
 

 

 

 

 

 

 
PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PELAKSANAAN 

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) 

 DI SMA NEGERI 3 KOTA SEMARANG 

 

 SKRIPSI 

 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Sosiologi & Antropologi  

Pada Universitas Negeri Semarang 

 

 

 

Oleh 

Hana Titisari 

NIM 3501407046 

 

 

Jurusan Sosiologi dan Antropologi 

Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Semarang 

2011 

 

 



 

 ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN 

 

Skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan ke Sidang 

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada: 

 

Hari  : 

Tanggal : 

 

 

 

 

 

 

Pembimbing I             Pembimbing II 

 

 

 

Drs. Adang Syamsudin, M.Si                             Drs. Apik Budi Santoso, M.Si 

NIP 195310131984031001                              NIP 196209041989011001 

 

 

 

Mengetahui, 

Ketua Jurusan Sosiologi dan Antropologi 

 

 

 

Drs. M.S Mustofa, MA 

NIP 19630802198803001 

 

 

 



 

 iii 

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN 

 Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia ujian skripsi 

jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Semarang pada: 

Hari  : 

Tanggal : 

 

 

Penguji Skripsi, 

 

 

 

Drs. Totok Rochana,M.A 

NIP 195811281985031002 

 

 

Anggota I                 Anggota II 

 

 

 

Drs. Adang Syamsudin, M.Si                             Drs. Apik Budi Santoso, M.Si 

NIP NIP 195310131984031001                           NIP 196209041989011001 

 

 

Mengetahui, 

Dekan 

 

 

 

Drs. Subagyo, M.Pd 

NIP 195108081980031003 

 



 

 iv 

PERNYATAAN 

 

 

 Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar 

hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini 

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

 

Semarang,   Oktober 2011 

 

 

Hana Titisari 

NIM 3501407046 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO 

 

 ”Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan”. 

(Q.S. Al Insyiroh: 6) 

 Hidup dengan Kesabaran akan memberikan hasil yang sangat nikmat ibarat 

seorang musafir berjalan di padang pasir yang menemukan setetes air 

(Penulis) 

 Hanya yang terbaik yang bisa dikatakan lumayan (Penulis) 

 

PERSEMBAHAN 

1. Bapak (M. Chanafi) dan Ibu (Titi Diah S) yang senantiasa mengiringi langkah 

ini melalui doa, ridho, semangat dan motivasi dengan tulus. 

2. Teman-teman jurusan Sosiologi dan Antropologi angkatan 2007, Lia, Nita, 

Dika, Ulum, Qi2, yang bersedia mendengarkan keluh kesah dan melewati 

kegembiraan bersama. 

3. SMA Taruna Nusantara yang telah memberikan banyak inspirasi pada penulis. 

 

 

 

 

 



 

 vi 

PRAKATA 

 

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan petunjuk, taufik, pertolongan dan rahmat-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Peran Keterlibatan Komite Sekolah 

dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di SMA N 3 Kota 

Semarang. 

 Pada kesempatan ini perkenankanlah penyusun mengucapkan terima 

kasih  kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun 

penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada: 

1. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang 

yang telah memberikan kesempatan untuk bisa menimba ilmu di Universitas 

Negeri Semarang. 

2. Drs. Subagyo, M.Pd. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 

yang telah memberikan kesempatan dalam pembelajaran di Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Semarang. 

3. Drs. M.S. Mustofa, M.A, Ketua Jurusan Sosiologi dan Antropologi Universitas 

Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan dalam menempuh 

pembelajaran di Jurusan Sosiologi dan Antropologi. 

4. Drs. Adang Syamsudin S, M.Si, Dosen pembimbing I yang memberikan 

bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi. 

5. Drs. Apik Budi Santoso, M.Si, Dosen pembimbing II yang telah memberikan 

arahan, bimbingan, dan saran kepada penulis. 

6. Bapak Drs. Kamta Agus S. Selaku Wakasek Bid. Kurikulum yang telah 

mengizinkan penulis melakukan penelitian di SMA Negeri 3 Semarang. 



 

 vii 

7. Bapak Drs. Didik Pradigdo dan Ibu Endang Susilowati S.pd M,Eng yang telah 

membantu peneliti untuk melakukan penelitian di SMA Negeri 3 Semarang. 

8. Semua pihak yang telah membantu hinggga terselesainya penulisan skripsi ini 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan yang telah diberikan dan 

apa yang telah penyusun uraikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan para pembaca pada umumnya. 

 

Semarang,    Oktober 2011 

 

Penyusun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 viii 

SARI 

 

Titisari, Hana. 2011. Peran Keterlibatan Komite Sekolah dalam Pelaksanaan 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di SMA Negeri 3 Semarang. Skripsi. 

Jurusan Sosiologi dan Antropologi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I Drs. Adang Syamsudin M.Si Pembimbing II Drs. Apik 

Budi Santoso, M.Si. 

 

Kata kunci: Peran, Komite Sekolah, Manajemen Berbasis Sekolah 
 

Komite sekolah merupakan suatu badan yang mewadahi peran serta dari 

masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi 

pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Badan ini bersifat mandiri, tidak 

mempunyai hubungan hierarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah 

lainnya. Pembentukan komite sekolah pada satuan pendidikan merupakan 

pelaksanaan dari desentralisasi pendidikan yang menjadikan pelaksanaan 

pendidikan bukan hanya tugas pemerintah dan sekolah, tetapi juga melibatkan 

peran serta masyarakat di lingkungan sekolahmaupun stakeholder serta dunia 

usaha/dunia industri. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

bagaimana peran Komite Sekolah dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis 

Sekolah di SMA Negeri 3 Semarang sebagai badan pertimabangan, badan 

pendukung, badan pengontrol dan badan mediator antara pemerintah dengan 

masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui peran Komite 

Sekolah dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Negeri 3 

Semarang 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi 

langsung dan dokumentasi. Untuk menguji objektivitas dan keabsahan data 

digunakan tekhnik triangulasi sumber dengan membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu 

yang bebeda dalam penelitian kualitatif. Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan model analisis interaksi (interactive analysis Models) yakni mulai 

dari pengumpulan data, reduksi data, penjadian data, kesimpulan/verifikasi 

Hasil penelitian didapatkan Peran Komite sekolah di SMA Negeri 3 

Semarang sudah cukup baik Sebagai badan pertimbangan komite sekolah 

memberikan masukan masukan dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan 

pengelolaan pendidikan  sekolah. Komite sekolah juga memberikan pertimbangan 

kepada sekolah terkait dengan tenaga kependidikan yang diperbantukan untuk 

sekolah. Dalam peningkatan mutu guru, komite sekolah juga memberikan 

pertimbangan untuk guru-guru agar dapat meningkatkan kompetensinya dengan 

melakukan pelatihan-pelatihan. Sebagai Badan pendukung komite sudah berupaya 

untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang diperbantukan untuk sekolah 

dintaranya pengadaan gedung laboratorium dan lapangan basket dan juga 

pembiayaan untuk guru-guru agar meningkatkan kompetensi untu mengikuti 

workshop dan pelatihan. Sedangkan sebagai badan pengotrol, komite sekolah tiap 

bulan selalu memantau anggaran dana yang digunakan untuk alokasi dana 
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pendidikan dan juga memantau hasil belajar siswa. Akan tetapi untuk proses 

KBM tidak dilakukan oleh komite karena itu bukan wewenang dari Komite. 

Sebagai badan mediator, komite sekolah  masih kurang optimal dalam 

menjalankan perannya Dikatakan demikian karena belum mampu melakukan 

kerjasama dengan dunia usaha maupun dunia industri Sehingga sumber dana yang 

diperoleh masih memanfaatkan bantuan dari orang tua siswa dengan cara menarik 

uang komite sekolah atau iuran rutin orang tua siswa. Selain itu masyarakat 

kebanyakan belum berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di 

sekolah. Sebagian besar dari orang tua siswa belum memahami tugas-tugas dari 

komite sekolah. Masyarakat hanya dapat memberi dukungan secara materi dan 

belum sepenuhnya memberikan dukungan secara moril artinya masyarakat masih 

belum menunjukkan rasa memiliki yang tinggi terhadap sekolah sehingga 

tanggungjawab dari orang tua siswa hanya sekedar membantu dana, bukan 

sumbangan pemikiran yang kiranya dapat membantu sekolah. Hal ini disebabkan 

kurangnya sosialisasi komite sekolah dan kepala sekolah menjadikan orang tua 

siswa tidak mendapat informasi yang lengkap mengenai komite sekolah. 

Dari hasil penelitian maka disarankan 1) Komite Sekolah yang ada di SMA 

Negeri 3 Semarang melakukan sosialisasi aktif  kepada masyarakat mengenai 

peran dari komite sekolah. Dengan adanya sosialisasi diharapkan masyarakat 

mengetahui peranannya dalam menunjang kinerja komite sekolah sehingga 

masyarakat juga dapat memantau kinerja dari komite sekolah. Sehingga peran dari 

komite sekolah dapat berjalan maksimal. 2) Pihak sekolah, komite sekolah dan 

masyarakat dalam hal ini adalah orang tua siswa, sebaiknya bisa lebih bekerja 

sama dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu dengan melakukan koordinasi 

dengan jalan diadakannya dialog secara periodik untuk membicarakan masalah 

yang dihadapi sekolah baik dalam hal sarana dan prasarana, penggunaan dana 

hingga pada masalah siswa. Dengan adanya dialog diharapkan mampu 

memberikan pemahaman diantara mereka disamping itu juga dapat membangun 

rasa saling pengertian yang tinggi, sehingga lebih jauh lagi mampu meningkatkan 

mutu pendidikan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi memberikan banyak 

dampak dalam kehidupan manusia. Adapun aspek-aspek yang mengalami 

perubahan itu menyangkut kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya. 

Sehingga tanpa disadari perubahan itu membawa manusia ke dalam era 

persaingan global. Hal ini menyebabkan manusia harus mampu bersaing 

dengan kemampuan akademik yang dimiliki.  

Tantangan globalisasi melanda dan meruntuhkan batas-batas formal 

antar Negara dalam proses interaksi antar bangsa menurut Pangestu dan 

Setiati (1991).Dikatakan lebih lanjut bahwa siapa saja yang tidak memenuhi 

persyaratan kualitas global akan tersingkir secara alami. Sementara di lain 

pihak disinyalir kondisi pendidikan dan kualitas sumber daya manusia kita 

dewasa ini belum siap mengantisipasi pasar bebas tahun 2020 dan fenomena 

globalisasi yang sudah mulai kita rasakan saat ini. Kemampuan bersaing 

SDM kita dengan kualitas yang rendah sangat mengkhawatirkan. Kualitas 

SDM di Indonesia menurut Human Development Index (HDI) termasuk 

dalam kategori sedang yakni peringkat 108 dari 169 negara pada tahun 2010. 

Hal ini merupakan permasalahan produk (output) pendidikan. 

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya guna meningkatkan mutu 

pendidikan Indonesia antara lain melalui berbagai seminar ataupun lokakarya 
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masalah penyempurnaan kurikulum, pengadaan dan perbaikan mutu buku 

pelajaran, pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, perbaikan sarana dan 

prasarana pendidikan dan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, 

indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan. 

Berdasarkan pengamatan dan hasil analisis yang dilakukan oleh 

Depdiknas (2003:1-3), ada beberapa faktor yang menyebabkan mutu 

pendidikan tidak mengalami peningkatan, antara lain: (1) Kebijaksanaan dan 

penyelenggaraan nasional menggunakan pendekatan analisis input-output 

yang dilaksanakan secara tidak konsekuen, (2) penyelenggaraan pendidikan 

nasional dilakukan secara birokratik-sentralistik, dan (3) peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim. 

Berpijak dari kenyataan-kenyataan tersebut, maka perlu diadakan 

upaya-upaya perbaikan yang menyeluruh terhadap komponen-komponen 

penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari pemerintah dan pemerintah 

daerah dalam hal ini dinas-dinas pendidikan, kepala sekolah dan guru serta 

masyarakat. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat (1) Menentukan: Pengelolaan satuan 

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah 

dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip 

manajemen berbasis sekolah/madrasah. Selanjutnya Peraturan Pemerintah 

Daerah/Kabupaten Nomor 15 Tahun 2006 bahwa “Setiap sekolah harus sudah 

menyelenggarakan pengelolaan sekolah dalam manajemen berbasis sekolah 
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(MBS)”. Munculnya kebijakan baru ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan yang cukup besar dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. 

Penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah sebagai alternatif 

baru dalam reformasi pendidikan atau SBM (School Based Management) 

dalam  proses pengambilan keputusan untuk pendidikan dasar dan menengah. 

Konsep MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) mengacu pada manajemen 

sumberdaya di tingkat sekolah dan bukan di satu sistem atau tingkat 

sentralistik. Sumber daya yang dimaksud mencakup: pengetahuan, 

tekhnologi, kekuasaan, material, manusia, waktu dan keuangan. Melalui MBS 

sekolah diberi kewenangan yang besar dalam mengelola sumberdaya yang 

ada di sekolah serta mengupayakan hubungan kerjasama antara sekolah dan 

masyarakat. 

Salah satu Karakteristik dari Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tidak 

terlepas dari adanya peran serta masyarakat. Mulyasa (2007:50-51) 

mengatakan bahwa Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara 

lain: 1) memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, 2) 

memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan 

masyarakat dan 3) menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan 

dengan sekolah. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, banyak cara yang bisa 

dilakukan oleh sekolah dalam menarik simpati masyarakat terhadap sekolah 

dan menjalin hubungan yang harmonis antara sekolah masyarakat. Hal 

tersebut antara lain dapat dilakukan dengan memberitahu masyarakat 

mengenai program-program sekolah, baik program yang telah dilaksanakan, 
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maupun yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat mendapat gambaran 

yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan. 

 Sejalan dengan upaya reformasi pendidikan nasional melalui 

Manajemen Berbasis Sekolah hubungan sekolah dengan keluarga dan 

masyarakat juga telah mengalami reformasi sehingga pendidikan tidak hanya 

dibebankan pada sekolah dengan langkah membentuk dewan pendidikan dan 

komite sekolah yang pada intinya adalah untuk memberdayakan orang tua 

siswa dan masyarakat dalam bidang pendidikan. Komite Sekolah dibentuk 

sebagai bagian dari penerapan MBS yang mempunyai kewenangan untuk 

mengelola dirinya sendiri. Pengelolaan sekolah ini dijalankan dengan asas 

partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, artinya dalam pengelolaan sekolah 

dewan pendidikan khusunya kepala sekolah bekerja sama dengan masyarakat 

sekolah.   

Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ini telah mengacu 

kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program 

pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004, dan sebagai 

implementasi dari undang-undang tersebut telah diterbitkan Keputusan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan 

dan Komite Sekolah. Adanya dewan pendidikan dan komite sekolah juga 

sangat membantu tercapainya perencanaan program pendidikan dengan baik 

di sekolah. Perencanaan program pendidikan menyangkut persiapan rencana-

rencana yang spesifik disertai prosedur-prosedur untuk diterapkan oleh 
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institusi/organisasi administrasi pendidikan dalam rangka sistem pendidikan 

yang ada (Syaefudin dan Abin S, 2005:199). 

Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa hal yang dapat 

diperankan atau seharusnya dilakukan masyarakat melalui komite sekolah 

yaitu: membantu pelaksanaan program sekolah, memberikan sumbangan 

pemikiran mengenai berbagai hal untuk memajukan sekolah, membantu 

sekolah untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi belajar siswa dan 

membantu mengamankan fasilitas sekolah, melakukan kunjungan ke sekolah 

untuk mendorong motivasi belajar siswa, profesionalisme guru maupun 

meningkatkan akuntabilitas sekolah, melakukan monitoring pelaksanaan 

PBM (Proses Belajar Mengajar) dan mendukung pemecahan masalah 

pembiayaan/ pendanaan sekolah, turut memikirkan penyusunan kurikulum 

sekolah mendorong memajukan sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas 

pendidikannya, memfasilitasi kegiatan sekolah yang dinilai 

berhasil/maju/berkualitas, memberikan kesempatan bagi sekolah untuk 

melaksanakan program belajar di luar kelas/sekolah. 

SMA Negeri 3 Semarang  yang terletak di Jalan Pemuda No.146 kota 

semarang, sebagai sekolah terbaik di kota semarang sudah melaksanakan 

MBS dalam pengelolaan pendidikan serta telah membentuk badan komite 

sekolah sebagai mitra kerja sekolah. Pembentukan Badan Komite sekolah 

dimulai sejak diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

044/U/2002 tentang  Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah hingga 

sekarang. Tanggung jawab sekolah dalam School Based Manajement atau 
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manajemen berbasis sekolah bukan hanya sekedar proses, tetapi juga 

tanggungjawab akhirnya adalah pada hasil yang dicapai. Berdasarkan hasil 

observasi terdapat beberapa hambatan yang harus dibenahi terutama terletak 

dalam pemberdayaan komite sekolah yang kurang mampu bekerja optimal 

dalam peranannya terkait proses penyelenggaraan pendidikan. Adapun 

sebagian kecil hambatan yang muncul adalah kurang adanya partisipasi aktif 

dari orang tua siswa dalam hal penambahan anggaran pendapatan sekolah dan 

sering terjadi ketidaksinkronan antara kebutuhan sekolah dengan kebijakan 

pemerintah. 

Dengan adanya persoalan itu maka tidak mungkin diatasi hanya oleh 

satu lembaga persekolahan. Untuk melaksanakan program-programnya, 

sekolah perlu mengundang berbagai pihak yaitu keluarga, masyarakat, dan 

dunia usaha/ industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program 

pendidikan. Partisipasi ini perlu dikelola dan dikoordinasikan dengan baik agar 

lebih bermakna bagi sekolah, terutama dalam peningkatan mutu efektifitas 

pendidikan lewat suatu wadah yaitu Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/ 

Kota dan Komite Sekolah di setiap satuan pendidikan. Dengan demikian 

pelaksanaan MBS disatuan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang 

diharapkan. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini menarik untuk 

dilakukan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Peran Keterlibatan Komite Sekolah dalam pelaksanaan Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS) di SMA Negeri 3 Semarang Tahun 2007/2008-

2011/2012 
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B. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

tersebut adalah: 

Bagaimana Peran Komite Sekolah dalam Pelaksanaan Manajemen 

Berbasis Sekolah Di SMA Negeri 3 Semarang? 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diambil suatu 

identifikasi permasalahan sebagai berikut 

1. Bagaimana Badan Pertimbangan (Advisory Agency) dalam penentuan dan 

pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan? 

2. Bagaimana Badan Pendukung (Supporting Agency), baik yang berwujud 

finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di 

satuan pendidikan? 

3. Bagaimana Badan Pengontrol (Controlling Agency) dalam rangka 

transpirasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan 

pendidikan? 

4. Bagaimana Badan Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan 

masyarakat di satuan pendidikan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Untuk mengetahui peran Komite Sekolah dalam pelaksanaan 

Manajemen Berbasis Sekolah di SMA N 3 Semarang sebagai: 
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1. Badan Pertimbangan (Advisory Agency) dalam penentuan dan pelaksanaan 

kebijakan pendidikan di satuan pendidikan? 

2. Badan Pendukung (Supporting Agency), baik yang berwujud finansial, 

pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan 

pendidikan? 

3. Badan Pengontrol (Controlling Agency) dalam rangka transpirasi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan? 

4. Badan Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan 

pendidikan? 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan dalam dunia pendidikan khususnya pada peran  Komite 

Sekolah terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. sebagai 

upaya untuk peningkatan mutu pendidikan. 

b. Memberikan sumbangan gagasan bagi pengembang ilmu khususnya 

yang berkaitan dengan peran Komite Sekolah dalam  pelaksanaan 

Manajemen Berbasis Sekolah 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah dan Pengawas serta Guru, hasil penelitian dapat 

membantu meningkatkan profesionalisme dalam menentukan kebijakan 
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pengelolaan sekolah yang lebih efektif dan efisien guna perbaikan mutu 

sekolah 

b. Bagi pengurus Komite Sekolah SMA Negeri 3 Semarang sebagai 

wawasan berfikir lebih jauh tentang langkah-langkah yang digunakan 

dalam menempuh program kerja guna mencapai hasil yang maksimal, 

sehingga dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya yang cukup 

strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 

c. Bagi orang tua dan masyarakat, hasil penelitian dapat membantu 

meningkatkan kesadaran orang tua siswa atau masyarakat untuk 

berpartisipasi aktif dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan 

pengelolaan sekolah. 

d. Bagi Peneliti memberikan manfaat sebagai penambah pengetahuan 

tentang peran keterlibatan Komite Sekolah dalam upaya peningkatan 

mutu pendidikan. 

E. Penegasan Istilah 

Supaya tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul skripsi ini, 

maka penulis akan memberikan penegasan istilah sebagai berikut: 

1. Peran 

Peran adalah bagian dari tugas yang harus dilakukan. Peran yang 

dimaksud dalam penelitian adalah peran dari Komite Sekolah dalam 

pelaksanaan MBS  untuk membangun mutu sekolah dan meningkatkan 

kualitas pendidikan, terutama dalam membenahi kinerja Komite Sekolah. 

2. Komite Sekolah 
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Keputusan Mendiknas 044/U/2002 dalam lampiran II tentang 

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, menerangkan bahwa Komite 

Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat 

dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi 

pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pra sekolah, jalur 

pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.  

 Komite sekolah SMA Negeri 3 Semarang adalah semua pengurus 

komite sekolah yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Kepala Sekolah 

SMA Negeri 3 Semarang. Pengurus Komite Sekolah yang dimaksud 

disini yang menjabat pada tahun 2007/2008-2011/2012 

3. Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

  Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana 

menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif 

dan efisien (Mulyasa, 2007:21). 

 Pelaksanaan yang dimaksud disini adalah pelaksanaan manajemen 

berbasis sekolah yang efektif dan efisien. Dengan menuntut 

dilaksanakannya ke empat fungsi pokok mnajemen secara terpadu dan 

terintegrasi dalam pengelolaan bidang-bidang kegiatan manajemen 

pendidikan. Keempat fungsi pokok manajemen tersebut yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

A. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan 

kepedulian terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya 

peningkatan mutu pendidikan. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan 

manajemen yang kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasikan seluruh 

keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara 

efektif, guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada disekolah. 

Dalam kondisi apapun pemerintah diharapkan konsisten untuk 

meningkatkan kuantitas maupun kualitas pendidikan. Berbagai program atau 

usaha untuk meningkatkan pendidikan telah diluncurkan oleh pemerintah, 

tetapi program-program pemerintah belum memberikan dampak positif dalam 

peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini ditengarai karena pengelolaannya 

yang terlalu kaku dan sentralistik, hal ini terkait dengan masalah manajemen 

yang kurang baik. Dalam kaitan ini, munculah salah satu pemikiran kearah 

pengelolaan pendidikan yang memberi keleluasaan pada sekolah untuk 

mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara luas serta melibatkan 

peran dari masyarakat. Program ini sering disebut dengan Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS). 
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1. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah 

MBS merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan 

otonomi luas pada tingkat sekolah (peran masyarakat) dalam kerangka 

kebijakan pendidikan nasional (Mulyasa, 2005:24). 

Sedangkan sudarwan Danim (2005:34) mendefinisikan MBS sebagai 

proses kerja komunitas sekolah dengan cara menerapkan kaidah-kaidah 

otonomi, akuntabilitas, partisipasi dan sustainabilitas untuk mencapai 

tujuan pendidikan dan pembelajaran secara bermutu. Secara sederhana 

MBS didefinisikan sebagai desentralisasi kewenangan pembuatan 

keputusan pada tingkat sekolah. 

MBS adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi 

pendidikan (Nurkholis, 2003:6). MBS pada prinsipnya bertumpu pada 

sekolah dan masyarakat serta  jauh dari birokrasi yang sentralistik. MBS 

berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerataan, 

efisiensi, serta manajemen yang bertumpu pada tingkat sekolah. MBS juga 

memiliki potensi yang besar untuk menciptakan kepala sekolah, guru, dan 

administrator yang professional. Dengan demikian, sekolah akan responsif 

terhadap kebutuhan siswa, masyarakat dan sekolah.  

MBS juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta 

didik, guru-guru serta kebutuhan masyarakat setempat. Untuk itu perlu 

dipahami fungsi-fungsi pokok manajemen, yaitu:  

a. Perencanaan 
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Merupakan proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan 

tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu akan datang. 

Perencanaan juga merupakan kumpulan kebijakan yang secara 

sistematik disusun dan dirumuskan berdasarkan data yang dapat 

dipertanggungjawabkanserta dapat dipergunakan sebagai pedoman 

kerja. Misal nya, (visi dan misi, dana, dll) 

b. Pelaksanaan 

Merupakan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata 

dalam rangka mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Dalam 

pelaksanaan,  setiap lembaga pendidikan harus memiliki kekuatan yang 

mantap dan meyakinkan. Sebab jika tidak kuat, maka proses pendidikan 

seperti yang diinginkan sulit terealisasi. 

c. Pengawasan 

Dapat diartikan sebagai upaya untuk mengamati secara sistematis 

dan berkesinambungan, merekam dan memberi penjelasan, petunjuk 

dan pembinaan serta meluruskan berbagai hal yang kurang tepat serta 

memperbaiki kesalahan. Pengawasan merupakan kunci keberhasilan 

dalam keseluruhan proses manajemen, perlu dilihat secara 

komprehensif, terpadu dan tidak terbatas pada hal-hal tertentu. 

d. Pembinaan 

Merupakan rangkaian pengendalian secara professional semua 

unsure lembaga pendidikan, agar berfungsi sebagaimana mestinya, 
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sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksanasecara efektif 

dan efisien.  

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa MBS adalah suatu 

pendekatan pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan 

yang memberikan wewenang yang lebih luas kepada sekolah untuk 

mengambil keputusan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang 

didukung dengan partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan 

masyarakat. 

2. Dasar Hukum 

MBS dilaksanakan berdasarkan UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional pasal 51 ayat 1, yang berisi, “Pengelolaan suatu 

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah 

dilaksanakan berasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip 

manajemen berbasis sekolah atau madrasah”. Legisasi pelaksanaan MBS 

juga termuat dalam peraturan turunan undang-undang sistem pendidikan 

nasional, yaitu dalam PP No.19 Tahun 2005 tentang standar nasional 

pendidikan pasal 49 ayat 1, yang berisi, “pengelolaan satuan pendidikan 

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen 

berbasis sekolah yang ditujukan dengan kemandirian, kemitraaan, 

partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas‟. Keberadaan Komite sekolah 

sebagai instrumen kunci dalam pelaksanaan MBS juga tertuang dalam PP 

No.19 ayat 2 yang berisi “Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan 
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dasar dan menengah di bidang non-akademik dilakukan oleh komite 

sekolah atau madrasah yang dihadiri oleh kepala satuan pendidikan”. 

3. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah 

Tujuan utama Manajemen Berbasis Sekolah adalah meningkatkan 

efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan (Mulyasa, 2005:25). 

Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber 

daya yang ada, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. 

Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan 

pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah 

dan hukuman sebagai kontrol dan hal lain-lain yang mendukung suasana 

kondusif. Pemerataan pendidikan pada tumbuhnya menuntut partisipasi 

masyarakat terutama yang mampu dan peduli. 

4. Konsep Dasar Manajemen Berbasis Sekolah 

Mananjemen berbasis sekolah dapat didefinisikan sebagai model 

manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan 

mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara 

partisipatif untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai 

tujuan mutu sekolah dalam kerangka pendidikan nasional. 

Otonomi adalah kemandirian dalam mengatur dan mengurus diri 

sendiri. Jadi otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan pendidikan nasional yang berlaku. 
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Pengambilan keputusan partisipatif adalah suatu cara untuk 

mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan 

demokratis, dimana warga sekolah didorong untuk terlibat secara langsung 

dalam proses pengambilan keputusan yang dapat berkontribusi terhadap 

pencapaian tujuan sekolah. 

B. Komite Sekolah 

1. Pengertian dan Nama Komite sekolah 

Komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta 

masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi 

pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan pra 

sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. 

Pengertian lainnya dari komite sekolah yaitu suatu badan atau lembaga 

non profit dan non politis dibentuk berdasarkan musyawarah yang 

demokratis oleh para skateholder pendidikan pada tingkat satuan 

pendidikan sebagai representsi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab 

terhadap  peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan (Keputusan 

Mendiknas No.044/U/2002) 

Komite Sekolah merupakan nama badan yang berada pada satu-satuan 

Pendidikan, baik jalur sekolah maupun luar sekolah, atau beberapa satuan 

pendidikan yang sama di satu kompleks yang sama. Nama komite sekolah 

merupakan nama generik. Artinya, bahwa nama badan disesuaikan dengan 

kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan seperti komite 

sekolah, komite pendidikan, komite pendidikan luar sekolah, dewan 
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sekolah, majelis sekolah, majelis madrasah, komite TK atau nama lainnya 

yang disepakati. Dengan demikian organisasi yang ada tersebut dapat 

memperluas fungsi, peran dan keanggotaannya sesuai dengan panduan ini 

atau melebur menjadi organisasi baru yang bernama Komite Sekolah (SK 

Mendiknas 044/U/2002). Peleburan BP3 dan bentuk-bentuk organisasi lain 

yang ada disekolah, kewenangannya akan berkembang sesuai kebutuhan 

dalam wadah Komite Sekolah. 

  Komite Sekolah merupakan wadah bagi orangtua siswa dan 

masyarakat yang peduli pendidikan untuk membantu memajukan 

pendidikan sekolah, seperti membantu menyelenggarakan fasilitas 

pembelajaran, atau meningkatkan kesejahteraan guru. Pada intinya tugas 

komite sekolah dapat membantu mempercepat atau mengoptimalkan 

upaya peningkatan mutu pendidikan, dan memberikan pemahaman kepada 

masyarakat sekitar tentang program-program yang akan dilaksanakan oleh 

sekolah. 

2. Kedudukan dan Sifat Komite Sekolah 

Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan baik sekolah 

maupun di luar sekolah. Satuan pendidikan dengan berbagai jenjang, jenis 

dan jalur pendidikan mempunyai penyebaran lokasi yang amat beragam. 

Ada sekolah tunggal dan ada yang sekolah dalam satu kompleks. Ada 

sekolah negeri dan ada sekolah swasta yang diadakan oleh yayasan 

penyelenggara pendidikan. 
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Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak 

memiliki hubungan hierarkis dengan sekolah maupun lembaga pendidikan 

lainnya. Komite Sekolah dan sekolah memiliki kemandirian masing-

masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama sejalan 

dengan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS). 

3.  Tujuan Komite Sekolah 

Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi 

masyarakat sekolah adalah sebagai berikut: 

a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam 

melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan 

pendidikan. 

b. Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan. 

c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis 

dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di 

satuan pendidikan (Keputusan Mendiknas No.004/U/2002). 

4. Peran Komite Sekolah 

Keberadaan Komite Sekolah harus pertumpu pada landasan partisipasi 

masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan 

di sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan 

pembagian peran sesuai posisi yang ada. Adapun yang dijalani Komite 

Sekolah adalah sebagai berikut: 
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a. Pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksaan 

kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. 

b. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, 

pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan 

pendidikan. 

c. Pengontrol (controlling agency), dalam rangka transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan 

pendidikan. 

d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan 

pendidikan (Keputusan Mendiknas No.004/U/2002) 

Dalam penjabaran kegiatan operasional dari peran Komite Sekolah 

selaku pemberi pertimbangan melaksanakan berbagai kegiatan seperti: 

1) mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik 

dan sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat. 

2) memberikan masukan dan pertimbangan kepada kepala sekolah dalam 

penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan kegiatan Sekolah. 

3) menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan, 

pertimbangan dan rekomendasi kepala sekolah. 

4) menyampaikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi secara 

tertulis, kepada sekolah dengan tembusan Kepada Dinas Pendidikan 

dan Dewan Pendidikan. 
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5) memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka 

pengembangan kurikulum muatan lokal dan meningkatkan proses 

pembelajaran dan pengajaran yang menyenangkan. 

6) memverifikasi RAPBS yang diajukan oleh Kepala Sekolah, 

memberikan pengesahan terhadap RAPBS setelah proses verifikasi 

dalam rapat pleno Komite Sekolah. 

Dalam peran pemberian dukungan komite sekolah melaksanakan 

beberapa kegiatan seperti: 

1) memberikan dukungan kepada sekolah dalam pelaksanaan kegiatan 

ekstrakulikuler. 

2) mencari bantuan dana dari dunia industri untuk biaya pembebasan 

utang sekolah bagi siswa yang berasal dari keluarga yang tidak 

mampu. 

3) melaksanakan konsep subsidi silang dalam penarikan iuran dari orang 

tua siswa. 

Sedangkan peran sebagai pengontrol Komite Sekolah melakukan 

beberapa hal seperti: 

1) meminta penjabaran kepala sekolah mengenai hasil belajar siswa. 

2) menyebarkan kuesioner untuk memperoleh masukan, saran dan ide 

kreatif dari masyarakat. 

3) menyampaikan laporan kepada sekolah secara tertulis tentang hasil 

pengamatan Komite Sekolah terhadap sekolah. 
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Peran sebagai penghubung/mediator Komite Sekolah 

melaksanakan berbagai kegiatan seperti: 

1) membantu sekolah dalam menciptakan hubungan dan kerjasama 

antara sekolah dan masyarakat. 

2) mengadakan rapat atau pertemuan secara rutin atau insidensial dengan 

kepala sekolah dan dewan guru. 

3) mengadakan kunjungan atau silaturrahmi ke sekolah, atau dengan 

dewan guru di sekolah. 

4) bekerjasama dengan sekolah dalam kegiatan penelusuran alumni 

5) membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan skateholder 

pendidikan dengan dunia usaha/dunia industri 

6) mengadakan penjajakan kerja sama dengan lembaga lain untuk 

memajukan sekolah. 

7) mengadakan Rapat atau pertemuan secara berkaladan insidensial 

dengan orang tua siswa dan masyarakat (Keputusan Mendiknas No 

044/U/2002). 

C. Konsep Kerjasama antara Masyarakat dengan Sekolah 

1. Peran Masyarakat Terhadap Pendidikan 

Perlu diketahui bagi setiap orang bahwa masyarakat yang baik, 

maju dan modern, ialah masyarakat yang di dalamnya ditemukan suatu 

tingkat pendidikan yang baik, maju, dan modern pula dalam wujud 

lembaga-lembaganya maupun jumlah dan tingkat orang yang terdidik. 

Masyarakat merupakan lembaga ketiga sebagai lembaga pendidikan, 
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dalam konteks penyelenggaraan pendidikan itu sendiri besar sekali 

perannya. Bagaimanapun kemajuan dan keberadaan suatu lembaga 

pendidikan sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat yang ada. 

Hasbullah (2009:100) mengemukakan peran dari masyarakat 

terhadap pendidikan (sekolah) adalah: 

a. Masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah. 

b. Masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap 

membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat. 

c. Masyarakat yang ikut menyediakan tempat pendidikan seperti 

gedung-gedung museum, perpustakaan, panggung-panggung 

kesenian, kebun binatang dan sebagainya. 

d. Masyarakatlah yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah. 

Mereka dapat diundang ke sekolah untuk memberikan keterangan-

keterangan mengenai suatu masalah yang sedang dipelajari anak 

didik. Orang-orang yang mempunyai keahlian khusus banyak sekali 

terdapat di masyarakat. Seperti petani, peternak, ssaudagar, polisi, 

dokter dan sebagainya. 

e. Masyarakatlah sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat 

belajar. Disamping buku-buku pelajaran, masyarakat memberibahan 

pelajaran yang banyak sekali, antara lain seperti aspek alami industri, 

perumahan, transportasi, perkebunan dan pertambangan dan 

sebagainya. 
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Dengan demikian, setidaknya pendidikan harus dapat 

mempergunakan sumber-sumber pengetahuan yang ada di masyarakat 

dengan alasan sebagai berikut: 

a. Dengan melihat apa yang terjadi di masyarakat, anak didik akan  

mendapatkan pengalaman langsung (first hand experience) sehingga 

mereka dapat memiliki pengalaman yang konkret dan mudah diingat. 

b. Pendidikan membina anak-anak yang berasal dari masyarakat, dan akan 

kembali ke masyarakat. 

c. Dimasyarakat banyak sumber pengetahuan yang mungkin guru sendiri 

belum mengetahuinya. 

d. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan orang-orang 

yang terdidik anak didikpun membutuhkan masyarakat. 

2.  Hubungan Sekolah dengan Komite sekolah 

Sekolah bukanlah suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat. 

Sekolah merupakan lembaga yang bekerjasama dalam konteks sosial. 

Sekolah mengambil siswanya dalam masyarakat setempat, sehingga 

keberadaannya tergantung dari dukungan social dan financial masyarakat. 

Oleh karena itu hubungan antara sekolah dan masyarakat salah satu 

komponen penting dalam keseluruhan kerangka penyelenggaraan 

pendidikan. 

Adanya hubungan yang harmonisasi antara sekolah dan masyarakat 

yang diwadahi dalam komite sekolah, sudah barang tentu mampu 
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mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam memajukan 

program pendidikan dalam bentuk: 

a. Orang tua dan masyarakat membantu menyediakan fasilitas pendidikan, 

memberikan bantuan dana serta pemikiran atau saran yang diperlukan 

sekolah. 

b. Orang tua memberikan informasi kepada sekolah tentang potensi yang 

dimiliki oleh anaknya dan, 

c. Orang tua menciptakan rumah tangga yang edukatif bagi anak 

(Depdiknas 2001:19)  

Adanya sinergi antara komite sekolah dengan sekolah menyebabkan 

lahirnya tanggungjawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai 

mitra kerja dalam membangun pendidikan. Sehingga masyarakat mampu 

menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan 

di daerahnya. 

Dengan pemberdayaan Komite Sekolah secara optimal, termasuk 

dalam mengawasi penggunaan keuangan, transparasi, penggunaan alokasi 

dana pendidikan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Pendidikan secara 

lebih inovatif juga akan semakin memungkinkan, disebabkan lahirnya ide-

ide cemerlang kreatif dari semua pihak terkait pendidikan yang 

bersangkutan. Dalam Thesis M. Yazid Jamil (2006) juga menyatakan bahwa 

“Implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah  ditentukan 

oleh kemampuan manajerial dan peran dari Komite Sekolah”. Hal ini 

merupakan indikasi bahwa peran komite sekolah juga tidak kalah 
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pentingnya sebagai penunjang mutu sekolah ketika peran dari komite 

sekolah itu dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan bekerja secara 

optimal. 

D. Kerangka Berpikir 

Berubahnya paradigma pendidikan yang berbasis sekolah dan menjadi 

tanggungjawab pemerintah daerah dan seluruh stakeholder mengharuskan 

masyarakat untuk ikut ambil bagian atau berpartisipasi dalam pendidikan. 

Dengan adanya wadah partisipasi masyarakat melalui lembaga otonom yakni 

Komite Sekolah mengharuskan untuk dapat berfungsi semaksimal mungkin 

sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002. 

Komite Sekolah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran yang 

sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan sekolah. 

Kehadirannya tidak hanya sebagai stempel sekolah semata, khususnya dalam 

upaya memungut biaya dari orang tua siswa. Namun lebih jauh Komite 

Sekolah harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat 

mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam 

melahirkan kebijakan organisasi dan program sekolah. Komite Sekolah juga 

dapat menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan 

demokratis dalam pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah. 

Peran serta masyarakat yang terjadi dalam Komite Sekolah 

memberikan makna bagi keberadaanya yang diwujudkan dengan peran 

Komite Sekolah yang dijalankan oleh “Pemiliknya” tidak selamanya berjalan 

stagnan dan tetap, melainkan berubah bergantung kendali “pemiliknya. 
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 Peran Komite Sekolah dalam melaksanakan MBS adalah wujud 

kepedulian masyarakat terhadap pendidikan. Selain kegiatan-kegiatan non 

akademik yang dilakukan Komite Sekolah, ada juga kegiatan akademik. 

Perkembangan peran dan fungsi yang terjadi pada komite sekolah itu tidak 

hanya dirasakan oleh pihak sekolah melainkan juga dirasakan oleh orang tua 

siswa/ masyarakat. Keberadaan Komite Sekolah memberikan kebaikan bagi 

semua, oleh karena itu kerjasama tidak hanya dijalin dalam lingkup intern 

sekolah saja. Komite Sekolah juga bersinggungan dengan masyarakat.    

Dalam Penelitian ini kerangka berpikirnya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran Komite Sekolah 

 1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) 

2. Pendukung (supporting agency),  

3. Pengontrol (controlling agency) 

4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat 

di satuan pendidikan. 

 

Pelaksanaan MBS 
1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Pengawasan 

4. Pembinaan 

 

Gambar 1. Kerangka Berfikir Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian 

yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara 

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode ilmiah). metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2007:4). 

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka, tetapi 

mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan tentang Peran Komite 

Sekolah Dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah Di SMA Negeri 3 

Semarang. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan 

penelitiannya. Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di 

SMA Negeri 3 Semarang dengan alasan SMA Negeri 3 Semarang sudah 

menerapkan MBS dan juga sudah memiliki badan yang bernama Komite 

Sekolah. Selain itu SMA Negeri 3 Semarang merupakan RSBI. 
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C. Fokus Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang 

menjadi fokus penelitian ini adalah Peran Komite Sekolah yang terdiri dari 

badan pertimbangan, badan pendukung, badan pengawas dan badan mediator 

dengan menerapkan MBS dengan menggunakan fungsi pokok manajemen 

yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penngawasan dan pembinaan 

dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Negeri 3 

Semarang. 

Fokus penelitian ini mempermudah dalam pencarian data di lapangan 

dan memungkinkan peneliti untuk tidak keluar dari pedoman penelitian. 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, tindakan, 

dan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Data penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai sumber sebagai berikut: 

1. Data Primer 

a. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat 

langsung dalam kepengurusan komite sekolah  di SMA Negeri 3 

Semarang yang meliputi: Ketua: Bapak Ir. Mulyono Hadi, MBA, 

Sekretaris: Drs. H. Didik Pradigdo dan Bendahara Komite sekolah: 

Bambang Subyakto, SE. MM Alasan pemilihan subyek penelitian ini 

adalah karena mereka secara langsung terlibat dalam Komite Sekolah 



 

 

29 

yang menjadi fokus penelitian ini sehingga mampu memberikan 

informasi yang diperlukan sesuai dengan fokus penelitian.  

b. Informan 

Informan adalah seorang yang dapat memberikan informasi guna 

memecahkan masalah yang diajukan dan diungkap. Informan 

merupakan individu-individu tertentu yang diwawancarai untuk 

keperluan informasi, yaitu orang yang dapat memberikan informasi atau 

keterangan atau data yang diperlukan oleh peneliti (Koentjaraningrat, 

1983:163). Informan yang dapat memberikan informasi tentang peran 

Komite Sekolah dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di 

SMA Negeri 3 Semarang adalah sebagai berikut: 

1) Kepala Sekolah: Drs. Hari Waluyo,M.M 

2) Guru/Wakasek: a) Endang Susilowati, S.Pd. M. Eng. 

  (guru biologi/Wakasek Bid Komunikasi) 

b) Sri Yuniati W. S.Pd. M.Pd  

(guru ekonomi/Wakasek Sarpras) 

c) Drs. Kamta Agus S.  

(guru matematika/Kurikulum) 

 d) Mamik Lis S. EP S.Pd  

(guru ekonomi/Wakasek Kesiswaan) 

3) Orang Tua Siswa: Bapak Arham, Bapak Sujadi, Ibu Siska, Ibu Ariani 

a. Data Sekunder 
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Data dalam penelitian ini selain diperoleh dari sumber manusia, 

maka sebagai bahan tambahan juga diperoleh dari sumber tertulis, yaitu 

Data dalam penelitian ini selain diperoleh dari sumber manusia, 

maka sebagai bahan tambahan juga diperoleh dari sumber tertulis, yaitu 

1) Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui peninggalan 

tulisan berupa arsip-arsip, buku-buku, agenda dan lain-lain sebagai 

bukti yang menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang berhubungan 

dengan penelitian ini.  

Foto yang digunakan dalam penelitian ini adalah foto pribadi 

yang dihasilkan oleh peneliti sendiri pada saat proses observasi dan 

kegiatan penelitian atau wawancara berlangsung. Foto yang 

dihasilkan peneliti berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan 

saat rapat berlangsung yang dilakukan di SMA 3 Semarang dan 

kegiatan saat wawancara dan gedung di SMA 3 Semarang baik 

gedung sekolah maupun gedung hasil dari kerja sama sekolah 

dengan komite sekolah. 

 

E. Alat dan Tekhnik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 
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mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007:186). 

Wawancara dimulai dengan mengemukakan topik yang umum untuk 

membantu peneliti memahami perspektif makna yang diwawancarai. Hal ini 

sesuai dengan asumsi dasar penelitian kualitatif, bahwa jawaban yang 

diberikan harus dapat membeberkan perspektif yang diteliti bukan 

sebaliknya, yaitu perspektif dari peneliti sendiri (Sarwono, 2006:225). 

Wawancara adalah teknik yang paling sosiologis dari teknik-teknik 

penelitian yang lainnya, hal ini karena bentuknya yang berasal dari interaksi 

verbal antara peneliti dan narasumber. Hal-hal yang dilakukan peneliti 

dalam melakukan wawancara adalah mempersiapkan beberapa persoalan  

antara lain: 

a. Seleksi individu untuk diwawancarai 

b. Pendekatan orang yang telah diseleksi untuk diwawancarai 

c. Pengembangan suasana lancar dalam wawancara serta usaha-usaha untuk 

menimbulkan pengertian dan bantuan sepenuhnya dari orang yang akan 

diwawancarai. 

Wawancara peneliti lakukan dengan beberapa subjek dan informan, 

seperti orang-orang yang terlibat dalam komite sekolah seperti ketua, 

sekretasis dan bendahara komite sekolah. Serta perwakilan Kepala Sekolah, 

Guru dan Orang tua Siswa sebagai informannya. Sumber data primer 

masing-masing adanya suatu keterwakilan, maksudnya adanya keterwakilan 

dari tugas masing-masing dalam jabatan dan perannya baik dari pihak 
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sekolah dan pihak komite sekolah. Setelah memastikan orang-orang yang 

akan diwawancarai peneliti 1) mendatangi informan dengan waktu dan 

tempat yang sudah disepakati 2) memperkenalkan diri dan mengungkapkan 

maksud dan tujuan wawancara 3) memberikan pertanyaan tentang identitas 

informan (yang meliputi: nama, pekerjaan dan jabatan) 4) menanyakan hal-

hal yang berkaitan dengan peran keterlibatan komite sekolah di SMA Negeri 

3 Semarang dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), 5) 

Mengajukan pertanyaan yang telah disusun berkaitan dengan rumusan 

masalah penelitian. 

Untuk mendukung keberhasilan wawancara, peneliti menggunakan 

peralatan tertulis untuk mencatat informasi dari narasumber, selain itu juga 

didukung dengan alat perekam untuk mempermudah dalam pengumpulan 

data. Alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan wawancara antara lain 

yaitu pedoman wawancara, recorder, dan  block note-bolfoint. Pedoman 

wawancara digunakan agar memudahkan peneliti memfokuskan perhatian 

dalam pengumpulan data, sedangkan alat-alat perekam dan  block note 

digunakan agar data yang dikumpulkan tidak tercecer dan terlupakan. 

Wawancara dilakukan mulai tanggal 26 Juni – 3 Agustus 2011 

2. Observasi 

Kegiatan observasi melakukan catatan secara sistematik kejadian-

kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang 

diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Observasi 
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merupakan pengamatan langsung terhadap suatu objek baik langsung 

maupun tidak langsung. 

Dalam penelitian ini observasi atau pengamatan dilakukan melalui dua 

tahap yakni: Observasi Tahap Awal dan Observasi Tahap Lanjut. 

a. Observasi Tahap Awal 

Observasi tahap awal merupakan observasi yang dilakukan oleh  

peneliti dengan tujuan untuk memperoleh data atau informasi awal yang 

dapat digunakan sebagai dasar observasi selanjutnya. Observasi tahap 

awal ini dilakukan pada tanggal 15-17 April 2011. Adapun hasil dari 

observasi tahap awal ini meliputi: 

1)  Letak lokasi SMA Negeri 3 Semarang. 

2) Informasi awal bahwa keanggotaan komite sekolah di SMA 3 

Semarang masih aktif hingga sekarang. 

3) Informasi awal bahwa SMA Negeri 3 Semarang sudah melaksanakan 

Manajemen Berbasis sekolah dan sudah melaksanakan program RSBI. 

4) Struktur organisasi komite sekolah SMA Negeri 3 Semarang yang   

diperoleh dari Wakasek Humas. 

b. Observasi Tahap Lanjut  

Observasi tahap lanjut dilakukan untuk melengkapi data atau 

informasi yang telah diperoleh pada observasi tahap awal. Proses 

observasi tahap lanjut ini hampir sama dengan observasi tahap awal 

namun dalam observasi tahap lanjut lebih sistematis lagi yakni dengan 

menggunakan surat ijin penelitian yang dibuat oleh pihak fakultas dan 
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sudah mendapat surat pengantar dari Dinas Pendidikan sebagai 

prosedurnya. Observasi dilakukan tanggal 25 Mei 2011. 

   Hal-hal yang dilakukan dalam observasi untuk memperoleh data 

yang diperlukan adalah sebagai berikut: 1) mengamati langsung pada 

kajian atau objek penelitian 2) mencari data yang akurat agar data yang 

diperoleh benar-benar objektif 3) mencatat semua data yang diperlukan 

agar data yang diperoleh tidak menimbulkan pengertian yang kabur. 

Dalam observasi tahap lanjut peneliti melakukan pengamatan dan 

membuat catatan deskriptif secara selektif terhadap latar belakang dan 

semua kegiatan yang dilakukan oleh Komite Sekolah SMA Negeri 3 

Semarang. 

   Kegiatan itu mencakup dalam rapat komite dengan orang tua siswa 

awal tahun ajaran, pengamatan langsung kinerja komite sekolah dalam 

menjalankan perannya serta mengamati wujud kinerja dari komite 

sekolah yang dihasilkan dalam bentuk hasil pembangunan sarana dan 

prasarana yang merupakan kerja sama komite sekolah dengan pihak 

sekolah. Hasil pembangunan itu berupa Gedung A sebagai lab. 

Komputer, lap.basket dan pos satpam yang masih dalam tahap renovasi. 

3. Dokumentasi 

Dokumen adalah pedoman yang diterapkan melalui data-data yang 

didapat di lapangan, seperti peta, buku-buku, data dari sekolah dan foto. 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui peninggalan penulisan 

berupa arsip-arsip, buku-buku, agenda dan sebagainya dan bukti yang 
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menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang berhubungan dengan penelitian 

ini. Penelitian ini memerlukan dokumen-dokumen atau arsip yang dapat 

memberikan keterangan secara jelas mengenai Peran dari Komite Sekolah. 

Arsip yang berhasil peneliti kumpulkan antara lain arsip-arsip 

tentang: Organisasi komite sekolah, lembar absensi rapat komite sekolah 

baik untuk pengurus dan orang tua siswa, surat undangan rapat komite 

sekolah, AD/ART komite sekolah dan organisasi SMA Negeri 3 Semarang, 

serta Sejarah singkat SMA Negeri 3 Semarang, Data pegawai dan keadaan 

siswa. 

F. Keabsahan Data 

Keabsahan data yang diharapkan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu (Moleong, 2006:330). 

Teknik triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. 

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

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 
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4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Penerapan dari tekhnik triangulasi dengan sumber penelitian ini adalah 

setelah melakukan pengamatan terhadap keadaan di sekolah maupun di luar 

sekolah kemudian hasilnya dibandingkan dengan hasil wawancara yang telah 

dilakukan terhadap ketiga narasumber yaitu komponen komite sekolah, 

komponen sekolah dan komponen masyarakat. Perbandingan ini juga 

dilakukan atas pertimbangan dari hasil wawancara dengan ketiga komponen 

dari narasumber apakah ada kesesuaian satu sama lainnya atau tidak. Selain itu 

perbandingan ini dilakukan agar hasil dari penelitian ini akurat atau tidak.  

Dalam melakukan wawancara kepada narasumber juga 

dipertimbangkan waktu untuk memperoleh kredibilitas data. Dalam melakukan 

wawancara dengan pihak sekolah biasanya dilaksanakan pada saat jam istirahat 

kerja bahkan siang hari ketika jam sekolah usai. Sedangkan untuk melakukan 

wawancara dengan orang tua siswa peneliti memilih waktu sore hari karena  

pagi dan siang, informan masih sibuk dengan aktivitasnya sehari-hari, karena 

umumnya orang tua siswa di SMA 3 Semarang yang saya ambil sebagai 

informan kebetulan orang-orang yang menyibukkan diri dalam ranah 

publik/bekerja. 

G. Prosedur Penelitian 

Untuk memudahkan penelitian di lapangan, dilakukan desain prosedur 

penelitian. Prosedur penelitian ini mengacu pada tahap penelitian secara 
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umum menurut Moleong (2006:127-148) yang terdiri atas tahap pralapangan, 

tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data. 

1. Tahap pra-lapangan  

Ada enam tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam 

tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu 

etika penelitian lapangan. 

a. Menyusun rancangan penelitian 

Sebelum penelitian dimulai, maka peneliti membuat rancangan 

penelitian atau berupa proposal penelitian untuk mengarahkan proses 

penelitian dari awal hingga akhir. 

b. Memilih lapangan penelitian 

Terkait dengan penelitian mengenai peran keterlibatan komite sekolah 

dalam pelaksanaan MBS, maka lokasi yang dijadikan sebagai lapangan 

penelitian ini adalah Di SMA Negeri 3 Semarang mengingat SMA 

Negeri 3 Semarang selain menjadi sekolah terbaik dan terfavorit di SMA 

3 Semarang juga sudah melaksanakan Manajemen berbasis sekolah 

dengan baik dan menjadi salah satu sekolah rintisan bertaraf internasional 

(RSBI). 

c. Mengurus perijinan 

Sebelum masuk ke lapangan penelitian, maka peneliti mempersiapkan 

surat ijin penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Semarang yang ditujukan kepada kepala sekolah SMA Negeri 3 

Semarang dan kepala Dinas Pendidikan, karena untuk dapat melakukan 
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penelitian di SMA 3 Semarang sebelumnya harus sudah mendapat surat 

pengantar dari Dinas Pendidikan kota Semarang. 

d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan 

Peneliti sudah mempunyai gambaran umum tentang lokasi penelitian 

melalui orang dalam tentang situasi dan kondisi lapangan dan membaca 

dari kepustakaan, sehingga sangat membantu penjajakan lapangan bagi 

peneliti untuk mengenal segala unsur mengenai lokasi penelitian dan 

membuat peneliti mempersiapkan diri, mental, maupun fisik, serta 

menyiapkan perlengkapan yang diperlukan. Pengenalan lapangan 

dimaksudkan pula untuk menilai keadaan, situasi, latar, dan konteksnya, 

apakah terdapat kesesuaian dengan masalah yang akan dikaji seperti yang 

digambarkan dan dipikirkan sebelumnya oleh peneliti dalam rancangan 

penelitian. 

e. Memilih dan memanfaatkan narasumber 

Orang-orang yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini 

adalah orang yang mendukung penelitian dalam pengumpulan data, 

diantaranya yaitu komponen dari komite sekolah yang terdiri dari: ketua 

sekretaris dan bendahara, komponen dari sekolah: kepala sekolah dan 

guru-guru dan komponen dari masyarakat: orang tua siswa.  dari 

Pemanfaatan narasumber bagi peneliti adalah agar dalam waktu yang 

relatif singkat, banyak informasi yang terjaring, informan dimanfaatkan 

untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian 

yang ditemukan dari narasumber lain. 
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f. Menyiapkan perlengkapan penelitian 

Penelitian ini, peneliti tidak hanya menyiapkan perlengkapan fisik, 

tetapi segala macam perlengkapan penelitian yang diperlukan. 

Diantaranya, sebelum penelitian dimulai, membuat surat izin 

mengadakan penelitian dan kontak dengan lokasi yang menjadi lapangan 

penelitian melalui orang yang dikenal sebagai penghubung dan secara 

resmi dengan surat. Perlengkapan yang dipersiapkan ketika penelitian 

adalah alat tulis seperti buku catatan, bolpoin, map dan klip, juga alat 

perekam  seperti alat perekam dan kamera foto (camera digital). 

2. Tahap pekerjaan lapangan 

Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian, yaitu: 

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

Peneliti perlu memahami adanya latar terbuka dan latar tertutup. 

Pada saat peneliti di latar tertutup, maka yang dilakukan adalah 

pengamatan. Begitu halnya pada saat meneliti tentang peran keterlibatan 

komite sekolah dalam pelaksanaan MBS di SMA Negeri 3 Semarang. 

Sedangkan ketika di latar terbuka, peneliti dapat melakukan wawancara 

dengan narasumber yang mendukung penelitian. 

Persiapan diri sebelum melakukan penelitian adalah persiapan 

mental dan fisik, serta etika dan penampilan dengan menyesuaikan tata 

norma yang ada di sekolah, mengetahui waktu yang tepat mengadakan 

penelitian, sehingga peneliti dapat memanfaatkan waktu penelitian secara 

efektif dan efisien. 
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b. Memasuki lapangan 

Ketika memasuki lapangan, peneliti mengikuti tata norma yang 

berlaku serta menjalin keakraban dengan pihak sekolah maupun luar  

sekolah sehingga akan lebih terbuka menerima kehadiran peneliti dan 

lebih optimal dalam membantu proses pengumpulan data yang peneliti 

butuhkan. 

c. Berperan serta sambil mengumpulkan data 

Saat mengumpulkan data, peneliti hadir dalam rapat komite dengan 

sekolah dan  mengamati hal-hal yang terjadi terkait dengan objek 

penelitian. Hal ini dilakukan untuk membandingkan jawaban para 

narasumber dengan kondisi sebenarnya. 

Setelah penelitian dilakukan peneliti mengolah data yang ada ke 

dalam bentuk tulisan sebagai hasil penelitian yang utuh, kemudian hasil 

dari penelitian dianalisis menggunakan teori yang relevan dengan hasil 

penelitian. Dari sini peneliti mampu membuat kesimpulan-kesimpulan 

dari yang diteliti dan sekaligus memberi saran-saran. 

Pengolahan data dilakukan dengan cara pengolahan data 

pengamatan yang menggunakan lembar observasi, untuk keabsahan data 

peneliti juga mengadakan wawancara dengan orang tua siswa kemudian 

hasil wawancara tersebut di kroscek kembali dengan studi dokumentasi. 

H. Model Analisis Data 

Analisis data ini dilakukan agar proses penyusunan data yang diperoleh 

dalam penelitian ini dapat ditafsirkan. Metode analisis data yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik deskripsi analisis 

kualitatif, di mana peneliti menggambarkan keadaan atau fenomena yang 

diperoleh dan kemudian dianalisis dalam bentuk kata-kata untuk memperoleh 

simpulan. 

Penelitian ini pada akhirnya menggambarkan segala temuan-temuan 

atau peristiwa yang terjadi yang dilihatnya maupun yang didapatkan di 

lapangan, baik itu dari pengamatan secara langsung ataupun hasil wawancara 

dalam bentuk kata-kata, selanjutnya peneliti menganalisisnya dengan data 

yang telah didapatkan dalam penelitian tersebut. 

Pendekatan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang 

merupakan proses penggambaran daerah penelitian. Menurut Miles dan 

Huberman (1992:16;2009:592) pengolahan data dilakukan dengan tahap-

tahap sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Merupakan proses pertama yang dilakukan melalui berbagai cara, 

seperti observasi, wawancara, rekaman, dokumentasi. 

2. Reduksi Data 

Miles dan Huberman (1992:16) mengemukakan reduksi data sebagai 

proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan 

lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian 

berlangsung. 
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Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.  

3. Penyajian Data 

Miles dan Huberman (1992:17) mengemukakan bahwa yang 

dimaksud dengan penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi 

yang tersusun dengan memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data peneliti lakukan dengan memberikan sekumpulan 

informasi yang tersusun rapi sehingga dapat ditarik suatu simpulan. Data 

yang disajikan sesuai dengan apa yang diteliti maksudnya penelitian 

dibatasi hanya pada peran keterlibatan komite sekolah di SMA Negeri 3 

Semarang yang merupakan salah satu bentuk dari perwakilan dari 

masyarakat dalam meningkatkan pendidikan yang memiliki peran Pemberi 

Pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksaan kebijakan 

pendidikan di satuan pendidikan, Pendukung (supporting agency), baik 

yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam 

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, Pengontrol (controlling 

agency), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan 

keluaran pendidikan di satuan pendidikan, Mediator antara pemerintah 

(eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan sebagai pelaksanan 

dari Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 
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4. Menarik Kesimpulan / Verifikasi 

Kesimpulan merupakan tinjauan terhadap catatan yang telah 

dilakukan di lapangan. Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah 

sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-

kesimpulan juga diverifikasi selama kegiatan berlangsung. Verifikasi itu 

mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran 

penganalisis 

“Kesimpulan adalah tinjauan ulang pada catatan dilapangan atau 

kesimpulan dapat ditinjau sebagai mana yang muncul dari data yang 

merupakan validitas” (Miles dan Hiberman, 1992:19). 

Keempat alur kegiatan diatas bila digambarkan adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Komponen-komponen analisis data: model interaktif (Miles & 

Hiberman, 1992:20) 
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Hasil Penelitian 

1. Profil SMA Negeri 3 Semarang 

a. Sejarah Singkat SMA Negeri 3 Semarang 

 SMA Negeri 3 Semarang berdiri sejak tanggal 1 November tahun 

1877. Terletak di Jalan Bodjong 149 (Jl. Pemuda 149) Kelurahan Sekayu 

Kec. Semarang Tengah (Lampiran 9). Mula-mula adalah HBS (Hogere 

Bunger School). Pada tahun 1930 dipergunakan untuk untuk HBS dan 

AMS (Algemene Meddelbare School), kemudian tahun 1937 HBS 

pindah di jalan Oei Tong Ham (sekarang Jl Menteri Supeno No.1/ SMU 

1 Semarang), sedangkan bangunan di jalan Bodjong dipergunakan untuk 

AMS dan MULO. Pada zaman pendudukan Jepang bangunan ini 

dipergunakan untuk SMT (Sekolah Menengah Tinggi). 

Saat zaman republik tahun 1950, oleh pemerintah RI berubah 

menjadi SMA A/C lalu dipisah dua tahun kemudian menjadi SMA 

Negeri A dan SMA Negeri C. SMA Negeri A selanjutnya menjadi SMA 

III dan SMA Negeri C menjadi SMA IV Semarang, tetapi masih  

menempati gedung yang sama. Pada tahun 1971, oleh Kepala Perwakilan 

Dep. P dan K Prop. Jateng digabungkan menjadi SMA III-IV. 

Tujuh tahun kemudian, tepatnya tahun 1978 SMA III – IV, 

dipisah lagi, SMA IV menempati gedung baru di Banyumanik, 
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sedangkan SMA III tetap menempati gedung di jalan Pemuda 149 

Semarang. 

SMA Negeri 3 Semarang yang terletak di depan kantor balai kota 

semarang tersebut mempunyai luas tanah kurang lebih 17.087 m
2
 dengan 

114 lokasi serta ruang kelas sebanyak 41 ruang. Sejak tahun ajaran 

2006/2007 SMA Negeri 3 Semarang menjadi sekolah RSBI (Rintisan 

Sekolah Bertaraf Internasional) dengan sistem pembelajaran bilingual 

dan berorientasi pada pendekatan SKS (Satuan Kredit Semester) 

sehingga siswa tidak memiliki ruang kelas melainkan harus melakukan 

moving class untuk mendapat pelajaran maupun kegiatan ekstakulikuler. 

b. Visi-Misi dan Nilai inti SMA Negeri 3 Semarang 

SMA Negeri 3 Semarang memiliki Visi: 

“Menjadi Sekolah Menengah Atas Bertaraf Internasional Terbaik 

di Indonesia, Mengutamakan Mutu dengan Kepribadian yang 

Berpijak pada Budaya Bangsa.” 

 

SMA Negeri 3 Semarang memiliki Misi: 

“Mengembangkan Potensi Peserta Didik untuk Meraih Hidup 

Sukses, Produktif dan Berakhlak Mulia dengan Pembelajaran 

yang interaktif, Inspiratif, Kreatif, Inovatif dan Menyenangkan”. 

 

Nilai Inti dari SMA Negeri 3 Semarang: 

‟Religius, Jujur dan Integritas, Fokus Kepada Pelanggan, 

Kompeten, Ramah dan Menyenangkan, Kreatif dan Inovatif, 

Pembelajaran”. 

 

c. Tenaga Kependidikan dan Kepegawaian 

SMA Negeri 3 Semarang  mempunyai 104 guru mata pelajaran 

baik yang sudah berstatus pegawai negeri sipil maupun yang masih guru 
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bantu atau guru tidak tetap. Masing-masing guru terbagi dalam 19 mata 

pelajaran. 

Jumlah staf dan tata usaha yang ada di SMA Negeri 3 Semarang 

adalah sebanyak 23 orang yang terdiri dari staf tata usaha, staf pembantu, 

staf perpustakaan, keamanan, dan lain-lain. 

Jenjang pendidikan terakhir kepala sekolah, guru, dan karyawan. 

Sebagian besar guru di SMA Negeri 3 Semarang memiliki pendidikan 

terakhir S1, tetapi ada juga yang masih D3 ataupun sudah S2. Untuk 

lebih jelasnya perhatikan lampiran 10 . 

d. Keadaan Siswa SMA Negeri 3 Semarang 

Jumlah siswa di SMA Negeri 3 Semarang yaitu 1.416 siswa, 

terdiri dari kelas X berjumlah  435 siswa, yang terbagi dalam 12 kelas 

reguler sebanyak 383 siswa dan kelas Olimpiade terdiri dari 32 siswa dan 

kelas akselerasi 20 siswa. Kelas XI berjumlah 486 siswa terdiri dari 11 

kelas Ilmu Alam sebanyak 381 siswa dan kelas Olimpiade 32 siswa, dan 

kelas Ilmu Sosial sebanyak 53 siswa serta kelas akselerasi satu kelas 

dengan jumlah  20 siswa. Kemudian kelas XII berjumlah 495 siswa 

terdiri 11 kelas Ilmu Alam sebanyak 428 siswa dan kelas Ilmu Sosial 

sebanyak 67 siswa.  

Di SMA Negeri 3 Semarang memiliki tiga jenis kelas yang 

mungkin tidak sama dengan sekolah pada umumnya. Adapun jenis-jenis 

kelas ini meliputi kelas reguler, kelas olimpiade, dan kelas akselerasi. 

Kelas reguler ini memiliki sistem yang sama dengan kelas-kelas pada 
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umumnya, yakni dengan waktu tempuh 3 tahun, sedangkan untuk kelas 

Olimpiade merupakan kelas yang disiapkan khusus oleh sekolah untuk 

siswa-siswa yang akan mengikuti olimpiade/kejuaran mata pelajaran baik 

tingkatan dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan untuk kelas 

akselerasi ini merupakan kelas dengan percepatan belajar dengan jenjang 

tempuh 2 tahun untuk siswa yang berkategori sangat pandai/excellent. 

Dengan adanya jenis kelas yang berbeda-beda menjadikan SMA Negeri 3 

Semarang memiliki nilai lebih jika dibanding dengan sekolah lain. 

Tabel 1 

Keadaan Siswa SMA Negeri 3 Semarang 

Kelas Jenis Kelas 
Jumlah Siswa Total 

Laki-laki Perempuan  

X 

Reguler 141 242 383 

Olimpiade 16 16 32 

Akselerasi 8 12 20 

XI 

Ilmu Alam 167 214 381 

Ilmu Sosial 17 36 53 

Olimpiade 12 20 32 

Akselerasi 7 13 20 

XII 
Ilmu Alam 158 270 428 

Ilmu Sosial 30 37 67 

Jumlah Total 556 860 1.416 

Sumber: Data Administrasi SMA Negeri 3 Semarang, Tahun 2011 

e. Sarana Dan Prasarana 

Sarana dan prasana merupakan hal yang sangat penting dalam 

menunjang pendidikan, SMA Negeri 3 Semarang yang merupakan 

sekolah RSBI berupaya memberikan pelayanan yang baik dalam 
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menunjang pendidikan. Peralatan dan perlengkapan yang ada di dalam 

kelas juga tergolong baik, semua kelas dilengkapi dengan LCD, AC dan 

CCTV untuk memantau segala aktivitas siswa di dalam kelas. 

Gedung-gedung di SMA Negeri 3 Semarang meskipun gedung 

tua tetapi tetap nyaman digunakan karena sudah beberapa kali mengalami 

perbaikan dan juga ada beberapa gedung baru yang difungsikan. Selain 

dari bangunannya, di SMA Negeri 3 Semarang juga terdapat Wireless 

untuk koneksi dengan jaringan internet yang terdapat di beberapa titik di 

lingkungan sekolah. Adanya Wireless ini bermanfaat bagi siswa untuk 

dapat memperoleh informasi dari internet sehingga diharapkan dapat 

menambah wawasan bagi siswa. Secara umum fasilitas yang ada di SMA 

N 3 Semarang diantaranya : 

1) Ruang Kepala sekolah 

Ruang kepala sekolah seluas 36 m
2
 ini sudah dilengkapi dengan 

ruangan ber-AC di mana juga tersedia meja pertemuan, ruang tamu, 

komputer dan akses internet, simbol-simbol kenegaraan, alat 

komunikasi, papan statistik serta CCTV (alat monitor kelas). 

2) Ruang Wakil kepala sekolah 

Luas ruang dan fasilitas di ruang wakil sekolah hampir sama dengan 

ruang kepala sekolah di mana sudah dilengkapi dengan ruangan ber-

AC yang juga tersedia meja pertemuan, ruang tamu, komputer dan 

akses internet, simbol-simbol kenegaraan, alat komunikasi, papan 
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statistik serta CCTV (alat monitor kelas) serta lemari dokumen dan 

sentral sound system. 

3) Ruang guru/Serbaguna 

Walaupun guru yang ada di SMA N 3 Semarang memiliki kantor atau 

meja di masing-masing kelas yang diampunya namun ada fasilitas 

ruang guru yang berjumlah 2 ruang di mana masing- masing seluas 

242 m
2
 yang dilengkapi dengan podium, ruang tamu, sarana 

pendukung pertunjukan seni, jumlah kursi minimal 80 buah, tersedia 

komputer dan akses internet, printer yang memadai, sound  system, 

papan informasi serta ruangan ini bebas rokok. 

4) Ruang Baca/perpustakaan Guru 

Di SMA N 3 Semarang selain memiliki ruang guru juga memiliki 

ruang baca atau perpustakaan guru di mana ruangan seluas 42 m
2  

ruangan ber-AC yang dilengkapi komputer online ke digital library, 

terkoneksi ke Sistem Informasi Perpustakaan, tersediannya berbagai 

buku referensi serta meja dan kursi. 

5) Ruang kelas  

Sejumlah 41 kelas masing-masing luas 59 m
2  

dengan keseluruhan luas 

2.436 m
2
  yang mencerminkan mata pelajaran karena sistem yang 

dianut di SMA N 3 Semarang adalah sistem moving class atau kelas 

bergerak dimana setiap siswa berpindah tempat setiap berganti jam 

pelajaran. Di setiap ruang kelas sudah dilengkapi satu set komputer 

dengan koneksi internet, LCD proyektor dan AC. 
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6) Laboratorium sekolah  

Laboratorium yang terdiri dari beberapa laboratorium  IPA  masing-

masing seluas 222 m
2
 yakni: (a) laboratorium kimia (b) laboratorium 

fisika (c) laboratorium biologi. Seluruh laboratorium IPA sudah 

dilengkapi dengan fasilitas ruangan ber-AC sudah tersedia 

seperangkat komputer dan LCD proyektor serta alat-alat laboratorium 

yang sudah memadai. 

Laboratorium komputer berjumlah dua ruangan se luas 106 m
2 

dengan 

beberapa set komputer dengan layar LCD monitor 15 inchi serta 

laboratorium bahasa dengan fasilitas pendukung serta dilengkapi 

dengan tabung hidran sebagai fasilitas pengamanan apabila terjadi 

kecelakaan kerja atau kebakaran di laboratorium. Khusus laboratorium 

bahasa dilengkapi dengan aplikasi program  Laboratorium Bahasa, 

CD-DVD pembelajaran, headset 20 unit, modul pembelajaran serta 

sound system. 

7) Ruang Kesenian 

Ruang seluas 120 m
2 

di mana terdapat peralatan kesenian, ruangan 

kedap suara, pencahayaan memadai, serta bebas rokok. 

8) Ruang layanan BK 

Ruang seluas 112 m
2
 dilengkapi dengan meja pertemuan, kamera 

CCTV, ruang tamu, ruang bimbingan pribadi, ruang bimbingan 

kelompok, lemari dokumen, symbol-simbol kenegaraan, komputer 

dan akses internet, instrument konseling, buku sumber, media 
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pengambangan kepribadian, papan statistik, kotak saran atau pendapat 

serta juga tersedia alat komunikasi. 

9) Ruang Tamu 

Ruang seluas 36 m
2
 dilengkapi dengan meja dan kursi serta fasilitas 

media cetak seperti Koran, (Misalnya: Suara Merdeka, Kompas dan 

lain-lain). 

10) Ruang TRCC 

Ruangan seluas 106 m2 ini dilengkapi dengan komputer, “scanner”, 

printer, handycam, akses internet, LCD proyektor, lemari dokumen, 

VCD/DVD Player dan CD-R/DVD-R 

11) Aula Sekolah 

12) Ruang Osis 

Ruang seluas 42 m
2
 ini dilengkapi dengan kamera CCTV, komputer, 

struktur organisasi pengurus OSIS, lemari arsip, meja rapat, simbol-

simbol kenegaraan, serta papan pengumuman. 

13) Ruang Media/alat Bantu pembelajaran 

Ruangan ber-AC,seluas 42 m
2
 tersedia meja dan kursi yang 

memadai, komputer dan akses internet, simbol-simbol kenegaraan, 

papan statistik, lemari dokumen serta sentral “sound system.” 

14) Pos Keamanan 

15) Masjid 
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Masjid sebagai fasilitas peribadatan seluas 90 m
2
 dengan  kondisi 

ruangan bersih, fasilitas air  yang memadai, di lengkapi dengan 

pengeras suara dan karpet. 

16) Perpustakaan 

Seluas 174 m
2
 yang sudah dilengkapi komputer dan fasilitas 

perpustakaan “online”. Ruangan ber-AC, terdapat sistem Informasi 

Perpustakaan, buku pengayaan 870 judul, buku referensi 30 judul, 

sumber belajar lain-lain 30 judul. 

17) Lapangan olahraga  

 Seluas 500 m
2
 berada ditempat yang cukup strategis tidak 

mengganggu kegiatan belajar, tidak digunakan untuk parkir, 

permukaan datar, lingkungan bersih dan terdapat ruang ganti 

pakaian. 

18) UKS  

Seluas 42 m
2
 yang dilengkapi dengan fasilitas tempat tidur pasien, 

lemari obat, alat ukur tinggi dan berat badan, wastafel, lemari 

dokumen, obat-obatan, tabung oksigen, termometer, tensimeter, 

tandu atau kursi roda, serta papan statistik dan alat komunikasi. 

19) Fasilitas MCK  

Terdiri dari kamar mandi kepala sekolah, kamar mandi guru laki-

laki, kamar mandi guru perempuan, kamar mandi siswa perempuan 

dan kamar mandi siswa laki-laki. 
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f. Struktur Organisasi SMA Negeri 3 Semarang 

Struktur organisasi merupakan hal yang terpenting dalam sekolah 

karena dalam struktur organisasi terdapat sekumpulan orang-orang yang 

memiliki tugas dan peran serta tanggungjawab masing-masing yang 

dilakukan secara teratur sesuai kedudukan yang dimiliki. Dalam suatu 

struktur organisasi tidak berjalan sendiri melainkan terdapat suatu 

hubungan atau keterkaitan satu hal dengan hal yang lain untuk  

menjalankan suatu perannya. Suatu organisasi mempunyai struktur 

organisasi yang berbeda hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan 

dari instansi yang bersangkutan. 
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2. Profil Komite Sekolah Di SMA Negeri 3 Semarang 

Dalam rangka wujud dari konsekuensi partisipasi masyarakat 

dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, maka 

dibentuklah wadah untuk menampung dan menyalurkannya yang diberi 

nama Komite Sekolah. Komite Sekolah merupakan aktualisasi dari 

kepedulian orang tua/wali murid terhadap dunia pendidikan dan 

penyelenggaraan sekolah. 

Dengan adanya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 

No.044/U/2002, keberadaan BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara 

Pendidikan) digantikan dengan Komite Sekolah. Pergantian nama ini 

juga membawa konsekuensi terhadap fungsinya. Fungsi Komite sekolah 

tidak hanya menampung dan mengelola dana dari masyarakat tetapi juga 

mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian komite sekolah 

merupakan badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka 

memberi pertimbangan (advisory agency), pendukung (supporting 

agency), pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan 

akuntabilitas serta sebagai mediator antara pemerintah dengan 

masyarakat. 

Tujuan dari komite sekolah ini adalah untuk memajukan mutu 

pembelajaran di satuan pendidikan tersebut, sehingga mampu 

menghasilkan lulusan yang bermutu ditinjau dari aspek akademik 

maupun non akademik. Komite sekolah merupakan modal awal 



 

 

55 

konsekuensi partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu. Disamping 

itu komite sekolah juga merupakan kondisi nyata dalam memasuki era 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), menuju tuntutan perubahan yang 

dilandasi kesepakatan, komitmen, kesadaran dan kesiapan membangun 

budaya baru dan profesionalisme dalam mewujudkan masyarakat sekolah 

yang memiliki loyalitas pada peningkatan mutu sekolah. 

Keberadaan Komite sekolah di SMA Negeri 3 Semarang bertumpu 

pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Komite sekolah juga akan 

bertanggungjawab atas keterlibatan semua lapisan masyarakat yang 

peduli terhadap pendidikan dalam proses pengambilan keputusan 

terutama dalam penentuan RAPBS dan program sekolah pada umumnya. 

a. Keanggotaan Komite sekolah Di SMA Negeri 3 Semarang 

Komite sekolah merupakan lembaga nonprofit yang berusaha 

untuk memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan dari orang tua siswa 

maupun sekolah agar mampu terlibat secara aktif dalam pengambilan 

keputusan, khususnya yang berhubungan dengan persoalan sekolah. 

Di SMA Negeri 3 Semarang yang yang duduk dalam kepengurusan 

komite sekolah berjumlah 15 orang. Para pengurus komite sekolah di 

SMA Negeri 3 Semarang adalah masyarakat yang berasal dari unsur-

unsur dewan guru, tokoh masyarakat,pejabat pemerintah daerah dan 

dunia usaha. Untuk masa jabatan pengurus komite sekolah adalah 
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selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan 

berikutnya. 

Pembentukan komite sekolah di SMA Negeri 3 Semarang 

dimulai dengan pihak sekolah membentuk tim kecil yang terdiri dari 

guru dan wakil kepala sekolah minimal berjumlah 5 orang, 

selanjutnya tim kecil tersebut membuat surat edaran kepada orang tua 

siswa, tokoh masyarakat, pengusaha, skateholder dan alumni untuk 

memberikan penawaran menjadi pengurus komite. Satu minggu 

setelah surat diterima, selanjutnya dilakukan seleksi oleh tim kecil 

secara administratif. Setelah terbentuk susunan pengurus kemudian 

diajukan kepada Kepala sekolah untuk disahkan dengan membuat 

surat Keputusan Kepala sekolah tentang pembentukan komite sekolah. 

Menjadi pengurus Komite Sekolah haruslah mempunyai 

loyalitas yang tinggi dalam pengabdian kepada dunia pendidikan 

Disamping itu Komite Sekolah sebagai wakil dari orang tua siswa 

memiliki tugas yang cukup berat, di mana Komite Sekolah harus 

mampu mengaktualisasikan aspirasi orang tua siswa dengan baik. 

Dalam kepengurusan Komite Sekolah sesuai dengan pedoman SK 

Menteri Pendidikan Nasional No.044/U/2002 tentang dewan 

pendidikan dan Komite Sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan 

Sekolah, pengurus Komite Sekolah Terdiri dari orang-orang yang 

memliki latar belakang profesi yang berbeda. Di SMA Negeri 3 

Semarang pengurus Komite juga berasal dari berbagai aspek. Ketua 
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Komite Bapak Mulyono dari dunia usaha, Wakil Komite Bapak Ateng 

M. dari  Widyaiswara Badan Diklat Prov.Jateng, Sekretaris Bapak 

Didik P. dari perwakilan guru SMA 3 Semarang, Wakil Sekretaris, 

Bapak Sofian perwakilan dari Alumni SMA 3 Semarang, Bendahara 

Bapak Bambang S. dari Ketua Posdiklat BKK Jateng, Seksi Bidang 

Edukatif Bapak Sugiarto perwakilan dari orang tua siswa dan juga 

sebagai dosen UNNES, Seksi Bidang Sarana Prasarana Bapak Budi S 

dari Bappeda Jateng, Seksi Bidang Hubungan Kelembagaan Bapak 

Wahyu Aji, yang merupakan perwakilan dari guru SMA Negeri 3 

Semarang. 

Beragamnya aspek kepengurusan Komite Sekolah di SMA 

Negeri 3 Semarang baik dari segi profesi maupun tingkat pendidikan 

menyebabkan cara pandang tentang sesuatu, cara menangani masalah, 

sikap dan perilakunya berbeda-beda. Meskipun demikian, semua 

pengurus harus mampu bekerja sama dengan baik agar tercipta tujuan 

yang ingin dicapai. Perbedaan itu muncul bukan untuk menimbulkan 

permasalahan akan tetapi agar dapat saling melengkapi satu sama lain 

sesuai dengan jabatan mereka dalam kepengurusan yang telah 

memiliki peran dan tanggungjawab masing-masing. 

Dengan melakukan kerjasama yang baik sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki masing-masing dengan harapan lebih jauh 

lagi mampu meningkatkan kinerja dari komite sekolah agar mampu 

memberdayakan sekolah dan meningkatkan mutu skolah. Oleh karena 
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itu tiap masing-masing orang yang ada di dalam kepengurusan komite 

harus mampu menyatukan pemikirannya meskipun dalam tingkat 

pendidikan dan profesinya yang berbeda-beda. 

ingkat pi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:                             Garis Konsultasi 

Garis Komando 

Gambar 4. Struktur Organisasi Komite Sekolah SMA Negeri 3 Semarang 

Sumber : Data Penelitian Tahun 2011. 

 

3. Peran Komite Sekolah Di SMA Negeri 3 Semarang 

Komite sekolah selain sebagai lembaga pengawas para siswa juga 

pengontrol penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh masing-

masing sekolah. Dalam SK. Mendiknas No.004/U/2002 tentang dewan 

pendidikan dan komite sekolah dijelaskan, komite sekolah berperan 

sebagai lembaga pemberi pertimbangan dalam penentuan dan 
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pelaksanaan kebijakan di satuan pendidikan. Serta berperan sebagai 

pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga 

dalam penyelenggaraan pendidikan. Komite sekolah juga berperan 

sebagai pengontrol transparansi penyelenggaraan pendidikan dan 

bertindak sebagai mediator antara pemerintah dengan orang tua siswa 

serta masyarakat. 

Komite sekolah di SMA Negeri 3 Semarang pada umumnya sudah 

menjalankan peran dari komite sekolah akan tetapi peran tersebut belum 

banyak dipahami oleh orang tua siswa. Sehingga perlu diadakan 

sosialisasi mengenai peran komite sekolah agar orang tua siswa mampu 

mengetahui dan menilai sejauh mana peran dan kinerja dari komite 

sekolah. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Arham: 

“Setahu saya peran dari komite sekolah itu adalah menjembatani 

antara pihak sekolah dengan orang tua siswa, akan tetapi ketika 

diundang rapat komite kita hanya dilaporkan RAPBS yang sudah 

jadi. Sehingga kami tidak mengetahui bagaimana proses 

pembuatan RAPBS, dan langkah apa yang dilakukan komite guna 

menyetujui laporan yang dibuat oleh sekolah.” (Wawancara 

tanggal 20 Juli 20011) 

 

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Sujadi: 

“Saya tidak tahu secara mendalam mengenai peran dari komite 

sekolah, yang saya tahu ketika saya diundang rapat biasanya 

penyampaian tentang program-program sekolah yang sudah jadi 

beserta anggaran dana yang sudah di setujui oleh kepala sekolah 

dan juga pihak komite.” (wawancara tanggal 24 Juli 2011) 

 

Menurut hasil wawancara diatas, orang tua siswa kurang 

memahami peran dari komite sekolah. Sehingga orang tua siswa tidak 

bisa memantau kinerja dari komite sekolah bahkan akan sulit untuk 
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melakukan kerja sama diantara keduanya. Sesuai dengan Mendiknas 

No.044/U/2002. 

a. Peran Komite Sekolah Sebagai Pemberi Pertimbangan (Advisory 

Agency) 

Pada dasarnya komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, 

mempunyai tugas dalam bentuk memberikan masukan terhadap proses 

penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan pendidikan di sekolah. 

Memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada guru-guru. 

Komite Sekolah juga memberikan pertimbangan terhadap penyediaan 

dan penggunaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah. Serta 

komite sekolah memberikan pertimbangan terhadap penggunaan dan 

pemanfaatan anggaran dana yang diperoleh oleh sekolah, memberikan 

masukan tentang rancangan anggaran pendapatan belanja sekolah 

(RAPBS), pertimbanngan perubahan dan ikut mengesahkan RAPBS 

bersama sekolah.  

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bambang (Bendahara Komite) 

bahwa: 

“Pihak sekolah (Kepala Sekolah dan juga staf) menyusun program-

program sekolah baik yang bersifat akademik maupun nonakademik 

yang disatukan dalam RAPBS yang kemudian di rapatkan bersama 

komite sekolah untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan yang 

selanjutnya disahkan oleh kepala sekolah dan juga komite sekolah.” 

Wawancara tanggal 27 Juni 2011 

 

Pertimbangan yang diberikan komite sekolah berbentuk dukungan 

kepada orang tua siswa, misalnya setiap apapun dana yang dikeluarkan 

oleh orang tua siswa untuk membantu kelancaran kegiatan di sekolah 

terlebih dahulu harus dikoordinasikan, dan ketua komite sekolah sangat 
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menentukan dalam pengambilan keputusan tentang dana. Orang tua 

siswa dipanggil kepala sekolah untuk tatap muka dengan komite sekolah, 

jadi kepala sekolah tidak berdiri sendiri dan semua harus  

dikoordinasikan dengan komite sekolah. 

   Komite sekolah juga memberi pertimbangan kepada sekolah 

tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan kepada sekolah, 

dimana komite sekolah disini harus mengetahui dan menyetujui tenaga 

honorer yang akan diperbantukan kepada sekolah apakah sudah sesuai 

dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.  

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan mendapat 

dukungan dari guru dan orang tua siswa yang ada di SMA Negeri 3 

Semarang. Terlebih SMA Negeri 3 Semarang mempunyai sarana dan 

prasarana yang sangat membantu kelancaran pendidikan, yang tidak 

hanya dirasakan oleh siswa saja akan tetapi semua pihak sekolah. Sarana 

dan prasarana ini sudah mulai dilengkapi untuk memenuhi sekolah RSBI 

menuju SBI. Selain itu pihak sekolah juga berupaya  untuk meningkatkan 

kompetensi guru-guru di SMA Negeri 3 Semarang agar melanjutkan 

pendidikan S2 hal ini merupakan usulan dari pihak sekolah kepada 

komite. Selain itu usul mereka kepada komite yang disampaikan pada 

saat rapat dan telah disetujui oleh kepala sekolah, yakni mengenai 

peningkatan ketrampilan guru telah direalisasikan dengan mengirim guru 

untuk mengikuti pelatihan dan workshop yang berkaitan dengan 

pendidikan. Seperti yang telah disampaikan oleh Bu Endang S: 
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“Peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan, langkah-

langkah yang ditempuh sudah cukup sesuai dan mampu 

memberdayakan SMA Negeri 3 Semarang menjadi Sekolah RSBI, 

keberhasilan itu dicapai mulai dari pengadaan sarana dan 

prasarana, peningkatan mutu guru dengan mengusulkan guru-guru 

untuk melanjutkan S2, mengikuti pelatihan komputer, bahasa 

inggris dan workshop yang tentunya difasilitasi dan di danai oleh 

komite sekolah.”(wawancara tanggal 20 Juni 2011) 

 

 Adanya kenyataan tersebut merupakan peran dari Komite Sekolah 

sebagai pemberi pertimbangan yang cukup baik, terbukti secara umum 

manajemen yang ada di SMA Negeri 3 Semarang mengalami 

peningkatan. Dengan peran demikian guru-gurupun dapat meningkatkan 

kompetensinya hingga pada akhirnya mampu memberikan pembelajaran 

yang baik kepada siswa. 

b. Peran Komite Sebagai Pendukung (Supporting Agency) 

 Komite sekolah sebagai badan pendukung memiliki tiga peran 

yaitu pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan 

prasarana serta pengelolaan anggaran. Dalam pengelolaan sumber daya 

manusia dan mobilisasi tenaga kependidikan guru dan non guru, pada 

umumnya komite sekolah terlibat dalam memantau kondisi ketenagaan 

pendidikan dengan kebutuhan sekolah. 

Pemantauan kondisi ketenagaan pendidikan dengan kebutuhan 

sekolah misalnya seperti: komite sekolah ikut mencari dan melihat 

kemampuan guru bidang studi yang akan mengisi kekosongan bila 

terdapat kekurangan guru bidang studi di sekolah. Setelah itu komite 

menyampaikan kepada kepala sekolah. Tidak hanya itu, untuk mengisi 

tenaga kependidikan non guru seperti pegawai tata usaha juga harus 
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diketahui oleh komite sekolah. Ditambah lagi pelatih atau pembimbing 

pramuka, palang merah remaja dan kegiatan tambahan pelajaran diluar 

jam sekolah serta kegiatan try out yang dilaksanakan lembaga pendidikan 

lain juga ikut melibatkan komite sekolah. 

Bentuk dukungan lain dari pemantauan terhadap kondisi tenaga 

pendidik di sekolah atau guru dan non pendidik atau staf karyawan yaitu 

dukungan moril yang diberikan komite sekolah. Kualitas pendidikan 

sangat diperhatikan oleh komite, agar saat mengajar juga semakin 

terampil dan memliki wawasan dan ilmu yang semakin banyak sehingga 

diharapkan mampu meningkatkan SDM siswa secara optimal. Disamping 

itu hal ini dilakukan guna memenuhi standar RSBI atau program sekolah 

dapat tercapai. 

Dalam pengelolaan sarana dan  prasarana, yang meliputi 

memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah, 

memobilisasi bantuan sarana dan prasarana, mengkoordinasikan 

dukungan sarana dan prasarana di sekolah. Berdasarkan hasil dari 

observasi dan wawancara dapat diketahui dukungan yang diberikan oleh 

komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan berjalan dengan 

baik. Dukungan ini terlihat dalam memantau kondisi sarana dan 

prasarana yang ada di sekolah. Menurut ibu Sri Yuniati: 

“Tahap dari koordinasi komite sekolah tersebut dimulai dari 

kebutuhan sekolah yang awalnya merupakan usul dari guru, 

kemudian disampaikan kepada Kepala Sekolah dan dilanjutkan 

oleh wakasek sarana dan prasarana, setelah itu disampaikan 

kepada komite sekolah untuk dianggarkan dan disatukan dalam 

RAPBS. Hal ini untuk menentukan besarnya SOP dan SPI guna 
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kebutuhan sarana dan prasarana yang telah diusulkan demi 

kelancaran kegiatan sekolah.” (wawancara tanggal 21 Juni 2011) 

 

Dukungan komite sekolah terhadap pengembangan sarana dan 

prasarana juga dapat dirasakan di SMA Negeri 3 Semarang, mulai dari 

renovasi kelas dengan menggunakan AC, LCD, CCTV, Loker untuk 

menyimpan barang-barang, hingga pengadaan gedung A sebagai lab. 

Komputer, lapangan basket, pos keamanan (satpam) yang masih dalam 

proses perbaikan. Adapun dana yang diambil dari berbagai sumber dari 

masyarakat yang peduli pendidikan, sumbangan saat kelulusan siswa 

seperti yang dilakukan oleh ketua komite sekolah yang peduli terhadap 

pendidikan sehingga ikut membantu kebutuhan sarana dan prasarana 

pendidikan.sekolah. 

 

Gambar 5 & 6: Gedung A  sebagai  Lab. Komputer dan seisi ruangannya 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, (Hana, 23 Juni 2011) 
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  Salah satu bentuk dukungan komite sekolah dalam pengadaan 

sarana dan prasarana di sekolah adalah gedung A yang merupakan 

laboratorium komputer. Di Dalam Laboratorium komputer ini terdapat 

beberapa komputer dengan  layar LCD monitor 15 inchi yang sudah 

terhubung dengan jaringan internet. Tidak hanya itu dalam ruangan 

tersebut dilengkapi juga dengan LCD proyektor dan juga ruangan ber-

AC. Dengan fasilitas demikian diharapkan mampu memberikan 

kenyamanan bagi penggunanya. Dengan kondisi ruangan yang nyaman 

menjadikan siswa lebih mampu untuk konsentrasi belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Lapangan Basket SMA Negeri 3 Semarang. 

Sumber: Dokumentasi pribadi (Hana, 26 Juni 2011) 

 

  Dengan adanya lapangan basket , dapat dimanfaatkan oleh siswa-

siswa untuk dapat menyalurkan  bakat dan hobinya untuk melatih 

kemampuan bermain basket. Sehingga pengadaan lapangan basket atas 

kerjasama antara sekolah dengan komite ini sangat membantu dan 
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mendukung untuk peningkatan bakat siswa khususnya dalam jenis 

olahraga basket. 

  Dalam pengelolaan anggaran pendidikan, komite sekolah tetap 

diikutsertakan atau dilibatkan, sehingga hubungan sekolah dengan 

masyarakat lingkungannya tetap berjalan lancar. Pada saat rapat komite 

dengan orang tua siswa tanggal 13 Agustus 2011 juga dijelaskan oleh 

bapak Ateng Chozany Miftah selaku wakil ketua komite bahwa komite 

memberikan dukungan kepada Kepala Sekolah untuk 

mempertanggungjawabkan anggaran sekolah yang dinilai mahal oleh 

orang tua siswa. Dukungan  ini dilakukan  komite menilai dana dan 

anggaran telah disesuaikan dengan program pemerintah sebagai SMA 

RSBI.  

c. Peran Komite sebagai Pengontrol (Controlling Agency) 

  Komite sekolah sebagai badan pengontrol mempunyai tiga peran, 

pertama, sebagai pengontrol perencanaan pendidikan di sekolah. Dengan 

mengontrol proses pengambilan keputusan, mengontrol kualitas 

kebijakan/kualitas program dan proses perencanaan pendidikan di 

sekolah. 

  Menurut Bapak Didik Pradigdo selaku sekretaris komite 

mengatakan bahwa komite sekolah tetap menjalankan perannya sebagai 

pengontrol, sebagaimana pernyataan dibawah ini 

“Komite sekolah tetap melaksanakan perannya sebagai 

pengontrol, seperti perencanaan sekolah harus diketahui komite setiap 

saat, memantau proses belajar siswa apakah perlu diadakan tambahan 

jam pelajaran atau tidak, selain itu juga selalu memantau prestasi siswa 
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dan kegiatan pelajaran siswa kelas XII untuk menghadapi UN.” 

(Wawancara tanggal 10 Juni 2011). 

 

Sedangkan menurut Ibu mamik peran komite sekolah di SMA 

Negeri 3 Semarang tidak hanya memantau perihal proses belajar dan 

tambahan jam belajar saja, akan tetapi kegiatan ekstrakulikuler di sekolah 

juga mendapat pantauan dari komite sekolah, kegiatan ekstrakulikuler 

termasuk dalam pengembangan bakat siswa yang juga termasuk dalam 

program kegiatan sekolah. 

Peran kedua memantau pelaksanaan program sekolah, dengan 

organisasi sekolah, memantau penjadwaalan program sekolah, memantau 

alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah dan memantau 

partisipasi skateholder pendidikan dalam pelaksanaan program sekolah. 

Komite sekolah dalam pengawasan terhadap sumber daya 

pelaksanaan program sekolah, hanya berbentuk saran kepada kepala 

sekolah, sedangkan pengawasan terhadap proses belajar mengajar belum 

pernah dilakukan. Dalam hal pemberian saran terhadap guru terkait KBM 

(kegiatan belajar mengajar) juga belum dilaksanakan oleh komite. 

Menurut penuturan dari bapak Ateng M. bukan merupakan wewenang 

dari Komite sekolah, karena komite langsung berkonsultasi dengan pihak 

kepala sekolah untuk selanjutnya disampaikan kepada guru yang 

mengajar. 

Tidak hanya itu, komite sekolah juga berperan serta dalam rangka 

transparasi penggunaan alokasi dana pendidikan, termasuk dalam 

mengawasi penggunaan dana bantuan dari pusat yang mengalir ke 

sekolah agar lebih dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan dana yang 
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berasal dari masyarakat maupun pemerintah harus benar-benar efektif 

dan termonitoring alokasinya, agar sesuai dengan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang diajukan dalam satuan 

pendidikan/sekolah. 

Di SMA Negeri 3 Semarang sendiri penggunaan atau pengelolaan 

dana sekolah yang berasal dari pusat atau pemerintah daerah memang 

diawasi oleh komite sekolah. Hal ini sepserti yang diungkapkan oleh Ibu 

Sri Yuniati selaku wakasek Sarpras: 

 “Pengawasan terhadap alokasi anggaran untuk program sekolah 

telah dilakukan oleh komite sekolah secara periodik, terpantau dan 

selalu ditingkatkan. Misalnya dalam perolehan dana yng berasal 

dari APBD dan APBN disatukan kemudian dimasukkan dalam 

anggaran sekolah. Untuk pengesahannya juga melalui beberapa 

tahapan, yaitu dari sekolah, komite sekolah dan Diknas. Sehingga 

Komite sangat mengontrol setiap kali pengajuan anggaran yang 

dibutuhkan oleh sekolah serta penggunaan dananya sehingga dana 

yang terkumpul dapat sampai pada tujuan bersama dan tidak 

disalah gunakan.”  

(Wawancara tanggal 21 Juni 2011) 

 

  Peran yang ketiga yaitu memantau output pendidikan, yaitu 

sebagai badan pengontrol dan memantau hasil ujian akhir, memantau 

angka partisipasi sekolah, memantau angka mengulang sekolah dan 

memantau angka bertahan sekolah. Dalam hal perencanaan, mengontrol 

proses pengambilan keputusan di sekolah, mengontrol kebijakan di 

sekolah, mengontrol proses perencanaan pendidikan dan pengawasan 

terhadap kualitas program sekolah. 

  Menurut Penuturan dari Bapak Mulyono selaku ketua komite 

sekolah menyatakan bahwa komite sekolah selaku badan pengontrol 
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tetap melaksanakan pengawasan seperti mengontrol kualitas kebijakan 

pendidikan di sekolah, memantau organisasi sekolah, dan memantau 

lokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah, yang dilakukan 

secara rutin. 

d. Peran Komite Sekolah sebagai penghubung atau Mediator 

Komite sekolah sebagai badan penghubung mempunyai tiga 

peran, yang pertama dalam hal perencanaan. Peran yang pertama ini 

mempunyai tugas menjadi penghubung antara komite sekolah dengan 

masyarakat, komite sekolah dengan sekolah dan komite sekolah dengan 

Dewan Pendidikan. Kemudian mengidentifikasikan aspirasi masyarakat 

untuk perencanaan pendidikan  dengan membuat usulan kebijakan dan 

program pendidikan kepada sekolah. 

Dalam hal penghubung mengenai perencanaan sekolah dari 

pengamatan lapangan menunjukkan bahwa Komite sekolah telah 

melaksanakan perannya. Maksudnya setiap keputusan yang ada dalam 

rapat mendapat kesepakatan dengan masayarakat, bahkan ada yang 

berasal dari aspirasi atau keinginan dari masyarakat. Selanjutnya hasil 

dari rapat tersebut disampaikan kepada pihak kepala sekolah untuk 

ditindaklanjuti dan seterusnya untuk dilaksanakan. Begitu juga dengan 

Dewan Pendidikan, komite sekolah terus melaksanakan hubungan yang 

baik dengan Dewan pendidikan. 

Komite sekolah sebagai sebagai mediator juga memegang 

peranan penting terhadap proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 
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Komite sekolah selain sebagai wadah penampung dan penyalur aspirasi 

dari orang tua siswa. Disini juga sebagai mitra kerja sekolah dalam 

membuat usulan kebijakan dan beberapa program pendidikan sekolah. 

Peran komite sekolah sebagai mediator wujudnya sebagai penghubung 

antara kepala sekolah dengan masyarakat, kepala sekolah dengan dewan 

pendidikan serta kepala sekolah dengan sekolah itu sendiri, dalam hal ini 

guru, staf karyawan murid. 

Sedangkan sebagai peran kedua adalah pelaksanaan program. 

Dengan mensosialisasikan kebijakan program sekolah kepada 

masayarakat, menampung pengaduan dan keluhan masyarakat (Orang tua 

siswa) kepada sekolah. Dalam mensosialisasikan kebijakan program 

sekolah, cara yang ditempuh yaitu dengan komite sekolah melalui pihak 

sekolah menyampaikan surat melalui siswa yang ditujukan kepada orang 

tua siswa. Surat tersebut berisi laporan yang dihasilkan dalam 

musyawarah setelah mendapat persetujuan dari kepala sekolah. 

 Komite sekolah juga menjadi penampung aspirasi masyarakat, 

dalam hal ini dapat berupa pengaduan, keluhan maupun saran terhadap 

kebijakan dan program pendidikan. Keluhan yang disampaikan oleh 

orang tua siswa ketika rapat awal tahun ajaran baru. Pada saat rapat itulah 

diadakan sesi dialog dengan pihak sekolah dengan orang tua siswa dan 

komite sebagai mediatornya. Adapun keluhan yang biasa disampaikan 

oleh orang tua siswa biasanya menyangkut soal dana dan dinilai terlalu 

berat dan membebani orang tua siswa. Selain itu saran-saran dari orang 
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tua siswa juga ditampung melalui rapat tersebut. Hal ini sama seperti apa 

yang disampaikan oleh Ibu Sri Yuniati, (wawancara tanggal 21 Juni 

2011).  

“ Komite sekolah sering mendapat keluhan dari orang tua siswa 

ketika rapat awal tahun ajaran baru pada saat rapat pleno, yang 

menyatakan bahwa biaya pendidikan yang ada di SMA Negeri 3 

Semarang mahal. Padahal biaya itu sudah disesuaikan dengan 

program-program sekolah sebagai sekolah RSBI. Pihak sekolah juga 

sudah membebaskan biaya bagi orang tua siswa yang memang dinilai 

kurang mampu (miskin) secara finansial.” Selain menampung dan 

menyalurkan aspirasi dari orang tua siswa pihak komite juga 

berperan sebagai penghubung saat sekolah bertemu dengan Diknas 

dan Pemkot saat memberikan bantuan kepada sekolah.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Suasana Rapat 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (Hana, 13 Agustus) 

 

  Dalam rapat, orang tua siswa juga diberikan kebebasan untuk 

mengemukakan saran, aspirasi, ataupun sanggahan terhadap kinerja 

komite sekolah, maupun terkait dana yang akan digunakan untuk 

kegiatan penyelenggaran pendidikan. Untuk selanjutnya aspirasi dan 

saran-saran tersebut  ditampung dan diuapayakan solusi pemecahannya. 

Dengan harapan mampu meningkatakan kinerja dari komite sekolah yang 



 

 

72 

lebih jauh lagi akan mampu meningkatkan mutu pendidikan di SMA 

Negeri 3 Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Orang tua siswa menyampaikan aspirasi  kepada komite 

sekolah. 

Sumber: Dokumentasi Pribadi (Hana, 13 agustus 2011) 

 

Selanjutnya peran ketiga yaitu sebagai penghubung dalam 

pengelolaan, dengan mengidentifikasi kondisi sumber daya sekolah dan 

sumber daya masyarakat, memobilisasi bantuan masyarakat untuk 

pendidikan di sekolah dan mengkoordinasikan bantuan masyarakat. 

Menyangkut peran sebagai penghubung dalam pengelolaan 

sumber daya pendidikan, dapat dikatakan pihak komite sekolah masih 

kurang berperan. Sampai saat ini belum melakukan penggalangandana 

kepada masyarakat yang peduli pendidikan. Hal ini dikarenakan 

kurangnya sosialisasi Komite sekolah kepada masyarakat di luar sekolah 

tentang partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di sekolah. 

Hal ini seperti yang dinyatakan oleh bapak Ateng selaku Wakil 

komite sekolah. Bahwa untuk kerjasama dengan dunia usaha belum 
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pernah dilakukan pihak komite sekolah, dan bantuan dana siswa masih 

berasal dari bantuan orang tua siswa. 

B. Pembahasan 

1. Keterkaitan antara Komite Sekolah Dengan Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) 

Komite sekolah meruapakan badan yang bersifat mandiri, tidak 

mempunyai hubungan hierarkis dengan sekolah maupun lembaga 

pemerintah lainnya. Komite sekolah dan sekolah memiliki kemandirian 

masing-masing, akan tetapi tetap menjadi mitra yang harus bekerja sama 

sejalan dengan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS). Karena tanpa 

manajemen yang baik tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan 

secara optimal, efektif dan efisien. Dalam kerangka inilah tumbuh kesadaran 

akan pentingnya manajemen berbasis sekolah (MBS) yang memberikan 

kewenangan penuh (otonomi) kepada sekolah dan guru dalam mengatur 

pendidikan. Konsep MBS juga merubah sistem pembelanjaan anggaran 

semaksimal mungkin menjadi pemakaian anggaran seefisien mungkin. 

Sehingga komite sekolah diharapkan mampu bekerjasama dengan kepala 

sekolah sebagai partner untuk mengembangkan kualitas sekolah dengan 

menggunakan konsep manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang 

demokratis, transparan dan akuntabel 

Pembentukan komite sekolah diharapkan dapat memacu usaha 

pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan, selaras 

dengan konsepsi berbasis masyarakat. Yang mana kini konsep manajemen 
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berbasis sekolah bukan hanya sebagai wacana saja akan tetapi sudah 

diterapkan di Negara Indonesia. 

Secara umum, manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai 

model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, 

memberikan fleksibelitas/keluwesan kepada sekolah, dan mendorong 

partisipasi secara langsung dari warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, 

karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan 

pengusaha dsb). Untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan 

pendidikan nasionalserta perundang-undangan yang berlaku. 

Dengan otonomi yang lebih besar, maka sekolah memiliki 

kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya, sehingga lebih 

mandiri. Dengan kemandiriannya, sekolah lebih berdaya dalam 

mengembangkan program-program yang tentu saja lebih sesuai dengan 

kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Dengan fleksibelitasnya/ 

keluwesannya, sekolah lebih atraktif dalam mengelola dan memanfaatkan 

sumber daya sekolah secara optimal. Demikian juga dengan partisipasi/ 

keterlibatan warga sekolah dan masyarakat secara langsung dalam 

penyelenggaraan sekolah, maka rasa memiliki mereka terhadap sekolah 

dapat ditingkatkan 

Peningkatan rasa memiliki ini akan menyebabkan peningkatan rasa 

tanggungjawab akan meningkatkan dedikasi warga sekolah. Inilah esensi 

warga sekolah dan masyarakat dalam pendidikan dan pembangunan sekolah 

harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat, agar masyarakat 
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senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap 

perkembangan pendidikan bersama. Baik dalam peningkatan otonomi 

sekolah, fleksibelitas sumber daya sekolah maupun partisipasi warga 

sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaran sekolah tersebut, 

kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 

kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

2. Peran Komite Sekolah Di SMA Negeri 3 Semarang 

Peran komite sekolah merupakan kemampuan kerja komite 

sekolah, peran ini juga merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran 

dan tujuan komite sekolah yang tertuang dalam anggaran dasar komite 

sekolah. Peran komite sekolah dapat dilihat dari kemampuan dan hasil kerja 

komite sekolah dalam kinerjanya.  

Dari hasil penelitian di lapangan, penulis dapat melihat bahwa 

komite sekolah telah melaksanakan peranannya dalam meningkatkan 

kemampuan akademik dan non akademik sekolah, Kegiatan akademik siswa 

terkait prestasi dan pengembangan bakat siswa, kejuaraan/olimpiade hingga 

kerjasamanya dengan sister school di luar negeri dengan tujuan agar mampu 

mewujudkan Misi dan Visi dari SMA Negeri 3 Semarang. Tidak hanya 

kompetensi dari siswa saja yang dikembangkan oleh SMA Negeri 3 

Semarang, melainkan kompetensi guru yang mengajar juga menjadi 

perhatian, mengingat SMA Negeri 3 Semarang merupakan sekolah RSBI 
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dengan menuntut intelektualitas yang tinggi menjadikan guru sebagai 

partner siswa harus meningkatkan kemampuan akademisnya. Hal ini dapat 

dilihat dari lulusan guru-guru yang mengajar di SMA Negeri 3 Semarang 

memiliki latar pendidikan beragam dari mulai S2 maupun S1. Selain itu 

guru-guru di SMA Negeri 3 Semarang juga dihimbau agar meningkatkan 

kompetensinya dalam bahasa inggris, baik melalui workshop ataupun 

pelatihan-pelatihan yang mampu menunjang kompetensi guru yang 

bersangkutan. Untuk Hal-hal yang bersifat nonakademik ini meliputi 

pembangunan sarana-prasarana yang diharapkan mampu menunjang 

pendidikan yang bersifat akademis. Misalnya Adanya gedung-gedung baru 

seperti laboratorium komputer dan juga lapangan basket yang merupakan 

kerjasama sekolah dengan pihak komite. Adanya gedung tersebut 

diharapkan mampu untuk meningkatkan pendidikan akademisnya. 

Komite Sekolah sebagai badan pertimbangan (advisory agency)  

sudah cukup baik dalam menjalankan perannya,mulai pemberian masukan 

dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan pendidikan  

sekolah. Komite sekolah juga memberikan pertimbangan kepada sekolah 

terkait dengan tenaga kependidikan yang diperbantukan untuk sekolah. 

Dalam peningkatan mutu guru, komite sekolah juga memberikan 

pertimbangan untuk guru-guru agar dapat meningkatkan kompetensinya 

dengan melakukan pelatihan-pelatihan.  

Komite Sekolah dalam melakukan peran sebagai badan pendukung 

(Supporting Agency) melakukan langah-langkah yang cukup baik terutama 
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terkait dengan sarana dan prasarana yang diperbantukan untuk sekolah.  

Dengan adanya sarana-prasarana yang menunjang pendidikan sehingga 

diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan seperti pengadaan 

gedung baru Laboratorium komputer dan juga lapangan  basket di sekolah. 

Komite Sekolah dalam melakukan peran pengontol (controlling 

agency). Hingga saat ini selalu melakukan pemantauan terhadap 

penggunaan alokasi dana pendidikan, termasuk dalam mengawasi 

penggunaan dana bantuan dari pusat maupun dana dari masyarakat yang 

mengalir ke sekolah agar lebih dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya 

itu pemantauan terkait dengan hasil belajar siswa juga dilakukan oleh 

komite sekolah. Akan tetapi untuk pemantauan proses KBM di dalam 

kelas belum pernah dilakukan oleh komite sekolah di SMA Negeri 3 

Semarang karena Komite tidak bersinggungan langsung dengan guru yang 

mengajar akan tetapi pada kepala sekolah. 

Peran komite sekolah sebagai mediator atau  penghubung dalam 

pengelolaan sumberdaya pendidikan masih kurang berperan. Sumber dana 

yang diperoleh masih memanfaatkan bantuan dari orang tua siswa dengan 

cara menarik uang komite sekolah atau iuran rutin orang tua siswa secara 

bulanan, serta iuran pembangunan/ pengembangan sekolah pada awal 

diterima di sekolah. Peran Komite sekolah dalam rangka meningkatkan 

keikutsertaan masyarakat, supaya aktif dalam penyelenggaraan pendidikan 

di SMA Negeri 3 Semarang belum berjalan secara maksimal. Sebagian 

besar dari orang tua siswa belum memahami tugas-tugas dari komite 
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sekolah. Masyarakat hanya dapat memberi dukungan secara materi dan 

belum sepenuhnya memberikan dukungan secara moril kepada sekolah. 

Belum ada keseragaman antara pihak komite sekolah dengan orang 

tua siswa, berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua siswa, masih 

beranggapan bahwa peran dari komite sekolah masih berkutat pada 

pengadaan dana untuk sekolah dalam rangka pembangunan fisik sekolah. 

Bahkan pihak komite sekolah lebih bersifat “pro” pada pihak sekolah, 

sehingga peran komite sebagai mediator kurang dapat tersalurkan dengan 

baik. Sebaiknya pihak komite sekolah itu sendiri bersikap “balance” 

dalam artian seimbang atau tidak berat sebelah antara lebih pro kepada 

pihak sekolah ataupun pada orang tua siswa. Akan tetapi harus mampu 

merangkul keduanya demi meningkatkan mutu pendidikan sekolah mulai 

dari merancang program-program sekolah hingga anggaran dana yang 

digunakan untuk kegiatan program-program yang sudah direncanakan. 

Meskipun demikian hasil dari kinerja komite sekolah di SMA 

Negeri 3 Semarang sudah dapat dilihat dan di rasakan, fasilitas-fasilitas 

sekolah sangat lengkap dan nyaman membuat siswa lebih menikmati 

kegiatan akademis maupun kegiatan non akademis. Mulai dari kegiatan 

belajar, olimpiade dan kegiatan ekstrakulikuler  sebagai penyaluran bakat 

siswa juga diupayakan dengan baik oleh komite sekolah. Demi terciptanya 

Visi dan Misi sekolah yang mana lebih jauh lagi mampu memberikan 

kepercayaan pada masyarakat luas bahwa SMA Negeri 3 Semarang 

memang memiliki predikat sekolah yang baik .Hal ini dapat kita lihat dari 
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lulusan SMA Negeri 3 Semarang yang berhasil masuk ke perguruan tinggi 

negeri dan juga ada yang melanjutkan studi ke luar negeri. Semua itu 

berjalan bukan saja kinerja dari sekolah sendiri akan tetapi juga merupakan 

peran dari komite sekolah yang berkerja secara ikhlas untuk menjadi partner 

sekolah demi demi meningkatkan mutu pendidikan. 

Dalam lapangan terdapat kenyataan bahwa masyarakat lebih 

mengenal komite sekolah berperan seperti BP3 di masa lalu yang bertugas 

sebagai pengumpul dana bantuan pendidikan untuk membiayai program 

fisik sekolah dan kurang menyentuh program non fisik. Di lain hal terkait 

dengan kerjasama antar komite sekolah dengan dunia usaha  dan dunia 

industri belum pernah dilaksanakan karena dana yang diberikan hingga saat 

ini hanya diperoleh dari iuran komite sekolah dan bantuan dari orang tua 

siswa seperti yang dikutip dari wawancara dengan Bapak Ateng M, selaku 

Wakil komite sekolah. Tidak hanya itu dari perwakilan pihak komite Bapak 

Ateng Selaku wakil dari Komite Sekolah mengharapkan, melalui wadah 

yaitu komite sekolah masyarakat harus mampu menyadari dan memahami 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam hal ini mengaharapkan 

masyarakat mampu berpartisipasi aktif pada sekolah untuk berkomitmen 

demi mewujudkan cita-cita bersama menjadi sekolah yang bermutu dan 

bahkan menjadi SBI (Sekolah Bertaraf Internasional). 

Sebenarnya Tugas Komite Sekolah tidak hanya sebagai penggalang 

dana seperti yang sering dibicarakan oleh masyarakat awam, tetapi berperan 

sebagai mediator antara pihak sekolah dengan masyarakat (orang tua siswa) 
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dalam kegiatan sekolah. Komite sekolah juga mengadakan pertemuan-

pertemuan formal meskipun tidak secara rutin dilaksanakan. Komite sekolah 

juga pernah diundang kepala sekolah untuk mendiskusikan perencanan, 

pelaksanaan, dan pendanaan rencana pengembangan sekolah (RPS). 

Program-program yang dibahas dan dikembangkan ini menunjukkan 

kecenderungan atau terfokus pada perbaikan fisik sekolah. Walaupun tidak 

semua komite sekolah mampu menjalankan roda organsisasi sebagaimana 

yang diharapkan, akan tetapi tekad untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

satuan pendidikan perlu menjadi alasan utama seseorang mengabdikan 

dirinya di sebuah organisasi komite sekolah. 

Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan 

dibutuhkan kesadaran masyarakat dalam setiap kegiatan peningkatan mutu 

dan pemerataan pendidikan. Disamping itu, komite sekolah juga harus 

melakukan sosialisasi aktif kepada masyarakat mengenai peran keterlibatan 

komite sekolah melalui sosialisai itulah diharapkan masyarakat mengerti, 

mengetahui dan memahami sekaligus dapat memantau kinerja komite 

sekolah. Agar peran komite sekolah dapat berjalan optimal dan “tidak berat 

sebelah”, maka langkah /upaya sosialisasi dan komunikasi dengan orang tua 

siswa harus selalu dibina dan di kembangkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Keterlibatan Komite 

Sekolah Dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMA 

Negeri 3 Semarang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Komite Sekolah sebagai badan pertimbangan (advisory agency)  sudah 

cukup baik dalam menjalankan perannya,mulai pemberian masukan dalam 

hal penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan pendidikan  sekolah. 

Komite sekolah juga memberikan pertimbangan kepada sekolah terkait 

dengan tenaga kependidikan yang diperbantukan untuk sekolah. Dalam 

peningkatan mutu guru, komite sekolah juga memberikan pertimbangan 

untuk guru-guru agar dapat meningkatkan kompetensinya dengan 

melakukan pelatihan-pelatihan.  

2. Komite Sekolah dalam melakukan peran sebagai badan pendukung 

(Supporting Agency) melakukan langah-langkah yang cukup baik terutama 

terkait dengan sarana dan prasarana yang diperbantukan untuk sekolah.  

Dengan adanya sarana-prasarana yang menunjang pendidikan sehingga 

diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan. 

3. Komite Sekolah dalam melakukan peran pengontol (controlling agency) 

Hingga saat ini selalu melakukan pemantauan terhadap penggunaan alokasi 

dana pendidikan, termasuk dalam mengawasi penggunaan dana bantuan dari 

pusat maupun dana dari masyarakat yang mengalir ke sekolah agar lebih 
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dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya itu pemantauan terkait dengan 

hasil belajar siswa juga dilakukan oleh komite sekolah. Akan tetapi untuk 

pemantauan proses KBM belum pernah dilakukan oleh komite sekolah di 

SMA Negeri 3 Semarang. 

4. Peran komite sekolah sebagai mediator atau  penghubung dalam 

pengelolaan sumberdaya pendidikan masih kurang berperan. Sumber dana 

yang diperoleh masih memanfaatkan bantuan dari orang tua siswa dengan 

cara menarik uang komite sekolah atau iuran rutin orang tua siswa secara 

bulanan, serta iuran pembangunan/ pengembangan sekolah pada awal 

diterima di sekolah. Peran Komite sekolah dalam rangka meningkatkan 

keikutsertaan masyarakat, supaya aktif dalam penyelenggaraan pendidikan 

di SMA Negeri 3 Semarang belum berjalan secara maksimal. Sebagian 

besar dari orang tua siswa belum memahami tugas-tugas dari komite 

sekolah. Masyarakat hanya dapat memberi dukungan secara materi dan 

belum sepenuhnya memberikan dukungan secara moril kepada sekolah. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat merekomendasikan 

beberapa saran kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan peran keterlibatan 

komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, yakni: 

1. Komite Sekolah yang ada di SMA Negeri 3 Semarang harus melakukan 

sosialisasi aktif  kepada masyarakat mengenai peran dari komite sekolah, 

melalui kegiatan rapat atau dengan mengadakan pertemuan-pertemuan 

khusus dengan orang tua siswa. Dengan adanya sosialisasi diharapkan 
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masyarakat mengerti dan mengetahui peranannya dalam menunjang kinerja 

komite sekolah sehingga masyarakat juga dapat memantau kinerja dari 

komite sekolah. Pada akhirnya peran dari komite sekolah dapat berjalan 

maksimal. 

2. Pihak sekolah, komite sekolah dan  masyarakat dalam hal ini adalah orang 

tua siswa, sebaiknya bisa lebih bekerja sama dalam meningkatkan mutu 

pendidikan, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan jalan diadakannya 

dialog secara periodik untuk membicarakan masalah yang dihadapi sekolah 

baik dalam  hal sarana dan prasarana, penggunaan dana hingga pada 

masalah siswa atau murid. Dengan adanya dialog diharapkan mampu 

mengurangi kesalahpahaman diantara mereka Di samping itu juga dapat 

membangun rasa saling pengertian yang tinggi, sehingga lebih jauh lagi 

mampu meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih baik. 
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