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        BAB V 

        PENUTUP 

 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan selama 2 bulan 

tentang bentuk aktivitas POMG di SDIT Nurul Fikri Banjarmasin, Maka penulis 

akan menyimpulkan sesuai fakta yang sudah dilakukan yaitu: 

Adanya pertemuan orangtua murid dan guru dan adanya komunikasi 

antara guru dan orangtua wali murid yang bertujuan sebagai wadah yang dapat 

dimanfaatkan untuk mendiskusikan, mengevaluasi dan mencari solusi dari 

persoalan-persoalan yang ada Hal itu dilhat dari perkembangan anak-anak sehari-

hari saat disekolah bersama gurunya ataupun saat dirumah ketika bersama orang 

tua membawa dampak yang positif. Terutama dari segi aspek perilaku dan 

akademiknya. 

Adapun terdapat 2 kendala karna kurang adanya kesadaran dari orangtua 

serta faktor kesibukkan orang tua terhadap aktivitas POMG dapat terselesaikan 

dengan baik. Hal ini dilihat dari cara guru dalam menyikapi masalah tersebut, 

dengan melakukan komunikasi dengan para orang tua melalui via telepon untuk 

mendiskusikan tentang perilaku anak baik di sekolah maupun di rumah. Selain via 

telepon, guru juga melakukan home visit atau berkunjung kerumah orang tua anak 

untuk melihat keadaan lingkungan rumahnya dan mencari solusi dari persoalan 

yang ada. 
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Jadi, Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut tentang aktivitas POMG di 

SDIT Nurul Fikri Banjarmasin maka dapat dikatakan kategori sangat baik. Karena 

dilihat dari 2 aspek tersebut sudah dijalankan dengan sebagaimana mestinya dan 

berjalan dengan baik. Begitupun dengan adanya kendala yang dihadapi guru dan 

orang juga dapat terselesaikan dengan baik. 

 

B. Saran-Saran 

Dari pemaparan mengenai POMG , maka ada beberapa hal yang dijadikan 

saran dan masukan, sebagai berikut. 

1. Bagi pihak guru harus lebih meningkatkan dalam memberikan motivasi 

kepada anak didik agar lebih rajin dalam melakukan kewajiban ibadah 

baik disekolah maupun dirumah. Selain itu, para guru harus lebih sabar 

dan bijaksana dalam menghadapi anak didik dan orang tua dalam menjalin 

serta meningkatkan kerjasama POMG anak didik, serta selalu 

menghimbau bahwa kepentingan anak dan perhatian orang tua itu paling 

utama. 

2. Orang tua sangat berperan besar dalam pengawasan segala aktivitas saat 

berada dirumah. Oleh karena itu, diharapkan orang tua semakin menyadari 

akan arti pentingnya membina sikap anak sejak dini, menyadari akan 

kepentingan perhatian pada anak itu yang utama serta semakin mempererat 

jalinan kerjasama dengan pihak sekolah khususnya guru demi kebaikan 

bersama. 

 



       64 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, Jakarta. Rineka Cipta 1999. 

Abu Tauhied, Beberapa Aspek Pendidikan Islam, Yoqyakarta. Fak 

Tarbiyah IAIN                                                Sunan Kalijaga, 1990. 

Amir Daien Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan, Surabaya. Usaha 

Nasional, 1973. 

Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, Yoqyakarta. Pustaka 

Pelajar, 1996. 

Chulsum, Umi dan Windy Novia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya. 

Kashiko, 2006. 

Ilyasin, “Sekolah Islam Terpadu: Potret Pengembangan Kurikulum Untuk 

Peningkatan Mutu Pendidikan” Jurnal Ilmiah Manahij. Vol. 1, No. 1, Mei 

2008. 

M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, Bandung. 

Rosda Karya, 1994. 

Purwanto M. Ngalim, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, Bandung. Remaja 

Rosdakarya, 2004 

Sardiman, A.M. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta. Raja 

Wali, 1990. 

Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya, Jakarta. 

Rineka Cipta, 1991. 

Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, Jakarta. Rajawali, 1989. 

Suryosubroto, Hubungan Sekolah dengan Masyarakat (School Public Relation), 

Jakarta. Rineka Cipta, 2012. 

Syarbini, Amirulloh. Buku Pintar Pendidikan Karakter, Jakarta. Prima, 2012 

W. S. Winkel, Psikolgi Pendidikan daan Evaluasi Hasil Belajar, Jakarta. 

Gramedia, 1984. 

Zuhairini, dkk, Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta. Dirjen Bin. Baga 

Islam. Depag. R.I, 1986.  



       65 

 

 

 

http://www.kompasiana.com/ukimkomarudin/perananpomgdisekolah_54

f6cfa0a3331118158b46c7. Diunduh pada tanggal 04 september 

2015 

http://www.organisasi.org/1970/01/artisingkatanpomgkepanjangandaripo

mgkamus-akronim-bahasa-indonesia. Diunduh pada tanggal 04 

september 2015 

 

 

 

 

http://www.kompasiana.com/ukimkomarudin/perananpomgdisekolah_54f6cfa0a3331118158b46c7
http://www.kompasiana.com/ukimkomarudin/perananpomgdisekolah_54f6cfa0a3331118158b46c7

