah sehingga menimbulkan ke salah pahaman yang bisa menjadikan 

hubungan keduanya kurang baik seperti yang telah terjadi belum lama ini 

Saran yang disampaikan yaitu (1) Bagi masyarakat Desa Selopajang Timur 

pertahankan peran yang sudah ada sejak dulu dan terus mendukung apa yang 

menjadi program sekolah serta memahami kemampuan sekolah jangan 

memaksakan kehendak (2) Bagi MI Selopajang 02 terus pertahankan hubungan 

yang baik dengan masyarakat, agar MI Selopajang 02 semakin maju serta lebih 

tegas dan cepat dalam menanggapi usul dari masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh 

besar terhadap kehidupan manusia, yang menimbulkan berbagai macam 

permasalahan dari berbagai aspek terutama dalam hal menghadapi masuknya 

budaya barat ke dalam negeri. Dengan adanya peristiwa ini warga negara yang 

mempunyai kekurangan dalam pendidikan mengalami kesulitan untuk 

beradaptasi dalam menghadapi era globalisasi tersebut tanpa bisa memilah 

mana yang baik untuk diikuti dan mana yang justru dapat merugikan bangsa. 

Oleh karena itu dibutuhkan masyarakat yang mempunyai tingkat sumber daya 

manusia yang baik agar dapat bersaing dimasa yang akan datang. Dalam upaya 

pemberdayaan manusia maka pendidikan menjadi hal yang sangat penting 

melihat peran pendidikan yang dapat menentukan kesuksesan seseorang 

dimasa yang akan datang khususnya dalam mengahadapi era globalisasi. 

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan sistematis yang dilakukan 

oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mempengaruhi peserta 

didik atas pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohaninya secara 

optimal agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai cita-cita pendidikan 

(Munib, 2009 : 34). 

 

Dari pengertian diatas jelas bahwa pendidikan merupakan tempat yang 

sesuai sebagai sarana dalam memperbaiki sumber daya manusia, pendidikan 

yang diberikan oleh guru kepada peserta didik telah disusun secara sistematis 

oleh pemerintah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sampai tingkat perguruan 

tinggi. Dari segi pelaksanaannya pemerintah juga mempesiapkan pendidikan 
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dari mulai pembuatan kurikulum, pengadaan materi ajar, sarana sekolah 

maupun pelatihan guru dan tenaga kependidikan. Hal ini dilakukan sebagai 

upaya pemerintah dalam mempersiapkan negara dimasa yang akan datang agar 

mampu mencapai tujuan nasional pendidikan yang tertuang dalam Undang-

undang nomer 20 tahun 2003 Bab II Pasal 3 yang menjelaskan bahwa 

pendidikan bertujuan sebagai tempat untuk mengembangkan kemampuan dan 

watak peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang bertanggung jawab.  

Pendidikan mempunyai beberapa faktor yang mendukung dalam proses 

pelaksanaannya yaitu faktor dari dalam (intern) yang meliputi kondisi fisik 

siswa baik jasmani maupun rokhani dan faktor dari luar (Ekstern) yaitu 

keadaan lingkungan keluarga, sekolah dan masyrakat. Kedua faktor tersebut 

harus berjalan secara seimbang karena mempunyai peranan yang sama  

penting untuk menciptakan pendidikan yang dapat mencapai cita-cita yang 

dimaksud. Masyarakat merupakan faktor yang berpengaruh cukup besar 

terhadap belajar siswa karena keberadaan siswa didalam lingkungan 

kehidupan masyarakat yang hampir setiap hari dapat mereka lihat  (Slameto, 

2010 : 60-72).  

Kehidupan masayarakat di lingkungan sekolah selain dapat digunakan 

sebagai contoh dalam pembelajaran juga mempunyai peran untuk ikut serta 

dalam praktik kelancaran penyelenggaran pendidikan. Keberadaan masyarakat 

dalam pendidikan mengacu pada UU nomer 20 tahun 2003 tentang sistem 
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pendidikan nasional pasal 8 yang berbunyi ”Masyarakat berhak berperan serta 

dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program 

pendidikan” dan pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut “Masyarakat 

berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan 

pendidikan“.  

 Dengan demikian jelas bahwa sekolah membutuhkan dukungan dari 

berbagai sumber daya baik dari lingkungan keluarga, masyarakat dan 

pemerintah agar dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Dukungan 

yang dimaksud bukan hanya dari segi materi bisa juga dengan memberikan 

sumbangan berupa tenaga, keikutsertaan dalam kegiatan sekolah maupun 

pemikiran yang berkaitan dengan kemajuan sekolah. Selain itu masyarakat 

juga bisa berperan sebagai  teladan bagi siswa melihat masyarakat berada 

dilingkungan sekolah yang setiap hari dapat dilihat aktifitas kehidupannya. 

Namun Kehidupan masyarakat disekitar sekolah tentunya mempunyai 

bermacam-macam karakter dan juga profesi hal ini dapat dijelaskan melalui 

contoh misalnya  dilingkungan sekolah terdiri dari orang-orang yang tidak 

terpelajar, penjudi, suka mencuri dan mempunyai kebiasaan yang baik akan 

mempunyai pengaruh yang buruk terhadap siswa yang berada disitu akibatnya 

pembelajaran akan terganggu dan bahkan kehilangan semangat belajar karena 

perhatiannya yang semula terpusat oleh pelajaran berpindah pada kegiatan 

yang dilakukan pada orang-orang yang berada disekitarnya. Sebaliknya jika 

masyarakat yang hidup dalam lingkungan sekolah adalah orang-orang 

terpelajar, yang mendidik anak-anaknya untuk bersekolah, antusias akan cita- 
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cita yang luhur yaitu masa depan anaknya maka mereka juga akan terpengaruh 

ke dalam hal yang baik sehingga dapat mendorong mereka lebih giat belajar. 

Sekolah dibuat atas keinginan masyarakat yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat bersangkutan. Oleh karena itu 

sekolah harus selalu menyesuaikan dengan masyarakat mengikuti kebudayaan 

masyarakat sekitar baik dari segi kurikulum maupun pengelolaannya. Dalam 

sejarah perkembangan, sekolah mampu memimpin didepan masyarakat dari 

berbagai segi sehingga melupakan  sejarah awal bahwa sekolah merupakan 

rintisan yang dibuat oleh masyarakat. Keberadaan sekolah yang memimpin 

didepan masyarakat memunculkan berbagai masalah antara lain dari sekolah 

yang cenderung arogan terhadap masyarakat tidak perduli terhadap keberadaan 

masyarakat (individual), adanya keengganan masyarakat dalam memanfaatkan 

fasilitas sekolah, kesulitan meminta ijin dalam kegiatan yang akan dilakukan 

di masyarakat sehingga sekolahpun mengalami kesulitaan dalam mendapatkan 

dukungan dari masyarakat. Akibatnya kini sekolah tertinggal dari masyarakat 

karena kemajuan teknologi lebih dulu masuk di dalam lingkungan masyarakat 

daripada sekolah. Sekarang sekolah lebih banyak belajar dengan masyarakat 

mengingat masyarakatlah yang memiliki sumber daya yang memungkinkan 

untuk mengembangkan berbagai inovasi sedangkan sekolah hanya berperan 

serta untuk mencetak manusia agar menjadi manusia yang berfikir inovatif.  

Sekolah tidak dibenarkan sebagai menara air, yaitu melebur menjadi 

satu dengan masyarakat tanpa memberi identitas apa-apa. Ia juga tidak 

dibenarkan sebagai menara gading yang mengisolasi diri terhadap masyarakat 
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sekitar. Lembaga pendidikan yang benar, adalah ibarat menara penerang, yaitu 

berada di masyarakat dan sekaligus memberi penerangan kepada masyarakat 

setempat. Lembaga pendidikan harus tetap berakar pada masyarakat setempat, 

memperhatikan ide-ide masyarakat setempat, melaksanakan aspirasi mereka, 

memanfaatkan fasilitas setempat untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan 

kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat setempat (Pidarta, 1997: 170). 

Menjelaskan uraian diatas sekolah memang harus selalu menyalurkan 

pemikiran ide-ide masyarakat setempat melalui penyelenggaraan pendidikan, 

memanfaatkan fasilitas seoptimal mungkin untuk belajar, memperhatikan  dan 

menyesuaikan terhadap kebiasaan masyarakat membaur menjadi satu sehingga 

masyarakat bisa mempunyai rasa memiliki atas sekolah tersebut secara 

otomatis sekolah akan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. 

Masyarakat juga dapat memberi keuntungan terhadap perkembangan pribadi 

siswa melalui keikutsertaannya dalam kegiatan masyarakat. namun hal ini juga 

dengan syarat memperoleh batasan atau tidak berlebihan, karena kegiatan 

belajar akan terganggu jika kegiatan yang diikuti oleh siswa dalam masyarakat 

terlalu banyak terlebih apabila siswa tidak bisa mengatur waktu dengan baik. 

Perlunya mengusahakan lingkungan sekolah yang baik adalah sangat penting 

terhadap pendidikan karena dapat membawa pengaruh yang positif terhadap 

siswa sehingga dapat meningkatkan minat  belajar siswa.  

Antara masyarakat dan sekolah saling membutuhkan. Masyarakat 

membutuhkan agar siswa dibina secara optimal oleh sekolah, sebaliknya 
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sekolah membutuhkan agar masyarakat membantu kelancaran proses belajar di 

sekolah dengan memberikan berbagai macam fasilitas. 

Begitu juga masyarakat yang berada di daerah Madrasah Ibtidaiyyah 

(MI) Selopajang 02 yang tinggal di Desa Selopajang Timur Dukuh Blumbang 

yang sadar akan pentingnya peran dalam dunia pendidikan. Meskipun 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Selopajang 02 yang masih berstatus terakreditasi B 

ini berada di lingkungan pedesaan yang jauh dari perkotaan, serta sebagian 

besar penduduknya mempunyai tingkat perekonomian menengah ke bawah 

dan jarang sekali yang berpendidikan tinggi sampai ke tingkat perguruan 

tinggi, namun kesadaran masyarakat cukup baik terhadap perannya untuk 

sekolah sehingga muncul keinginan untuk ikut serta dalam memajukan 

pendidikan dengan memberi dukungan serta membantu semampunya kepada 

lembaga pendidikan yang sudah ada di desanya yaitu Madrasah Ibtidaiiyah 

(MI) Selopajang 02. Masyarakat di Desa ini tidak hanya  memanfaatkan 

fasilitas sekolah dengan cara menyekolahkan anak-anaknya saja, tetapi juga 

berperan dalam hal memberikan tenaga untuk perawatan serta pembangunan 

fisik sekolah, keikutsertaan masyarakat dalam membantu sekolah ketika ada 

kegiatan seperti study tour, pramuka, kegiatan keagamaan, orang tua datang ke 

sekolah untuk berkonsultasi ke pada guru seputar masalah anaknya dan 

berperan pasif yaitu dengan cara menerima dan mengikuti keputusan sekolah 

seperti contohnya dalam hal sekolah memutuskan untuk membayar iuran 

sebesar yang ditentukan untuk kegiatan tertentu yang dapat mereka terima 

dengan baik. 
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Dengan kenyataan inilah penulis memiliki pemikiran untuk meneliti 

lebih lanjut mengenai Peran Masyarakat dalam Memajukan Pendidikan 

Madrasah Ibtidaiyyah Selopajang 02 di Desa Selopajang Timur 

Kecamatan Blado Kabupaten Batang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang 

muncul dalam penelitian ini  sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi masyarakat dalam memajukan 

pendidikan di Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Selopajang 02 Kecamatan Blado 

Kabupaten Batang ? 

2. Peran apa yang diberikan masyarakat dalam memajukan pendidikan di 

Madrasah Ibtidaiyyah Selopajang 02 Kecamatan Blado Kabupaten Batang ? 

3. Adakah kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan 

peran di Madrasah Ibtidaiyyah Selopajang 02 Kecamatan Blado Kabupaten 

Batang ? 

 

C. Tujuan 

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah : 

1. Untuk mengetahui fakto-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam 

memajukan pendidikan  di Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Selopajang 02 

Kecamatan Blado Kabupaten Batang. 
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2. Untuk mengetahui peran yang diberikan oleh masyarakat dalam memajukan 

pendidikan di Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Selopajang 02 Kecamatan Blado 

Kabupaten Batang. 

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam 

pelaksanaan peran masyarakat di Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Selopajang 02 

Kecamatan Blado Kabupaten Batang. 

 

D. Manfaat 

Adapun manfaat yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam 

menambah pengetahuan penelitian di masyarakat bagi mahasiswa 

Politik dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Semarang. 

b) Sebagai masukan bagi guru Madrasah Ibtidaiyyah Selopajang 02 dalam 

menjalin kerja sama dengan masyarakat Desa Selopajang Timur.  

2. Manfaat Praktis 

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

seluruh masyarakat yang membuat kajian tentang peran masyarakat 

dalam pendidikan di sekolah. 

b) Sebagai wacana ilmiah yang memberikan informasi tentang pentingnya 

peran masyarakat. 
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E. Batasan Istilah 

1. Peran 

Peran yaitu perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh 

seseorang yang mempunyai kedudukan di masyarakat ( KBBI, 2002 : 

284). 

2. Peran Masyarakat 

Peran masyarakat  merupakan bantuan atau dukungan yang di berikan oleh 

masyarakat kepada yang bersangkutan. Dalam penelitian ini masyarakat 

yang memberikan peran adalah masyarakat Desa Selopajang Timur, 

Dukuh Blumbang dengan perannya dalam memajukan pendidikan di 

desanya  yaitu Madrasah Ibtidaiyyah Selopajang 02. 

3. Memajukan 

Merupakan suatu proses membawa keadaan ke dalam kondisi yang lebih 

baik (sempurna) yang bisa dilakukan dengan cara memberikan usul, 

pendapat maupun tindakan kepada yang berkaitan. Dalam kaitannya 

dengan penelitian ini memajukan mempunyai arti sebagai kemajuan 

pendidikan di Madrasah Ibtidaiyyah Selopajang 02 agar lebih maju dengan 

bantuan dan dukungan peran dari masyarakat setempat. 

4. Pendidikan 

Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai 

lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang 

diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya 

agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh 
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terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka 

(Mudyahardjo, 2009 : 6). 

Dalam penelitian ini sekolah yang dimaksud adalah Madrasah Ibtidaiyyah 

Selopajang 02. 

5. MI Selopajang 02 

MI adalah singkatan dari Madrasah Ibtidaiyyah yang merupakan sekolah 

keagamaan tingkat dasar yang berada dinaungan Departemen Agama. 

Madrasah yang berarti mencirikan islam. Selopajang adalah nama Desa di 

Wilayah Kecamatan Blado Kabupaten Batang jawa tengah yang terletak 

diarah selatan kota Batang berjarak + 30 km dan + 4 km dari Kecamatan 

Blado.  

Jadi judul penelitian peran masyarakat dalam memajukan pendidikan 

di Madrasah Ibtidaiyyah Selopajang 02 Kecamatan Blado Kabupaten Batang 

adalah penelitian yang mengkaji tentang Sekolah Dasar yang berbasis agama 

(M1 Selopajang 02) dalam menjalin kerja sama dengan masyarakatnya yaitu 

Masyarakat Desa Selopajang Timur baik kerja sama dibidang akademik 

maupun financial yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakatnya dan 

memajukan pendidikan di Sekolah tersebut. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika skripsi merupakan garis besar isi dalam skripsi yang 

bertujuan untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi secara keseluruhan. 

Sistematika skripsi dalam penelitian peran masyarakat dalam memajukan 
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pendidikan di MI Selopajang 02 Kecamatan Blado Kabupaten Batang adalah 

sebagai berikut : 

A. Bagian awal skripsi 

Bagian ini berisi halaman judul, halaman pengesahan, halaman 

motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi. 

B. Bagian isi skripsi meliputi : 

1. BAB I Pendahuluan.  Bab ini meliputi latar belakang, penegasan istilah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. 

2. BAB II Landasan Teori. Berisi tentang pengertian masyarakat, peran 

masyarakat, pengertian pendidikan, hubungan sekolah dengan 

masyarakat.  

3. BAB III Metodologi Penelitian, Bab ini berisi tentang jenis penelitian, 

objek penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, alat dan 

teknik pengumpulan data. 

4. BAB IV Berisi tentang hasil dan pembahasan. 

5. BAB V Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. 

C. Bagian penutup skripsi 

Berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung 

dalam skripsi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Masyarakat 

1. Pengertian Masyarakat 

Masyarakat merupakan istilah yang sangat lazim digunakan 

untuk menyebut suatu kesatuan-kesatuan manusia yang berasal dari 

bahasa Arab yaitu Syaraka yang berarti ikut serta, berpartisipasi, yang 

kemudian mengalami perubahan dalam bahasa Indonesia menjadi 

masyarakat. Masyarakat adalah suatu kesatuan manusia yang saling 

berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat 

kontinu dan saling terikat oleh suatu rasa dan identitas yang sama 

dalam dirinya (Koentjoroningrat, 2000 : 144-146). 

Masyarakat menurut Berger (dalam Rifa’I, 2011 : 34) adalah 

suatu keseluruhan yang kompleks antara hubungan manusia dalam 

kehidupan sehari-hari yang bersifat luas. Terdiri dari bagian yang 

membentuk sesuatu. 

Sedangkan menurut Mac Iver dan Page (dalam Basrowi, 2005 : 

40) mengatakan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem dari 

kebiasaan dan tata cara, dari wewenang serta kerja sama antara 

berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku 

serta kebebasan-kebebasan manusia. Masyarakat merupakan jalinan 

hubungan sosial yang bersifat selalu berubah. 
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Pengertian lain muncul dari Auguste Comte (dalam Syani, 2002 

: 31) yang mendifinisikan masyarakat sebagai suatu kelompok-

kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang baru yang 

berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang 

menurut pola perkembangan sendiri. Manusia terikat kelompok karena 

rasa sosial yang serta merta dan kebutuhannya. 

Dari beberapa definisi diatas terdapat kesamaan arti bahwa 

masyarakat merupakan suatu hubungan kelompok baik dalam lingkup 

kecil seperti hubungan orang tua dan anak, guru dan murid, atasan dan 

bawahan maupun lingkup besar seperti sekolah dan 

lingkungannya/interaksi yang terjadi antara 2 orang atau lebih yang 

prosesnya berjalan cukup lama. Dimana didalamnya terlihat suatu tata 

cara, adat istiadat dan hukum disetiap kebiasaan dalam kehidupannya 

yang mengatur antara kepentingan individu dan individu lainnya.  

Interaksi sosial dalam individu juga mempunyai kebebasan dengan 

batasan tertentu sesuai dengan aturan yang disepakati bersama-sama, 

dalam interaksi yang terjalin harus mampu memunculkan rasa kesatuan 

yang dapat saling mengikat satu sama lain. Hubungan yang terjalin 

dalam suatu kelompok selalu mengalami perubahan dengan berjalannya 

waktu dan kondisi yang dihadapinya. Namun, karena adanya suatu 

kepentingan yang sama mampu menumbuhkan rasa saling 

membutuhkan sehingga membuat mereka terus bertahan dalam 

berbagai perubahan yang terjadi. 
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Menurut (Koentjoroningrat, 2000 : 146) masyarakat mempunyai 

ciri-ciri pokok sebagai berikut : 

a. Adanya interaksi antara warga-warganya. 

Interaksi yang dimaksud dalam masyarakat adalah interaksi yang 

dilakukan oleh warga dengan warga baik melalui prasarana yang ada 

seperti yang terjadi di negara modern yaitu berupa jaringan 

telekomunikasi, jaringan jalan raya, sistem radio dan televisi dan 

surat kabar nasional yang memungkinkan warganya untuk 

berinteraksi secara intensif, maupun interaksi yang terjadi karena 

adanya faktor geografis dari suatu negara. Perlu diperhatikan bahwa 

tidak semua manusia yang berinteraksi merupakan masyarakat 

karena suatu masyarakat harus mempunyai suatu ikatan lain yang 

khusus. Contohnya sekumpulan orang yang berinteraksi dengan 

melihat adanya suatu pertunjukkan topeng monyet mereka tidak bisa 

disebut dengan masyarakat karena walaupun mereka berinteraksi 

secara terbatas tetapi mereka tidak mempunyai suatu ikatan kecuali 

ikatan berupa perhatian terhadap pertunjukkan tersebut. 

b. Adanya aturan yang khas yang dapat mengatur seluruh pola tingkah 

laku warganya. 

Setiap masyarakat pasti mempunyai aturan yang mengatur dalam 

kehidupannya baik dalam lingkup masyarakat besar seperti negara 

maupun masyarakat kecil seperti desa, peraturan yang dimaksut 

adalah peraturan yang dapat dijadikan sebagai ciri khas dari daerah 
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tersebut maka dari itu antara masyarakat satu dengan yang lain 

mempunyai ciri khas yang berbeda melalui aturan yang diterapkan di 

daerahnya masing-masing yang sudah ditetapkan bersama. Aturan 

tersebut berupa norma-norma, adat-istiadat dan hukum. 

c. Merupakan suatu kontinuitas dalam waktu 

Aturan yang diterapkan dalam suatu masyarakat bersifat mantap dan 

continue/berlaku dalam jangka waktu yang lama. Artinya peraturan 

itu tidak bersifat sementara seperti yang ada didalam suatu asrama 

maupun sekolah, keduanya tidak bisa disebut dengan masyarakat 

meskipun kesatuan manusia dalam sekolah terikat dan diatur tingkah 

lakunya dalam suatu norma dan atura sekolah yang lain, namun 

sistem normanya mempunyai lingkup terbatas dalam beberapa poin 

saja tidak menyeluruh selain itu peraturan tersebut bersifat sementara 

yaitu selama warga tersebut bersekolah. 

d. Adanya suatu rasa identitas  kuat yang mengikat semua warga. 

Yaitu adanya suatu rasa identitas diantara para warga atau 

anggotanya bahwa mereka memang merupakan suatu kesatuan 

khusus yang berbeda dengan kesatuan-kesatuan manusia yang lain. 

Pada umumnya masyarakat hidup bukan hanya sebagai 

kelompok yang mempunyai wilayah tanpa adanya suatu pemimpin atau 

aturan baik aturan berupa undang-undang dari pemerintah maupun 

aturan adat yang diciptakan oleh warga masyarakat itu sendiri untuk 

mengatur kehidupan mereka, didalam suatu masyarakat juga harus ada 
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kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu dengan adanya individu 

lain yang hidup disekitarnya. Sehingga mereka dapat saling 

berhubungan dan berinteraksi, dengan adanya hal ini maka dapat 

muncul suatu pemikiran-pemikiran setiap individu dimana dapat di 

temukan suatu tujuan yang akan di capai bersama. Tentunya dalam 

mencapai suatu tujuan yang diinginkan banyak menemui kendala yang 

akan menghambat tujuan yang dimaksud, oleh karena itu setiap 

kelompok masyarakat dibutuhkan rasa persatuan yang tinggi sebagai 

suatu perantara untuk menghadapi berbagai macam kendala yang akan 

muncul. Karena rasa persatuan dapat memunculkan rasa saling memilki 

secara langsung akan tumbuh upaya untuk meciptakan suatu pemikiran 

dimana didalamnya mengandung unsur dukungan baik berupa tindakan, 

pemikiran dan yang lainnya untuk mempertahankan apa yang dicita-

citakan bersama. 

Begitu juga dengan masyarakat disekitar Madrasah Ibtidaiyyah 

(MI) Selopajang 02 yang terletak di Desa Selopajang Timur. 

Masyarakat Desa ini selain mempunyai wilayah untuk hidup bersama 

yaitu Desa Selopajang Timur tepatnya di Dukuh Blumbang mereka juga 

mempunyai aturan-aturan, batasan yang digunakan sebagai pedoman 

dalam kehidupannya, aturan tersebut dibuat atas kesepakatan bersama 

yang dipimpin oleh pemimpin yang terpilih. Disetiap wilayah 

masyarakat mempunyai perbedaan aturan yang diterapkan begitu juga  

dengan aturan yang dipakai di desa Selopajang Timur karena setiap 



17 

 

 

 

kelompok masyarakat selain mempunyai aturan dari pemerintah juga 

mempunyai  tradisi yang dipakai sebagai pedoman hidupnya.  

Dilihat dari segi kedudukan ekonomi, pendidikan, agama 

masyarakat desa ini mempunyai perbedaan, sebagai contoh dalam 

kondisi ekonomi sebagian besar warga masyarakat berada dalam 

tingkat ekonomi menengah ke bawah, segi pendidikan juga terhitung 

masih rendah. Dengan adanya problem sosial yang terjadi dalam 

masyarakat di Desa ini, akan mendorong mereka sebagai suatu kesatuan 

agar mampu mencapai tujuan bersama yaitu  memajukan desanya 

dimulai dari bidang pendidikan misalnya. Hal ini menunjukkan adanya 

suatu tujuan dalam masyarakat tersebut yang dilakukan demi 

kepentingan bersama. 

 

2. Peran Masyarakat 

Peran Masyarakat dalam pendidikan tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 8 dan 9 yang menyatakan bahwa 

masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan dan evaluasi program kerja pendidikan serta berkewajiban 

memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan 

pendidikan. Dari isi Pasal di atas dapat dipahami bahwa masyarakat 

mempunyai kewajiban atas pendidikan yang ada disekitar mereka. 

Kewajiban tersebut mulai dari perencanaan pelaksanaan sampai dengan 

hasil yang akan dicapai. Meskipun dalam Pasal 8 dan 9 belum begitu 
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jelas peran apa yang diberikan pemerintah oleh masyarakat dalam hal 

penyelenggaraan pendidikan namun dapat kita pahami bahwa dukungan 

dari masyarakat sangat diperlukan demi terlaksananya pendidikan yang 

baik karena masyarakat mempunyai orang-orang yang akan mendidik 

dan di didik dalam suatu lembaga pendidikan. 

Sebelum dijelaskan lebih lanjut mengenai peran maka perlu 

dipahami bahwa peran mempunyai hubungan yang tidak dapat 

dipisahkan dengan kedudukan, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Mayor Polak (dalam Gunawan, 2000 : 40) menyatakan bahwa 

peran mengadung 2 arti yaitu : 

a. Dari sudut individu, peran yang timbul  dari berbagai pola dimana 

individu itu ikut aktif di dalamnya. 

b. Secara umum, peran adalah keseluruhan yang menentukan apa yang 

dikerjakan seseorang untuk masyarakatnya, serta apa yang dapat di 

harapkan dari masyarakat itu. 

Sedangkan kedudukan menurut Ralp Lington (Gunawan, 2000 

: 41) mengandung dua arti yaitu : 

a. Pengertian secara abstrak (berhubungan dengan individu) merupakan 

suatu posisi yang muncul karena pola tertentu. 

b. Pengertian secara umum, kedudukan merupakan kumpulan hak-hak 

dan kewajiban . 

 (Soekanto, 2006 : 212) mengatakan bahwa peran merupakan 

aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. 
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Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. 

Dari uraian beberapa definisi peran dan kedudukan serta 

pengertian peran menurut Soerjono Soekanto dapat disimpulkan bahwa 

peran adalah suatu hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dalam 

suatu kedudukan, baik kedudukan yang diperoleh secara sengaja 

maupun tidak sengaja karena individu itu merupakan anggota dari suatu 

masyarakat tertentu.  

Setiap individu mempunyai peran dalam kehidupannya, 

hubungan sosial yang terjadi dalam masyarakat merupakan kumpulan 

berbagai peran setiap individu-individu yang ada. Namun, hal ini 

kembali pada individu itu mampu melaksanakan perannya dengan baik 

atau tidak. Suatu peran yang dijalankan dengan baik oleh pelakunya 

dapat membuat seseorang itu memiliki keteraturan hidup karena peran 

dapat mengendalikan tingkah laku seseorang. Contoh peran yang di 

peroleh secara sengaja, seseorang yang mempunyai jabatan sebagai 

kepala sekolah akan mendapatkan tempat di dalam masyarakat setempat 

apabila ia mampu menjalankan perannya dengan baik meskipun 

masyarakat tidak setiap hari dapat mengawasi kerja kepala sekolah 

namun masyarakat dapat menilai melalui hasil yang diperoleh selama 

sekolah dalam kepemimpinannya. Begitu juga dengan peran yang 

diperoleh dengan tidak sengaja seperti masyarakat yang mempunyai 

peran terhadap kemajuan sekolah yang ada disekitarnya apabila mereka 
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menjalankan perannya/kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 8 dan 9 maka sekolah akan menjadi lebih berkualitas karena 

adanya dukungan dari masyarakat tentunya kemajuan sekolah akan 

dipetik hasilnya melalui masa depan anak-anak mereka di masa yang 

akan datang. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian 

diri dalam suatu proses kehidupan. 

Berdasarkan uraian di atas sebagai seorang masyarakat yang 

berdampingan dengan sekolah maka masyarakat juga mempunyai 

peran, tanggung jawab terhadap sekolah di lingkungannya mengingat 

sekolah merupakan kelanjutan pendidikan dilingkup keluarga yang 

sifatnya membantu mempersiapkan masa depan anak mereka sebagai 

aset bangsa.  

Dalam kondisi demikian peran masyarakat adalah konstribusi, 

sumbangan dan keikutsertaan masyarakat dalam menunjang kemajuan 

pendidikan baik berupa dana, pemikiran, maupun tenaga yang dimiliki 

masyarakat. Peran masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 Pasal 8 dan 9 dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Masyarakat berhak dalam perencanaan pendidikan baik berupa 

sumbangan ide terhadap pendidikan yang sudah ada maupun 

mengusulkan untuk mendirikan sekolah di daerahnya dengan 

mengajukan proposal kepada kantor kementrian pendidikan. 

2. Masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan pendidikan yaitu di 

dalam kegiatan yang dilakukan di sekolah. 
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3. Masyarakat berkewajiban memberi pengawasan terhadap 

peaksanaan pendidikan, baik melalui wadah masyarakat yaitu komite 

sekolah maupun dengan datang langsung ke sekolah. 

4. Masyarakat mempunyai hak atas hasil yang dikeluarkan oleh 

pendidikan yaitu berupa siswa yang berpendidikan serta dapat 

member masukan kepada pihak sekolah apabila terdapat kesalahan 

dalam proses pendidikan anaknya. 

5. Masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk memberikan 

dukungan terhadap sekolah baik dukungan tenaga, dana maupun 

pemikiran dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Berpacu dengan Pasal diatas maka peran masyarakat terhahap 

pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 7 macam yaitu : 

1. Peran serta dalam menggunakan jasa sekolah yang tersedia, yaitu 

sebatas memanfaatkan sekolah yang ada untuk mendidik anak-

anaknya. 

2. Peran serta dalam memberikan bantuan dana, barang dan tenaga 

untuk pembangunan fisik sekolah baik berupa perbaikan maupun 

pembangunan gedung baru. 

3. Peran serta pasif, masyarakat menerima keputusan dari pihak 

sekolah (komite sekolah) tanpa adanya keributan yang muncul. 

4. Peran serta konsultasi, pihak orang tua melaporkan masalah seputar 

anaknya dengan datang secara langsung ke sekolah. Hal ini dapat 

membantu kelancaran guru dalam mengelola peserta didik di kelas. 
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5. Peran serta dalam pelayanan, orang tua/masyarakat terlibat dalam 

kegiatan sekolah misalnya orang tua ikut serta dalam kegiatan 

sekolah seperti kegiatan pramuka, study tour, keagamaan dan 

sebagainya dengan memberikan bantuan berupa tambahan iuran, 

membantu dengan tenaga, ikut menyiapkan peralatan persiapan 

kegiatan yang susah dijangkau. 

6. Peran dalam pelaksanaan kegiatan, masyarakat ikut serta dalam 

memberikan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan atau bisa 

juga berpartisipasi dalam membantu mencatat data usia anak yang 

akan ditampung dalam sekolah tersebut apabila sekolah 

menghendaki. 

7. Peran dalam pengambilan keputusan, orang tua siswa/masyarakat 

ikut serta dalam pengambilan keputusan baik akademik maupun non 

akademik. Dapat dilakukan dengan menghadiri rapat/undangan 

sekolah kepada wali murid (Daud, 2005 : 6). 

 

 

B. Pendidikan 

1. Pengertian Pendidikan 

Pada dasarnya pendidikan merupakan usaha yang dilakukan 

oleh manusia sebagai suatu perantara dalam pengembangan potensi–

potensi baik jasmani maupun rohani yang sesuai dengan masyarakat 
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dan kebudayaan. Dalam pendidikan tidak hanya sebagai tempat 

pemberian informasi saja, atau sebagai persiapan untuk menghadapi 

kehidupan manusia dimasa yang akan datang tetapi merupakan proses 

pendewasaan seseorang secara bertahap. Sebagai warga negara 

Indonesia yang mempunyai pedoman hidup Pancasila maka tingkat 

kedewasaan seseorang dapat diukur dengan bagaimana seseorang itu 

mampu berperilaku sesuai yang terkandung dalam Pancasila baik 

berupa nilai-nilai, norma, karakter, kepribadian yang dilakukan di 

dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 

Berikut beberapa definisi dari pendidikan yang dikemukakan 

oleh para ahli : 

a. Dictionary of Education menyebutkan pendidikan adalah proses 

dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-

bentuk tingkah laku lainnya di masyarakat di mana ia hidup, proses 

dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih 

dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga ia 

dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan 

sosial dan kemampuan individu yang optimal (Ditjen Dikti, 

1983/1984 : 19) 

b. Crow dan Crow menyebutkan pendidikan adalah proses yang berisi 

berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan 

sosialnya dan membantu meneruskan adat dan budaya serta 

kelembagaan sosial dari generasi ke generasi  (Ihsan, 2008 : 4). 

c. Pendidikan di artikan sebagai persekolahan yang merupakan usaha 

sadar dan terencana yang diselenggarakan oleh institusi persekolahan 

untuk membimbing dan melatih peserta didik agar tumbuh kesadaran 

tentang eksistensi kehidupan kemampuan menyelesaikan setiap 

persoalan kehidupan yang muncul (Suharsono, 2009 : 46). 

d. Di kemumukan oleh John Brubacher (dalam Suwarno, 2009 : 20) 

bahwa pendidikan adalah proses pengembangan kemampuan dan 

kapasitas manusia yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan 

kemudian disempurnakan dengan kebiasaan – kebiasaan  baik yang 

di dukung dengan alat (media) serta disusun sedemikian rupa 

sehingga hasil pendidikan dapat digunakan untuk menolong orang 
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lain atau dirinya sendiri dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan dapat 

diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan anak dan remaja yang 

dilakukan dengan menyesuaikan keadaan lingkungan melalui 

pengarahan dan bimbingan secara terencana didalam lingkungan 

sekolah sebagai ajang pembentukan kepribadian dan kemampuan anak 

dalam kondisi menuju tingkat kedewasaan. Dimana hal itu merupakan 

usaha sadar yang bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia 

yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam 

kehidupannya serta upaya persiapan  sebagai generasi penerus bangsa 

dan negara. 

Berdirinya suatu lembaga pendidikan telah ditetapkan dalam 

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 didalamnya 

dinyatakan bahwa pendidikan akan diselenggarakan secara demokratis, 

keadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 

Dapat dipahami dalam uraian diatas bahwa pendidikan dibuat dan 

digunakan sebagai tempat belajar secara merata tanpa memandang dari 

tingkat sosial. Dalam penyelenggaraannya terdapat berbagai bidang 

ilmu mulai dari yang diajarkan dengan melihat dan menyesuaikan 

keadaan sekitar sekolah, karena negara Indonesia merupakan negara 

yang mempunyai berbagai kebudayaan yang beragam disetiyap 

daerahnya. 
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Selanjutnya pendidikan juga mempunyai fungsi dan tujuan yang 

secara rinci dapat di uraikan sebagai berikut :  

Pendidikan mempunyai tujuan umum dan khusus. Secara umum telah 

dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 

yang berbunyi “pendidikan nasional mengembangkan kemauan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk 

perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”. Dalam pasal ini mengandung 

kesimpulan bahwa  pendidikan bertujuan sebagai tempat manusia 

dalam berorientasi pada pencapaian manusia seutuhnya yang 

mempunyai kemampuan dari persatuan aspek baik jasmani maupun 

rokhani aspek diri sendiri dan aspek sosial, aspek afektif, kognitif dan 

psikomotorik yang mempunyai hubungan antara diri pribadi dengan 

orang lain, lingkungan sosial dan alamnya dan hubungan dirinya 

dengan Tuhannya. Hal ini menggambarkan tujuan dalam pencapaian 

suatu bentuk masyarakat yang ideal bagi bangsa dan negaranya. 

Sedangkan tujuan khusus pendidikan dapat di bagi dalam 6 macam 

yaitu : 

a. Tujuan insidental, merupakan tujuan yang akan dicapai dalam setiap 

kegiatan pendidikan yang diberikan secara mendadak contohnya 
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tujuan yang diharapkan dari kegiatan hiburan di sekolah seperti out 

bond yang pelaksanaannya dilakukan hanya sesekali saja. 

b. Tujuan instruksional, merupakan tujuan yang akan dicapai dalam 

setiap satuan kegiatan pendidikan. 

c. Tujuan kurikuler, adalah tujuan yang dicapai dalam suatu lingkup isi 

dan jenis pendidikan. 

d. Tujuan institusional, Tujuan dalam setiap jenis dan jenjang 

pendidikan SD, SMP, SMA dan seterusnya. 

e. Tujuan tahapan perkembangan seperti kemampuan spiritual, 

intelektual, moral dan sebagainya. 

f. Tujuan temporer pendidikan, yaitu suatu pencapaian setiap tahap 

perkembangan masa kanak-kanak, remaja, dewasa dan usia lanjut 

(Suhartono, 2009 : 101). 

Adapun fungsi dari pendidikan adalah sebagai berikut : 

1. Pendidikan dapat mengeluarkan masyarakat dari jeratan politik dan 

ekonomi yaitu memberikan bimbingan bagaimana menjadi warga 

negara yang baik, memenuhi kewajibannya, menggunakan hak-

haknya, kebebasan, pendapatnya dan cara-cara menyalurkannya. 

Dari segi ekonomi pendidikan mampu memberikan petunjuk untuk 

mengerti apa saja kebutuhannya serta bagaimana cara untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. 

2. Pendidikan berfungsi menuntun masyarakat untuk melepaskan 

budaya yang kontra produktif yaitu memahamkan mereka untuk 
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menghindari budaya yang negatif dan mengganti dengan budaya 

yang positif-konstruktif-dinamis (Qomar, 2012 : 20). 

Adanya fungsi pendidikan diatas jelas bahwa pendidikan 

paling tidak mampu membebaskan masyarakat dari hal yang paling 

mendasar yaitu buta huruf, kebodohan, keterbelakangan dan kelemahan. 

Dengan adanya pendidikan dapat menuntun masyarakat untuk 

mengetahui tentang pengetahuan, ilmu, ketrampilan sehingga mereka 

mempunyai wawasan yang luas yang dapat memberikan suatu 

pemikiran untuk bergerak maju dari kemiskinan, keterbelakangan 

dengan mengatur strategi untuk mengatasi segala kelemahan baik yang 

ada di dalam dirinya, masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu 

pendidikan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia karena sumber daya manusia yang cerdas akan memberikan 

kehidupan masyarakat yang ideal dimasa sekarang dan yang akan 

datang mengingat kehidupan masyarakat akan terus berkembang 

mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman.  

Begitu juga dengan adanya pendidikan di Desa Selopajang 

Timur yang berfungsi untuk membantu masyarakat sekitar MI 

Selopajang 02 agar dapat memperbaiki sumber daya manusianya yang 

sebagian dari mereka orang tuanya masih mempunyai kekurangan 

dalam hal pendidikan. Kondisi mereka yang berada di lingkungan 

pedesaan membuat mereka dulu kurang memperhatikan pentingnya 

pendidikan. Dengan anaknya yang bersekolah di MI Selopajang 02 
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diharapkan dapat membantu masalah orang tuanya di kemudian hari. 

Jelas kiranya bahwa pendidikan mempunyai fungsi bagi masyarakat di 

lingkungannya sebagai tempat belajar anak mereka untuk dipersiapkan 

menjadi manusia seutuhnya dan sebagai generasi penerus bagi mereka 

dan bangsanya. 

 

2. Jenis dan Jenjang Pendidikan 

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, setiap 

warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 

membiayainya pernyataan ini tertulis dalam Undang-Undang Dasar 

1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2  tentang pendidikan dan kebudayaan. Dapat 

dipahami bahwa seluruh warga negara baik kaya atau miskin dan 

berasal dari daerah provinsi mana selama masih bestatus sebagai warga 

negara Indonesia maka mereka berhak mendapatkan pendidikan yang 

layak serta bantuan pembiayaan dari pemerintah. Jalur pendidikan 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13 ayat 1 terdiri 

atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang melengkapinya. 

Sedangkan jenjang pendidikan diatur dalam Pasal 14 yang menyatakan 

bahwa “Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, 

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi”.  

Pendidikan formal adalah lembaga pendidikan yang secara 

resmi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara 

sistematis, terencana, sengaja dan terarah yang dilakukan oleh 

pendidik yang profesional dengan program yang dituangkan 

dalam kurikulum tertentu dan diikuti oleh peserta didik pada 
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setiap jenjang tertentu mulai dari tingkat kanak - kanak sampai 

pendidikan tinggi (Suwarno, 2009 : 42). 

 

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pendidikan formal 

merupakan pendidikan yang dilakukan dalam lingkungan sekolah baik 

di  kelas maupun diluar kelas, yang mempunyai waktu terbatas yaitu 

dari anak-anak sampai dengan remaja yang berlangsung didalam 

lingkungan pendidikan yang diciptakan secara khusus. Bentuk 

pembelajarannya dilakukan dengan kegiatan yang tersusun dalam 

bentuk kurikulum, kegiatannya pun lebih bergantung pada kegiatan 

guru sehingga guru mempunyai peranan yang penting dan menentukan 

pencapaian tujuan. 

Jenjang pendidikan adalah tingkatan pendidikan persekolahan 

yang berkesinambungan antara satu jenjang dengan jenjang lainnya. 

Jenjang pendidikan terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah 

dan pendidikan tinggi sebagai berikut : 

a. Pendidikan dasar 

Pendidikan dasar merupakan yang melandasi pendidikan 

menengah, setiap warga negara yang berusia tujuh tahun sampai 

lima belas tahun wajib mendapatkan pendidikan dengan 6 tahun 

pertama di tingkat sekolah dasar dan 3 tahun kemudian di sekolah 

lanjutan tingkat pertama. Pendidikan dasar menekankan pada 

kemampuan dasar peserta didik untuk mengembangkan 

kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara 
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dan umat manusia serta persiapan peserta didik mengikuti 

pendidikan menengah. 

Jenjang pendidikan dasar ini meliputi : 

1. Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyyah (MI) 

2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah 

(MTs) 

b. Pendidikan menengah 

Dalam pendidikan menengah bertujuan agar peserta didik 

memiliki karakter, kecakapan, ketrampilan, pengetahuan  yang kuat 

untuk mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, 

budaya dan alam sekitar serta mengembangkan kemampuan secara 

lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan lebih lanjut. 

Pendidikan menengah merupakan kelanjutan dari sekolah dasar yang 

terdiri dari sekolah menengah umum dan kejuruan yaitu : 

1. Sekolah menengah atas (SMA) 

2. Madrasah aliyah (MA) 

3. Sekolah menengah kejuruan (SMK) 

4. Madrasah aliyah Kejuruan (MAK) 

c. Jalur pendidikan tinggi 

Selanjutnya pendidikan tinggi ini merupakan kelanjutan dari 

tingkat menengah, didalam pendidikan tinggi diarahkan pada 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau kesenian, 

sedangkan profesional lebih diarahkan terutama pada kesiapan 
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penerapan keahlian tertentu. Bagi mahasiswa perguruan tinggi wajib 

menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Perguruan tinggi  dapat berbentuk : 

1. Politeknik 

2. Universitas 

3. Institute 

4. Sekolah tinggi 

5. Akademi (Suryadi, 2002 : 154-158) 

3. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pendidikan 

Segala kegiatan akan mendapati suatu hambatan atau faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaanya begitu juga 

dengan pelaksanaan pendidikan yang mempunyai beberapa faktor 

pendukung dan penghambat. Dalam proses pendidikan di sekolah, 

kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti 

berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tergantung dengan 

bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan. Faktor yang dapat 

mempengaruhi belajar dalam proses pelaksanaan pendidikan terbagi 

menjadi 2 yaitu : 

a. Faktor Intern 

1. Faktor jasmani : berarti bahwa keadaan siswa harus sehat seluruh 

anggota tubuhnya terhindar dari penyakit. 

2. faktor psikologi : bagaimana keadaan peserta didik dalam 

menghadapi proses pembelajaran yang berupa kesiapan, minat, 
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bakat, perhatian, kematangan yang dimiliki peserta didik. dalam 

faktor ini memang ada sebagian poin yang tidak bisa dirubah 

karena memang sudah merupakan pembawaan dari individu 

masing-masing. 

3. faktor kelelahan : yang dimaksut dalam kelelahan disini adalah 

kelelahan rohani dimana peserta didik mengalami permasalahan 

yang berat sehingga mengakibatkan individu merasa bosan dan 

kurang konsentrasi. 

b. Faktor Ektern 

1. Faktor keluarga :  menurut Sucipto Wijojo (dalam Slameto, 2010 

: 60-61) keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama 

dan utama. Selain pola mendidik orang tua yang berpengaruh ada 

beberapa hal dalam keluarga yang dapat mempengaruhi proses 

belajar seperti kondisi rumah yang sehat, keluarga yang 

mendukung, kondisi ekonomi keluarga yang mencukupi. Hal ini 

sangat menentukan kelancaran pembelajaran selain melihat 

bahwa pola mendidik orang tua sangat penting dalam 

perkembangan anaknya keluarga adalah tempat yang paling 

sering ditemui peserta didik dalam kehidupannya sehari-harinya. 

2. Faktor sekolah  : tersedianya sarana dan prasarana selain 

bagaimana metode penyampaian materi oleh guru terhadap siswa 

kesediaan alat pembelajaran juga sangat mendukung kelancaran 

pembelajaran. Faktor penting dalam sekolah menyangkut dengan 
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pembelajaran adalah keadaan fisik (gedung sekolah) yang bersih, 

tenang dan rapi. Dari 2 unsur tersebut harus dilengkapi dengan 

relasi antara guru dan murid yang terjalin dengan baik dalam hal 

ini antara guru dan murid diharapkan dapat membaur tetapi harus 

memberikan batasan sebagai guru dan peserta didik yang lebih 

muda dibawahnya. 

3. Faktor masyarakat : Masyarakat merupakan faktor ekstern yang 

juga berpengaruh terhadap belajar siswa karena keberadaan 

masyarakat yang sering dilihat oleh siswa baik masyarakat 

sekolah maupun sekitar lingkungan rumahnya. Kehidupan 

masyarakat sekitar akan membawa dampak negatif maupun 

positif tergantung bagaimana kebiasaan mereka karena kondisi 

siswa khususnya yang masih tahap memasuki remaja sangat 

mudah untuk terpengaruh dengan hal yang sering dilihatnya. 

(Slameto, 2010 : 54-60) 

Kedua faktor tersebut harus berjalan secara serasi, karena 

faktor intern dan ekstern mengandung unsur yang saling berkaitan 

antara kondisi peserta didik secara pribadi dan hubungannya dengan 

individu lain yaitu keluarga, teman sebaya, guru dan lingkungan 

masyarakat. 

C. Hubungan Sekolah dengan Masyarakat 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai 

cakupan yang luas baik pendidikan formal maupun nonformal sedangkan 
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masyarakat merupakan suatu konsep yang mengacu kepada seluruh 

individu, kelompok, organisasi kelompok yang berada diluar sekolah 

sebagai pendidik. Masyarakat bersifat komplek terdiri dari beragai 

keanekaragaman dan tingkatan yang saling melengkapi dan tidak jarang 

akan menimbulkan masalah-masalah akibat keanekaragaman tersebut. Hal 

ini menunjukkan bahwa perlunya sekolah mengadakan kerja sama dengan 

masyarakat sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai masalah yang 

timbul. Hubungan sekolah dengan masyarakat  terdiri atas kerjasama dari 

pihak sekolah dengan orang tua sebagai wali murid dan masyarakat yang 

diharapkan menghasilkan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang 

muncul. Selain itu dengan adanya kerja sama antara sekolah dengan 

masyarakat dapat membantu untuk mengarahkan kepada masyarakat 

tentang pentingnya pendidikan didalam kehidupan, hal ini dapat 

menumbuhkan kesadaran  bagi masyarakat untuk ikut serta dalam 

memajukan sesuatu yang mereka miliki yaitu pendidikan di sekolah yang 

ada di lingkungannya.  

Menurut Noor Syam (dalam Hasbullah, 2008 : 96) 

mengemukakan bahwa hubungan masyarakat dengan sekolah bersifat 

korelatif bahkan seperti cangkang dan telur. Dapat dijelaskan bahwa 

masyarakat akan mempunyai kehidupan yang maju karena bantuan dari 

pada pendidikan sedangkan suatu pendidikan yang maju akan ditemukan 

keberadaannya didalam masyarakat yang maju pula. Jelas kiranya bahwa 

hubungan antara sekolah dan masyarakat merupakan hubungan yang sangat 
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penting yang harus terjalin didalam suatu lembaga pendidikan. Karena 

kemajuan suatu sekolah bergantung pada bagaimana peran atau kesadaran 

masyarakat terhadap pendidikannya sehingga antara sekolah dengan 

masyarakat akan mengalami kemajuan yang seimbang dimana sekolah dan 

masyarakat mempunyai hubungan saling bergantung antara keduanya. 

Seperti yang telah dijelaskan MI Selopajang 02 sebagai lembaga 

pendidikan dapat maju apabila di lingkungan masyarakatnya yaitu 

masyarakat Desa Selopajang Timur khususnya Dukuh Blumbang sudah 

mempunyai kesadaran akan pentingnya pendidikan. MI Selopajang 02 juga 

mempunyai berbagai masalah yang timbul baik masalah dari siswa, dana, 

tenaga dan sebagainya oleh karena itu perlunya menjalin kerja sama dengan 

masyarakat yang dapat membantu, dengan terjalinnya  kerja sama tersebut 

misalnya dalam hal penyelesian siswa yang bermasalah pihak sekolah akan 

lebih mudah untuk berkunjungan ke rumah siswa sehingga dapat 

mengetahui faktor apa yang membuat siswa kurang dalam belajarnya selain 

itu dengan kegiatan kunjungan tersebut orang tua murid akan merasa 

dihargai sebagai wali murid sehingga secara tidak langsung mereka akan 

mengerti betapa pentingnya pendidikan bagi anaknya. Munculnya 

pemikiran pentingnya pendidikan akan membawa mereka pada kepedulian 

yang memunculkan kesediaan mereka dalam ikut memajukan pendidikan. 

Sekolah yang tidak mempunyai nama baik dimata masyarakat 

akhirnya akan mati, yaitu sekolah yang tidak mampu membuat hubungan 

baik dengan masyarakatnya. Dengan berbagai sebab masyarakat tidak mau 
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menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah itu sehingga menyebabkan 

sekolah tersebut kesulitan dalam mendapatkan siswa (Pidarta, 2004 : 179). 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami sekolah yang mampu 

menjalin hubungan dengan lingkungannya yaitu masyarakat dapat 

mengalami kemajuan secara terus menerus. Walaupun pada awalnya 

sekolah tersebut kurang memiliki berbagai fasilitas atau masih mengalami 

kekurangan dana namun karena kemampuan sekolah dalam menjalin 

hubungan dengan masyarakat sekolah itu akan mampu bertahan lama hal 

ini dikarenakan sekolah mendapatkan bantuan dari masyarakat baik dari 

wali murid, orang yang cinta terhadap pendidikan, himbauan dari sekolah 

yang dapat memikat masyarakat. Selain itu kemajuan sekolah akan terus 

berkembang apabila sekolah sudah mampu menunjukkan mutunya melalui 

hasil yang memuaskan masyarakat yaitu lulusan yang baik. Sekolah yang 

mampu menunjukkan mutunya akan menarik para orang tua untuk 

menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut sehingga sekolah tidak akan 

kesulitan dalam hal mencari siswa. M1 Selopajang 02 juga mempunyai 

banyak siswa di setiap tahunnya tanpa mencari siswa yang akan 

disekolahkan di MI tersebut, para orang tua sudah mengerti sekolah mana 

yang baik untuk anak-anaknya hal ini terjadi karena MI Selopajang 02 

mampu menunjukkan mutunya serta mampu menjalin hubungan yang baik 

dengan masyarakatnya. 

Setiap sekolah hendaknya menyadari bahwa keberadaannya tidak 

terpisah dengan masyarakat, sekolah merupakan lembaga pendidikan yang 
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didirikan atas kemauan masyarakat setempat sebagai unsur pelaksana atas 

pendidikan seumur hidup. Masyarakat merupakan lingkungan pendidikan 

ke tiga setelah sekolah dan keluarga yang sudah tentu mempunyai arti 

penting dalam sebuah pendidikan. Keberhasilan suatu pendidikan juga akan 

dimanfaatkan kembali oleh masyarakat nantinya karena lulusan yang baik 

dari sekolah  merupakan anak-anak dari masyarakat itu sendiri. 

Seperti yang dikatakan oleh Karsidi (dalam Rifa’I, 2011 : 180) 

bahwa sekolah mempunyai dua aspek penting yaitu aspek 

individual dan sosial. Di pihak lain sekolah juga bertugas 

mempengaruhi dan menciptakan kondisi yang memungkinkan 

perkembangan pribadi anak secara optimal yang nantinya akan 

digunakan peserta didik untuk mengaabdikan dirinya kepada 

masyarakat.  

 

Jelas kiranya bahwa dalam suatu lembaga pendidikan mempunyai 

kewajiban yang tidak bisa dihindari yaitu kewajiban untuk menghasilkan 

manusia yang berkualitas. Karena anggapan masyarakat terhadap sekolah 

yang baik adalah sekolah yang dapat menghasilkan produk manusia yang 

berkualitas yang dapat mengabdi dan mengangkat tingkat ekonomi 

masyarakat setempat. Dalam kaitannya dengan hal ini sudah seharusnya 

bagi lembaga pendidikan untuk menjalin hubungan yang baik dengan 

masyarakat sekitar agar dapat memperoleh dukungan dari masyarakat 

sehingga proses pelaksanaan pendidikan pun akan berjalan lancar dan 

seimbang.  

Dalam kaitan hubungan masyarakat dengan sekolah dapat ditinjau 

melalui tiga segi, yaitu : 
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a. Masyarakat merupakan penyelenggara pendidikan baik yang 

dilembagakan (jalur sekolah atau luar sekolah) maupun yang tidak 

dilembagakan (jalur luar sekolah). 

b. Lembaga-lembaga masyarakat atau kelompok sosial di masyarakat baik 

langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi 

edukatif. 

c. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar baik yang 

dirancang maupun yang dimanfaatkan (Tirtarahardja dkk, 2005 : 179). 

Dari tiga segi tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan 

dilaksanakan berpacu pada kehidupan masyarakat dimana manusia 

didalam kehidupan sehari-harinya selalu berupaya memperoleh 

pengalaman dari kehidupannya, sehingga manusia berusaha mendidik 

dirinya sendiri melalui pendidikan yaitu sekolah yang ada didalam 

lingkungannya. Bagaimanapun berjalannya suatu lembaga pendidikan 

harus selalu melihat keadaan masyarakat sekitarnya. Maka dari itu 

pelaksanaan suatu pendidikan harus memperhatikan dan 

mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat sebagai 

berikut : 

1. Penyusunan kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan dan 

perkembangan masyarakat. 

2. Metode yang digunakan harus mampu menunjang murid untuk 

mengerti tentang kehidupan yang riil dari masyarakat. 
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3. Menumbuhkan sikap pada murid untuk belajar dan bekerja dari 

kehidupan sekitarnya. 

4. Sekolah harus selalu berintegrasi dengan masyarakat, sehingga 

kebutuhan kedua belah pihak akan terpenuhi. 

5. Sekolah harus dapat mengembangkan masyarakat dengan cara 

mengadakan pembaruan dalam tata kehidupan masyarakat (Ihsan, 2008 

: 97) 

Jadi pendidikan yang dilaksanakan disekolah harus selalu melihat 

keadaan dari masyarakat sekitar baik kelemahan atau keunggulannya 

sebagai bahan pacuan materi yang akan disampaikan. Mulai dari 

penyusunan kurikulum, metode yang digunakan sesekali harus 

memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar karena selain 

masyarakat merupakan kelompok yang bersifat berubah-ubah masyarakat 

juga membutuhkan kehidupan yang lebih maju oleh karena itu sekolah 

harus selalu memperhatikan perkembangan masyarakat sehingga materi 

yang diajarkan tidak tertinggal.  

Hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dijalin dengan 

membuat suatu kegiatan yang dapat mendukung kelancaran dalam proses 

pendidikan seperti yang dikemukakan oleh M. Ngalim Purwanto (dalam 

Minarti, 2011 : 278-280) bahwa hubungan antara sekolah dan masyarakat 

dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu : 

a. Hubungan edukatif 
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Hubungan kerja sama antara sekolah dan masyarakat dalam mendidik 

siswa, antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Dalam 

hubungan ini dimaksutkan agar antara guru dan orang tua mempunyai 

keserasian dalam mendidik anak sehingga tidak memunculkan hal 

yang dapat membuat bingung kepada anak. Hal ini dapat dilakukan 

dengan mengadakan rapat dengan orang tua murid per kelas atau 

membuka konsultasi di sekolah bagi orang tua yang berminat. 

b. Hubungan kultural 

Kerja sama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan saling 

membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat 

sekolah itu berada. Sekolah memang harus selalu memperhatikan 

perkembangan masyarakat, hubungan ini bisa dilakukan dengan cara 

mengajak peserta didik untuk ikut membantu kegiatan masyarakat 

seperti kegiatan gotong royong perbaikan jalan, memerbaiki fasilitas 

umum sebaliknya masyarakat juga bisa membantu sekolah dalam hal 

persiapan suatu acara kegiatan sekolah seperti persiapan rapat, 

perayaan tujuh belasan dan sebagainya. Hal ini dapat menumbuhkan 

rasa tanggung jawab antara masyarakat dengan sekolah disisi lain 

dapat mengajarkan siswa untuk memahami nilai-nilai kehidupan 

seperti norma agama, estetika, etika, sosial dan sebagainya. 

c. Hubungan institusional 

Hubungan kerja sama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau 

instansi-instansi  resmi lain baik swasta maupun pemerintah. Misalnya 
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dengan pengenalan yang dilakukan sekolah kepada peserta didik 

dengan lembaga dinas pertanian, puskesmas, pasar dan sebagainya 

yang dapat memberi pemahaman kepada siswa terhadap sesuatu yang 

asing di lingkungan kehidupannya. 

Antara sekolah dan masyarakat mempunyai hubungan timbal 

balik yang saling menguntungkan antara keduanya, karena adanya 

hubungan ini dapat memberikan keuntungan bagi pihak sekolah antara 

lain sekolah dapat memperoleh dorongan untuk berhati-hati, sekolah 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam proses pelaksanaan 

pendidikan, sekolah mendapatkan kritik dan saran dari masyarakat 

sehingga dapat mempermudah dalam kemajuan ke depan, sekolah 

semakin mudah dalam meminta bantuan dan dukungan terhadap 

masyarakat apabila sewaktu-waktu membutuhkan, kemudahan dalam ijin 

penggunaan media pendidikan di masyarakat, dalam pendataan 

narasumber juga akan lebih mudah. Di sisi lain keuntungan masyarakat 

yang diperoleh dari hubungan ini yaitu : 

1. Mengetahui aktifitas sekolah dan program-programnya. 

2. Kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan sekolah lebih mudah 

untuk di wujudkan. 

3. Medapatkan nilai tambah dalam hal inovasi dan kreatif sekolah. 

4. Memberikan harapan dan hasil yang lebih baik terhadap masa deepan 

anak-anaknya. 

5. Menyalurkan dukungan (amal, zakat, infaq) dari masyarakat 
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6. Mendorong terciptanya masyarakat yang ideal. 

(Minarti, 2011 : 245). 

Dengan adanya dua hubungan yang saling menguntungkan  sudah 

seharusnya antara sekolah dan masyarakat harus menjalin hubungan yang 

baik, dimana dengan terjalinnya hubungan itu akan memberikan suatu 

kesuksesan dibidang pendidikan khususnya dan masyarakat pada 

umumnya sebagai penerima hasil dari pendidikan di sekolah. 

D. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

Dari kerangka berfikir diatas dapat dijelaskan bahwa dalam 

sebuah negara terdapat lembaga pemerintahan yang bertugas mengatur 

segala kepentingan yang berkaitan dengan negara baik dalam segi 

ekonomi, agama, sosial, kesehatan dan pendidikan. Agar mampu 

menciptakan sebuah negara yang baik, diperlukan kerja yang seimbang 

dari berbagai bidang yang ada.  

Pemerintah 

Masyarakat 
Sekolah 

 

Hubungan  

Peran 

SDM yang 

berkualitas 
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Salah satu bidang yang menjadi tanggung jawab pemerintah 

adalah pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal. Sekolah 

merupakan pendidikan formal yang mempunyai fungsi dan tujuan sebagai 

sarana pengembangan watak dan potensi yang dimiliki oleh warga negara 

untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu manusia 

yang mempunyai kepribadian sesuai dengan Pancasila, mampu 

menjalankan kewajiban dan haknya sebagai warga negara, mempunyai 

ketrampilan, pengetahuan, kemandirian, kecerdasan  yang disertai dengan 

tanggung jawab terhadap sesama dan Tuhan-Nya. Hasil dari pendidikan itu 

sendiri yaitu sumber daya manusia yang berkualitas nantinya dapat 

dinikmati oleh masyarakat dimana setiap individu mampu memperbaiki 

kualitas hidupnya baik dari segi ekonomi, politik dan sosial untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya hal ini akan membawa 

kemajuan terhadap suatu negara karena memiliki masyarakat dan generasi 

penerus yang berkualitas sehingga dalam setiap bidang yang merupakan 

urusan negara yang dijalankan oleh pemerintah akan berjalan secara 

seimbang. Suatu negara akan dapat maju jika sumber daya manusianya 

adalah manusia yang berkualitas karena dapat menjauhkan dari tingkat 

kebodohan dan kemiskinan dimana dua faktor tersebut merupakan faktor 

terpenting dalam sebuah kehidupan dalam suatu negara. 

Namun dalam pendidikan formal dalam hal ini adalah sekolah 

yang tidak dapat dipisahkan dengan adanya peran dari lapisan masyarakat. 

Sekolah dalam pelaksanaannya membutuhkan kerja sama dengan 
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masyarakat sekitar karena sekolah merupakan lembaga pendidikan yang 

terbatas, artinya sekolah merupakan tempat belajar yang hanya bersifat 

sementara terbatas pada waktu sedangkan dalam sekolah yang dididik 

merupakan anak dari masyarakat sehingga kehidupan mereka lebih banyak 

dilakukan dalam keluarga yaitu di lingkungan masyarakat, oleh karena itu 

dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah dibutuhkan kerja sama dengan 

masyarakat agar pihak sekolah dapat mengerti kebutuhan apa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat dan menyesuaikannya, sehingga dapat 

dijadikan bekal hidup setiap individu untuk menjalani kehidupan 

selanjutnya yaitu didalam masyarakat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu 

pendekatan yang dilakukan dengan cara menggambarkan kata-kata atau kalimat 

dengan berdasarkan fenomena yang dilihat sehingga dapat menghasilkan suatu 

kesimpulan (Arikunto,1998 : 245). 

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002 : 3) metode kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan suatu data berupa kata tertulis 

ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati.  

Peneliti menggunakan metode kualitatif karena dalam penelitian ini lebih 

mementingkan proses daripada hasil. Selain itu  permasalahan yang dibahas tidak 

berkaitan dengan angka-angka melainkan berupa kata-kata serta gambar yang 

diolah sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan sebuah deskripsi, uraian, 

gambaran mengenai apa saja upaya serta peran yang dilakukan  masyarakat dalam  

ikut berperan dalam memajukan pendidikan di MI Selopajang 02. 

 

B. Lokasi Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini, lokasi penelitian yang dipilih adalah  MI 

Selopajang 02 yang merupakan sekolah swasta yang bernaung dibawah 

Departemen Agama yang beralamatkan di Desa Selopajang Timur Dukuh 

Blumbang  RT 3 RW 2   terletak sekitar 3 km dari Kecamatan Blado yang dapat 

ditempuh sekitar 10 menit melalui akses jalan raya menuju Kecamatan Reban 
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Kabupaten Batang. Di pilihnya lokasi penelitian ini karena MI Selopajang 02 

merupakan sekolah yang berada didekat rumah penulis sehingga penelitian dapat 

dilakukan secara efektif, selain itu MI Selopajang 02 dipandang peneliti sebagai 

sekolah yang mendapat dukungan dari masyarakat karena mampu menjalin 

hubungan kerja sama yang baik dengan masyarakat sekitarnya dibandingkan 

dengan sekolah lain yang ada di Selopajang Timur. 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus merupakan masalah atau hal yang membingungkan akibat adanya 

keterkaitan terhadap beberapa faktor. Sehingga pengambilan fokus sangat 

diperlukan didalam suatu penelitian agar dapat memperjelas sesuatu hal yang bias 

karena pengambilan fokus secara efektif dapat menetapkan kriteria inklusi-

eksklusi sehingga dapat menyaring informasi yang masuk (Moleong, 2002 : 237). 

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah : 

1. Mengulas tentang faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran oleh 

masyarakat Desa Selopajang Timur terhadap upaya memajukan pendidikan di 

MI Selopajang Timur. 

2.  Bagaimana pelaksanaan peran oleh masyarakat dalam upaya memajukan MI 

Selopajang 02 dan masalah yang menjadi penghambat masyarakat dalam 

pelaksanaan peran tersebut. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu : 
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1. Data primer 

Merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak-pihak 

yang terkait dengan objek penelitian mengenai peran masyarakat dalam 

memajukan pendidikan di MI Selopajang 02 Kecamatan Blado Kabupaten 

Batang. Pihak yang terkait/informan adalah masyarakat Desa Selopajang 

Timur, Kepala Desa Selopajang Timur, komite sekolah, dan guru MI 

Selopajang 02. 

2. Data sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen, yaitu segala 

bentuk catatan tentang berbagai macam peristiwa atau keadaan dimasa lalu 

yang memiliki nilai atau arti penting yang dapat berfungsi sebagai data 

penunjang dalam penelitian ini. 

Dokumen yang dimaksud berupa buku, foto kegiatan, catatan 

wawancara, atau rekaman yang digunakan sewaktu peneliti mengadakan 

penelitian mengenai peran masyarakat dalam memajukan pendidikan di MI 

Selopajang 02 Kecamatan Blado Kabupaten Batang. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah bagaimana peneliti menentukan 

metode untuk memperoleh data yang disusun secara sistematis. (Arikunto, 1998 : 

225). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Metode wawancara 
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Metode ini sering disebut juga dengan interview atau kuesioner lisan, 

merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak 

terwawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi yang akan diteliti 

(Arikunto, 1998 : 145). Penelitian ini menggunakan metode wawancara 

terstruktur dimana dalam prosesnya peneliti membawa sederetan pertanyaan 

secara terperinci untuk memperoleh data yang lebih mendalam dari responden. 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk memperoleh data dan 

informasi dari masyarakat Desa Selopajang Timur untuk mengetahui tentang 

peran yang dilakukan dalam memajukan pendidikan di MI Selopajang 02, 

respon dari  pihak sekolah dalam membantu pelaksanaan peran serta dukungan 

yang diberikan oleh komite sekolah dalam berperan serta membantu 

pelaksanaan peran dari masyarakat dalam memajukan pendidikan di MI 

Selopajang 02. Dalam hal ini subjek penelitian adalah masyarakat Desa 

Selopajang Timur/wali murid dan pihak sekolah yaitu guru dan komite 

sekolah. 

2. Metode observasi 

Metode ini sering diartikan sebagai suatu aktivitas yang sempit yaitu 

memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Dalam pengertian 

psikologi observasi adalah pengamatan/perhatian yang dilakukan secara 

langsung terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra 

(Arikunto,1998 : 146). Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menentukan secara sistematis faktor-faktor yang akan diobservasi secara 

lengkap, dengan kata lain wilayah lingkup observasi telah dibatasi sesuai 
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dengan permasalahan yang diteliti dengan mendatangi lokasi penelitian secara 

langsung yaitu di Desa Selopajang Timur.  

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian langsung tentang 

pelaksanaan peran yang diberikan oleh masyarakat untuk memajukan MI 

Selopajang 02, keadaan ekonomi dan pendidikan masyarakat Desa Selopajang 

Timur, kondisi fisik gedung sekolah yang mendapatkan peran yaitu MI 

Selopajang 02, bagaimana pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

peran tersebut serta melalui siapa peran tersebut diberikan. 

3. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah kegiatan mencari data atau variabel yang 

berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, 

poto, prasasti dan sebagainya (Arikunto, 1998 : 151). Metode ini bertujuan 

untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian mengenai 

peran masyarakat dalam memajukan pendidikan di MI Selopajang 02 karena 

dokumentasi sangat penting untuk dijadikan bukti di mana dapat dipertanggung 

jawabkan keabsahannya dan dapat dipakai sewaktu-waktu. 

 

F. Keabsahan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data triangulasi, menurut 

Patton (dalam Moleong, 2002 : 178) teknik tringulasi berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.  
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Dalam keperluan pengecekan dan pembandingan data dapat ditempuh 

jalan sebagai berikut : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, pejabat 

pemerintah. 

5. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

Dalam penelitian ini menggunakan cara yang pertama yaitu peneliti 

melakukan pengamatan terlebih dahulu kemudian melakukan wawancara, setelah 

itu peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan data yang diperoleh 

dengan wawancara. 

Kemudian menggunakan cara yang keempat yaitu membandingkan 

keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang 

biasa dan berpendidikan. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan 

wawancara dengan tokoh masyarakat yang merupakan anggota dari komite 

sekolah serta guru dari MI Selopajang 02 sehingga dapat memperoleh data 

penting yang dapat membantu dalam penelitian ini. 

Cara terakhir yang dilakukan yaitu cara kelima membandingkan hasil 

wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sebelum 
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melakukan wawancara peneliti sudah melakukan survey di kantor kepala desa dan 

MI Selopajang 02 sehingga memperoleh data seperti buku profil desa, struktur 

organisasi komite dan guru di MI Selopajang 02, peneliti juga melakukan survey 

ke kantor kecamatan untuk meminta data yang diperlukan karena data dari kantor 

kepala Desa Selopajang Timur yang diperoleh masih kurang untuk keperluan 

penelitian kemudian dari data-data tersebut dapat digunakan sebagai pembanding 

dengan hasil wawancara yang diperoleh. 

 

G. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting serta 

membuat suatu kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang 

lain (Sugiyono, 2010 : 334). Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

peran masyarakat dalam memajukan pendidikan di MI Selopajang 02 sehingga 

peneliti menggunakan analisis interaktif fungsional. 

Menurut Milles dan Huberman (dalam Sugiyono,2010 : 337) aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif fungsional dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Analisis data ini mempunyai 

empat pangkal kegiatan sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data 
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Pada tahap pengumpulan data, seluruh data yang sudah diperoleh dikumpulkan 

menurut klasifikasinya masing-masing data yang sudah terkumpul langsung 

dapat dianalisis. Cara ini dapat memberikan kemungkinan, pemanfaatan pola 

integrasi konsep atau teori dari data yang diperoleh. 

2. Reduksi data 

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

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya dan 

membuang yang tidak perlu. Melalui hal ini diharapkan data yang akan 

dianalisa adalah data yang benar-benar diperlukan sesuai dengan fokus 

penelitian. 

3. Penyajian data 

penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Melalui penyajian data maka diharapkan dapat tersusun dalam pola hubungan 

sehingga akan mudah untuk dipahami. Namun yang paling sering digunakan 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif yaitu dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan anatara kategori dan jenisnya. 

4. Verifikasi data 

Langkah ketiga dari data kualitatif menurut  Milles dan Huberman (dalam 

Sugiyono, 2010 : 345) adalah penarikan kesimpulan yang berdasarkan reduksi 

data dan sajian data. Namun dalam penelitian kualitatif kesimpulan masih 

bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. 
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Dari keempat siklus di atas harus berjalan secara seimbang sehingga 

dalam penarikan kesimpulan tidak terjadi kekurangan. Apabila dalam penarikan 

kesimpulan terdapat kekurangan maka dapat dicari data kembali di dalam 

lapangan oleh peneliti sehingga mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang 

sejak awal, tapi mungkin juga tidak karena dalam penelitian kualitatif masih 

bersifat sementara dan akan berkembang setelah dilakukan penelitian di lapangan. 

                                     Model Analisis data 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Sumber : Milles dan Huberman (dalam Sugiyono,2010 : 338) 
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  BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Masyarakat Desa Selopajang 

Timur 

 

Secara geografis Desa Selopajang Timur terletak di daerah dataran 

rendah yang berjarak sekitar + 84 km kearah barat daya dari ibu kota Propinsi 

Jawa Tengah.  Desa ini merupakan wilayah yang cukup produktif dan 

mempunyai sumber daya alam yang belum banyak tergali terutama pertanian 

dan perkebunan. Secara administrasi Desa Selopajang Timur terbagi menjadi 5 

dusun yaitu Dusun Siambat, Dusun Blumbang, Dusun Jetak, Dusun Senden 

dan Dusun  Rongkel,  terdiri dari 3 RW yang terbagi menjadi 10 RT dengan 

luas wilayah 267,816 Ha dan batas wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Utara : Desa Gemuh Kecamatan Pecalungan 

Sebelah Selatan  : Desa Besani 

Sebelah Timur : Desa Wonobodro 

Sebelah Barat  : Desa Selopajang Barat 

Adapun jumlah penduduk Desa Selopajang Timur adalah 2.434 jiwa 

sedangkan jarak  antara Desa Selopajang Timur dengan pusat pemerintahan 

yaitu Kecamatan Blado sekitar 4 km dan dapat ditempuh dengan menggunakan 

alat transportasi darat kurang lebih sekitar 5 menit melalui akses untuk menuju 

Kecamatan Reban (Profil Desa Selopajang Timur). 
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Tabel 1. Data jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan 

No Pendidikan Jumlah Prosentase 

1 Tidak sekolah/Tidak tamat SD 1289 52 % 

2 SD 976 40% 

3 SMP 117 4,8% 

4 SMA 34 1% 

5 Perguruan Tinggi 52 2% 

Jumlah 2434 100% 

Sumber : Kecamatan dalam angka 2012  

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa masyarakat di Desa Selopajang 

Timur hampir sebagian besar hanya mempunyai pendidikan sampai dengan 

tingkat Sekolah Dasar, sebagian dari mereka ada yang melanjutkan pendidikan 

sampai di tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas 

tetapi sangat sedikit jumlahnya jika di bandingkan dengan mereka yang 

bersekolah sampai di tingkat Sekolah Dasar. Dari jumlah penduduk yang 

melanjutkan pendidikan sampai Perguruan Tinggi adalah orang-orang yang 

mempunyai perekonomian tinggi di desa tersebut. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa pendidikan mereka masih rendah melihat  jumlah penduduk yang masih 

belum lulus Sekolah Dasar atau bahkan tidak bersekolah cenderung lebih 

dominan dibandingkan yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

khususnya Dukuh Blumbang merupakan desa yang masih tertinggal tingkat 

pendidikannya. 

Tabel 2. Data penduduk berdasarkan mata pencaharian utama 

No. Mata Pencaharian Jumlah 

1. 
Pegawai Negeri & 

Jasa Pendidikan 
10 

2. TNI/Polri - 
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3. Karyawan Swasta 43 

4. Wiraswasta/Pedagang 10 

5. Petani pemilik tanah 392 

6. Buruh Tani 1317 

7. Kontruksi Bangunan 8 

8. Pertukangan 31 

9. Jasa Transportasi 6 

10. 
Pengusaha besar/ 

sedang 
13 

11. Buruh Industri 12 

12. Jasa kesehatan 2 

13. Peternakan 3 

14. 
Informasi & 

Komunikasi 
1 

Jumlah 1848 

Sumber : Profil Desa Selopajang Timur 

Data yang disajikan dalam tabel menjelaskan bahwa mata pencaharian 

terbesar dari masyarakat Desa Selopajang Timur masih didominasi sebagai 

buruh tani. Peringkat kedua menunjukkan mata pencaharian yang mereka 

gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah sabagai petani 

penggarap yaitu petani yang sudah mempunyai tanah sendiri. Sebagai seorang 

buruh tani hanya memperoleh penghasilan Rp 20.000,00 bagi laki-laki dan Rp 

15.000,00 bagi perempuan per hari menurut penghasilan sebagai buruh tani di 

Kecamatan Blado. Berbeda dengan  petani penggarap yang memperoleh 

penghasilan  dengan menunggu hasil panen selama + 3 bulan, karena petani di 

Desa Selopajang Timur  memilih menggunakan lahan sawahnya untuk  

menanam padi. Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa masyarakat Desa ini 

masih mengalami kesulitan dalam ekonomi khususnya dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Berkaitan dengan yang telah dijelaskan di atas kesulitan 

ekonomi juga dapat mempengaruhi pelaksanaan peran untuk membantu 

memajukan pendidikan di MI Selopajang 02. 
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Masyarakat Dukuh Blumbang sebagian besar berasal dari etnis Jawa 

dan semua masyarakatnya memeluk  agama Islam, dalam kehidupan sehari-

hari masih menggunakan bahasa Jawa untuk sarana komunikasi. Namun, 

dalam berkomunikasi dengan para pendatang masyarakat masih cenderung 

malu-malu untuk menggunakan bahasa Indonesia, masih sedikit dari mereka 

yang bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia secara benar 

hanya masyarakat yang bekerja di luar kota dan tokoh masyarakat yang sudah 

terbiasa menggunakan bahasa Indonesaia. Kondisi pemukiman di daerah ini 

belum begitu padat karena letaknya yang berada di pedesaan sehingga lahan 

kosong berupa kebun dan sawah masih banyak bisa kita lihat. 

Kehidupan sosial dari masyarakat Desa Selopajang Timur masih kental 

dengan beberapa tradisi yang dilakukan seperti peringatan Maulud Nabi 

Muhammad SAW dengan cara melakukan mauludan selama 10 hari berturut-

turut, kemudian acara slametan di rumah warga pada saat 7 bulan bagi wanita 

hamil, sunatan  dan pemotongan rambut gimbal. Kesenian yang dimiliki yaitu 

rebana yang menjadi salah satu inspirasi warga untuk berperan di MI 

Selopajang 02 dengan membelikan alat musik rebana untuk digunakan siswa 

MI sebagai sarana pembelajaran ,yang bertujuan untuk melestarikan budaya 

rebana di desa tersebut. 

Wilayah Desa Selopajang Timur terdapat 3 sekolah salah satunya yaitu,  

MI Selopajang 02 yang berdiri sejak tahun 1973. Pada saat itu MI Selopajang 

02 merupakan gabungan sekolah antara Desa Wonorojo dan Gemuh. MI ini 

mulai di rintis dengan 2 kelas yang menggunakan rumah Rohmad untuk tempat 
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pembelajaran yang terletak sekitar 20 meter dari berdirinya gedung MI 

Sekarang. Sekolah ini didirikan oleh organisasi kemasyarakatan Nahdlatul 

Ulama melalui badan otonominya yang bernama lembaga pendidikan Al-

Ma’arif NU. Proses berdirinya MI Selopajang 02 tidak terlepas oleh peran dari 

beberapa orang yaitu Kumpul, Abdurrohim, Sugijono (Almarhum), Rohmat 

dan Sa’udi yang semuanya merupakan tokoh masyarakat sekaligus merangkap 

sebagai guru kelas di MI Selopajang 02 pada saat itu. 

Gagasan pendirian sekolah pada saat itu adalah untuk membantu 

pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa karena pada saat itu 

masih minim sekali sekolah-sekolah yang berada di Kecamatan Blado sehingga 

secara umum kualitas sumber daya manusianya masih rendah. Pada tahun 1974 

MI Selopajang 02 mendirikan gedung sekolah yang sederhana di atas tanah 

wakaf sebagai pusat kegiatan belajar yang sampai sekarang masih berdiri 

hingga mengalami kemajuan yang cukup memadai bahkan sekarang bisa 

dikatakan relartif lebih baik dibandingkan dengan bangunan pada saat itu.  

Letak geografis MI Selopajang 02 beralamatkan di Dukuh Blumbang 

Desa Selopajang Timur RT 3 RW 2  Kecamatan Blado. Terletak sekitar 4 km 

ke arah timur kota Kecamatan Blado, pada jalan penghubung antara Desa 

Wonorojo dengan Desa Gemuh. 
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    Gambar 1. Gedung MI Selopajang 02 sekarang 

(Sumber : Dokumentasi pribadi, 29 April 2013) 

 

2. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Memajukan 

Pendidikan di MI Selopajang 02. 

 

Setiap kegiatan yang kita lakukan pasti mempunyai suatu harapan yang 

diinginkan seperti peran yang diberikan oleh masyarakat kepada MI 

Selopajang 02.  Masyarakat menaruh harapan kepada sekolah agar dapat 

memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak yang bersekolah di MI 

Selopajang 02. Seperti beberapa pengakuan dari masyarakat yaitu Sayidin 

(55th), Darwati (37th), Mujah (40) yang dikuatkan oleh Sayani (52th) bahwa 

sebagian besar masyarakat memberikan peran kepada MI Selopajang 02 adalah 

semata-mata demi mewujudkan cita-cita yang dimiliki masyarakat yaitu 

menciptakan  kemajuan pada Desa Selopajang Timur serta dapat memiliki 

generasi penerus yang berkualitas,  mengingat kondisi masyarakat Desa 

Selopajang Timur yang masih memerlukan pembangunan untuk menyetarakan 

dengan desa lain sehingga masyarakat sangat antusias dalam upaya memajukan 
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Desanya. Adanya dukungan dari masyarakat terhadap Sekolah tersebut dapat 

dilihat dengan peran yang diberikan oleh seluruh masyarakat tanpa melihat 

apakah mereka wali murid dari MI Selopajang 02 atau tidak, sejak MI itu 

dirintis hingga sekarang masyarakat sudah ikut memberikan peran untuk 

membantu terselenggaranya proses belajar mengajar. Ketika MI Selopajang 02 

didirikan antusias masyarakat terhadap adanya sekolah di Desa Selopajang 

Timur khususnya bagi masyarakat  Dukuh Blumbang dan Jetak sangat besar  

karena MI Selopajang 02 merupakan sekolah pertama yang ada didaerah 

mereka, oleh karena itu masyarakat sangat bersemangat dalam memberikan 

perannya untuk membantu kemajuan Sekolah. Hal ini dijelaskan berdasarkan 

hasil wawancara dengan masyarakat Desa Selopajang Timur yaitu Kholifah 

(39th), Darwati (37th), Ayali (65th), Mujah (40) yang dikuatkan oleh Anshori 

(35) Kepala Desa Selopajang Timur (lihat lampiran halaman 105) bahwa peran 

yang diberikan oleh masyarakat untuk memajukan MI Selopajang 02 sudah 

dilakukan sejak lama. Bahkan menurut pengakuan beberapa masyarakat  

mereka memberikan peran kepada MI Selopajang 02 karena merasa Sekolah 

tersebut adalah milik bersama yang harus dijaga kelangsungannya. 

Faktor lain yang mempengaruhi masyarakat untuk ikut memajukan 

pendidikan di MI Selopajang 02 dikatakan oleh Anshori (35th) Kepala Desa 

Selopajang Timur dan di dukung oleh Sayidin (55th), Mujah (40th), Ayali 

(65th), Kholifah (39th) masyarakat Desa Selopajang Timur pada wawancara 

tanggal 3 Mei 2013 bahwa peran yang diberikan masyarakat kepada sekolah 

mempunyai pengaruh terhadap keadaan desa yang menjadi semakin baik, 
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dengan adanya hal ini muncul pemikiran dimasyarakat bahwa sekolah 

merupakan sarana untuk melakukan kegiatan yang bisa memberi perubahan 

pada desa Selopajang Timur agar menjadi semakin maju.  

Menurut  hasil penelitian yang telah dilakukan Desa Selopajang Timur 

sekarang mengalami beberapa kemajuan, terlihat dengan anak-anak yang 

banyak bersekolah hingga tingkat SMP meskipun jumlah yang melanjutkan 

masih lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak melanjutkan sekolah, 

pemikiran masyarakat yang sudah semakin baik terlihat dari jawaban yang 

diberikan oleh masyarakat ketika diwawancarai oleh peneliti. Hal ini 

merupakan bentuk pengaruh yang dihasilkan karena adanya sekolah di Desa 

Selopajang Timur yang mampu mengubah pola berfikir anak sehingga mau 

melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Keberhasilan yang diraih 

tersebut tidak bisa lepas dengan adanya kerjasama antara MI Selopajang 02 

dengan masyarakat Desa Selopajang Timur.  

Oleh karena hal itu muncul pemikiran dimasyarakat bahwa sekolah 

dapat memberikan kemajuan untuk desanya sehingga tidak jarang dalam 

mengadakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan sekolah dilakukan secara 

bersamaan yang bertujuan untuk memelihara hubungan yang baik antara MI 

Selopajang 02 dengan masyarakat Desa Selopajang Timur, kegiatan yang 

dilakukan seperti acara peringatan 17 Agustus, Peringatan maulud nabi 

Muhammad SAW,  Wisuda kelulusan sekolah sore (Imtihan) dengan wisuda 

MI Selopajang 02 yang biasa dilakukan di lapangan Desa Selopajang Timur 

yang terletak didepan gedung MI Selopajang 02. Kesadaran mereka terhadap 
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pentingnya peran untuk memajukan sekolah sangat tinggi , hal ini diutarakan 

oleh beberapa masyarakat yaitu Darwati (37th), Ayali (65th), Kholifah (39th), 

Mujah (40th) dan Sayidin (55th) mengaku tidak merasa keberatan jika harus 

mengeluarkan dana yang cukup banyak berkaitan dengan kegiatan yang 

diadakan sekolah  meskipun mereka mempunyai keterbatasan dalam  ekonomi, 

karena keinginan yang dimiliki masyarakat sangat kuat dan sekolah merupakan 

milik bersama hal ini dapat memberikan semangat bagi masyarakat untuk 

berusaha memberikan bantuan kepada sekolah  walaupun masyarakat harus 

mengorbankan kebutuhan pribadinya demi mewujudkan kegaiatan yang 

diinginkan seperti pada saat masyarakat rela menggunakan beras bantuan dari 

pemerintah sebagai biaya untuk membeli alat drum band. 

Hal diatas menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan masyarakat 

untuk sekolah sudah menjadi sebuah kewajiban yang harus diberikan oleh 

masyarakat untuk membantu  memelihara dan memajukan sekolah yang ada 

didesa mereka sebagai wadah untuk menciptakan manusia yang berkualitas,  

Berkaitan dengan biaya untuk kegiatan baik itu untuk Imtihan, peringatan 17 

agustus biasanya masyarakat mengadakan iuran yang diberikan kepada pihak 

komite sekolah/pamong desa baik itu wali murid atau masyarakat.  

Pengumuman mengenai waktu dan besarnya biaya diberitahukan melalui 

pengumuman lewat masjid terdekat. 
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3. Peran yang Diberikan Masyarakat Kepada MI Selopajang 02 dan 

Pelaksanaannya. 

 

Bentuk peran yang diberikan oleh masyarakat kepada sekolah berupa, 

dana, tenaga, ikut serta dalam menyiapkan sarana dan prasarana belajar, 

memberikan ide/pemikiran, pengawasan kepada anak masing-masing bagi wali 

murid, mengisi acara dibeberapa kegiatan sekolah dan bantuan dalam hal 

pelaksanaan kegiatan. Menurut hasil wawancara dan observasi, masyarakat 

melakukan peran dengan cara mengikuti jadwal dari sekolah yang ditetapkan 

secara rutin khusus pelaksanaan kegiatan Jimpitan,  sedangkan pelaksanaan 

peran yang dilakukan dengan jadwal yang tidak rutin  atau  dilakukan ketika 

masyarakat menginginkan yaitu peran yang berupa tenaga, dana, memberikan 

materi keagamaan. Selain peran yang telah disebutkan diatas masyarakat juga 

memberikan perannya ketika ada kegiatan disekolah seperti perpisahan 

sekolah, peringatan 17 agustus. Berikut adalah pelaksanaan peran masyarakat 

dalam upaya memajukan pendidikan di MI Selopajang 02 : 

a. Jimpitan 

Jimpitan  merupakan peran yang masih terpelihara dari masa 

dirintisnya MI hingga sekarang. Pelaksanaan peran ini pada jaman dulu 

digunakan untuk memberi gaji kepada guru karena belum ada dana BOSS 

dari pemerintah.  Sekarang  hasil jimpitan digunakan untuk keperluan 

keagamaan salah satunya yaitu hasil jimpitan diberikan kepada masyarakat 

yang kurang mampu, membeli alat kebersihan untuk membersihkan masjid 

dan mushola yang ada di desa tersebut. 
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Kegiatan ini dilakukan setiap hari Jum’at  Kliwon, yang diwajibkan 

bagi siswa MI Selopajang 02, tetapi kegiatan ini juga berlaku bagi 

masyarakat Desa Selopajang Timur yang ingin  memberikan jimpitan 

(beras),  meskipun tidak mempunyai anak yang masih bersekolah di MI 

Selopajang 02. Beberapa masyarakat Desa Selopajang Timur yang mengaku 

ikut dalam kegiatan ini yaitu Darwati (37th), Ayali (65th), Kholifah (39th), 

Mujah (40th) dan Sayidin (55th) hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa 

Selopajang Timur bahwa jimpitan juga dilakukan oleh masyarakat yang 

bukan wali murid di MI Selopajang 02. Bagi masyarakat yang ingin 

memberikan jimpitan kepada  Sekolah bisa diberikan secara langsung 

kepada guru yang ada di MI Selopajang 02, karena setiap hari Jum’at 

Kliwon tidak semua guru ikut ke masjid untuk acara tauziah dan tahlil tetapi 

dilakukan secara bergantiyan setiap bulannya. Jumlah yang dibawa  tidak 

ditentukan biasanya per orang membawa 2 gelas, 3 gelas bahkan ada yang 4 

gelasan tergantung kemampuan yang dimiliki keluarga masing-masing. 

Kegiatan ini banyak diikuti oleh masyarakat Desa Selopajang Timur 

khususnya bagi perempuan. 

Khusus untuk hari Jum’at Kliwon di MI Selopajang 02 tidak ada 

pembelajaran di kelas karena diganti dengan acara keagamaan di masjid-

masjid terdekat. Acara dimulai dengan anak-anak  yang datang 

menggunakan busana muslim serta membawa jimpitan berupa beras begitu  

juga dengan masyarakat yang ikut dalam kegiatan ini membawa jimpitan 

mulai jam 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Jimpitan yang 
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sudah terkumpul  di kantor sekolah akan disimpan oleh guru  yang dijadikan 

sebagai kas sekolah atau langsung diberikan kepada mereka yang 

membutuhkan setelah acara selesai.  

Selanjutnya dilanjutkan dengan acara tahlil  yang diikuti oleh siswa 

dan guru. Setelah kegiatan tahlil selesai acara dilanjutkan dengan 

mendengarkan tau’ziah keagamaan dari tokoh masyarakat dan masyarakat 

Desa Selopajang Timur yang bersedia memberi materi seperti yang 

diutarakan oleh Ayali (65th), Sayidin (55th), Darwati (37th), Waluyo (31th) 

yang dikuatan oleh Kholifah (39th) Masyarakat Desa Selopajang Timur 

pada wawancara 5 Mei 2013 kegiatan ceramah biasa diisi oleh masyarakat 

yang ingin mengisi dengan cara memberi tahu terlebih dahulu kepada guru 

di MI Selopajang 02 sebelum hari Jum’at Kliwon. Kegiatan ini dilakukan di 

masjid terdekat yang digilir secara bergantian setiap satu bulan sekali karena 

di Desa tersebut terdapat 3 masjid dan 3 mushola. 

Beberapa  masyarakat mengatakan Kholifah (39th), Darwati (37th), 

Mujah (40th) pada wawancara 2 Mei 2013 (lihat lampiran halaman  

109,112,110), ternyata selain program jimpitan di MI Selopajang 02 ada 

program lain yang dilakukan oleh  masyarakat Desa Selopajang Timur yaitu 

memberikan  amal untuk yang ingin mendo’akan anggota keluarganya yang 

sudah meninggal per orang Rp.1000,00  jika anggota keluarga yang ingin 

diberikan do’a 2 orang berarti masyarakat memberikan uang Rp 2000,00 

untuk kegiatan tahlil. Uang tersebut  diberikan bisa dengan menitipkan 

kepada siswa MI Selopajang 02 atau diberikan langsung kepada guru di 
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Sekolah. Hasil dari kegiatan ini nantinya dikumpulkan menjadi tambahan 

kas yang akan digunakan untuk keperluan apabila ada hal yang mendesak 

seperti menjenguk siswa yang sakit, layat dan sebagainya. kegiatan ini 

bertujuan sebagai sarana dalam menjalin hubungan antara  masyarakat 

dengan sekolah agar semakin baik, kegiatan amal ini sudah dilakukan cukup 

lama dan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Selopajang Timur 

untuk mengirimkan do’a bagi anggota keluarganya yang sudah meninggal 

setiap hari Jum’at Kliwon. 

b. Memberikan sarana dan prasarana sekolah 

Berkaitan dengan peran masyarakat dalam ikut menyediakan sarana 

dan parsarana sekolah terdiri dari beberapa macam yaitu, menyediakan 

tempat pembelajaran, membelikan alat musik rebana, membantu 

membelikan drum band, menyediakan alat dan melatih kesenian kuda 

lumping, dan bantuan lain masyarakat membantu dalam pembangunan 

gedung perpustakaan sekolah. 

1. Penyediaan tempat pembelajaran 

Penyediaan tempat pembelajaran dilakukan pada saat MI 

Selopajang 02 mendapat bantuan dari pemerintah yang digunakan untuk 

merenovasi kelas 6 dan kantor sekolah, berdasarkan wawancara dengan 

masyarakat Desa Selopajang Timur Darwati (37th), Sayani (52th), 

Abdurrohman (55th), Badriyah (45th)  yang dibenarkan oleh guru MI 

Selopajang 02 yaitu waluyo (31th) pada wawancara 29 April 2013 peran 

seperti ini sudah diberikan oleh masyarakat sejak MI ini di bangun, 
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karena pada saat itu sekolah belum mempunyai gedung untuk proses 

pembelajarana. Hingga saat ini warga masih berperan dalam 

menyediakan tempat pembelajaran jika sekolah membutuhkan, 

masyarakat tidak keberatan untuk meminjamkan rumah mereka sebagai 

tempat pembelajaran. Pada saat kelas 1 dan  6 masih dalam perbaikan 

sehingga kelas 1 sementara dipakai untuk kantor sekolah. Sekolah 

menggunakan rumah warga untuk tempat pembelajaran sementara 

selama kurang lebih 2 bulan sampai kelas tersebut selesai diperbaiki. 

2. Memberikan bantuan untuk Ekstrakurikuler 

Pada mulanya Sekolah ini hanya mempunyai ekstrakurikuler 

pramuka yang dilaksanakan setiap hari Jum’at. Kemudian muncul usul 

dari masyarakat yang disampaikan melalui komite sekolah usul tersebut 

berisi tentang maksud masyarakat untuk memberikan alat musik rebana 

kepada MI Selopajang 02 sebagai alat pembelajaran baru. masyarakat 

meminta tolong kepada guru MI agar bersedia untuk melatih anak-anak. 

Kemudian usul tersebut mendapat tanggapan baik dari pihak sekolah, 

Sekolah menerima dan bersedia untuk melatih anak-anak dalam belajar 

memainkan rebana. Bantuan ini diberikan oleh masyarakat dalam bentuk 

alat musik langsung yang diberikan oleh perwakilan masyarakat kepada 

sekolah. Hal ini diutarakan oleh beberapa masyarakat Desa Selopajang 

Timur yaitu Sayidin (55th), Mujah (40 th), Sayani (52th) bahwa 

masyarakat memberikan alat rebana yang merupakan milik Desa 

Selopajang Timur sehingga masyarakat tidak mengeluarkan biaya lagi 
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untuk membeli alat tersebut, alat ini diberikan ke sekolah karena untuk 

rebana desa sudah mempunyai alat yang baru. Upaya masyarakat dalam 

ikut membantu memberikan sarana pembelajaran yang baru kepada MI 

Selopajang 02 tidak sia-sia, karena sekarang rebana di MI Selopajang 02 

sudah mulai mempunyai nama dalam berbagai lomba rebana yang 

diikuti. Bahkan sering ketika ada acara di desa, tetangga desa, kecamatan 

dan sekitarnya rebana MI ikut diundang untuk mengisi acara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Ekstrakurikuler drum band yang dimiliki oleh MI 

Selopajang 02 

(Sumber : Dokumentasi pribadi, 11 Mei 2013) 

Keberhasilan dari perwujudan ide yang diberikan masyarakat 

membuat masyarakat menjadi terinspirasi kembali untuk memberikan 

ide-ide baru. Sehingga muncullah ide baru dari masyarakat untuk 

membentuk sebuah grup drum band yang disampaikan wali murid pada 

saat rapat wali murid yang ternyata juga merupakan usul dari masyarakat  



69 

 

 

 

Dukuh Blumbang dan Dukuh Jetak yang bukan hanya wali murid di MI 

Selopajang 02. Berberdasarkan hasil wawancara dengan Mujah (40th), 

Sayani (52th), Darwati (37th), Ayali (65th) yang dikuatkan oleh Anshori 

(35th) Kepala Desa Selopajang Timur  (lihat lampiran halaman 106 poin 

9) Pada saat usul ini tertunda karena adanya keterbatasan dana mengingat 

alat drum band terbilang mahal, usul ini dapat diwujudkan dengan jalan 

bantuan dari masyarakat yang rela tidak menerima beras bantuan dari 

pemerintah selama 3 bulan berturut-turut. Masyarakat yang ikut 

membantu dalam pembelian alat drum band ini adalah masyarakat Dukuh 

Blumbang dan Dukuh Jetak yang berjumlah 310 orang dengan per orang 

memberikan swadaya beras 6 kg setiap bulan atau senilai Rp 12.000,00. 

Dari dana yang terkumpul tersebut masih kurang sehingga untuk 

kekurangannya ditanggung oleh MI Selopajang 02 dan komite 

sekolahnya. Dengan bantuan dari masyarakat tersebut sekarang ekstra ini 

sudah dilaksanakan setiap 2 minggu sekali yaitu hari Sabtu. 

Kesenian kuda lumping yang di miliki MI Selopajang 02 juga 

merupakan sumbangan yang diberikan masyarakat kepada sekolah 

berbeda dengan ekstra yang lain, ekstra ini selain yang memberikan alat 

adalah masyarakat, masyarakat juga yang melatih siswa MI Selopajang 

02 dalam memainkannya. Menurut pengakuan beberapa masyarakat Desa 

Selopajang Timur yaitu Sayani (55th), Mujah (40th) yang dibenarkan 

oleh Sayidin (55th) pemilik alat kesenian kuda lumping, ekstra ini 

dimulai dengan usul yang diberikan oleh masyarakat Sayidin pemilik 
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kesenian kuda lumping yang mengutarakan niatnya untuk melatih anak-

anak melalui komite sekolah. Ide ini diterima oleh sekolah dan sepakat 

dimasukan sebagai ekstrakurikuler di MI Selopajang 02 yang dilakukan 

setiap 2 minggu sekali karena dilakukan bergantian dengan ekstra drum 

band. Adanya ekstra kuda lumping ini pihak sekolah tidak mengeluarkan 

biaya sedikitpun, sekolah hanya diminta untuk mengawasi dalam 

kaitannya dengan pelaksanaan ekstra ini. 

3. Membangun gedung perpustakaan 

Rasanya kurang lengkap jika sekolah tidak mempunyai gedung 

perpustakaan begitu juga dengan yang dirasakan oleh masyarakat Desa 

Selopajang Timur. Setelah membantu melengkapi fasilitas untuk 

kegiatan ekstra, masyarakat memberikan bantuan untuk pembangunan 

gedung perpustakaan sekolah yang dilakukan dengan cara memberikan 

iuran seikhlasnya sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan 

batas minimal per orang Rp 25.0000,00 untuk membantu pembangunan 

gedung perpustakaan sekolah, iuran ini dikumpulkan kepada komite 

sekolah. peran ini dilakukan berdasarkan kemauan masyarakat sendiri hal 

ini dapat dijelaskan berdasarkan hasil wawancara dengan Darwati (37th), 

Mujah (40th), Sayidin (55th), Sayani (52th), yang dikuatkan oleh 

Anshori (35th). 

 Menurut hasil penelitian ternyata ketika usul dari masyarakat 

untuk membuat gedung perpustakaan disampaikan, sekolah baru saja 

memperoleh bantuan dari pemerintah namun sudah digunakan untuk 
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merenovasi 1 unit kelas lagi pada tahun 2012 kemarin. Akibatnya dana 

untuk membangun gedung perpustakaan belum ada, memang masyarakat 

besedia memberikan swadaya untuk pembangunan perpustakaan tersebut 

tetapi pihak sekolah tidak mau terlalu membebani masyarakat yang sudah 

diketahui mempunyai kondisi ekonomi yang masih terbilang kurang. 

Adanya peristiwa ini membuat salah satu dari komite sekolah rela 

menjual pohon sengonnya sebagai dana untuk membantu masyarakat 

dalam membangun gedung perpustakaan tersebut. Berkat bantuan dari 

masyarakat, komite dan dibantu sekolah sekarang gedung perpustakaan 

sudah digunakan meskipun buku yang ada belum begitu lengkap. 

c. Menyediakan konsumsi bagi guru 

Tradisi ini terbilang unik, karena dijaman sekarang sangat sedikit 

masyarakat yang memberikan peran semacam ini, berbeda dengan 

masyarakat Desa Selopajang Timur yang justru menerapkan peran 

konsumsi, masyarakat sejak MI Selopajang 02 dirintis sampai sekarang 

memberikan peran untuk menyediakan makanan dan minuman bagi guru 

yang mengajar, hingga saat ini masih menjadi tradisi. Tradisi ini di mulai 

atas usulan dari para pengurus.  Pada jaman dahulu warga Dukuh 

Blumbang tidak mempunyai sekolah sehingga antusias warga pada saat itu 

sangat tinggi untuk membangun sebuah sekolah, ketika mereka mendengar 

akan dibangun sebuah sekolah di daerahnya yaitu MI Selopajang 02 warga 

merasa senang dan bersedia memberi dukungan kepada sekolah. Antusias 

masyarakat terhadap sekolah baru yang dimiliki membuat mereka sangat 
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menghargai keberadaan seorang guru yang berperan penting dalam 

sekolah tersebut, sehingga apa yang mereka bisa dilakukan untuk 

membantu sekolah akan mereka usahakan. Pada saat itu pula peran untuk 

menyediakan konsumsi bagi guru-guru di sekolah tersebut mulai dilakukan 

hingga sekarang masih terus berjalan. 

Adanya peran konsumsi untuk guru di MI Selopajang 02 

dibenarkan oleh beberapa masyarakat yaitu Kholifah (39th), Mujah (40th), 

Ayali (65th), Sayani (52th), Darwati (37th) pada wawancara 1-5 Mei 2013. 

Berkaitan dengan pelaksanaan peran ini dilakukan sesuai dengan jadwal 

secara bergiliran yang dilakukan  hanya oleh masyarakat Dukuh Blumbang 

saja karena masyarakat Dukuh Jetak jauh dari MI Selopajang 02. 

Berkaitan dengan pelaksanaan peran ini dilakukan sesuai jadwal yang 

ditetapkan oleh sekolah yaitu dengan menggunakan kalender jawa yang 

akan diganti setiap satu tahun sekali  yaitu setiap hari 2 rumah  di Dukuh 

Blumbang yang membawa makanan. tetapi khusus untuk masyarakat yang 

merupakan wali murid di MI Selopajang 02 hanya dibebankan pada satu 

kali putaran saja yaitu mengikuti jadwal dari sekolah tidak ikut tercantum 

dalam jadwal masyarakat Dukuh Blumbang , jadwal yang digunakan juga 

menggunakan kalender  jawa. Bentuk konsumsi tidak ditentukan tetapi 

terdiri dari makanan ringan dan minuman bahkan kadang ada yang 

membawa nasi dan lauk, tergantung pada kemampuan yang dimiliki oleh 

keluarga siswa.  
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d. Pelaksanaan rapat dan partisipasi dalam pengawasan anak 

Pada peran ini hanya dilakukan oleh masyarakat yang merupakan 

wali murid di MI Selopajang 02, bagi masyarakat yang bukan wali murid 

di MI Selopajang 02  hanya ikut pada rapat yang diadakan secara terbuka 

seperti akan pada saat akan diadakan kegiatan desa yang digabung dengan 

kegiatan sekolah. Sedangkan rapat untuk wali murid dilakukan  secara 

rutin yaitu untuk membahas membahas ujian nasional, rapat awal tahun 

pada saat penerimaan rapot, rapat membahas ujian untuk kelas 6 , rapat 

untuk pelaksanaan study tour, rapat perpisahan,  atau rapat yang 

dikhususkan untuk membahas  masukan dari masyarakat. Menurut hasil 

pengamatan penulis  melalui data dokumentasi yang diperoleh dari sekolah 

serta didukung oleh pengakuan dari  beberapa guru MI Selopajang 02 pada 

29 April 2013 kehadiran rapat wali murid dalam setiap rapat yang 

diadakan mencapai 95% hanya sedikit yang tidak bisa hadir. 

Pelaksanaan rapat dikunjungi  hampir semua yang diundang.Tetapi, 

ketika  materi dalam rapat dimulai hanya beberapa orang yang mau 

berkomentar, sebagian besar dari yang hadir hanya ikut berperan pasif 

artinya hanya mendengarkan saja, hal ini disebabkan karena kekurang 

pahaman mereka terhadap materi yang disampaikan. Temuan lain yang 

terungkap pada ternyata lebih sulit memberikan pengertian kepada 

masyarakat Desa Selopajang Timur dibandingkan meminta bantuan berupa 

dana meskipun mereka dari golongan ekonomi menengah ke bawah, 

kesulitan ekonomi masih bisa mereka atasi dibandingkan mengajak 
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mereka untuk memahami program sekolah atau berkaitan dengan 

pemikiran. Ketika mereka tidak mempunyai uang mereka akan berusaha 

untuk mengusahakannya demi membantu sekolah berbeda dengan ketika 

mereka diikutkan dalam rapat membahas masukan atau rencana ke depan 

program sekolah mereka cenderung banyak yang pasif. 

Selanjutnya berkaitan dengan peran dalam ikut membantu 

mengawasi anak masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian peran ini 

masih  dilakukan  oleh beberapa wali murid khususnya karena bagi 

masyarakat Desa Selopajang Timur yang bukan merupakan wali murid 

hanya ikut mengawasi jalannya pembelajaran di sekolah yaitu ketika 

terjadi ketidaktepatan terhadap pelaksanaan pendidikan masyarakat berhak 

memberikan kritikan dan masukan terhadap sekolah. Meskipun menurut 

pengakuan beberapa masyarakat (lihat lampiran halaman 112-120 poin 11) 

ketika mereka melihat suatu ketidak tepatan dalam pelaksanaan 

pembelajaran masyarakat tidak menyampaikan secara langsung dengan 

sekolah tetapi disampaikan melalui komite atau bahkan ada sebagian dari 

mereka yang memilih untuk mengkritik  hanya dibelakang saja.  

Berbeda dengan masyarakat yang merupakan wali murid di MI 

Selopajang 02 yang mengatakan Kusniah (29th), Jupri (55th), Ziadatun 

(29th) pada 1-5 Mei 2013, pernah datang ke Sekolah untuk kepentingan 

berkonsultasi kepada guru seputar masalah anaknya, beberapa kasus yang 

dilaporkan yaitu tidak mau memotong rambut yang panjang, nilai rapot 

menurun, berkelahi dengan teman baik di rumah atau disekolah. 
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Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa dalam memberikan 

kritikan untuk proses belajar mengajar wali murid lebih berperan 

dibandingkan dengan masyarakat Desa Selopajang Timur yang bukan 

merupakan wali murid di MI Selopajang 02. Hal ini membenarkan bahwa 

orang tua di lingkungan Desa Selopajang Timur menganggap guru lebih 

mempunyai potensi dalam memberikan arahan kepada anaknya 

dibandingkan dirinya sendiri, antusias terhadap keberadaan sekolah di desa 

mereka masih tinggi sehingga guru mempunyai kedudukan guru 

dipandang tinggi dimasyarakat. Dapat dilihat meskipun dalam uraian di 

atas kasus yang dilaporkan tergolong ringan tetapi kasus semacam ini 

merupakan masalah yang harus diatasi karena jika dibiarkan dapat 

memberi pengaruh buruk pada masa depan mereka. Berkelahi merupakan 

bentuk kurang baiknya hubungan sosial antara anak tersebut dengan 

temannya sedangkan kerapian juga diperlukan demi tercapainya aturan 

yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah, tidak kalah penting yaitu 

menyangkut dengan nilai karena nilai rapot dapat menentukan kepentingan 

dalam melanjutkan  sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. 

Terbentuknya suatu pendidikan yang seimbang dengan masyarakat 

diperlukan kerja sama antara sekolah dengan masyarakat sebagai contoh 

yaitu memulai hal dari yang terkecil seperti yang telah diuraikan di atas. 

Masyarakat sudah mau membantu kelangsungan proses belajar mengajar 

di sekolah begitu juga sebaliknya sekolah menanggapi peran yang 
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diberikan oleh masyrakat dengan memberikan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat yang bersangkutan. 

e. Peran berupa tenaga 

Peran ini dilakukan pada saat sekolah diperbaiki, menurut 

pengakuan beberapa masyarakat Desa Selopajang Timur Kholifah (39th), 

Ayali (65th), Sayidin (55th) yang dikuatkan oleh Kepala Desa Selopajang 

Timur (lihat lampiran halaman 106 poin 8) masyarakat ikut serta dalam 

membantu perbaikan sekolah. Peran ini dilakukan jika mereka ada waktu 

luang  artinya tidak terjadwal,  masyarakat yang mempunyai waktu datang 

ke sekolah untuk membantu tukang bangunan yang sudah dibayar oleh 

pihak sekolah selama proses perbaikan masih ada. Bantuan tenaga yang 

diberikan dalam hal perbaikan sekolah  diberikan oleh semua masyarakat 

Desa Selopajang Timur khususnya Dukuh Blumbang dan Jetak saja karena 

merupakan masyarakat yang memiliki sekolah tersebut untuk Dukuh 

Gemuh, Senden dan Siambat sudah mempunyai  sekolah sendiri, hal ini 

dikatakan oleh Sayidin (55th), Darwati (37th), Ayali (65th) yang dikatakan 

juga oleh Anshori (35th) pada wawancara 29 April 2013. 

f. Peran dalam kegiatan sekolah 

Berkaitan bantuan lain yang diberikan masyarakat kepada sekolah 

adalah bantuan dalam kegiatan peringatan 17 Agustus, masyarakat baik tua 

atau muda ikut membantu mempersiapkan dan mengatur jalannya 

karnaval, mempersiapkan ruangan untuk konsumsi setelah karnaval, 

kebersihan jalan yang semuanya dilakukan  oleh masyarakat pihak sekolah 
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mengaku setiap ada kegiatan hanya memantau jalannya kegiatan saja, 

untuk masalah persiapan kegiatan ditanggung oleh masyarakat Desa 

Selopajang Timur. Pada hasil wawancara dengan Masyarakat Desa 

Selopajang Timur Kholifah (39th), Ayali (65th), Sayani (52th) serta wali 

murid di MI Selopajang 02 Badriyah (45th) yang dikuatkan oleh Kepala 

Desa Selopajang Timur sebelum peringatan 17 Agustus dilaksanakan 

masyarakat ikut serta dalam menyiapkan berbagai keperluan untuk 

kegiatan sedangkan, bagi perempuan biasanya menyiapkan konsumsi per 

rumah 2 bungkus nasi untuk disediakan bagi peserta karnaval dan drum 

band yang biasanya akan dikumpulkan disalah satu kelas di MI Selopajang 

02 yang sudah ditentukan oleh panitia.  

Selain acara peringatan 17 Agustus perpisahan sekolah juga 

mendapat peran dari masyarakat yaitu masyarakat  ikut  membantu 

menyiapkan panggung dan keperluan lain tetapi untuk hal ini dilakukan 

oleh pemuda desa dan sebagian warga saja karena dalam perpisahan 

kegiatan yang dilakukan tidak sebesar pada saat kegiatan 17 agustus, bagi 

wali murid yang anaknya ikut mengisi acara biasanya sampai merelakan 

untuk membeli kostum untuk pertunjukkan grak dan lagu.  

Kemudian kegiatan lain yang mendapat bantuan adalah kegiatan 

Jambore ranting (JAMRAN) pada jaman dahulu beberapa masyarakat 

sering membuatkan patok atau pagar untuk perlengkapan tenda pada saat 

lomba di kecamatan, namun karena sekarang sudah ada patok yang 

menggunkan besi dan banyak dijual ditoko-toko maka peran ini sudah 
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tidak dilakukan lagi. Dalam kaitannya dengan kegiatan semacam ini guru 

di MI Selopajang 02 mengaku senang karena banyak mendapatkan 

bantuan dari masyarakat sehingga dalam persiapan acara tidak terlalu 

repot. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Masyarakat 

Desa Selopajang Timur yaitu Kholifah (39th), Sayidin (55th), Darwati 

(37th), Sayani (52th), Mujah (40th) yang dibenarkan oleh Waluyo (31th) 

dan Anshori (35th) pada saat peran yang diberikan masih sebatas pada 

jimpitan dan konsumsi untuk guru sekolah ini hanya mampu mendapatkan 

predikat terakreditasi C pada tahun  2006. Tetapi setelah adanya kemajuan 

peran dari masyarakat MI Selopajang 02 mampu mendorong MI ini 

semakin maju dengan mencapai beberapa kemajuan sebagai berikut : 

1) Mempunyai gedung perpustakaan yang diberikan oleh masyarakat 

untuk Sekolah.  

2) Mempunyai alat musik rebana, drum band, kesenian kuda lumping 

sebagai pelengkap ekstrakurikuler yang sudah ada.  

3) Kemajuan di bidang akademik, mampu memenangkan lomba baik 

ditingkat kecamatan, kabupaten  dan propinsi meskipun terakhir 

belum mendapatkan juara I ditingkat propinsi. 

4) Gedung sekolah yang semakin memadai dibandingkan gedung yang 

dulu. 

Beberapa piala yang diperoleh MI Selopajang 02 dalam acara 

Porseni seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini : 
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  Gambar 3. Beberapa piala yang di peroleh MI Selopajang 02 

dalam               mengikuti porseni tahun 2012 

          (Sumber : Dokumentasi pribadi, 29 April 2013) 

 

Beberapa peran yang diberikan oleh masyarakat di atas mampu 

memberikan kemajuan baru. Saat ini  MI Selopajang 02 telah mendapat 

predikat terakreditasi B pada tahun 2012 kemarin. Adanya kemajuan seperti ini 

dapat meningkatkan kepercayaan yang lebih dari masyarakat terhadap sekolah 

sehingga dukungan yang diberikan masyarakat akan semakin baik. Dari 

paparan di atas dapat diketahui bahwa memang masyarakat Desa ini sangat 

menginginkan kemajuan terhadap sekolah mereka sehingga dalam proses 

kemajuannyapun mereka begitu antusias dalam ikut membantu. Terlihat 

dengan peran yang diberikan oleh pihak masyarakat kepada sekolah.  

 

4. Kendala pelaksanaan peran masyarakat dalam upaya memajukan MI 

Selopajang 02 

 

Keberadaan masyarakat Desa Selopajang Timur dalam menjalankan 

perannya untuk memajukan pendidikan di MI Selopajang 02 ternyata mengalami 

beberapa kendala baik dari segi intern maupun ekstern yang mengakibatkan 

lambatnya kemajuan pendidikan di Sekolah tersebut. Dalam upaya memajukan 
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pendidikan kendala intern yang dialami oleh sebagian masyarakat yaitu di bidang 

ekonomi, menurut beberapa penuturan dalam wawancara dengan Sayidin (55th), 

Ayali (65th), Darwati (37th), Mujah (40th), Sayani (52th), Kholifah (39th) 

Masyarakat Desa Selopajang Timur mengalami kesulitan berkaitan dengan dana, 

sehingga dalam menjalankan perannya sering kali mereka harus mengumpulkan 

dana terlebih dahulu demi membantu  pihak sekolah. Kendala ini disebabkan 

selain karena tempat tinggal mereka di daerah pedesaan, mereka juga mempunyai 

pendidikan yang masih rendah sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan 

pekerjaan yang baik, Mengingat sekarang tenaga kerja di Indonesia minimal harus 

mempunyai ijazah lulus SLTA. Sedangkan sebagian warga Desa ini hanya lulusan 

sampai tingkat Sekolah Dasar hal ini tentu membuat mereka mengalami kesulitan 

dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari 

Kendala lain yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan, hal ini di 

utarakan oleh Masyarakat Desa Selopajang Timur yaitu Sayani (52th), Ayali 

(65th), Mujah (40th), Sayidin (55th) terkadang sekolah dianggap kurang 

menanggapi apresiasi warga, seperti pada saat pengusulan diadakannya ekstra 

drum band pihak sekolah belum memberi keputusan hingga berbulan-bulan 

lamanya hal ini membuat kekesalan dimasyarakat. Mereka menganggap pihak 

sekolah tidak mau menanggapi usul mereka yang bertujuan untuk memajukan 

sekolah. Pada saat itu sempat menimbulkan kerapuhan kepercayaan dari 

masyarakat karena kurangnya kejelasan dari pihak sekolah. 

Dari paparan diatas dapat menunjukkan bahwa kendala yang di hadapi 

adalah kurang baiknya hubungan masyarakat dengan sekolah yang terkadang 
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terkesan menyepelekan ide dari masyarakat. Meskipun pada saat ini sekolah 

mereka telah memiliki ekstra drum band seperti yang telah di harapkan oleh 

masyarakat namun, hal ini harus menjadi perhatian pihak sekolah agar menjadi 

pengalaman bahwa memang menjaga komunikasi dengan masyarakat sangatlah 

penting untuk menjaga hubungan yang seimbang antara keduanya sehingga 

dalam menjalankan semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. 

Sebenarnya pada waktu itu masalah tersebut sudah dipikirkan oleh pihak 

sekolah dijelaskan oleh ketua komite dan dikuatkan oleh Kumpul (52th), Waluyo 

(31th) sekolah sudah merespon usulan dari warga tentang usul pembelian alat 

drum band. Namun, sering kali di salah artikan oleh masyarakat jika pihak 

sekolah masih diam. Padahal diamnya pihak sekolah itu karena sedang mencari 

solusi agar masyarakat tidak mengeluarkan banyak biaya mengingat kebanyakan 

dari mereka merupakan golongan dari orang yang mempunyai tingkat ekonomi 

menengah ke bawah tentunya kemampuan dalam hal ekonomi yang mereka 

punyapun berbeda. 

Berdasarkan deskripsi di atas penulis menyimpulkan ada kesalah pahaman 

antara kedua pihak yaitu pihak sekolah dan masyarakat. Sudah di jelaskan oleh 

ketua komite sebagai mediator dalam masalah ini bahwa sebenarnya pihak 

sekolah selalu merespon usulan dari masyarakat namun kembali kepada sekolah 

apakah yang di usulkan itu bermanfaat bagi pendidikan di MI Selopajang 02 atau  

tidak . Hal ini perlu diperhatikan demi kelangsungan berjalannya proses belajar 

mengajar yang lebih baik . Setiap program yang akan dilakukan sekolah harus 

selalu melihat kemampuan yang ada pada sekolah dan masyarakat. 
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Keterbatasan  pendidikan yang di miliki oleh sebagian masyarakat Desa 

Selopajang Timur terkadang membuat mereka susah untuk menerima penjelasan 

dari sekolah sehingga dengan adanya pengalaman kasus ini pihak sekolah selalu 

mengadakan rapat dalam membahas setiap usulan atau ide dari masyarakat.  

Meskipun dalam rapat itu sekolah belum tentu menerima ide dari masyarakat, 

rapat harus tetap dilakukan sebagai sarana untuk memberikan keputusan yang di 

ambil sekolah agar kesalah pahaman seperti yang sudah terjadi tidak terulang 

kembali. Tidak memungkiri setelah rapat dilaksanakan kadang masih ada 

masyarakat yang belum bisa menerima keputusan sekolah, setidaknya sekolah 

sudah mengupayakan untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada. 

 

B. PEMBAHASAN 

Dalam pelaksanaan peran di dunia pendidikan pasti akan membawa 

suatu perubahan bagi masyarakat. Tujuan pelaksanaan peran dalam dunia 

pendidikan yang utama adalah untuk membantu meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia yang ada di masyarakat. Mengingat tujuan dari pada pendidikan 

sendiri untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, dalam pelaksanaan 

pendidikan  tidak  terlepas oleh peran dari masyarakat seperti yang di tuliskan 

dalam Undang-Undang nomer  20 Tahun 2003 Pasal 8 dan 9 yang menjelaskan 

bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, dan evaluasi program pendidikan serta berkewajiban memberikan 

dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dari pasal tersebut 

sangat gamblang bahwa peran dari masyarakat sangat dibutuhkan demi 

kemajuan pendidikan yang ada di daerah mereka masing-masing. 
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Berkaitan dengan terlaksananya peran dari masyarakat dapat 

diwujudkan dengan cara menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat untuk 

membangun sebuah kepercayaan di masyarakat, agar dapat memperoleh 

dukungan yang dapat membantu terlaksananya proses belajar mengajar serta 

dapat memberikan kemajuan bagi keduanya yaitu sekolah dan masyarakat. 

Begitu juga dengan hubungan antara masyarakat Desa Selopajang Timur dengan 

MI Selopajang 02 yang sudah terjalin hingga membuahkan sebuah kemajuan 

baik di bidang akademik maupun gedung sekolah. Sekolah ini sudah mampu 

berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya yaitu dengan cara memelihara 

kepercayaan masyarakat yang  telah diperoleh melalui upaya dalam mewujdkan 

beberapa ide, cita-cita, usulan dari masyarakat dan mau menerima kritikan yang 

diberikan masyarakat kepada sekolah. Sebagai jalan untuk menyelesaikan setiap 

usulan yang masuk dan kritikan yang diberikan, sekolah selalalu melakukan 

rapat bersama komite sekolah untuk mencari solusi dan keputusan yang terbaik, 

pada akhirnya nanti hasil yang diperoleh akan di kembalikan kepada masyarakat 

melalui rapat wali murid. 

Dalam upaya memelihara hubungan  dengan masyarakat MI Selopajang 

02 sering mengadakan rapat rutin selain rapat wajib yang dilakukan  setiap awal 

tahun. Kegiatan lain yang diupayakan dalam pemeliharaan ini, sekolah sering 

melakukan kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat seperti kebersihan 

lingkungan berupa kebersihan masjid, mushola, kebersihan sarana umum jalan, 

kamar mandi umum yang dilakukan pada saat ada  jam kosong serta  berkunjung 

ke rumah siswa  apabila ada anggota keluarga siswa yang meninggal atau sakit.  
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Senada dengan yang dikatakan oleh (Pidarta, 1997:170) bahwa sekolah 

harus tetap berakar pada masyarakat setempat, memperhatikan ide-ide 

masyarakat setempat, melaksanakan aspirasi mereka, memanfaatkan fasilitas 

yang ada untuk sarana belajar dan menyesuaikan diri dengan kebiasaan-

kebiasaan hidup masyarakat setempat.  

 

1. Faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk ikut memajukan 

pendidikan di MI Selopajang 02 

 

Pada dasarnya kita mempunyai sebuah cita-cita dan harapan dalam 

setiap tindakan yang kita lakukan. Hal ini juga yang membuat masyarakat 

Desa Selopajang Timur ikut membantu kemajuan di MI Selopajang 02. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagian dari mereka ikut 

andil dalam upaya memajukan pendidikan di MI Selopajang 02, karena 

mereka menaruh harapan agar anak-anak yang bersekolah di MI Selopajang 

02 dapat mempunyai kemampuan, kepintaran yang lebih dibandingkan 

dengan apa yang mereka miliki sekarang agar mereka mempunyai masa 

depan yang cerah . 

Faktor lain yang menjadi alasan mereka dalam ikut berperan yaitu 

karena anggapan mereka tentang  sekolah sebagai  sarana untuk 

mengadakan suatu acara/kegiatan yang dapat menjadikan desanya menjadi 

lebih maju. Hal ini banyak diutarakan oleh masyarakat karena  tempat 

tinggal mereka yang berada didaerah pedesaan  membuat masyarakat Desa 

Selopajang Timur cenderung tertinggal dengan masyarakat didaerah 

perkotaan dalam hal pendidikan. Oleh karena itu Masyarakat Desa 



85 

 

 

 

Selopajang Timur sangat senang dengan adanya sekolah pertama yang ada 

di Desanya sehingga mereka sangat antusias untuk memberikan dukungan 

sepenuhnya kepada sekolah agar semakin maju dan dapat membawa 

kemajuan pula di Desa Selopajang Timur terlihat kemajuan yang dicapai 

antara lain, sudah semakin banyak anak-anak yang mau meneruskan sekolah 

sampai ditingkat SMP, pemikiran masyarakat yang semakin baik. 

Kemajuan yang mereka mampu raih nantinya diharapkan dapat 

membebaskan mereka dari kesulitan ekonomi yang selama ini menjerat, 

kondisi ini banyak dialami oleh masyarakat karena banyak dari mereka yang 

berpendidikan sampai ditingkat Sekolah Dasar (SD), sangat jarang sekali 

yang melanjutkan sekolah hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) apalagi sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) .Dengan adanya 

sekolah di daerah mereka yang semakin baik mereka mengharapkan 

ketertarikan anak-anak mereka untuk lebih giat belajar mau melanjutkan 

sekolah sampai ditingkat atas sehingga mampu membantu keluarga dalam 

menghadapi kesulitan ekonomi yaitu dengan memperoleh pendidikan yang 

setinggi-tingginya dan memperoleh pekerjaan yang layak.  

Sejalan dengan fungsi dari pada pendidikan seperti apa yang 

dikatakan oleh (Qomar, 2012 : 20) bahwa pendidikan dapat mengeluarkan 

masyarakat dari jeratan politik dan ekonomi yaitu memberikan bimbingan  

bagaimana menjadi warga negara yang baik, memenuhi kewajibannya, 

menggunakan hak-hak dan kewajibannya. Dari segi ekonomi pendidikan 

mampu memberikan petunjuk untuk mengerti apa saja kebutuhannya serta 
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bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan berfungsi 

menuntun masyarakat untuk menghindari budaya yang negatif dan 

mengganti dengan budaya yang positif. 

Seperti apa yang di jelaskan di atas bahwa masyarakat merasa   

sekolah merupakan tempat yang sangat tepat untuk menjadi sarana 

perbaikan ekonomi keluarganya, dengan anaknya belajar mereka akan tahu 

mana yang tepat untuk masa depan anaknya kelak yaitu mampu 

memperoleh pekerjaan yang baik untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang 

selama ini dialami. 

 

 

2. Peran yang diberikan oleh masyarakat kepada MI Selopajang 02 dan 

pelaksanaannya. 

 

Peran merupakan kontribusi sumbangan dan keikutsertaan 

masyarakat dalam menunjang kemajuan pendidikan baik berupa dana, 

pemikiran, maupun tenaga yang di miliki masyarakat. Peran masyarakat 

menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 8 dan 9 dapat dirinci 

menjadi 7 tingkatan, dari tingkat terkecil sampai ke tingkat yang tertinggi. 

Menurut hasil penelitian peran masyarakat Desa Selopajang Timur 

yang diberikan kepada MI Selopajang 02 dapat dikatakan sudah memenuhi 

dalam tingkatan peran yang di tentukan dalam Pasal 8 dan 9. Dapat dilihat 

sebagai berikut : 
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a. Masyarakat sudah menyekolahkan anaknya di MI Selopajang 02 sama 

halnya dengan sudah memanfaatkan jasa sekolah sebagai tempat 

pembelajaran. 

b. Peran dalam memberikan bantuan berupa dana juga sudah dilakukan 

bahkan dalam kaitannya dengan hal ini masyarakat hampir semua ikut 

berperan. Bentuk peran yang diberikan berupa dana untuk membelikan 

alat musik drum band, rebana, konsumsi, jimpitan dan kegiatan lain 

seperti pramuka, ketrampilan. Penyediaan sarana dan prasarana 

pembelajaran lain seperti pada saat sekolah di bangun dengan 

menyediakan ruang kelas di rumah warga, ikut membangun gedung 

perpustakaan sekolah. 

c. Peran serta pasif, masyarakat sudah mengikuti apa yang sudah 

diputuskan oleh pihak sekolah yaitu menerima dengan baik dan 

mematuhinya. 

d. Peran Konsultasi,  juga masih di lakukan oleh masyarakat yang 

mengalami kesulitan dalam hal mendidik anaknya. Namun untuk 

kritikan yang berkaiatan dengan ketidaktepatan proses belajar mengajar  

masih kurang dalam pelaksanaannya. Namun masih banyak wali murid 

yang mau membantu sekolah untuk mengawasi anak mereka karena 

asumsi tentang guru adalah penasehat yang baik masih sangat tinggi di 

Desa Selopajang Timur. 

e. Peran serta dalam pelayanan, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan 

sekolah di MI sering terjadi sebagai contoh dalam kegiatan perayaan 17 



88 

 

 

 

Agustus dan perpisahan sekolah dimana masyarakat ikut menyiapkan 

persiapan untuk keperluan kegiatan sekolah seperti mengatur jalannya 

karnaval, menyediakan konsumsi untuk peserta karnaval, menyiapkan 

tempat lomba dan menyiapkan panggung pada saat ada acara 

perpisahan untuk kelas 6. Dalam kegiatan keagamaan masyarakat ikut 

mengisi materi keagamanaan , menghadiri  jika ada acara terbuka 

misalnya dalam acara perpisahan sekolah, khusus untuk acara  Jum’at  

Kliwonan hanya menitipkan uang untuk amal. 

f. Peran dalam pelaksanaan kegiatan, tidak dilakukan karena masyarakat 

Desa Selopajang Timur sudah  pasti menyekolahkan anaknya di MI 

tersebut. Peran ini hanya dilakukan dengan cara memberi pengertian 

kepada anak mereka masing-masing bahwa pendidikan itu merupakan 

kegiatan yang sangat penting bagi masa depan mereka, peran lain dalam 

hal ini dilakukan oleh para tokoh masyarakat dan wali murid jika ada 

untuk mengisi acara  keagamaan yang dilakukan setiap hari Jum’at 

Kliwon. 

g. Peran dalam hal pengambilan keputusan baik akademik maupun non 

akademik, dalam kehadiran rapat masyarakat hampir 95%  meskipun 

dalam rapat cenderung berperan pasif hanya sedikit yang memberikan 

usulan. 

Melihat beberapa peran yang telah diberikan oleh masyarakat Desa 

Selopajang Timur terhadap MI Selopajang 02 dapat dijelaskan bahwa 

memang mereka sangat menginginkan kemajuan Sekolah tersebut terlihat 
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dengan berbagai macam peran yang telah di berikan oleh masyarakat 

bahkan ada peran yang lebih dibandingkan dengan sekolah lain yang ada di 

Kecamatan Blado khususnya yaitu peran memberikan jimpitan dan 

konsumsi yang rutin dilakukan dari sejak MI itu berdiri hingga sekarang.  

 

3. Kendala-kendala yang di hadapi oleh masyarakat dalam memajukan 

pendidikan di MI Selopajang 02 

 

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa kendala  yang menghambat 

pelaksanaan peran, kendala yang di hadapi berkaitan dengan  ekonomi 

dimana pada saat masyarakat ingin membantu sekolah mereka terkadang 

harus mengalahkan kebutuhan sehari-hari seperti pada saat akan membantu 

membeli alat music drum band masyarakat rela untuk memberikan beras 

dari pemerintah selama 3 bulan sebagai iuran dalam membantu sekolah. 

Namun, karena keinginan mereka untuk memajukan pendidikan di MI 

Selopajang sangat tinggi hal ini terasa ringan artinya masyarakat tidak 

mengeluh pada saat memberikan bantuan.  

Lain halnya dengan kendala yang kedua yaitu pihak sekolah dan 

masyarakat sering mengalami kesalah pahaman seperti pada saat ada dari 

masyarakat yang mengusulkan untuk membeli alat musik drum band,  pihak 

sekolah belum memberikan keputusan. Ini membuat kesalah pahaman 

dipihak masyarakat yang menganggap bahwa pihak sekolah tidak 

menanggapi usul tersebut. Padahal pihak sekolah sedang memikirkan hal 

itu, sekolah selain bertugas sebagai pelaksana cita-cita dari masyarakat juga 

mempunyai tugas yang utama yaitu sebagai guru dalam menjalankan 
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pembelajaran untuk siswanya. Seringkali hal ini di lupakan oleh masyarakat 

Desa Selopajang Timur.  

Hasil menunjukkan bahwa lebih mudah meminta bantuan berupa 

dana, tenaga dibandingkan memberikan pemahaman  yang berkaitan dengan  

materi pendidikan seperti membahas program sekolah kepada masyarakat. 

Hal ini disebabkan karena sebagian besar pendidikan yang mereka tuntut 

hanya sampai di tingkat Sekolah Dasar. Dapat dijadikan perhatiyan khusus 

bagi masyarakat lain bahwa majunya suatu masyarakat  ditentukan dengan 

kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Hubungan masyarakat dengan 

sekolah bersifat korelatif bahkan seperti cangkang dan telur Noor Syam 

(dalam Hasbullah, 2008 : 96). Jelas bahwa sekolah  dapat menjadikan 

manusia lebih berkualitas sedangkan manusia yang berkualitas dapat 

membangun desa agar lebih maju.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat di simpulkan 

sebagai berikut : 

1. Faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Selopajang Timur dalam 

memajukan pendidikan. 

a. Dapat membuat anak-anak di Desa Selopajang Timur menjadi 

lebih pintar dan berkualitas. 

b. Karena masyarakat Desa Selopajang Timur merasa MI Selopajang 

02 merupakan sekolah sendiri yang harus dijaga kelangsungannya. 

c. Dapat memberikan kemajuan di Desa Selopajang Timur sehingga 

dapat membantu mengatasi kesulitan ekonomi yang dialami. 

2. Bentuk peran yang diberikan oleh masyarakat Desa Selopajang Timur 

kepada MI Selopajang 02 sudah berjalan sesuai dengan Undang-

undang Nomer 20 tahun 2003 pasal 8 dan 9. Baik pelaksanaan peran 

dalam  hal dana, tenaga, kehadiran rapat, membantu menyediakan 

sarana dan prasarana sekolah, pengawasan orang tua maupun sumbang 

saran, pikiran/ide. Ada satu peran yang belum dijalankan yaitu peran 

yang melibatkan masyarakat untuk mencari anak-anak agar bersekolah 

di MI Selopajang 02 karena Sekolah ini merupakan sekolah satu-

satunya di daerah tersebut. 
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3. Kemajuan yang diperoleh setelah pelaksanaan peran dari masyarakat 

Desa Selopajang Timur : 

a. Keadaan gedung semakin baik dengan bertambahnya 1 unit gedung 

perpustakaan. 

b. Bertambahnya ekstrakurikuler yang di miliki sekolah yaitu drum 

band, rebana dan kesenian kuda lumping. 

c. Semakin eratnya hubungan antara sekolah dengan masyarakat 

d. MI Selopajang 02  sudah memperoleh predikat terakreditasi B pada 

tahun 2012. 

e. Kemajuan di bidang akademik, berhasil memenangkan beberapa 

lomba yang telah diikuti baik di tingkat kecamatan, kabupaten dan 

propinsi. 

4. Kendala-kendala yang di hadapi yaitu masih kurangnya komunikasi 

antara  sekolah dengan masyarakat, masih minimnya tingkat 

pendidikan di masyarakat Desa Selopajang Timur sehingga sedikit 

menghambat terlaksanaya peran baik dalam hal ekonomi maupun  

pemahaman. 

B. Saran 

Saran yang dapat penulis rekomendasikan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi masyarakat Desa Selopajang Timur 

a. Pertahankan peran yang sudah ada sejak dulu dan terus mendukung 

apa yang menjadi program sekolah.  
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b. Hendaknya masyarakat lebih memahami tugas-tugas dan keadaan 

sekolah selain  sebagai pelaksana ide, gagasan dari masyarakat. 

Tetapi juga berfungsi sebagai pendidik, sehingga  diperlukan 

kesadaran bagi masyarakat agar dalam memberikan usulan 

sebaiknya disesuaikan  terlebih dahulu dengan keadaan dan 

kemampuan pihak sekolah. 

2. Bagi MI Selopajang 02 

a. Terus pertahankan hubungan yang baik dengan masyarakat agar 

MI Selopajang 02 semakin maju. 

b. Seharusnya sekolah lebih tegas dan cepat  dalam menyikapi setiap 

usulan yang diterima dari masyarakat, sehingga tidak terjadi 

kesalah pahaman. Serta lebih memahami keadaan masyarakat yang 

masih kurang dalam hal pemahaman karena masih kurangnya 

pendidikan yang mereka miliki. 
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Lampiran 1. Pedoman wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk Kepala Desa Selopajang Timur 

I. Daftar pertanyaan 

1. Berkaitan dengan peran yang diberikan masyarakat kepada MI Selopajang 

02 apakah anda mengetahui ? 

2. Sejak kapan peran masyarakat mulai dilakukan ? 

3. Dari masyarakat Desa Selopajang Timur, apakah semuanya ikut 

memberikan perannya kepada MI Selopajang 02 ? 

4. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Desa Selopajang Timur ? 

5. Berkaitan dengan masyarakat yang memberikan peran kepada MI 

Selopajang 02, mempunyai tingkat pendidikan sampai tingkat apa ? 

6. Bentuk peran apa yang diberikan masyarakat Desa Selopajang Timur dalam 

upaya memajukan MI Selopajang 02 ? dan jelaskan ! 

7. Adakah dari masyarakat yang memberikan bentuk peran berupa pemikiran ? 

8. Bentuk peran lain yang diberikan selain dana, seperti tenaga jika iya kapan 

pelaksanaannya ? 

9. Bagaimana pelaksanaan peran tersebut ? 

10. Berkaitan dengan pelaksanaan peran adakah kendala yang dialami ? 

Bagaimana solusinya ? 

11. Apa harapan anda berkaitan dengan peran yang diberikan masyarakat 

kepada MI Selopajang 02 ? 

12. Sejauh ini adakah perkembangan dalam bentuk peran yang diberikan 

masyarakat kepada MI Selopajang 02 menurut anda ? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Untuk Masyarakat Desa Selopajang Timur 

I. Daftar Pertanyaan : 

1. Apakah anda ikut memajukan pendidikan di MI Selopajang 02 ? 

2. Apa yang memotivasi anda untuk ikut memberikan peran kepada MI 

Selopajang 02 ? 

3. Harapan apa yang anda inginkan dari MI Selopajang 02 ? 

4. Dari pelaksanaan peran yang diberikan apakah itu keinginan individu atau 

diminta dari pihak sekolah ? 

5. Bentuk peran apa yang anda berikan kepada MI Selopajang 02 ? 

6. Adakah peran masyarakat yang berbentuk ikut mengisi kegiatan belajar 

mengajar di sekolah ? 

7. Berkaitan dengan dana, apakah masyarakat pernah membantu ? dalam hal 

apa dan bagaimana pelaksanaannya ? 

8. Selain yang telah disebutkan adakah peran lain yang diberikan oleh 

masyarakat  dalam upaya memajukan pendidikan di MI Selopajang 02 ? 

9. Mulai kapan anda ikut memberikan peran untuk MI Selopajang 02 ? dan 

apakah merasa keberatan dalam memberikan perannya ? 

10. Kapan pelaksanaan peran itu dilakukan ? 

11. Apakah anda pernah memberi masukan kepada sekolah berkaitan dengan 

ketidaktepatan dalam pembelajaran ? 

12. Berkaitan dengan pelaksanaan peran, adakah jadwal yang diberikan sekolah 

kepada masyarakat Desa Selopajang Timur ? 

13. Dari beberapa peran yang telah diberikan, kemajuan apa yang dapat 

diperoleh oleh MI Selopajang 02 ? 

14. Bagaimana respon yang diberikan oleh MI Selopajang 02 terhadapat peran 

yang diberikan oleh masyarakat Desa Selopajang Timur ? 

15. Kendala apa yang menghambat dalam pelaksanaan peran masyarakat 

kepada MI Selopajang 02 ? 
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 Pedoman wawancara 

Untuk Guru MI Selopajang 02 

I. Daftar Pertanyaan  

1. Kapan berdirinya MI Selopajang 02 ? 

2. Berapa banyak masyarakat Desa Selopajang Timur yang menyekolahkan 

anaknya di MI Selopajang 02 ? 

3. Berapa banyak wali murid dari siswa yang orang tuanya merupakan alumni 

MI Selopajang 02 ? 

4. Dari wali murid siswa MI Selopajang 02 rata-rata mempunyai pendidikan 

sampai tingkat ? 

5. Peran apa yang di berikan masyarakat kepada Sekolah ? 

a. Berapa besar wali murid yang hadir di setiap undangan rapat ? 

b. Setiap kegiatan sekolah seperti pramuka, study tour, tujuh belasan adakah 

peran dari masyarakat ? 

c. Pembangunan sekolah mendapat bantuan dari masyarakat baik dari segi 

tenaga maupun biaya ? (iya/tidak) bagaimana pelaksanaannya ? 

d. Selain peran di atas adakah peran lain yang diberikan masyarakat kepada 

sekolah ? 

e. Dalam menanggapi keputusan dari sekolah, bagaimana respon dari 

masyarakat ? 

6. Adakah peran dari tokoh masyarakat di lingkungan sekolah baik berupa 

dana, jasa, tenaga dan pemikiran ? dalam hal apa dan bagaimana 

pelaksanaannya ? 

7. Bagaimana cara pihak sekolah dalam mengajak masyarakat untuk ikut 

berperan dalam kegiatan sekolah ? 

a. Pernahkah berkunjung ke rumah wali murid baik dalam hal menjenguk 

siswa yang sakit, karena membolos secara terus menerus dan sebagainya 

? 

b. Atau dengan cara mengundang dalam pertemuan rutin untuk membahas 

masalah tertentu ? 

8. Bagaimana pelaksanaan peran tersebut ? 
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a. Dilakukan secara langsung tatap muka antara guru dan wali murid atau 

tidak ? 

b. adakah kendala yang dihadapi dalam menjalankan peran itu ? 

c. dalam pelaksanaannya apakah ada jadwal tetap dari sekolah ? 

d. peran apa yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat terhadap 

sekolah ? 

9. Kapan masyarakat Desa Selopajang Timur mulai sadar akan pentingnya 

peran dan mulai memberikan perannya kepada Sekolah ? 

10. Dari mulai peran di berikan sampai sekarang kemajuan apa yang dapat di 

capai ? 

a. Apakah mengalami jumlah peningkatan siswa di setiap tahunnya ? 

sampai berapa persenkah peningkatan tersebut ? 

b. Dari segi bangunan adakah kemajuan ? di bagian apa ! 

c. Kualitas pendidikan meningkat atau tidak ? jelaskan ! 

d. Hubungan antara sekolah dengan masyarakat semakin erat atau malah 

berkurang ? jelaskan peningkatannya ! 

11.  Adakah kendala yang di alami oleh pihak sekolah dalam menanggapi 

peran yang diberikan oleh masyarakat ? dan bagaimana solusinya ? 
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Pedoman wawancara 

Untuk Komite Sekolah MI Selopajang 02 

I. Item pertanyaan  

1. Dalam kaitannya dengan peran, apakah komite sekolah ikut berperan dalam 

kemajuan pendidikan di MI Selopajang 02 ? 

2. Peran apa yang diberikan kepada pihak sekolah ? 

a. Apakah dalam setiap pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan 

sekolah dilakukan atas persetujuan dari komite sekolah ? 

b. Bagaimana jika terjadi tidak keselarasan antara komite dengan pihak 

sekolah ? 

c. Peran apa yang banyak dilakukan oleh komite kepada sekolah ? 

3. Dalam kaitan peran komite sekolah sebagai penghubung antara sekolah 

dengan masyarakat (wali murid), sudahkah dilakukan ? 

4. Bagaimana pelaksanaan peran tersebut ? 

a. Adakah masyarakat yang memberikan perannya melalui komite sekolah 

? 

b. Bagaimana tanggapan komite sekolah terhadap pemberian peran tersebut 

? 

c. Bagaimana cara komite sekolah dalam menyalurkan peran tersebut 

kepada sekolah ?  

5. Adakah kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan peran tersebut ?  

a. Kendala internal/eksternal ? 

b. Bagaimana cara untuk menyelesaikannya ? 

6. Kemajuan apa yang dapat dilihat di MI Selopajang 02 berkaitan dengan 

adanya peran dari masyarakat ? 

7. Harapan apa yang di inginkan dari komite sekolah terhadap peran dari 

masyarakat tersebut ? 

8. Dari setiap tahunnya apakah peran masyarakat mengalami kestabilan atau 

tidak ? 
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Pedoman wawancara 

Untuk Masyarakat Desa Selopajang Timur (Wali murid MI   

Selopajang 02) 

I. Daftar Pertanyaan : 

1. Sejauh mana pengertian anda tentang pentingnya pendidikan untuk anak 

anda ? 

2. Upaya apa yang anda lakukan demi kemajuan pada anak anda di bidang 

pendidikan khususnya ? 

3. Apa  yang anda harapkan dari anak anda dengan menyekolahkan anda di 

MI Selopajang 02 ? 

4. Bagaimana partisipasi anda kepada MI Selopajang 02 agar MI tersebut 

bisa mengalami kemajuan ? 

a. Apakah anda pernah membantu  kegiatan di sekolah ? kegiatan apa 

yang  anda ikuti ? 

b. Adakah kegiatan yang wajib dari sekolah bagi wali murid  ? 

c. Pernahkah anda memberikan bantuan kepada sekolah secara sukarela ? 

bantuan untuk kegiatan  apa ? 

5. Adakah dari masyarakat Desa Selopajang Timur yang tidak mempunyai 

anak di MI Selopajang 02 yang ikut berperan ? apa pendidikan mereka ? 

6. Pernahkan anda memberikan masukan berupa ide kepada pihak sekolah ? 

Dalam hal apa dan bagaimana tanggapan dari pihak sekolah ? 

7. Faktor apa yang membuat anda berkeinginan memajukan MI Selopajang 

02 ? 

8. Menurut anda apakah MI Selopajang 02 mengalami kemajuan ? 

9. Adakah tokoh masyarakat yang ikut berupaya memajukan MI Selopajang 

02 ? bagaimana bentuk upaya tersebut  ? 

10. Kemajuan apa yang anda harapkan dari pembelajaran di MI Selopajang 02 

? 

II. Peran yang diberikan oleh masyarakat kepada MI Selopajang 02 

1. Untuk kemajuan MI Selopajang 02 apakah anda pernah ikut berperan ? 
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a. Bagaimana bentuk dari peran tersebut ? 

b. Apakah anda sering mendatangi undangan rapat dari sekolah ? 

membahas apa dan kapan pelaksanaannya ? 

c. Selain kehadiran rapat, apakah anda pernah datang ke sekolah ? untuk 

kepentingan apa ? 

d. Jika terjadi masalah pada anak anda apakah anda pernah berkonsultasi 

kepada guru ? apa masalahnya ? dan bagaimana saran yang diperoleh ? 

e. Dari segi biaya apakah wali murid pernah dimintai bantuan, bagaimana 

anda menanggapinya ? 

f. Selain bantuan dana, pernahkan anda memberikan bantuan tenaga 

kepada sekolah ? kapan dan bagaimana pelaksanaannya ? 

g. Dalam kegiatan sekolah seperti pramuka/tujuh belasan pernahkah anda 

membantu ? bagaimana bentuk bantuan yang anda berikan ? 

2. Selain beberapa peran yang tadi saya tanyakan adakah peran lain yang 

anda berikan kepada sekolah ? 

a. Misalnya dalam peran edukatif, pernahkah anda berperan menjadi 

pengajar/ guru pengganti seperti dalam kegiatan kegamaan, kesehatan 

dan sebagainya ? kapan pelaksanaannya dan materi apa yang diberikan 

? 

b. Selain peran berupa pemikiran, barang dan jasa, apakah anda sudah 

memberikan peran moral berupa pendidikan kepada anak ketika di 

rumah ? 

c. Bagaimana cara anda sebagai wali murid dalam menerima setiap 

keputusan yang diberikan sekolah kepada siswanya ?  

d. Apakah anda pernah mengkritik pihak sekolah ketika terjadi suatu 

ketidak tepatan terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah ? 

e. Pernahkan anda memberikan peran berupa menyiapkan sarana dan 

prasarana untuk kegiatan pendidikan di sekolah ? 

3. Bagaimana pelaksanaan setiap peran yang anda lakukan berkaitan dengan 

peran untuk Sekolah  ? 
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a. Melalui siapa peran tersebut diberikan jika berupa dana kepada kepala 

sekolah, komite atau dengan guru yang ada di sekolah ? 

b. Apakah ada jadwal tetap untuk pelaksanaan peran tersebut dari sekolah ? 

jika iya peran yang seperti apa ? 

4. Apakah di MI Selopajang 02 mengadakan kegiatan ekstra kulikuler ? 

a. Berkaitan dengan pelaksanaannya adakah bantuan yang diberikan , 

bagaimana bentuk bantuan tersebut ? 

b. Setiap hari apa ektra tersebut dilaksanakan, optimalkah menurut anda ? 

5. Adakah kegiatan di MI Selopajang 02 yang bersifat membantu masyarakat 

seperti gotong royong, zakat dan sebagainya ? Berkaitan dengan kegiatan 

di atas bagaimana pelaksanaannya ? 

6. Bagaimana respon dari sekolah berkaitan dengan adanya peran dari 

masyarakat ? 

7. Adakah kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan peran tersebut dan 

bagimana cara untuk menyelesaikannya ? 
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Lampiran 2. Daftar nama informan 

DAFTAR NAMA INFORMAN 

No Nama Umur Identitas 

1 Anshori 35 tahun Kepala Desa Selopajang 

Timur 

2 Sayidin 55 tahun Masyarakat Desa Selopajang 

Timur 

3 Darwati 37 tahun Masyarakat Desa Selopajang 

Timur 

4 Ayali 65 tahun Masyarakat Desa Selopajang 

Timur 

5 Kholifah 39 tahun Masyarakat Desa Selopajang 

Timur 

6 Mujah 40 tahun Masyarakat Desa Selopajang 

Timur 

7 Sayani 52 tahun Masyarakat Desa Selopajang 

Timur 

8 Waluyo, S.Pdi. 31 tahun Guru MI Selopajang 02 

9 Umi Zulaekha, S.Pdi. 44 tahun Guru MI Selopajang 02 

10 Darim 61 tahun Ketua Komite 

11 H. Kumpul A, Ma 52 tahun Sekretaris Komite 

12 Badriyah 45 tahun Masyarakat/wali murid  

13 Abdurrochman 55 tahun Masyarakat/wali murid  

14 Kusniah 29 tahun Masyarakat/wali murid  
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Lampiran 3. Hasil Wawancara 

I. Identitas Informan  

Nama            : Anshori 

Pekerjaan     : Kepala Desa Selopajang Timur 

Jawaban : 

1. Iya saya tahu, kebetulan saya tinggal di Dukuh Jetak yang dekat dengan Dukuh 

Blumbang tempat MI Selopajang 02. 

2. Sudah lama mbak sejak MI ini berdiri tapi semakin kesini semakin baik, MI 

Selopajang 02 juga merupakan sekolah satu-satunya di dukuh Blumbang dan 

Jetak jadi ya itu milik masyarakat harus dipelihara bersama. 

3. Untuk itu hampir semuanya ikut berperan baik yang punya anak disana atau 

tidak, Sekolah itu dianggap milik mereka. 

4. Menengah ke bawah, disini warganya banyak yang hanya lulusan MI jadi kerja 

juga sebatas petani, kerja menjadi TKW dan buruh. 

5. Lulusan SD Sederajat ada yang SMP tapi jauh lebih sedikit kalau dengan yang 

lulus SD 

6. Bentuk peran yang diberikan saya kurang paham mungkin ada peran yang 

diberikan yang sifatnya ringan tetapi saya tidak tahu begitu yaa, tapi peran 

masyarakat yang melibatkan saya itu pada saat ada yang mengusulkan untuk 

membantu membelikan alat drum band, dan membuat gedung perpustakaan 

untuk sekolah. Peran lainnya itu berkaitan dengan kegiatan seperti acara 

kelulusan Sekolah, peringatan 17 Agustus itu karena kegiatannya biasa 

dilakukan secara bersamaan. Tapi antusias masyarakat memang tinggi di Desa 

ini mbak saya merasakannya. 

7. Ya ada, memberikan usul seperti itu,..usul untuk memakai uang dari bantuan 

pemerintah sebagai dana untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yaitu 

membeli drum band…melalui saya sendiri rumah saya juga dekat. 

8. Tenaga diberikan oleh laki-laki pada saat ada acara agustusan sebelumnya kan 

pasti persiapan untuk membersihkan jalan, ya sesuai dengan yang dibutuhkan 

semua ikut. Untuk yang berkaitan dengan sekolah pra pembangunan sekolah 
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warga biasa ikut membantu membersihkan sekolah dan membantu membangun 

seluang mereka meskipun sudah ada pak tukang yang dibayar sekolah tingkat 

gotong royongnya itu kuat.. saya kadang juga ikut memantau mbak,.. 

9. Pelaksanaan untuk membeli alat drum band ? itu tadi ada masyarakat yang 

datang ke tempat saya untuk memberi tahu tentang usul mereka untuk 

memakai uang beras sebagai dana membeli alat drum band katanya sudah 

minta ijin dengan sekolah pada rapat wali murid, tapi untuk memastikan saya 

melakukan konfirmasi kepada sekolah. Kemudian baru saya lakukan dengan 

menjual beras subsidi dari pemerintah selama 3 bulan khusus untuk Dukuh 

Blumbang dan Jetak saja, karena di dukuh lain seperti Siambat, Senden, 

Rongkel sudah mempunyai sekolah sendiri. 

Kalau ditotal 1 orang perbulan memberi bantuan 6 kg setara dengan uang + Rp 

12.000,00 bisa dijumlah sendiri nanti totalnya berapa hehe. 

Perpustakaan itu saya hanya mengetahui lewat komite kalau sekolah mendapat 

bantuan untuk membuat gedung perpustakaan, dana diperoleh dengan iuran 

wali murid dan warga Dukuh Blumbang dan Jetak. Jumlah per orang saya 

kurang paham.  

Khusus untuk kegiatan 17 agustus saya, pamong desa dan guru MI yang 

mengatur biasanya saya gabungkan menjadi satu untuk acara yang dilakukan 

itu dana diperoleh dari iuran semua warga jadi adil, yang perempuan membuat 

konsumsi per rumah 2 bungkus nasi itu yang biasa dilakukan di desa ini. 

10. Kendalanya apa yaa, tidak ada mungkin kendalanya lebih dirasakan 

masyarakat yang memberikan peran karena saya hanya perantara saja he 

11. Berharap masyarakat tetap memberikan peran kepada sekolah dan sekolahnya 

bisa semakin maju, secara otomatis Desa ini juga akan ikut maju. 

12. Tentu ada mbak, dulu peran yang diberikan masih sebatas hanya peran pasif 

kalau sekarang masyarakat sudah mempunyai pemikiran yang neko-neko 

seperti yang saya jelaskan tadi. Ya ada baiknya juga dengan adanya usul itu, 

usulnya positif itu tidak masalah jadi kita bisa merealisasikannya bersama. 
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I. Identitas Informan  

Nama  : Sayidin 

Pekerjaan   : Petani 

II. Jawaban 

1. Ikut mbak walaupun hanya sedikit yang saya bisa bantu 

2. Semua sama disini, ingin desanya maju dan MI Selopajang 02 kan satu-

satunya sekolah yang ada di Dukuh ini harus dipelihara. 

3. Harapannya dengan sekolah yang baik anak-anak disini juga jadi lebih baik, 

dengan begitu desa dan penduduknya baik juga hee 

4. Individu, kalau dulu kita tidak tahu apa-apa hanya ikut-ikut saja dengan 

pengurus sekarang sudah berani memberikan masukan sendiri. Sudah 

mandiri istilahnya. 

5. Ya paling kalau saya kan tidak punya anak yang masih bersekolah itu ya, 

apa ya terakhir pas untuk membangun gedung perpustakaan, tenaga pas 

sekolah dibangun, dengan drum band. Owh,…kuda lumping itu tapi kan 

hanya agar komplit saja tidak berarti apa-apa iya,..hehe 

Pelaksanaan ekstra kuda lumping, 2 minggu sekali bergantian dengan drum 

band, mulainya saya hanya usul dengan komite pak sa’udi kemudian beliau 

yang menyampaikan ke sekolah di terima ya sudah berjalan sampai 

sekarang,. Hm,.saya kan sudah punya yg baru untuk kalau di undang acara 

hee 

6. Kalau saya tidak pernah, yang biasa mengisi acara keagamaan itu pak 

Yaser, Slamet Ikhsan, Durrahman sama tokoh masyarakat lainnya. Yang 

mau dan pintar saja mbak,. 

7. Dana ya itu tadi drum band dengan perpustakaan,. Pelaksanaannya dengan 

memakai beras jatah dari pemerintah selama 3 bulan langsung diurusi pak 

lurah,,untuk perpustakaan iuran saja rame-rame. 

8. Sudah, owh ya kalau perempuan menyediakan konsumsi untuk guru,  

Jum’at Kliwonan bawa beras ke sekolah kalau lagi mau. 

9. Dari dulu jaman sekolah baru di bangun sudah biasa jadi tidak difikir seperti 

sudah kewajiban saja jadinya 
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10. Pelaksanaan peran tergantung kebutuhan sekolah saja, ya semaunya 

masyarakat juga mbak,.. pas sekolah di bangun kita membantu gotong 

royong seperti itu menempatkan pada yang ada. 

11. Tidak pernah 

12. Tidak ada, yang pasti hanya konsumsi, Jimpitan dan kalau ada peringatan 

acara itu juga kalau kita sedang tidak bisa tidak apa-apa 

13. Banyak, digedungnya, anak-anaknya, kegiatannya 

14. Baik responnya 

15. Kendalanya kadang pas kita tidak punya uang hehe,..dimana-mana uang 

itu memang sangat penting hee 

Kendala lainnya kadang sekolah kalau kita mengusulkan sesuatu dan tidak 

sesuai itu tidak diurusi jadi membuat marah. Contohnya pas drum band itu 

lama sekali belinya padahal sudah dibantu dengan uang beraskan,. 

 

I. Identitas Informan  

Nama  : Kholifah 

Pekerjaan   : Pedagang 

II. Jawaban 

1. Ikut mbak 

2. Supaya sekolahnya maju jadi anak-anak disini jadi pintar  

3. Harapannya sekolah semakin baik dan desanya ikut maju 

4. Individu, sudah jadi kebiasaan untuk membantu sekolah he 

5. Bentuk yang diberikan,.kalau saya kan perempuan ya taunya masalah 

perempuan seperti memberi konsumsi bagi guru setiap hari, Jum’at kliwon 

itu bawa jimpitan ke sekolah untuk amal dan uang Rp 1000,00 untuk tahlil 

di masjid,..saya tidak yang ikut anak-anak sekolah hanya ikut amalnya saja. 

6. Setau saya ada tapi yang saya tau pak Yaser, Slamet ikhsan,..bukan tokoh 

masyarakat yang mau bisa menghubungi sekolah. 

7. Pernah, ikut menyumbangkan dana dengan menjual jatah beras dari 

pemerintah untuk keperluan membeli alat drum band, perpustakaan iuran 
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seikhlasnya,.kalau rebana itu desa kan sudah punya mbak terus alatnya 

sebagian dikasihkan ke sekolah seperti itu. 

8. Sudah itu saja, untuk yang lain seperti tenaga kalau ada kegiatan dan 

gotong royong sekolah itu urusan laki-laki hee,.yang perempuan ikut 

menyiapkan konsumsi untuk peseerta karnaval 2 bungkus sajaper rumah. 

9. Sudah lama, lupa tepatnya kapan,.tidak  

10. Tergantung ada yang perlu dibantu atau tidak 

11. Tidak pernah, namanya ibu-ibu kadang malah ngomongnya dibelakang 

ngoten mbak,.he 

12. Tidak, hanya yang pasti itu konsumsi, Jimpitan dan peringatan 17 Agustus 

atau perpisahan.  

13. Kemajuannya yang saya lihat digedungnyaa, kegiatannya, banyak menang 

lomba kan saya ikut kalau ada lomba masyarakat disini nyewa mobil untuk 

liyat kadang, seneng ada kegiatan seperti itu sekedar member dukungan 

saja niatnya. Lomba drum band ikut,. 

14. Responya baik, gurunya ramah-ramah 

15. Kesulitan di uang, kalau pas ada iuran seperti itu tapi tidak apa-

apa,..dengan sekolah itu kadang kurang ada respon yang jelas, pas usul 

perpustakaan dan drum band, katanya si karena tidak ada dana tapi kan kita 

bantu,.  

 

I. Identitas Informan  

Nama  : Darwati 

Pekerjaan   : wiraswasta 

II. Jawaban 

1. Ikut 

2. Kepingin desa semakin baik karena bisa punya sekolah yang berprestasi 

3. Harapannya supaya desa dan anak-anak semakin baik 

4. Individu, Sekolah satu-satunya harus dipelihara nanti kalau tidak bisa 

seperti sekolah di Gemuh siswanya tidak mau  sekolah disana,. 
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5. Ikutnya Jimpitan setiap hari Jum’at Kliwon dengan membawa beras dan 

uang Rp 1000,00 untuk tahlil, konsumsi untuk guru dijadwal dari sekolah 

6. Tidak pernah, itu pas Yaser, Slamet Ikhsan, Durrahman yang laki-laki 

banyak tapi membantunya materi agama. yang mau bisa ikut mengisi mbak 

dari dulu sudah berjalan 

7. Iuran Drum band dan gedung perpustakaan, kalau untuk yang lain rebana, 

kuda lumping itu sudah ada dari masyarakatnya tidak beli hanya diberikan 

kepada sekolah seperti itu. 

8. Tidak ada, menyediakan rumah untuk belajar pas sekolah dibangun 

dirumah Badriyah dan lek Durrahman, itu rumahnya saya lihat hee 

9. Sudah lama berjalannya, tidak apa-apa wong yang minat bantu 

masyarakatnya sekolah tidak minta 

10. Sesuai kebutuhan sekolah  saja, kalau tidak tergantung dengan masyarakat 

lainnya,. 

11. Tidak pernah, negurnya ngrundel dibelakang haha 

12. Jadwal yang pasti, itu Jimpitan dan Konsumsi saja, agustusan, perpisahan 

sudah pasti itu,..hmm agustusan bantu buat makanan 2 bungkus untuk 

diserahkan ke sekolah…di umumkan lewat masjid biasanya.. 

13. Banyak, semakin bagus sekolahannya, pintar-pintar anaknya lebih sopan, 

banyak kegiatan sekarang berbeda pada jaman dulu saya masih sekolah 

disana 

14. Baik mbak 

15. Kendalanya kalau lagi tidak punya uang 

 

I. Identitas Informan  

Nama  : Ayali 

Pekerjaan   : Buruh tani 

II. Jawaban 

1. Iya sebisanya saya bantu 

2. Kepingin sekolahnya semakin bagus, sekolah satu-satunya yang baik 

menurut saya di Desa ini. 
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3. Harapannya dengan sekolah bagus desanya juga ikut maju begitu 

4. Sendiri, kalau kita tidak bantu siapa yang mau bantu kan begitu 

5. Bentuknya macam-macam, Tenaga, dana, banyak mbak yang kecil-kecil hee 

6. Saya kadang ikut kalau pas lego saya ikut mengisi,. Caranya tinggal bilang 

untuk Jum’at Kliwon ini ada yang sudah mengisi atau belum kalau belum 

saya yang mengisi bilangnya kesekolah ,. Yang lain tidak tentu yang bisa 

saja mbak 

7. Pernah, Untuk drum band iuran dengan masyatakat lainnya dengan cara 

menjual beras jatah dari pemerintah selama 3 bulan, perpustakaan itu juga 

dibuat bersama ditarik iuran seikhlasnya oleh pak sayidin waktu itu, 

keinginan masyarakat bukan sekolah. 

8. Lainnya tenaga, gotong royong membetulkan atau membangun 

sekolah,…pak lurah saja kadang ikut malah masih muda pak lurahnya 

soalnya he 

9. Mulainya sudah lama dari tahun berapa itu MI ini di bangun mbak dulu 

sekali,..tidak 

10. Ya tergantung dengan sekolah itu butuh atau tidak, atau masyarakat kapan 

menghendaki tidak pasti 

11. Pernahnya bersama dengan pak sayidin pas mau mengusulkan untuk 

memberi sekolah kuda lumping,. Kalau kritik ketidaktepatan tidak pernah 

memberi 

12. Tidak ada, yang pasti paling Jimpitan, Konsumsi itu yang mengurus 

perempuan saya tidak ikut. Kegiatan agustusan,.ikut menyiapkan saja,.dulu 

malah pas pramuka sering membuat pagar dan patok bareng mbak tapi 

sekarang sudah tidak sekolah pakainya yang besi itu loh patoknya,.pagarnya 

juga sudah bisa buat sendiri anak-anaknya hee 

13. Kemajuannya sudah banyak , lebih dibandingkan yang dulu,.bagus sudah 

sekolahnya 

14. Baik kalau responnya yang kurang baik pelaksanaannya,.maksutnya bilang 

iya tapi lama tidak member keputusan seperti itu,.tidak tahu kenapa 
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15. Kendalanya ya itu tadi kurang cepat pelaksanaannya dari sekolah kadang, 

seperti pada saat usul drum band dan perpustakaan 

 

I. Identitas Informan  

Nama  : Mujah 

Pekerjaan   : Pedagang 

II. Jawaban 

1. Kepingin sekolahnya bagus ya saya ikut serta mbak 

2. Melihat yang lain saya juga ikut supaya sekolah dan desanya ramai jadi 

kalau banyak kegiatan bisa semakin maju desanya 

3. Harapannya desanya semakin  maju, sekolah tidak punah sekolah satu-

satunya itu mbak disini ,,.yang lain jauh he 

4. Ya keinginan sendiri sekolah tidak pernah minta bantuan kepada 

masyarakat yang  bukan wali murid, kita yang ingin memberi. 

5. Peran yang diberikan setau saya itu Jimpitan yang biasa saya lakukan 

membawa beras ke sekolah dan uang Rp 1000,00 untuk kegiatan amal, 

Konsumsi setiap hari untuk guru-guru di sekolah, dana, tenaga, ikut 

mengisi acara tapi biasanya yang mengisi acara khusus untuk laki-laki. 

6. Tidak pernah kan itu yang ikut laki-laki yang perempuan jarang saya juga 

tidak bisa,. 

7. Pernah, pas mau beli drum band masyarakat menjual beras bantuan dari 

pemerintah selama 3 bulan langsung dijualkan pak lurah, kemudian iuran 

untuk gedung perpustakaan tapi untuk ini seikhlasnya tergantung 

kemampuan tapi dikasih minimalnya berapa seperti itu nanti malah ada 

yang nyumbang seribu haha 

8. Peran yang lain diberikan oleh masyarakat itu memberikan rebana, dan 

kuda lumping tapikan itu di desa sudah ada tinggal diberikan ke sekolah 

kita tidak iuran lagi, untuk kuda lumping itu punya lek sayidin yang 

disumbangkan ke sekolah sekaligus melatihnya,.. 

9. Sudah lama sekali,,dari dulu mbak setau saya,.tidak keberatan biasa saja 

kita senang melakukannya 
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10. Ya pas hari Jum’at Kliwon untuk jimpitan, konsumsi setiap hari, yang lain 

menyesuaikan seperti untuk kegiatan peringatan 17 agustus, perpisahan dan 

yang lainnya 

11. Tidak pernah, mengkritiknya dibelakang..tidak berani mbak saya 

12. Tidak ada yang pasti yang saya bilang tadi 

13. Yang saya lihat sekarang sekolahnya semakin baik, baik gedungnya, anak-

anaknya, baik kualitasnya  

14. Baik  

15. Kendalanya di uang maklum saya Cuma pedagang, jadi ya begitu bisanya 

bantu terbatas.. kendala lainnya sekolahnya kadang tidak setuju kalau ada 

yang usul atau setuju tapi tidak dilakukan,. Pas drum band itu iya tapi tidak 

ndang dilakukan he 

 

I. Identitas Informan  

Nama  : Sayani 

Pekerjaan   : Petani 

II. Jawaban 

1. Iya ikut mbak dengan yang lainnya 

2. Ingin desa semakin maju kan bisa melalui sekolah yang baik dulu 

3. Harapannya dengan adanya sekolah yang baik desa semakin maju nantinya 

4. Iya keinginan sendiri itu karena masyarakat disini kepingin sekolahannya 

baik ya harus diusahakan bersama sekolah itu milik bersama 

5. Peran yang diberikan itu seperti memberikan bantuan untuk membeli alat 

drum band, rebana dan kuda lumping ,..membangun gedung 

perpustakaan,tenaga juga pas membangun sekolah 

6. Tidak saya belum pernah ikut, biasanya yang ikut itu pak Yaser, Ayali, 

Slamet Ikhsan banyak tapi saya tidak bisa bab agama kurang bisa untuk 

mengisi seperti itu,.untuk pelaksanaan terserah siapa yang bisa  tidak 

ditentukan dari sekolah.’ 
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7. Pernah, ya itu untuk membeli drum band dengan menggunakan uang beras 

jatah dari pemerintah, perpustakaan iuran seikhlasnya karena dibantu oleh 

komite juga.. 

8. Peran lain yang diberikan itu rebana dan kuda lumping, tapi untuk itu 

masyarakat tidak mengelurkan biaya kuda lumping itu punya pak sayidin 

kemudian diberikan kesekolah, kalau rebana itu punya desa yang diberikan 

oleh sekolah,…desa masih punya alat rebana  

9. Sudah lama, masyarakat disini sejak MI dibangun sudah memberikan 

perannya terutama peran konsumsi dan jimpitan peran paling pertama itu 

dan meminjamkan rumah untuk pembelajaran belum punya gedung soalnya 

dulu,.dirumah H.Rohmad dulu pertamanya. 

10. Disesuaikan dengan kebutuhan 

11. Kritik, tidak pernah ikut dengan sekolah saja 

12. Tidak ada yang pasti ya paling pas agustusan, perpisahan itu sudah pasti 

dari sekolahnya juga pasti,. ,.kita tinggal bantu saja dalam pelaksanaannya 

nanti, bantu ngurus keperluan menata panggung, tempat untuk lomba, 

seperti itu. Kalau pas agustusan yang perepuan buat takiran 2 bungkus 

perumah untuk konsumsi peserta karnaval. 

13. Banyak, khususnya di gedung sekolah dan kegiatannya semakin 

komplit,..kalau di bidang pelajaran saya kurang paham 

14. Baik mau mendengarkan usul dari masyarakat 

15. Kendalanya di ekonomi pasti mbak, ,.sekolahnya kadang-kadang lama 

memberikan keputusan membuat masyarakat lama memunggu,.tapi 

sekarang sudah tidak. 

 

III. Identitas Informan 

Nama    : Waluyo S, Pd.I 

Pekerjaan  : Guru 

Jawaban : 

1. MI Selopajang 02 dulunya merupakan sebuah madrasah biasa yang berdiri 

sekitar tahun 1973 dengan gedung di daerah sekitar rumah pak haji rohmat 
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sekarang, dulu mulai rintisan hanya terdiri dari 2 kelas yang merupakan 

gabungan dengan SD Wonorojo dan Gemuh. 

2.  Hampir semua yang ada di dukuh Blumbang. dari dukuh lain dukuh Jetak 

dan Gemuh tapi hanya berapa anak saja. karenakan di Selopajang Timur ada 

2 Sekolah SD dan MI jadi yang dekat dengan SD di dukuh siambat ya 

sekolahnya disana. 

3. Untuk pendidikan orang tua murid di sini mungkin hampir 95% lulusan 

SD/MI , untuk SMP hanya 4% yang 1% untuk SMA.  

4. Masyarakat sini kebanyakan ikut berperan semua kalau dalam hal ikut 

meramaikan acara seperti perpisahan, agustusan tapi kalau untuk masalah 

rapat hanya wali murid yang di undang,tapi ya sudah cukup banyak 

dibandingkan dulu yaa… 

5 a. datang semua, hanya sedikit yang tidak berangkat tapi biasanya setelah 

datang              mereka hanya diam, ada yang ikut memberikan usul tapi 

hanya segelintir orang. 

b. Jaman dulu kegiatan seperti pramuka untuk kegiatan di luar seperti 

JAMRAN (jambore ranting) itu masyarakat ikut membantu dana sukarela, 

tapi untuk sekarangkan sudah ada bantuan dari pemerintah yang bisa 

digunakan untuk kegiatan juga jadi masyarakat hanya menambahi dengan 

catatan melakukan penawaran dalam rapat terlebih dahulu.  

c. Dulu Sekolah ini kan berstatus terakreditasi C pada tahun 2006 dan 

sebelum akreditasi selanjutnya gedung MI ini di perbaiki dengan 

menggunakan dana dari pemerintah tapi khusus untuk gedung 

perpustakaan itu merupakan bantuan dari masyarakat melalui komite, ada 

yang mengusulkan kemudian setelah dana terkumpul kita bangun gedung 

perpustakaan tersebut. Alhamdulillah Sekolah ini tahun 2012 mendapat 

status akreditasi B. untuk peran tenaga  pada saat persiapan awal 

pembangunan itu ikut gotong royong tapi setelah hari berikutnya 

dikerjakan pekerja bangunan. 

d. Di sini ada tradisi peran dari masyarakat yang sudah sejak dulu peran 

konsumsi jadi masyarakat dan wali murid dibebani konsumsi untuk guru 
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setiap hari. Setiap hari itu 1 rumah dan 2 wali murid yang membawa 

makanan seikhlasnya. Kemudian jimpitan berupa beras setiap hari Jum’at 

Kliwon awalnya hasil jimpitan tadi digunakan untuk membiayai guru 

karena kan belum ada dana BOSS dan untuk kegiatan pembelajaran yang 

membutuhkan biaya kalau sekarang jimpitan digunakan untuk kegiatan 

keagamaan seperti pada saat membersihkan mushola secara bergilir 

membutuhkan alat kebersihan, atau untuk mengadakan acara lain 

pengajian misalnya/ diberikan kepada yang membutuhkan. 

e. Yang penting dalam menyampaikan jelas saja, dengan begitu bisa diterima 

dengan baik dengan catatan jelas. 

6. Dalam kegiatan ceramah keagamaan itu biasanya tokoh masyarakat yang 

mengisi, ada  juga dari masyarakat yang menginginkan untuk mengisi. 

7a.  Kalau ada siswa sakit selama sakitnya itu masih dalam kondisi biasa itu 

masih dalam tanggung jawab wali kelas yaa,.. tetapi jika siswa sakitnya 

parah itu biasanya wali kelas dengan anak-anak datang kerumah siswa 

tersebut. khusus siswa yang membolos 3 hari perwakilan dari guru akan 

datang ke rumahnya supaya tahu keadaan siswa tersebut. Kunjungan lain 

jika ada dari keluarga dari siswa yang meninggal dunia. 

b. Apabila dari pihak Sekolah membutuhkan bantuan maka di adakan 

pertemuan dengan wali murid dengan cara rapat, tapi apabila sifatnya ringan 

maka cukup dengan pemberitahuan lewat surat saja. 

8  a.   Tatap muka dalam rapat dan lewat surat. 

b. Kendalanya dari masyarakat, yang mengusulkan ide kepada  sekolah tapi 

mereka memaksa harus dilkakukan. Solusinya kita bekerja sama dengan 

komite dengan cara mendekatkan diri dengan tokoh masyarakat yang punya 

pengaruh sehingga bisa menerangkan kondisi sekolah. Lebih sulit 

menjelaskan dengan masyarakat sini karena pemahamnnya yang kurang ya 

itu tadi karena pendidikannya masih rendah.  

c. Jadwal yang ada dari sekolah yaa itu mbak untuk penyediaan konsumsi guru 

dan jimpitan pada hari Jum’at kliwon. 
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d. Mungkin dalam kehadiran rapat, dan tenaga karena dana kadanag Ada yang 

mengusulkan tapi jarang. 

9. Dari sejak MI ini berdiri tapi semakin kesini lebih meningkat/ lebih banyak 

yang ikut berperan. 

10 a. Mengingkat,  sekarang jumlahnya 136 

b. Tambahan gedung perpustakaan dengan bantuan dana dari masyarakat 

karena dana dari pemerintah digunakan  untuk renovasi 1 unit kelas pada 

tahun 2012 kemarin. 

c. Alhamdulillah meningkat, sekarang sudah mempunyai ekstrakurikuler drum 

band, rebana, pramuka dan kesenian kuda lumping. Untuk drum band 

merupakan bantuan dari masyarakat dana untuk membeli alatnya 

menggunakan beras bagi warga kurang mampu dari pemerintah selama 3 

bulan kemudian kekurangannya ditambah dari pengurus. Rebana juga 

merupakan bantuan dari masyarakat jadi masyarakat bersama-sama entah 

iuran atau bagaimana membeli alat rebana yang diserahkan kepada pihak 

sekolah untuk melatih anak-anak. Kuda lumping semua di berikan warga 

sini. 

d. Semakin erat kalau dilihat dari dulu dan sekarang. 

11  Sama sepeti yang telah dijelaskan yaitu melalui pengarahan. 

 

I. Identitas Informan 

Nama   : Umi Zulaekha, S. Pdi. 

Pekerjaan  : Guru 

Jawaban : 

1. Kira-kira sekitar tahun 1973 yang dirintis oleh H.Sugiyono (alm), H. 

Kumpul, H. Rohmad dan Pak Sa’udi, tapi mulai punya gedung sekolah itu 

sekitar tahun 1974. 

2. Banyak, hampir semua masyarakat sini yang punya anak umuran Sekolah 

Dasar disekolahkan di MI ini karena sini sekolah satu2nya yang dekat. 
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3. Seperti yang saya bilang tadi di masyarakat sini kebanyakan lulusan MI 

termasuk wali muridnya, kira-kira 10 % untuk yang melanjutkan sampai 

SLTP, SLTA dan juga Universitas. 

4. Seringnya ikut semua wali murid sini merata begitu istilahnya, emm 

,…yang bukan wali murid juga ikut. 

5. a.  Datang semua sedikit yang tidak datang biasanya mbak 

b. Pramuka itu biasanya uang untuk kegiatan yang kurang dalam 

pelaksanaan JAMRAN tapi di rapatkan terlebih dahulu, kalau untuk tujuh 

belasan menyiapkan konsumsi, penyiapan kegiatan oleh pemuda karena 

di gabung dengan acara desa,.. 

c. Bantuan untuk ektra disekolah seperti khususnya rebana, kuda lumping 

dan yang terakhir  ekstra drum band tidak lepas dari bantuan 

masyarakat yang mau merelakan tidak menerima bantuan beras dari 

pemerintah selama 3 bulan. Tapi untuk  kekurangan dibantu pihak 

komite dan sekolah. Kemajuan sekolah juga kemajuan kita bersama. 

d. Emm yang membuat beda dengan MI lain disini ada kewajiban 

membawa konsumsi untuk guru bagi masyarakat dan wali murid setiap 

harinya,..kemudian hari Jum’at membawa jimpitan berupa beras untuk 

kegiatan agama dan juga biasanya titip do’a untuk keluarga yang sudah 

meninggal dengan memberikan amal 1000 rupiah. 

e. Dapat di terima dengan baik tapi kadang tidak maklum ya orangnya 

kadang kurang paham atau bagaimana tidak mudeng  

6. Setau saya peran dari komite sekolah yang ikut membantu pembiayaan 

dana semisal ada kekurangan kalau dari warga sini jarang semisal tidak 

barengan..tenaga masyarakat yang laki-laki seringnya ikut. 

7    a. Pernah mbak pas itu murid saya ada yang tidak berangkat sekolah selama 

3     hari lebih kemudian saya dengan bu Indah datang ke rumahnya 

ternyata sakit akhirnya meninggal dunia ,..pihak sekolah tau setelah ada 

tetangganya yang bilang pas ketemu saya. 
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b. Untuk wewenang mengundang rapat dilakukan dengan musyawarah 

dulu , bukan wewenang sepihak tapi biasanya untuk membahas sesuatu 

dengan mengundang rapat wali murid. 

8     a.   Langsung rapat 

b. Paling tadi mbak keterbatasan warga masyarakat dalam ekonomi dan 

pemahaman karena pendidikan yang masih rendah. 

c. Yang terjadwal itu dalam membawa konsumsi tadi dan jimpitan, yang 

lain tidak tentu tergantung. 

d. Yang terjadwal pasti sering dilakukan ,..rapat mungkin mbak 

9. Dari dulu,.memang warga blumbang seneng sekolahnya semakin baik. 

10 a. Jumlahnya stabil mbak sekitar 130an entah itu kurang atau lebihnya 

sekarang 136 anak. 

b. Semakin rapi dan tambahan gedung perpustakaan dari masyarakat dan 

komite sampai pak sa’udi anggota komite rela menjual pohon sengon 

demi menambah dana pembangunan gedung perpus itu. 

c. Meningkat itu jelas karena setelah masyarakat berperan semakin banyak 

dapat membuahkan hasil yang tadinya terakreditasi C jadi bisa naik ke B. 

itu sudah mencerminkan adanya peningkatan di bidang pendidikan bukan 

 

d. Semakin bagus yang penting harus pintar menjaga komunikasi 

11. Eksternal tadi dari masyarakat kadang kurang bisa menerima keputusan dan  

ngomongnya di belakang, klau internalnya alhamdulillah tidak ada ,.. 

Untuk penyelesaiannya melalui rapat antara komite dan sekolah kemudian 

dilanjutkan sekolah kepada wali murid. 

 

I. Identitas Informal 

Nama    : Darim (ketua komite) 

Pendidikan Terakhir : SLTP  

Pekerjaan  : Perangat Desa 

Jawaban  
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1. Ikut mbak tentunya kan komite juga bagian dari Sekolah, dari anggota 

komite sekolah juga kadang membantu menjadi donator dalam 

pembangunan atau kegiatan sekolah jika ada kekurangan dana bantuan dari 

pemerintah karena kebutuhan sekolah banyak. komite juga dalam setiap 

kegiatan ikut menyumbang pikiran dalam rapat komite dan Sekolah seperti 

pada saat ada masukan dari masyarakat untuk membeli drumb band agar 

tidak meminta dana terlalu banyak kepada masyarakat maka komite dan 

para guru mencari solusinya bersama. 

2a. Iya dalam hal tertentu saja seperti dalam persiapan suatu kegiatan tetapi 

kalau dalam hal belajar mengajar itu kan sudah menjadi kewajiban guru 

komite hanya dalam kepengurusan diluar itu.  

b. Biasanya kita mengadakan rapat bersama dengan pihak sekolah  jika terjadi 

seperti itu ada salah satu pihak yang harus mengalah karena kalau tidak 

begitu susah namanya juga manusia. Syukur kalau kita bisa mencari jalan 

tengah dan disepakati bersama. 

c. Kalau peran komite sekolah lebih ke setiap perencanaan kegiatan dan 

bangunan saja mbak, dana apabila ada tapi sangat jarang yaa saya juga 

hanya petani. 

3. Sudah, sering dari masyarakat kadang mengeluh, mengusulkan sesuatu 

melalui komite sekolah kemudian saya dan yang lain sepakat mengadakan 

rapat bersama pihak sekolah/guru untuk membahas masalah atau ide tersebut. 

Tapi kalau yang diusulkan  itu sangat ringan ya cukup saya yang 

menjawabnya. Orang desa biasanya sedikit-dikit mengeluh  

4 a.  Ada, Seperti pada perayaan tujuh masyarakat mengusulkan bersedia 

menyiapkan konsumsi bagi peserta karnaval yang terdiri dari murid, wali 

murid dan warga desa sini yang ikut merayakannya dengan setiap rumah  2 

bungkus nasi seadanya. Serta biasanya mereka justru iuran untuk 

menyempurnakan acara tersebut karena gabungan,.Alhamdulillah setiap 

tahunnya selalu merayakan kecuali saat bulan puasa. kegiatannya diganti 

saat malam hari dengan pawai obor. 
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b. Ya tentunya saya menanggapi dengan baik selama hal yang diusulkan itu 

positif dan mendukung kemajuan sekolah. 

c. Mengadakan rapat bersama-sama guru untuk menyalurkan usul dari 

masyarakat dan mengambil keputusan bersama. Kemudian hasil yang 

diperoleh biasanya di sampaikan lagi kepada masyarakat oleh pihak sekolah 

melalui rapat wali murid. 

5 a. Ada, Internal dari pihak sekolah menganggap ide/masukan dari masyarakat 

kurang sesuai dengan kebutuhan sekolah dan eksternal, masyarakat 

menganggap apresiasi mereka mampu memajukan sekolah tanpa melihat 

potensi sekolah. Seperti pada masalah pengusulan drum band oleh warga 

sebenarnya… pada saat itu pihak sekolah sudah merespon usulan dari warga 

tentang ide untuk membelikan alat drum band bagi sekolah, tapi mereka 

salah arti dengan sekolah karena sekolah belum memberikan keputusan. 

Kita sudah melakukan rapat tapi karena banyak yang di bahas jadi belum 

sempat menemukan solusi supaya tidak terlalu banyak membebani warga 

mereka juga kebanyakan dari golongan kurang mampu. 

b. Mempertemukan kedua pihak dalam membahas ide dan memberi pengertian 

kepada warga agar sekolah bisa semakin maju. 

6. Kemajuannya sekarang gedungnya sudah bagus punya perpustakaan, 

mempunyai ekstra rebana, kuda lumping dan yang terbaru drum band, anak-

anaknya semakin pintar walaupun sekolahnya di desa bisa menang  lomba 

yang di tingkat kecamatan dan kabupaten.  

7. Harapannya ya masyarakat selalu memberikan dukungan terhadap sekolah 

sehingga desa menjadi lebih maju karena mempunyai sekolah yang baik 

dengan cara tetap mempertahankan peran yang sudah berjalan dari dulu. 

8. Dengan adanya kemajuan zaman peran dari masyarakat semakin berkembang. 
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I. Identitas Informan 

Nama        : H. Kumpul (sekretaris komite) 

Pendidikan       : D3 

Pekerjaan       : PNS 

Jawaban :  

I. Yang namanya komite harus ikut berperan ,…walaupun kadang ada yang 

tidak ikut berperan istilahnya kurang aktif.  Tapi banyak yang ikut. 

2. a.   Iya dirundingkan bersama, menyangkut yang perlu dibicarakan  

b.  Alhamdulillh sejauh ini tergolong jarang adanya hal seperti itu, tapi jika 

ada selalu kita adakan rapat demi kebaikan bersama. 

c. Peran penyelesaian usulan dan kritik dari masyarakat.  

3. Sejauh ini sudah sering dilakukan. 

4    a. Iya banyak hampir semua,.. karena warga sini juga menyediakan konsumsi 

bagi guru yang wali murid ikut semua kecuali yang jauh, walaupun dulu 

pada awalnya dari pihak pengurus yang mengusulkan tapi sampai 

sekarang masih berjalan. Karena jaman dulu guru susah datang berjalan 

kaki kasian belum dapat gaji juga  kita sepakat untuk membiayai guru 

dengan uang jimpitan dikumpulan setiap bulan. Sekarang juga masih 

berjalan tapi dipergunakan untuk yang lain. 

b. Bersyukur adanya dukungan dari masyarakat 

c. Memberi tahu kepada salah satu pihak sekolah melalui kepala sekolah 

atau guru yang lain , apabila itu perlu dirapatkan kita mengadakan rapat 

bersama.  

5  a.   Kendalanya masyarakat di sini sering keras kepala mbak, suka 

memaksakan kalau sudah menginginkan sesuatu. Susah untuk di kasih 

tau tidak sabaran tapi kita harus bisa mengerti dengan keadaan itu. 

b. Untuk menyelesaikannya biasa kita beri penjelasan lewat rapat wali 

murid. 

6. Semakin baik sekarang sudah akreditasi B, muridnya semakin bagus dalam 

akademik, ekstra sudah cukup komplit segi bangunan juga bagus. Banyak 

kemajuannya. 
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7. Selalu berkembang saja jangan terlalu menuntut dengan sekolah,…itu saja 

sudah bagus tapi susahnya minta ampun. Ya yang namanya mengatur 

keinginan orang banyak kan istilahnya begitu,..satu orang ingin ini yang satu 

itu ,…sekolah repot haha 

8. Justru semakin kesini semakin baik,..pengalaman dari yang mereka lakukan 

jadi tau manfaatnya ikut andil di MI. 

 

I. Identitas Informan 

Nama    : Badriyah 

Pendidikan Terakhir : SLTA 

Pekerjaan                         : Guru TK  

Jawaban : 

1. Pendidikan itu penting untuk masa depan anak saya, ya sangat penting 

2. Paling ya memberikan contoh hal – hal yang baik saja dan mengajarkan PR 

yang belum di pahami anak saya jika ada 

3 a. Pernah, kegiatan seperti memberikan konsumsi bagi guru setiap hari yang 

ditentukan oleh sekolah seikhlasnya. 

b. Jimpitan dan konsumsi rutin itu 

c. Pernah mbak, paling kalau semisal di minta iuran untuk ketrampilan siswa 

kan kadang butuh beli bahan begitu 

4. Pemuda sini paling mbak, ya bantu – bantu menyiapkan acara tujuh belasan 

perpisahan sekolah pendidikan terakhir SD SMP banyaknya. 

5. Pernah, saya usul dengan yang lain untuk membuat grup drum band tapi 

prosesnya lama sampai taunya tidak di urus dengan sekolah kadang begitu 

mbak. 

6. Kalau sekolah baik masa depan anak saya menjadi lebih baik dari saya, bisa 

menjadi manusia yang berguna jadi polisi kalau bisa mbak. Desanya juga jadi 

lebih baik, rame dengan kegiatan anak sekolah. 

7. Tambahnya yang saya liyat ya semakin bagus, sarana dan prasarana menjadi 

lebih baik, kegiatan belajar mengajar lancar, mempunyai ekstra drum band 

dan rebana. 
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8. Pak Durrahman, biasa mengisi acara pengajian rutin jum’at kliwonan sama 

pak Yaser giliran kadang juga yang mau mengisi bisa bilang dengan guru. 

Perangkat desa ikut membantu pelaksanaan tujuh belasan seperti 

menyediakan konsumsi, tenaga. 

9. Ya intinya semakin baik saja mbak, dan tetap menjaga hubungan yang baik 

dengan warga masyarakat dengan membicarakan segala kegiatan disekolah 

dengan wali murid jadi jelas dan enak semua ngoten mbak. 

II. Peran yang diberikan oleh masyarakat kepada MI Selopajang 02 

1   a.  Pernah, memberikan dana sama mendampingi anak kalau ada acara 

pramuka, karnaval. 

b. Ya kalau ada undangan saya datang mbak, yang pasti rapat pas awal tahun 

sama membahas kalau ada kegiatan pramuka di kecamatan JAMRAN. 

c. Pernah, mengantarkan surat ijin ketika anak saya sakit 

d. Pernah, ketika anak suka main nilainya jelek saya menemui wali murid 

untuk meminta bantuan untuk menasehati anak saya. Tanggapannya baik, 

guru membantu menasehati anak saya soalnya lebih manut di kandanni 

gurunya mbak dari pada sama saya susah. 

e. Bantuan biaya untuk JAMRAN tapi ya melalui tawaran di rapat sekolah jadi 

tidak apa-apa mbak jelas untuk apa begitu, demi kelancaran kegiatan ya 

tidak apa-apa, iuran ketrampilan. 

f. Tidak pernah, suami saya ikut gotong royong membantu pembangunan 

sekolah pas sekolah dibenerin dengan masyarakat disini. 

g. Membuatkan konsumsi di bagi biasanya per rumah berapa bungkus begitu 

mbak, di acara tujuh belasan apalagi ya paling ikut meramaikan acara yang 

di adakan sekolah. 

2  a. Iya pernah saya kan dulu guru MI Selopajang sebelum di TK mbak ,..jadi ya 

kalau ada yang kurang pas gurunya tidak masuk saya yang mengganti, tapi 

kalau TK sudah selesai kegiatan belajarnya.  

b. Iya tentu kalau itu kewajiban sebagai orang tua kan hee 

c. Menerima dengan baik dan mendukung program sekolah selama program 

itu baik dan jelas. 
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d. Pernah , kalau yang istirahat mengganggu murid TK yang sedang belajar 

e. Pada saat gedung sekolah di bangun rumah saya digunakan untuk belajar 

kelas 6 karena kondisi kelas belum bisa dipakai untuk belajar mengajar 

selama hampir 2 bulan,. Dulu pas belum punya gedung juga memakai 

rumah warga pak rohmad. 

3   a.  Melalui komite kadang langsung ke gurunya tergantung kepentingannya 

saja  

b. Ada, seperti yang saya bilang tadi membawa konsumsi guru giliran saya 

setiap hari rabo pon sehari hari 2 orang, berbeda dengan jadwal 

masyarakat ada sendiri, membawa jimpitan berupa beras setiap jum’at 

kliwon dan uang Rp 1000,00 untuk amal. 

4 a. Paling ya iuran dana untuk tambahan kegiatan, kalau tenaga paling pada 

saat mendirikan tenda kadang ikut bagi bapak-bapak yang ikut 

mengantarkan anaknya di lokasi tapi tidak semua hanya sebagian saja. 

b. Satu minggu sekali untuk ekstra, ekstra drum band hari saptu, untuk 

pramuka setiap hari jum’at. Optimal saja hee 

5. Tahlil di tempat warga setiap ada warga yang meninggal dunia, 

membersihkan tempat ibadah secara bergilir kalau ada jam kosong, pada 

saat menjelang peringatan HUR RI membersihkan lingkungan luar sekolah 

bersama-sama warga, membacakan do’a untuk keluarga siswa setiap Jum’at 

kliwon dengan membayar per orang 1000, kegiatan zakat di lakukan di 

sekolah diterima pihak sekolah kemudian di bagikan kepada masyarakat 

yang kurang mampu. 

6. Responnya baik 

7. Kendalanya ya di ekonomi mbak hahaha kadang pas tidak punya uang 

 

I. Identitas Informan 

Nama    : Abdurrochman 

Pendidikan Terakhir : MI 

Pekerjaan              : Petani 
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Jawaban : 

1. Pendidikan adanya di sekolah untuk menuntut ilmu 

2. Memberikan contoh yang baik setiap harinya 

3. Supaya pintar, bisa cari kerja yang layak 

4  a. Kalau saya bantu tenaga gotong royong pas ada acara atau saat 

pembangunan kelas baru. 

b. Kegiatan yang wajib yang sering ? jimpitan dan konsumsi kan setiap hari 

c. Iuran dengan wali murid yang lain kalau warga sini menginginkan 

program baru seperti bantuan rebana dan drum band. Semua di gotong 

bareng-bareng. 

5. Kalau diminta bantuan anak muda sini pasti mau apalagi yang minta dari 

sekolah. 

6. Apa yaa, dulu tapi ide membeli alat drum band saya yang mengusulkan 

masyarakat yang mengingkan kemudian sekolah menyetujuinya. 

7. Anak saya sekolah disana, ya seneng juga kalau sekolahan tambah bagus. 

desanya rame semenjak sekolah sini punya kegiatan macem-macem.. 

8. Sudah maju sekali dulu bangunannya saja masih jelek 

9. Banyak, ya macam-macam kaitannya dengan penyiapan acara, mengisi 

pengajian tokoh masyarakat juga pengurus jadi seringnya ikut bantu. 

10. Lebih baik dari sekarang 

II. Peran yang diberikan oleh masyarakat kepada MI Selopajang 02 

1   a. Ikut kegiatan yang bisa membuat lebih maju sekolah membantu 

semampunya. 

b. Sering datang. Yang di bahas tergantung rapat apa di suratnya. Tidak tentu 

c. Pernah, dengan wali murid yang lain menanyakan usulan drum band yang 

di tunda. 

d. Selama ini belum 

e. Pernah, namanya anak sekolah pasti kebutuhannya bnyak jadi kalau 

sekolah minta bnatuan kepada wali murid itu karena biayanya kurang. 

f. Pernah, pas pembangunan sekolah tapi setelah ke sawah. 
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g. Iuran pramuka untuk kemah dan ketrampilan. Bantu acara 17 Agustus itu 

buat bungkusan nasi untuk makan orang yang ikut karnaval. 

2   a. Tidak pernah 

b. Pernah memberi contoh yang baik .. 

c. Kalau kurang baik harus di protes, kalau baik  di dukung 

d. Iya  

e. Tidak 

3  a. Lewat anak untuk iuran yang ringan , kalau besar saya kasihkan sendiri 

takut kalau hilang. Seperti untuk iuran gedung perpustakaan dan drum 

band. 

b. Kurang tahu, jadwalnya rapat itu sering tapi tidak pasti waktunya 

4  a. Bantuan yang diberikan iuran untuk membeli alat drum band, perpustakaan, 

pramuka dulu iya sekarang sudah tidak lagi sudah itu saja tapi digotong 

bersama dengan masyarakat disini. 

b. Iya sudah baik waktunya 

5. Kalau anak MI sini ikut memberikan zakat kepada orang yang tidak mampu, 

gotong royong pada saat acara agustusan membersihkan jalan di perintah 

gurunya. Yang lain saya tidak tau 

6. Baik, tapi kadang lama dalam memberikan keputusan. 

7. Kendalanya kadang sekolah kurang memberi keputusan yang jelas dengan 

usul yang di berikan warga  selain itu kendala di uang. 

 

I. Identitas Informan 

Nama  : Kusniah 

Pendidikan Terakhir : MI 

Pekerjaan : Buruh 

Jawaban : 

1. Pendidikan itu penting menurut saya, karena orang yang pendidikannya 

kurang nantinya susah cari kerja seperti saya Cuma lulus MI. Menyesal tapi 

mau sekolah lagi sudah telat tua,.. tidak ada biaya juga. 
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2. Mengajari PR dari sekolah kadang kalau tidak mau ngaji di luar ya saya yang 

ngajari. . sedikit-dikit itu saja dulu pas saya kerja di Jakarta anak dirumah 

sama neneknya.,..sebisanya saya kalau sekarang. 

3. Supaya tau ilmu dan bisa jadi orang yang sukses pastinya namanya orang tua 

kepingin yang terbaik untuk anaknya. 

4  a. Kegiatan yang di ikuti yah rapat, setiap ada acara di sekolah yang wali 

murid di   undang.. ,.bantu semampunya saja.  

b. Yang wajib tidak ada paling rapat,..adanya kegiatan untuk siswa tapi yang 

ngurusi orang tuanya begitu ,,yang rutin ya paling kalau giliran bawa 

makanan untuk guru sama jimpitan setiap hari Jum’at Kliwotn. Yang ikut 

kebanyakan perempuan untuk kegiatan ini tapi masyarakat juga ikut yang 

tidak wali murid di MI. 

c. Kalau semua bantuan untuk sekolah pastinya ikhlas, ,..yang bantu 

keinginan masyarakat yah itu mbak untuk beli alat dram bund, membuat 

perpustakaan, rebana ,.tapi gotong bersama masyarakat disini. 

5. Ada, kalau ada acara besar didesa kaya peringatan 17 Agustus 

6. Tanggapannya ya selalu baik, tapi yang mengusulkan bareng-bareng pas rapat 

pak Abdurrahman mengusulkan untuk membeli drum band katanya itu usul 

dari masyarakat  tapi prosesnya lama., 

7. Sekolahan maju anak juga ikut maju semakin terjamin kelulusannya pas ujian 

bisa nerusin SMP paling tidak. 

8. Ya maju mbak dulu pas saya sekolah di sana masih jelek gedungnya,  

punya drum band, rebana.. perpisahan juga rame, masyarakatnya ikut seneng 

jadinya. 

9. Semua tokoh masyarakat ikut bantu sepertinya majunya,.. yang sering pak 

darim, pak sa’udi sama pak H.Kumpul.,.lainnya kadang-kadang kliyatan,. 

Mungkin saya yang tidak tau,.  Pak lurah masih muda kurang bisa mengatur 

juga orange seringnya kalau masalah MI manut sama pengurus. 

10. Tambah maju dari sekarang 

 

II. Peran yang diberikan oleh masyarakat kepada MI Selopajang 02 
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1  a.  Seperti tadi yang saya bilang. 

b. Sering kalau rapat saya yang berangkat  

c. Pernah sekedar konsultasi saja 

d. Pada saat anak saya tidak mau potong rambut padahal sudah panjang. 

Terus saya bilang sama wali kelas bu Indah. Besoknya pulang sekolah 

anak saya minta potong rambut tidak tau dibilangi apa sama bu guru. 

e. Pernah tapi jarang,.paling kalau untuk iuran untuk kegiatan kesenian 

,.Kemah di blado tapi tidak semua tambahan saja kita nek semua ya berat 

soalnya. . 

f. Laki-laki biasanya  

g. Kalau perempuan biasanya untuk kegiatan seperti itu semua membantu  

buat takiran makanan untuk orang-orang karnavalan ,. Kalau ada 

pengumuman ya bayar iuran kegiatan juga tapi kalau tidak ya tidak. 

2  a.  Tidak pernah 

b.  Nyontohin yang baik-baik saja kalau anak dirumah 

c. Tidak protes kalau baik , tapi kalau sekolah ya baik ya mesti  

d.  Tidak pernah 

e. Tidak,.saya tidak bisa apa-apa 

3  a.  Lewat anak saya kadang langsung sama gurunya kalau  banyak takutnya 

kalau lewat anak saya tidak sampai ke gurunya , anak-anak suka ngawur. 

b. Kalau jadwal tetap cuma bawa makanan ke sekolah itu sama jimpitan 

lainnya ikut jadwal sekolah 

4  a. Kegiatan ekstra ada, bantuannya tadi awal pas mau beli alatnya sekarang 

sudah tidak . 

b. Jum’at dan saptu ,optimal 

5. Zakat ada, bersih –bersih mushola nyapu jabutin rumput di depan situ.. 

jadwalnya saya tidak memperhatikan he 

6. Baik ,karena guru yang mengajar disini juga sudah lama kenal dengan 

masyarakatnya. Ibu umy itu dari saya sekolah sampai sekarang. 
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7. Kendalanya apa ya di biaya,..maklum sekarng susah cari uang, untuk makan 

sehari-hari saja susah tapi karena kepingin anak saya sekolah sampai tinggi ya 

di niatti buat bantu sebisanya.  
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Lampiran 4. Pedoman dokumentasi 

PERAN MASYARAKAT  DALAM MEMAJUKAN PENDIDIKAN DI 

MADRASAH IBTIDAIYYAH SELOPAJANG 02 KECAMATAN BLADO 

KABUPATEN BATANG 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Dalam penenlitian ini peneliti akan mendokumentasikan (foto) gedung 

sekolah MI Selopajang 02 Kecamatan Blado. 

2. Dalam penelitian ini peneliti akan mendokumentasikan (foto) saat 

melakukan wawancara dengan Masyarakat/wali murid di Desa Selopajang 

Timur Kecamatan Blado. 

3. Dalam penelitian ini peneliti akan mendokumentasikan (foto) saat 

melakukan wawancara dengan Kepala sekolah/guru MI Selopajang 02 di 

Kecamatan Blado. 

4. Dalam penetian ini peneliti akan mendokumentasikan (foto) saat 

melakukan wawancara dengan Komite Sekolah MI Selopajang 02 di 

Kecamatan Blado. 

5. Dalam penelitian ini peneliti akan mendokumentasikan (foto) tentang 

kegiatan di masyarakat yang berkaitan dengan peran masyarakat dalam 

memajukan pendidikan di MI Selopajang 02 Kecamatan Blado. 

6. Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data tentang dokumen-

dokumen yang bersangkutan dengan program peran dari masyarakat untuk 

memajukan pendidikan di MI Selopajang 02 apabila ada. 
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Lampiran 5. Hasil dokumentasi 

Gambar 1. Gedung MI Selopajang 02  

(Sumber : Dokumentasi pribadi, 29 Mei 2013) 

 

Gambar 2. Pembangunan gedung MI Selopajang dengan bantuan masyarakat 

(Sumber : Dokumen MI Selopajang 02) 
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Gambar 3. Peran masyarakat dalam memenuhi undangan rapat dalam membahas 

persiapan ujian nasional 

(Sumber : Dokumentasi MI Selopajang 02) 

 

 

Gambar 4. Peran Masyarakat dalam meramaikan acara perpisahan kelas V1  

(Sumber : Dokumentasi MI Selopajang 02) 
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Gambar 5. Wawancara dengan Masyarakat Desa Selopajang Timur/ Wali murid 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 1 Mei 2013) 

 

Gambar 6. Wawancara dengan Komite Sekolah mengenai peran Masyarakat 

(Sumber : Dokumentasi pribadi, 5 Mei 2013) 
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Gambar 7. Komite sekolah saat membahas masalah sekolah bersama guru 

(Sumber : Dokumentasi MI Selopajang 02) 

Gambar 8. Peran masyarakat dalam acara HUT RI 

(Sumber : Dokumentasi MI Selopajang 02) 
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Gambar 9. kegiatan siswa setiap hari jum’at kliwon di masjid terdekat dalam 

membacakan doa pada keluarga yang sudah meninggal 

(Sumber : Dokumentasi MI Selopajang 02) 

 

Gambar 10. kerja bakti siswa membersihkan masjid untuk mengalihkan kegiatan 

apabila ada jam kosong 

(Sumber : Dokumentasi pribadi, 4 Mei 2013) 
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Gambar 11. Pengumpulan Jimpitan berupa beras setiap hari Jum’at Kliwon  

(Sumber : Dokumentasi MI Selopajang 02) 

 

Gambar 12. Wawancara dengan salah satu guru MI Selopajang 02 

(Sumber : Dokumentasi pribadi, 29 April 2013) 

 


