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Bapak Kepala Sekolah 

SMAN 2 Bandung 

 

Assalamu’alaikum warah matullah wabarakatuh 

 

Teriring salam sejahtera semoga Allah limpahkan kepada Bapak beserta seluruh guru dan tenaga 

kependidikan di SMAN 2 Bandung.   

 

Sehubungan dengan beberapa laporan yang disampaikan oleh orang tua/wali kelas X, kami 

bermaksud menyampaikan beberapa rekomendasi untuk bersama-sama menciptakan ekosistem 

pendidikan yang mendukung tumbuh kembang anak-anak di SMAN 2 khususnya kelas X.  

 

Beberapa hal yang perlu segera ditangani bersama adalah:  

 

1. Ada beberapa guru yang belum baik dalam mendidik, misalnya: 

a. Seringkali hanya memberikan catatan (mengajar seadanya dan hanya berusaha memenuhi 

target minimal dari capaian yang diharapkan dalam proses belajar mengajar tanpa 

mempertimbangkan partisipasi peserta didik), b. Ada guru yang semangat mengajar tetapi masih 

menggunakan metode lama yang menganggap peserta didik sebagai obyek. Beberapa anak-

anak  merasa hanya menjadi pendengar dan tidak mendapatkan tanggapan yang baik ketika 

menyampaikan pertanyaan atau masukan perbaikan, misalnya pada pelajaran Bahasa Inggris 

dan  Matematika, dan c. Ada guru yang  menggunakan sebagian waktu istirahat untuk mengajar 

sehingga waktu istirahat anak didik berkurang. 

 

2. Adanya kekhawatiran orang tua/wali murid terhadap nilai anak-anak dalam raport. Masih 

memerlukan klarifikasi karena belum yakin nilai yang diberikan menunjukkan kemampuan anak 

yang sebenarnya. Misalnya nilai agama di kelas tertentu, matematika peminatan, fisika praktik 

dll banyak yang di bawah kkm 

 

3. Adanya perbedaan nilai yang sangat besar di antara kelas X MIPA untuk mata pelajaran yang 

sama, misalnya Matematika peminatan, agama, dan  fisika. Orang tua/wali khawatir hal ini akan 

berdampak pada keikutsertaan anak-anaknya dalam kuota undangan ke PTN nanti. Untuk 

pelajaran yang sama beberapa kelas nilainya bagus, tetapi beberapa kelas yang lain kurang 

bagus. Begitu juga dengan  materi pelajaran yang disampaikan. 

 

4. Komunikasi orang tua dengan guru belum berjalan lancar, misalnya   terkait buku pelajaran, 

atau situasi khusus ketika ada demo angkot dst. Relasi guru-orang tua pada umumnya baru 

digunakan untuk kepentingan-kepentingan administratif anak, seperti membayar uang sekolah, 

buku (disini buku juga belum sepenuhnya), terima rapor, atau bila anak bermasalah di 

sekolah.  Perlu kesadaran bersama, baik dari guru maupun orangtua untuk bertemu secara rutin 



mendiskusikan perkembangan akademik anak dan penguatan pendidikan karakter anak di 

sekolah maupun di rumah.  

 

5. Beberapa kegiatan ekstra kurikuler menyita waktu anak dan terkesan tidak dalam pantauan 

dari sekolah sehingga senioritas mengemuka, anak-anak kelas X yang mengikuti kegiatan 

tersebut merasa takut untuk pindah atau mengundurkan diri. 

 

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami, paguyuban orang tua kelas X menyampaikan 

beberpa rekomendasi berikut: 

 

Sekolah sebagai salah satu tempat komunitas peserta didik beradaptasi sangat memerlukan 

perhatian besar sbb.: 

 

1. Guru sebagai garda terdepan dalam mengawal pendidikan mempunyai tugas yang berat, 

namun bernilai ibadah diharapkan mampu menjadi contoh yang baik dalam proses pendidikan 

dan menjadikan orangtua mitra dalam penguatan pendidikan karakter anak: a. Perlu segera 

mencari penyebab dan solusi untuk mendorong guru mengelola kelas dengan lebih baik dan 

tanggap terhadap perubahan kebutuhan belajar anak; b.  Memastikan kualifikasi pendidikan guru 

yang  bersangkutan benar-benar sesuai dengan mata pelajaran yang menjadi tanggung jawab ybs; 

c. Memberi kesempatan kepada orang tua yang kompeten untuk membuka kelas inspirasi bagi 

guru mata pelajaran yang bersesuaian mengembangkan inovasi dalam pembelajaran; d. 

Mengeluarkan kebijakan agar guru-guru yang profesional memanfaatkan tunjangan profesi untuk 

mengikuti peningkatan kompetensi guru yang baik di dalam dan/atau di luar sekolah secara 

berkelanjutan; e. Orang tua dan sekolah bersama-sama mendorong guru agar mampu 

membangun  komunikasi yang baik  untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran   yang menyenangkan yang membuat peserta didik aktif mengembangkan potensi 

dirinya; f. Penegakan disiplin positif bagi guru maupun peserta didik agar dapat memanfaatkan 

waktu belajar secara optimal dan tidak mengurangi hak anak untuk beristirahat. 

 

2. Perlunya mendukung.pengembangan  inovasi guru agar materi ajar dapat diterima oleh anak 

didik dengan baik (Dibuktikan dengan nilai ulangan/ujian yang baik, yang dilaksanakan dan 

dikerjakan oleh anak didik dengan sportif, tidak nyontek/bekerja sama dengan temannya). 

 

3. Perlunya koordinasi kepala sekolah (dan WK Kurikulum) dengan guru-guru yang 

bersangkutan dalam setiap mata pelajaran di setiap kelas untuk mencapai bahkan melebihi 

standar nasional, dll. 

 

4. Bersama-sama memperbaiki kolaborasi guru dengan orangtua sebagai modal (sosial) penting 

untuk meningkatkan kompetensi guru terutama dalam mengembangjan pembelajaran bermutu 

dan ramah anak. Guru dan orang tua dapat memanfaatkan media komunikasi yang tersedia untuk 

memperkuat jaringan sosial sebagai salah satu modal yang bisa digunakan untuk meningkatkan 

mutu layanan pendidikan oleh guru di dalam maupun di luar kelas. 



 

5. Memantau keseharian kegiatan anak-anak terkait sistem perlindungan anak dari berbagai hal 

yang membahayakan kelangsungan hidup anak termasuk kegiatan yang menyita waktu anak 

sehingga mengorbankan tugas utamanya untuk belajar.  

 

6. Sekolah diharapkan segera membentuk tim pelaksana untuk mendorong percepatan Sekolah 

Ramah Anak dengan melibatkan paguyuban orang tua di setiap kelas,  Komite Sekolah, 

komunitas-komunitas anak,  manajemen sekolah, alumni, lembaga masyarakat serta mitra 

sekolah lainnya. 

 

Atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih 

 

Hormat kami 

 

Paguyuban Orang Tua Kelas X SMAN 2 Bandung 

 

 

Tembusan yth 

1. Ketua Komite Sekolah SMAN 2 Bandung 

2. Arsip 

 


