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SARI 
 
 

Larasati, Siska Yuni. 2009.  Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu 
Pendidikan Di SMA Ronggolawe Kota Semarang.  Skripsi.  Jurusan Hukum dan 
kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Prof. Dr. 
Maman Rachman, M.Sc. Dra. S.Sri Redjeki, M.Pd. 
 
 
Kata kunci : peran komite sekolah, mutu pendidikan 

Pendidikan merupakan kebutuhan seluruh warga negara, maka 
pengembangannya harus konseptual, menyeluruh, fleksibel dan 
berkesinambungan. Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan diantaranya 
kebijakan pembentukan dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang akhir-akhir 
ini menjadi agenda terhangat dalam dunia pendidikan di Indonesia. Konsep baru 
ini cenderung disambut dan diapresiasi sebagai sebuah angin segar dalam proses 
perjalanan penyelenggaraan lembaga pendidikan dengan lebih mengintensifkan 
pelibatan masyarakat. Adanya fenomena yang berkembang di masyarakat 
terhadap keberadaan Komite Sekolah dalam upaya meningkatkan mutu 
pendidikan. Selain itu Komite Sekolah merupakan organisasi baru dalam dunia 
pendidikan yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam khususnya dalam 
membantu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.  

Tujuan utama yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah 
mengetahui peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. 
Dengan sub tujuan yaitu : (1) untuk mengetahui peran komite sekolah sebagai 
pemberi pertimbangan dalam meningkatkan mutu pendidikan disekolah, (2) 
untuk mengetahui dukungan yang diberikan komite sekolah dalam 
meningkatkan mutu pendidikan disekolah, (3) untuk mendeskripsikan peran 
komite sekolah sebagai pengontrol dalam meningkatkan mutu pendidikan 
disekolah, (4) untuk menggambarkan sejauh peran komite sekolah sebagai 
mediator antar pemerintah dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu 
pendidikan. 

Penelitian ini mengggunakan metode kualitatif. Data yang diperoleh 
melalui alat pengumpul data yang digunakan adalah metode wawancara dan 
dokumentasi. 

Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pihak 
sekolah dapat diketahui bahwa belum atau tidak semua peran komite sekolah 
dilakukan. Dalam menjalankan tugas dan perannya masih ada kekurangan. Peran 
komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan diwujudkan dalam bentuk 
pemberian pertimbangan terhadap penyediaan dan penggunaan sarana dan 
prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah. Komite sekolah juga memberikan 
pertimbangan terhadap penggunaan dan pemanfaatan anggaran atau dana yang 
diperoleh sekolah, memberikan masukan tentang rancangan anggaran 
pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS ). Peran komite sekolah sebagai 
pendukung berupa dukungan materiil dan moril. 



 Peran sebagai pengontrol dengan melakukan pengawasan terhadap alokasi 
anggaran untuk pelaksanaan program sekolah dan melakukan pengawasan 
terhadap partisipasi sekolah pada program sekolah. Komite sekolah juga 
berperan serta dalam  rangka transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan 
yang berasal dari pusat agar lebih dapat dipertanggungjawabkan. Peran komite 
sebagai mediator sejauh ini wujudnya  berupa penghubung antara kepala sekolah 
dengan masyarakat, kepala sekolah dengan dewan pendidikan serta kepala 
sekolah dengan sekolah itu sendiri dalam hal ini guru, staf karyawan dan murid. 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah seharusnya komite 
sekolah lebih memahami lagi apa yang menjadi tugas dan perannya seperti 
halnya terdapat dalam AD / ART sekolah. Sekolah, yayasan dan komite sekolah 
serta mastyarakat dalam hal ini adalah orang tua murid bisa lebih bekerja sama 
dalam meningkatkan mutu pendidikan, lebih sering melakukan koordinasi 
dengan jalan diadakannya dialog secara periodik untuk membicarakan masalah 
yang dihadapi sekolah baik masalah sarana dan prasarana, penggunaan dana 
hingga pada masalah siswa atau murid.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa 

perubahan dihampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai 

permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan 

dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain manfaat bagi 

kehidupan manusia di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa 

manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu 

berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus 

mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. 

Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan 

kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif 

dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini kalah 

bersaing dalam menjalani era globalisasi tersebut. 

Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan 

memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas 

sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu 

proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya 

manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas 

sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-

sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui 
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berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas antara lain 

melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, 

perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, 

serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tetapi pada 

kenyataannya upaya pemerintah tersebut belum cukup berarti dalam 

meningkatkan kuailtas pendidikan. Salah satu indikator kekurang 

berhasilan ini ditunjukkan antara lain dengan NEM siswa untuk berbagai 

bidang studi pada jenjang SLTP dan SLTA yang tidak memperlihatkan 

kenaikan yang berarti bahkan boleh dikatakan konstan dari tahun ke tahun, 

kecuali pada beberapa sekolah dengan jumlah yang relatif sangat kecil. 

Ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan 

mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Pertama strategi 

pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input oriented. Strategi 

yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua 

input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi 

ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan 

guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga 

pendidikan ( sekolah) akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang 

bermutu sebagai mana yang diharapkan. Kedua, pengelolaan pendidikan 

selama ini lebih bersifat macro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di 

tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat 

makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di 

tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa 
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kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat 

terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat 

Pendidikan merupakan kebutuhan seluruh warga negara, maka 

pengembangannya harus konseptual, menyeluruh, fleksibel dan 

berkesinambungan. Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan di 

antaranya kebijakan pembentukan dewan Pendidikan dan Komite Sekolah 

yang akhir-akhir ini menjadi agenda terhangat dalam dunia pendidikan di 

Indonesia. Konsep baru ini cenderung disambut dan diapresiasisebagai 

sebuah angin segar dalam proses perjalanan penyelenggaraan lembaga 

pendidikan dengan lebih mengintensifkan pelibatan masyarakat.  

Visi reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan 

revormasi kehidupan nasional yang tertera dalam Garis – Garis Besar 

Haluan Negara (GBHN ) adalah terwujudnya masyarakat indonesia  yang 

damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam 

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) yang didukung oleh 

manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak 

mulia, cinta tanah air, kesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta 

berdisiplin ( Mulyasa, 2002 : 3 ). Dalam penyelematan reformasi 

kehidupan nasional perlu didukung oleh manusia Indonesia yang 

berkualitas. Perwujudan masyarakat berkualitas tersebut menjadi tanggung 

jawab pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi 

subjek yang makin berpacu menampilkan keunggulan dirinya yang 
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tangguh, kreatif, mandiri dan profesional pada bidangnya masing – 

masing. Hal tersebut diperlukan, terutama umtuk mengantisipasi era 

kesejagatan, khususnya globalisasi pasar bebas. Saat ini dunia pendidikan 

berlomba – lomba untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas.  

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses 

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan merupakan suatu proses 

yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia 

itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber 

daya manusia, maka Pemerintah telah berupaya mewujudkan amanat 

tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih 

berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem 

evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan 

materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. 

Tetapi kenyataan belum cukup dalam meningkatkan kualitas pendidikan 

(Depdiknas, 2001:2).  

Salah satu wujud aktualisasinya dibentuklah suatu badan yang 

mengganti keberadaan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) 

yakni Komite Sekolah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 

nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. Penggantian nama BP3 menjadi 

Komite Sekolah didasarkan atas perlunya keterlibatan masyarakat secara 

penuh dalam meningkatkan mutu pendidikan.  

Salah satu tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah 

meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam 
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penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran 

serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatkan mutu pendidikan, 

bukan hanya sekadar memberikan bantuan berwujud material saja, namun 

juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan 

inovatif demi kemajuan suatu sekolah.  

Adanya fenomena yang berkembang di masyarakat terhadap 

keberadaan Komite Sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. 

Selain itu Komite Sekolah merupakan organisasi baru dalam dunia 

pendidikan yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam khususnya dalam 

membantu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 

SMA Ronggolawe merupakan salah satu sekolah swasta yang ada 

di Kota Semarang, yang dalam hal kualitas pendidikan sekolah tersebut 

berada jauh dibawah sekolah – sekolah swasta lain yang ada di Kabupaten 

Semarang. Hal itu bisa dilihat dari jumlah kelulusan siswanya namun 

dalam hal ekstrakulikuler sekolah ini bisa dikatakan lebih unggul dari 

sekolah lainnya. kurangnya kemauan siswa untuk belajar mungkin bisa 

jadi salah satu fakor tetapi peran serta guru dan komite sekolah dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan juga diperlukan. Namun di SMA 

Ronggolawe komite sekolah yang ada kurang berfungsi dan bisa dikatakan 

pasif dalam melakukan perannya untuk membuat SMA Ronggolawe itu 

bisa sejajar dengan sekolah lain dalam hal mutu pendidikannya. 



 6

Melihat kondisi seperti itu maka peneliti tertarik untuk meneliti 

permasalahan ini dengan mengambil judul “ Peran komite sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di SMA Ronggolwe Kota Semarang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat diketahui bahwa peran komite 

sekolah merupakan salah satu fakor dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. Peran komite sekolah itu sendiri antara lain sebagai berikut : 

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan 

pelaksanan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.  

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

pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan 

pendidikan.  

3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan 

pendidikan.  

4. Mediator antara pemerintah (eksekutive) dengan masyarakat di satuan 

pendidikan (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).  

Oleh sebab itu muncul permasalahan pokok yang diteliti yaitu 

bagaimana peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.  

Dengan sub pokok permasalahan sebagai berikut : 

1. Sejauh mana komite sekolah memberikan pertimbangan dalam 

meningkatkan mutu pendidikan? 
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2. Dukungan apa saja yang diberikan komite sekolah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan? 

3. Sejauh mana komite sekolah menjalankan perannya sebagai 

pengontrol dalam meningkatkan mutu pendidikan? 

4. Sejauh mana komite sekolah menjalankan perannya sebagai mediator 

antar pemerintah dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah 

mengetahui peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Dengan sub tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui peran komite sekolah sebagai pemberi 

pertimbangan dalam meningkatkan mutu pendidikan disekolah. 

2. Untuk mengetahui dukungan yang diberikan komite sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan disekolah. 

3. Untuk mendeskripsikan peran komite sekolah sebagai pengontrol 

dalam meningkatkan mutu pendidikan disekolah. 

4. Untuk menggambarkan sejauh peran komite sekolah sebagai mediator 

antar pemerintah dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut : 

a. Secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman dan wawasan yang berkaitan dengan peran komite 

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Ronggolawe 

Kota Semarang. 

b. Secara praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1) Peneliti mendapatkan pengalaman didalam mengkaji peran komite 

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan  

2) Diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan kajian bagi semua 

pihak terutama bagi pihak sekolah itu sendiri dan juga bagi komite 

sekolahnya. 

 

E. Sistematika Skripsi 

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian. 

Pertama adalah bagian pendahuluan yang berisi halaman judul,  

sari karangan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, 

prakata, daftar isi dan daftar lampiran. 

Kedua adalah bagian isi yang dibagi kedalam lima bab. 

BAB I  Pendahuluan berisi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan   

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II  Landasan teori, merupakan uraian – uraian yang bersifat teori 

yang digunakan sebagai dasar pembahasan selanjutnya yaitu 

pertama tentang macam dan cakupan peranan, kedua tentang 

prinsip – prinsip dasar komite sekolah, ketiga tentang peranan 

komite sekolah, keempat tentang hubungan sekolah dengan 

komite sekolah, kelima tentang struktur organisasi komite 

sekolah dan yang terakhir tentang konsep mutu pendidikan. 

BAB III Metode penelitian yang membahas tentang lokasi penelitian, 

fokus penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan 

data, keabsahan data dan metode analisis data. 

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan meliputi gambaran umum 

tentang kondisi sekolah, peran komite sekolah sebagai pemberi 

pertimbangan, peran komite sekolah sebagai pendukung, peran 

komite sekolah sebagai pengontrol dan peran komite sekolah 

sebagai mediator. 

BAB V   Penutup berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 

    Bagian akhir dari skripsi ini adalah daftar pustaka dan lampiran – 

lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Peranan  

Peranan adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain 

(KBBI, 2005 : 371). Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, 

penyesuaian diri dan sebagai suatu proses ( Soekanto, 2004 : 243 ). 

Peran adalah suatu konsep fungsional yang menegaskan fungsi 

atau tugas seseorang dan dibuat atas dasar tugas nyata yang dilakukan oleh 

seseorang. Menurut Soekanto (2004 : 243), unsur – unsur peranan atau 

(role) adalah : 

1. Aspek dinamis 

2. Perangkat hak – hak dan kewajiban 

3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan 

4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang 

Peranan ( Role ) merupakan aspek dinamis kedudukan ( status ). 

Apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak 

dapat dipisahkan dan saling bertentangan satu sama lain, tidak ada peranan 

tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai 

macam – macam peranan yang berasal dari pola – pola pergaulan 

hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang 

diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan - kesempatan yang 
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diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena 

ia mengatur perilaku seseorang. Hubungan – hubungan sosial yang ada 

dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan – peranan individu 

dalam masyarakat. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, 

penyesuaian diri dan berbagai suatu proses. 

Jadi peranan menunjukan keterlibatan diri atau keikutsertaaan 

individu, kelompok yang melakukan suatu tugas atau bukti yang sudah 

merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya. 

Menurut Soekanto ( 2004 : 243 – 244 ), peranan mencakup tiga hal 

yaitu antara lain : 

a. Peranan meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan posisi 

atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaian peraturan – peraturan yang membimbing 

seseorang kehidupan masyarakat. 

b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat. 

Setiap peranan bertujuan agar antara individu yang melaksanakan 

peranan tadi dengan orang – orang disekitarnya yang tersangkut, atau ada 

hubungannya dengan peranan tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh 

nilai – nilai sosial yang diterima dan ditaati kedua belah pihak. 
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Pembahasan aneka macam peranan yang melekat pada individu – 

individu pada masyarakat penting bagi hal – hal sebagai berikut : 

a. Peranan – peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur 

masyarakat hendak diperthankan kelangsungannya. 

b. Peranan seyogyanya diletakkan pada individu – individu yang oleh 

masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus 

terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk 

melaksanakannya. 

c. Dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu – individu yang 

tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh 

masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan 

pengorbanan arti kepentingan – kepentingan pribadi yang terlalu 

banyak. 

d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya 

belum tentu masayarakat akan dapat memberikan peluang – peluang 

yang saling seimbang bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat 

terpaksa membatasi peluang – peluang tersebut. 
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B. Prinsip – Prinsip Dasar Komite Sekolah   

Komite Sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu 

Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara substansial kedua istilah tersebut 

tidak begitu mengalami perbedaan. Yang membedakan hanya terletak pada 

pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan 

mewujudkan mutu pendidikan. 

Komite Sekolah adalah 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 di luar sekolah 

(Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).  

Pembentukkan Komite Sekolah telah ditetapkan dalam keputusan 

Mendiknas No.044/U/2002 yang juga merupakan amanat dari UU No.25 

Tahun 2000-2004, dimana dinyatakan bahwa sasaran yang akan dicapai 

dalam program pembinaan pendidikan dasar dan menengah diantaranya 

adalah terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/ 

masyarakat dengan mengenalkan konsep dan merintis pembentukkan 

Dewan Pendidijkan atau pemberdayaan Komite Sekolah di setiap sekolah.  

Tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi 

masyarakat sekolah adalah sebagai berikut: 

1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam 

melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan 

pendidikan. 
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2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.  

3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis 

dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di 

satuan pendidikan menurut Kepmendiknas nomor: 044/U/2002 ( dalam 

Hasbullah, 2006 : 92 – 93 ). 

Pada dasarnya posisi komite sekolah berada ditengah – tengah 

antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat dan kalangan 

swasta disatu pihak dengan pihak sekolah sebagai institusi, kepala sekolah, 

dinas pendidikan wilayahnya, dan pemerintah daerah dipihak lainnya. 

Perfan komite sekolah diharapkan mampu menjembatani kepentingan 

keduanya. 

Adapun fungsi Komite Sekolah, sebagai berikut:  

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 

2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia 

usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.  

3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai 

kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.  

4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan 

pendidikan mengenai: 

• kebijakan dan program pendidikan  
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• Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS) 

• Kriteria kinerja satuan pendidikan  

• Kriteria tenaga kependidikan 

• Kriteria fasilitas pendidikan, dan  

• Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan 

5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan 

guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan  

6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan 

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.  

7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, 

penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan 

menurut Kepmendiknas nomor: 044/U/2002 ( dalam Hasbullah, 2006 : 

93 – 94 ). 

Komite sekolah dapat menjalankan fungsinya sebagai patner dari 

kepala sekolah dalam mengadakan sumber daya pendidikan dalam rangka 

melaksanakan pengelolaan pendidikan yang dapat memberikan fasilitas 

bagi guru – guru dan siswa untuk belajar sebanyak mungkin sehingga 

pembelajaran semakin efektif. 

Adanya sinergi antara komite sekolah dengan sekolah 

menyebabkan lahirnya tanggung jawab bersama anatar sekolah dan 

masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Sehingga 

masyarakat dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam 

memajukan pendidikan didaerahnya. 
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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 dan kreatif semua pihak terkait pendidikan yang 

bersangkutan. 

 

C. Peranan Komite Sekolah 

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, 

masyarakat dan pemerintah. Sayangnya ungkapan bijak tersebut sampai 

saat ini lebih banyak bersifat slogan dan masih jauh dari harapan yang 

sebenarnya. Bisa dikatakan tanggung jawab masing – masing masih belum 

optimal, terutama peran serta masyarakat yang sampai saat ini masih 

dirasakan belum banyak diberdayakan. 

Di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional, pada pasal 54 dikemukakan : 

1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta 

perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan 

organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian 

nutu pelayanan pendidikan 

2. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan 

pengguna hasil pendidikan 
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Secara lebih spesifik, pada pasal 56 disebutkan bahwa di 

masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah atau komite 

madrasah yang berperan sebagai berikut :    

1. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan 

yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program 

pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah atau 

madrasah 

2. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan 

dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan 

pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana 

serta pengawasan pendidikan ditingkat nasional, provinsi dan 

kabupaten atau kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis 

3. Komite sekolah atau madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan 

berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan 

pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana 

serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan 

Untuk pemberdayaan masyarakat itulah, maka digulirkan konsep 

komite sekolah sebagaimana dikemukakan diatas. Berdasarkan Keputusan 

Mendiknas No. 044/2002, keberadaan komite sekolah secara kontekstual 

berperan sebagai berikut : 

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan 

pelaksanan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.  
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2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, 

pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di 

satuan pendidikan.  

3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan 

pendidikan.  

4. Mediator antara pemerintah (eksekutive) dengan masyarakat di 

satuan pendidikan (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).  

Depdiknas dalam bukunya Partisipasi Masyarakat, menguraikan 

tujuh peranan Komite Sekolah terhadap penyelenggaraan sekolah, yakni: 

1) Membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan 

belajar-mengajar di sekolah baik sarana, prasarana maupun teknis 

pendidikan.  

2) Melakukan pembinaan sikap dan perilaku siswa. Membantu usaha 

pemantapan sekolah dalam mewujudkan pembinaan dan 

pengembangan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

pendidikan demokrasi sejak dini (kehidupan berbangsa dan bernegara, 

pendidikan pendahuluan bela negara, kewarganegaraan, berorganisasi, 

dan kepemimpinan), keterampilan dan kewirausahaan, kesegaran 

jasmani dan berolah raga, daya kreasi dan cipta, serta apresiasi seni 

dan budaya.  

3) Mencari sumber pendanaan untuk membantu siswa yang tidak mampu.  
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4) Melakukan penilaian sekolah untuk pengembangan pelaksanaan 

kurikulum, baik intra maupun ekstrakurikuler dan pelaksanaan 

manajemen sekolah, kepala/wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan 

karyawan.  

5) Memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen sekolah. 

6) Melakukan pembahasan tentang usulan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).  

7) Meminta sekolah agar mengadakan pertemuan untuk kepentingan 

tertentu (Depdiknas, 2001:17).  

Mengacu pada peranan Komite Sekolah terhadap peningkatan 

mutu pendidikan, sudah barang tentu memerlukan dana. Dana dapat 

diperoleh melalui iuran anggota sesuai kemampuan, sumbangan sukarela 

yang tidak mengikat, usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud 

dan tujuan pembentukan Komite Sekolah. 

 

D. Hubungan Sekolah dengan Komite Sekolah 

Sekolah bukanlah suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat. 

Sekolah merupakan lembaga yang bekerja dalam konteks sosial. Sekolah 

mengambil siswanya dari masyarakat setempat, sehingga keberadaannya 

tergantung dari dukungan sosial dan finansial masyarakat. Oleh karena itu, 

hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu komponen 

penting dalam keseluruhan kerangka penyelenggaraan pendidikan.  
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Adanya hubungan yang harmonis antar sekolah dan masyarakat 

yang diwadahi dalam organisasi Komite Sekolah, sudah barang tentu 

mampu mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam 

memajukan program pendidikan, dalam bentuk: 

1) Orang tua dan masyarakat membantu menyediakan fasilitas pendidikan, 

memberikan bantuan dana serta pemikiran atau saran yang diperlukan 

sekolah.  

2) Orang tua memberikan informasi kepada sekolah tentang potensi yang 

dimiliki anaknya, dan  

3) Orang tua menciptakan rumah tangga yang edukatif bagi anak 

(Depdiknas, 2001:19).  

Berkenaan dengan peningkatan hubungan sekolah dengan 

masyarakat, subtansi pembinaannya harus diarahkan kepada meningkatkan 

kemampuan seluruh personil sekolah dalam:  

1. Memupuk pengertian dan pengetahuan orang tua tentang pertumbuhan 

pribadi anak.  

2. Memupuk pengertian orang tua tentang cara mendidik anak yang baik, 

dengan harapan mereka mampu memberikan bimbingan yang tepat bagi 

anak-anaknya dalam mengikuti pelajaran.  

3. Memupuk pengertian orang tua dan masyarakat tentang program 

pendidikan yang sedang dikembangkan di sekolah. 

4. Memupuk pengertian orang tua dan masyarakat tentang hambatan-

hambatan yang dihadapi sekolah.  
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5. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta 

memajukan sekolah.  

6. Mengikutsertakan orang tua dan tokoh masyarakat dalam 

merencanakan dan mengawasi program sekolah (Depdiknas, 2001:20).  

 

E. Struktur Organisasi Komite Sekolah 

Pembentukan komite sekolah dilakukan secara transparan, 

akuntabel dan demokratis. Dilakukan secara transparan adalah bahwa 

komite sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh 

masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, 

proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses 

pemilihan dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara akuntabel 

adalah bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan dana kepanitiaan. 

Dilakukan secara demokratis adalah bahwa dalam proses pemilihan 

anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika 

sekiranya diperlukan pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan 

melalui pemungutan suara. 

Keanggotaan komite sekolah terdiri dari unsur masyarakat yang 

dapat berasal dari perwakilan orang tua / wali murid berdasarkan jenjang 

kelas yang dipilih secara demokratis, para tokoh masyarakat, anggota 

masyarakat yang mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu 

pendidikan, pejabat pemerintah setempat, pakar pendidikan yang    
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mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan, organisasi 

profesi tenaga pendidikan, perwakilan siswa bagi tingkat SMP / MTs / 

SMA / MA / SMK yang dipilih secara demokratis berdasrakan jenjang 

kelas dan perwakilan forum alumni SD / SLTP / SLTA yang telah dewasa 

dan mandiri. 

Anggota komite sekolah yang berasal dari unsur dewan guru, 

yayasan / lembaga penyelenggara pendidikan, badan pertimbangan desa 

sebanyak – banyaknya berjumlah tiga orang. Junlah anggota komite 

sekolah sekurang – kurangnya sembilan orang dan jumlahnya harus ganjil. 

Syarta – syarat, hak dan kewajiban serta masa keanggotaan komite sekolah 

ditetapkan didalam Anggaran Dasar ( AD ) dan Anggaran Rumah Tangga 

( ART ). 

Struktur kepengurusan komite sekolah ditetapkan berdasarkan AD 

/ ART yang sekurang – kurangnya terdiri dari atas seorang ketua, 

sekretaris dan bendahara. Apabila dipandang perlu kepengurusan dapat 

dilengkapi dengan bidang – bidang tertentu sesuai kebutuhan yang ada. 

Selain itu dapat pula diangkat petugas khusus yang menangani urusan 

administrasi. 

 

 

 

 

 



 23

Berikut adalah beberapa contoh struktur organisasi komite sekolah. 

1. Contoh struktur hubungan komite sekolah dengan instansi terkait : 

 

 

 

  

 

 

 

 Keterangan : 

 ---------------------- Hubungan Koordinatif 

2. Contoh struktur organisasi satu komite sekolah untuk satuan 

pendidikan  

 

 

 

--------------------------------------------------------------- 
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Keterangan  

                           Hubungan instruksi 

 ------------------- Hubungan koordinatif 

3. Contoh struktur organisasi satu komite sekolah untuk beberapa satuan 

pendidikan 

  

 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Keterangan  

                           Hubungan instruksi 

 ------------------- Hubungan koordinatif 

 

F. Konsep Mutu Pendidikan   

Mutu dalam konteks "hasil" pendidikan mengacu pada prestasi 

yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang 

dicapai atau hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil tes 

kemampuan akademis, dapat pula prestasi bidang lain seperti olah raga, 

KETUA 
WAKIL KETUA 

ANGGOTA 

SEKRETARIS 

KETUA 
WAKIL KETUA 

BENDAHARA 
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seni atau keterampilan tertentu (komputer, beragam jenis teknik, jasa). 

Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang 

(intangible) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, 

kebersihan, dan sebagainya (Umaedi, 1999:9).  

Pengertian mutu secara umum adalah gambaran dan karakteristik 

yang menyeluruh dari barang - barang dan jasa yang menunjukkan 

kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan dalam 

konteks pendidikan. Pengertian mutu mencakup Input, proses dan output 

pendidikan (Depdiknas Buku 1 MPMBS, 2001:25).  

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena 

dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa 

sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu 

bagi berlangsunnya proses. Input sumber daya meliputi sumberdaya 

manusia (kepala sekolah, guru termasuk guru BP, karyawan, siswa) dan 

sumberdaya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dsb.). Input 

perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-

undangan, deskripsi tugas, rencana, program. Input harapan-harapan 

berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran- sasaran yang ingin dicapai oleh 

sekolah. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung 

dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur 

dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin 

tinggi pula mutu input tersebut. 
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Proses pendidikan adalah berubahnya sesuatu menjadi sesuatu 

yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses 

disebut input sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut output. Dalam 

pendidikan bersekala mikro (ditingkat sekolah), proses yang dimaksud 

adalah proses pengambilan keputusan, proses yang dimaksud adalah 

proses pengembilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses 

pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan 

evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar memiliki tingkat 

kepentingan tertinggi dibanding dengan proses- proses lainnya.   

Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan 

penyerasian serta pemaduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang, 

peralatan dsb) dilakukan secara harmonis, sehingganya mampu 

menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (enjoyable 

learning), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar 

mampu memberdayakan peserta didik. Kata memberdaykan mengandung 

arti bahwa peserta didik tidak sekadar menguasai pengetahuan yang 

diajarkan oleh gurunya, akan tetapi pengetahuan tersebut juga telah 

menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati, diamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari dan lebih penting lagi peserta didik tersebut mampu 

belajar secara terus menerus (mampu mengembangkan dirinya). Sekolah 

yang efektif pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik proses 

sebagai berikut : 
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1. Proses Belajar Mengajar yang Keefektifannya Tinggi 

Keefektivitas proses belajar mengajar (PBM)) yang tinggi 

dibutuhkan oleh sekolah yang sedang berusaha dalam meningkatkan 

mutu pendidikan. Ini ditujukkan oleh sifat proses belajar mengajar 

yang menekankan pada pemberdayaan peserta didik, bukan sekadar 

penekanan pada penguasaan pengetahuan tentang apa yang diajarkan 

akan tetapi lebih menekankan pada internalisasi tentang apa yang 

diajarkan sehingga tertanam dan berfungsi sebagai muatan nurani dan 

hayati (ethos) serta dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh 

peserta didik (pathos). Proses belajar mengajar yang efektif juga lebih 

menekankan pada belajar mengetahui (learning to know), belajar 

bekerja (learning to do), belajar hidup bersama (learning to live 

together), dan belajar menjadi diri sendiri (learnig to be).  

2. Kepemimpinan Sekolah yang Kuat 

Kepala sekolah memiliki peran yang kuat dalam 

mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyerasikan semua 

sumberdaya pendidikan yang tersdia. Kepemimpinan Kepala Sekolah 

merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk 

dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolahnya melalui 

program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. 

Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan 

manajemen dan kepemimipinan yang tangguh agar mampu 

mengambil keputusan dan inisiatif/prakarsa untuk meningkatkan mutu 
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sekolah. Secara umum, kepala sekolah tangguh memiliki kemampuan 

memobilisasi sumberdaya sekolah, terutama sumberdaya manusia, 

untuk mencapai tujuan sekolah.   

3.  Lingkungan Sekolah yang Aman dan Tertib 

Sekolah memiliki lingkungan (iklim) belajar yang aman, tertib, 

dan nyaman sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung 

dengan nyaman. Karena itu, sekolah yang efektif selalu menciptakan 

iklim sekolah yang aman, nyaman tertib melalui (pengupayaan faktor-

faktor yang dapat menumbuhkan iklim tersebut. Dalam hal ini, 

peranan kepala sekolah sangat penting sekali.   

4. Pegelolaan Tenaga Kependidikan yang efektif 

Tenaga kependidikan, terutama guru, merupakan jiwa dari 

sekolah. Sekolah hanyalah merupakan wadah. Oleh karena itu, 

pengelolaan tenaga kependidikan, mulai dari kebutuhan, perencanaan, 

pengembangan, evaluasi kinerja, hubungan kerja, hingga sampai pada 

imbal jasa, merupakan garapan penting bagi seorang kepala sekolah. 

Terlebih-lebih pada pengembangan tenaga kependidikan, ini harus 

dilakukan secara terus-menerus mengingat kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang sedemikian pesat. Pendeknya tenaga 

kependidikan yang diperlukan untuk menyukseskan dalam 

meningkatkan mutu pendidikan adalah tenaga kependidikan yang 

mempunyai komitmen tinggi, selalu mampu dan sanggup menjalankan 

tugasnya dengan baik.   
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5. Sekolah memiliki Budaya Mutu 

Budaya mutu tertanam di sanubari semua warga sekolah, 

sehingga setiap perilaku selalu didasari oleh profesionalisme. Budaya 

mutu memiliki elemen-elemen sebagai berikut ;   (a) informasi 

kualitas harus digunakan untuk perbaikan, bukan untuk 

mengadili/mengontrol orang; (b) kewenangan harus sebatas tanggung 

jawab; (c) hasil harus diikuti penghargaan (rewards) atau sanksi 

(punishment); (d) kolaborasi dan sinergi, bukan kompetisi, harus 

merupakan basis untuk kerjsama; (e) warga sekolah merasa aman 

terhadap pekerjaannya; (f) atmosfir keadilan (fairness) harus 

ditanamkan; (g) imbal jasa harus sepadan dengan nilai pekerjaan; dan 

(h) warga sekolah merasa memiliki sekolah.   

6. Sekolah memiliki Kebersamaan yang kompak, Cerdas, dan Dinamis 

Kebersaman merupakan karateristik yang dituntut dalam usaha 

meningkatkan mutu pendidikan karena output pendidikan merupakan 

hasil kolektif warga sekolah, bukan hasil individual. Karena itu 

budaya kerjasama antar fungsi dalam sekolah, antar individu dalam 

sekolah, harus merupakan kebiasaan hidup sehari-hari warga sekolah.   

7. Sekolah memiliki Kewenangan (kemandirian) 

Sekolah memiliki  kewenangan untuk melakukan yang terbaik 

bagi sekolahnya, sehingga dituntut untuk memiliki kemampuan dan  

kesanggupan kerja yang tidak selalu menggantungkan pada atasan. 
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Untuk menjadi mandiri, sekolah harus memiliki sumberdaya yang 

cukup untuk menjalankan tugasnya.   

8.     Partisipasi yang Tinggi dari Warga dan Masyarakat 

karakteristik serta partisipasi warga sekolah dan masyarakat 

merupakan bagian atau faktor dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa makin tinggi tingkat prestasi, 

makin besar rasa memiliki; makin besar rasa-memiliki, makin besar 

pula rasa tanggung jawab; dan makin besar rasa tanggung jawab, 

makin besar pula tingkat dedikasinya. 

9. Sekolah memiliki Keterbukaan (Transparansi) Manajemen  

Keterbukaan ditunjukan dalam pengambilan keputusan,  

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, penggunaan uang, dan sebagai 

alat kontrol.   

10. Sekolah memiliki Kemauan untuk Berubah (psikologis dan  pisik) 

Perubahan harus merupakan sesuatu yang menyenangkan bagi 

semua warga sekolah. Sebaliknya, kemapanan merupakan musuh 

sekolah. Tentu saja yang dimaksud  perubahan adalah peningkatan, 

baik bersifat fisik maupun psikologis. Artinya, setiap dilakukan 

perubahan, hasilnya diharapkan lebih baik dari sebelumnya (ada 

peningkatan) terutama mutu peserta didik.   

11. Sekolah Melakukan Evaluasi dan Perbaikan Secara Berkelanjutan. 

Evaluasi belajar secara teratur bukan hanya ditujukan untuk 

mengetahui tingkat daya serap dan kemampuan peserta didik, tetapi 
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yang terpenting  adalah bagaimana memanfaatkan hasil evaluasi 

belajar tersebut untuk memperbaiki dan meyempurnakan proses 

belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu, fungsi evaluasi menjadi 

sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu peserta didik dan 

mutu sekolah secara keseluruhan dan secara terus-menerus merupakan 

kebiasan warga sekolah. Tiada hari tanpa perbaikan. Karena itu, 

sistem mutu yang baku sebagai acuan bagi perbaikan harus ada. 

Sistem mutu yang dimaksud harus mencakup struktur organisasi, 

tanggung jawab, prosedur, proses dan sumberdaya untuk menerapkan 

manajemen mutu.   

12.  Sekolah Responsi dan antisipatif terhadap Kebutuhan 

Sekolah selalu tanggap terhadap berbagai aspirasi yang muncul 

bagi peningkatan mutu. Karena itu, sekolah selalu membaca 

lingkungan dan menanggapinya secara cepat dan tepat. Bahkan, 

sekolah tidak hanya mampu menyesuaikan terhadap perubahan/ 

tuntutan, akan tetapi juga mampu mengantisipasi hal-hal yang 

mungkin bakal terjadi. Menjemput bola, adalah padanan kata yang 

tepat bagi istilah antisipatif.   

13. Memiliki Komunikasi yang baik 

Sekolah yang efektif umumnya memiliki komunikasi yang baik 

terutama antar warga sekolah, dan juga sekolah - masyarakat sehingga 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing warga sekolah 

dapat diketahui. Dengan cara ini, maka keterpaduan semua kegiatan 
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sekolah dapat diupayakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sekolah 

yang telah di patok. Selain itu komunikasi yang baik juga akan 

membentuk teamwork yang kuat, kompak dan cerdas, sehingga 

berbagai kegitan sekolah dapat dilakukan secara merata oleh warga 

sekolah.   

14.   Sekolah memiliki Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggung jawaban yang harus 

dilakukan sekolah terhadap keberhasilan program yang telah 

dilaksanakan. Akuntabilitas ini berbentuk  laporan prestsi yang 

dicapaikan dan dilaporkan kepada pemerintah, orang tua siswa, dan 

masyarakat. Berdasarkan laporan hasil program ini, pemerintah dapat 

menilai apakah program sekolah telah mencapai tujuan yang 

dukehendaki atau tidak. Jika berhasil, maka pemerintah perlu 

membersihkan maka pemerintah perlu memberikan penghargaan 

kepada sekolah yang bersangkutan, sehingga menjadi faktor 

pendorong untuk terus meningkatkan kinerjanya di masa yang akan 

datang. Sebaliknya jika program tidak berhasil, maka pemerintah 

perlu memberikan teguran sebagai hukuman atas kinerjanya yang 

dianggap tidak memenuhi syarat. Demikian pula, para orang tua siswa 

dan anggota masyarakat dapat memberikan penilaian apakah program 

ini dapat meningkatkan prestasi anak-anaknya secara individual dan 

kinerja sekolah secara keseluruhan. Jika berhasil, maka orang tua 

peserta didik perlu memberikan semangat dan dorongan untuk 
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peningkatan program yang akan datang. Jika kurang berhasil, maka 

orang tua siswa dan masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban 

dan penjelasan sekolah atas kegagalan program sekolah yang telah 

dilakukan.Dengan cara ini, maka sekolah tidak akan main-main dalam 

melaksanakan program pada tahun-tahun yang akan datang.   

15. Sekolah memiliki Kemampuan Manajemen Sustainabilitas 

Sekolah yang efektif juga memiliki kemampuan untuk menjaga 

kelangsungan hidupnya (sustainabilitasnya) baik dalam program 

maupun pendanaannya. Sustainabilitas program dapat dilihat dari 

keberlanjutan program-program yang telah dirintis sebelumnya dan 

bahkan berkembang menjadi program-program baru yang belum 

pernah ada sebelumnya. Sustainabilitas pendanan dapat ditunjukan 

oleh kemampuan sekolah dalam mempertahankan besarnya dana yang 

dimiliki dan bahkan makin besar jumlahnya. Sekolah memiliki 

kemampuan menggali sumberdana dari masyarakat, dan tidak 

sepenuhnya menggantungkan subsidi dari pemerintah bagi sekolah-

sekolah negeri. 

Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja 

sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku 

sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, 

produktivitasnya, efesiendinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya 

dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan  dengan mutu output sekolah, 

dapat dijelaskan  bahwa output sekolah dikatakan berkualitas/bermutu 
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tinggi jika prestasi sekolah, khusunya prestasi  belajar siswa, menunjukkan 

pencapaian yang tinggi dalam :  (1) prestasi akademik, berupa nilai 

ulangan umum EBTA, EBTANAS, karya ilmiah, lomba akademik, dan (2) 

prestasi non-akademik, seperti misalnya IMTAQ, kejujuran, kesopanan, 

olah raga, kesnian, keterampilan kejujuran, dan kegiatan-kegiatan 

ektsrakurikuler lainnya. Mutu sekolah dipengaruhi oleh banyak tahapan 

kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti misalnya perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekan Penelitian 

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan atau 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dan 

menggunakan metode ilmiah. Dalam suatu penelitian harus ditetapkan 

metode penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya agar 

memperoleh tujuan yang diharapkan. Selain harus dipertanggung 

jawabkan kebenarannya, metode yang digunakan juga dipilih sesuai 

dengan objek dan tujuan penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif yaitu pendekatan dengan cara memandang obyek kajian sebagai 

suatu sistem artinya obyek kajian dilihat sebagai satuan yang terdiri dari 

unsur yang terkait dan mendeskripsikan fenomena – fenomena yang ada 

(Arikunto, 1998 : 209). 

Bogdan dan Taylor ( dalam Moleong, 2001 : 3 ) mendefinisikan 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan 

perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan 

individu holistik (utuh), jadi tidak boleh mengisolasikan individu atau 

organisasi ke dalam variabel dan hipotesis tapi perlu memandangnya dari 

suatu kebutuhan. 
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Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka – angka 

tetapi mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan peran komite 

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Ronggolawe Kota 

Semarang. 

Penelitian ini diharapkan dapat diketahui apa saja upaya atau 

perannan komite sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah. Dimana 

dalam penelitian tersebut memiliki ciri – ciri sebagai berikut : 

1. Sumber data langsung berupa situasi yang dialami yang merupakan 

sumber kunci 

2. Bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata – kata 

atau gambar 

3. Lebih memperhatikan proses daripada hasil semata 

4. Dalam menganalisis data cenderung induktif  

5. Lebih mementingkan makna 

 

B. Lokasi Penelitian  

Dalam melakukan penelitian tentang peran komite sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah atas, peneliti 

mengambil lokasi penelitian di SMA Ronggolawe Semarang yang 

beralamat di Jl. Damarwulan II / 103 Kota Semarang.  
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C. Fokus Penelitian  

Fokus berarti penetuan permasalahan dan batas penelitian. Dalam 

pemikiran fokus terliput di dalamnya perumusan latar belakang studi dan 

permasalahan ( Rachman, 1999 : 121 ). Penelitian ini berfokus pada Peran 

Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA 

Ronggolawe Kota Semarang. 

Fokus penelitian ini antara lain  tentang peran serta komite sekolah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

1) Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam 

meningkatkan mutu pendidikan disekolah. 

2) Peran komite sekolah sebagai pendukung dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. 

3) Peran komite sekolah sebagai pengontrol dalam meningkatkan mutu 

pendidikan disekolah. 

4) Peran komite sekolah sebagai mediator antar pemerintah dengan 

masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. 

 

D. Sumber Data Penelitian  

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah : 

1. Sumber Data primer  

Sumber data primer adalah data yang di kumpulkan atau 

diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara. Sumber  
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data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung 

dari sumbernya dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah 

yang akan dibahas, yaitu : kepala sekolah, komite sekolah, guru dan 

staf karyawan di SMA Rongolawe Kota Semarang. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk 

membantu menyelesaikan data primer berupa arsip-arsip dan dokumen 

dari instansi terkait. Untuk memperoleh sumber data sekunder, peneliti 

menggunakan teknik dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk mencari 

dan mengumpulkan data melalui informasi secara tertulis, gambar-

gambar dan bagan-bagan yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder 

adalah susunan organisasi sekolah, susunan organisasi komite sekolah 

serta profil dari SMA Ronggolawe itu sendiri. 

 

E. Metode Pengumpulan Data  

Pada setiap penelitian, baik yang bersifat terbuka, diduplikasikan, 

maupun yang rahasia atau kalangan yang sangat terbatas selalu digunakan 

alat-alat pengumpulan data yang tersusun baik serta disesuaikan denngan 

tujuan penelitian. Relevansi teknik pengumpulan data itu tergantung pada 

tipe permasalahan, jenis penelitian, serta kondisi penelitian itu sendiri. 

Agar sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan 

beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dan dokumentasi. 
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Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

dilakukan dengan menggunakan dua metode. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewee) yang menjawab atas pertanyaan ini ( Moleong, 2002 : 

135 ). 

Tujuan wawancara menurut Guba dan Lincoln ( dalam 

Moleong, 2002 : 135 ) antara lain (1) mengkonstruksikan mengenai 

orang, kejadian, kegiatan organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, 

kepedulian, dan lain-lain kebulatan, (2) mengkonstruksi kebulatan-

kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, (3) 

memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan 

untuk dialami pada masa yang akan datang, (4) memverifikasi, 

mengubah, memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain. 

Adapun jenis wawancara yang penyusun gunakan adalah 

wawancara tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara yang hanya 

memuat garis besar yang akan ditanyakan ( Arikunto, 1994 : 231 ). 

Wawancara ini ditujukan kepada Kepala SMA Ronggolawe, Komite 

Sekolah, Guru, staf dan karyawan SMA Ronggolawe untuk 

mendapatkan informasi tentang peran komite sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di SMA Ronggolawe. 
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2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal / 

variasi yang berupa catatan, transkip buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, ntulen, agenda dan sebagainya ( Arikunto, 2002 : 234 ). 

Metode ini digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data 

sebagai bahan informasi yang digunakan dalam penelitian ini misalnya 

: arsip, jumlah pegawainya dan sebagainya. 

Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mencari dan 

mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian.  

Dokumen yang digunakan dalam penelitikan ini adalah berupa 

dokumen tentang susunan organisasi sekolah, profil sekolah dan 

susunan organisasi komite sekolah di SMA Ronggolawe itu sendiri. 

 

F. Objektivitas dan Keabsahan Data 

Untuk mengabsahkan data diperlukan teknik pemerikasaan. Teknik 

keabsahan data didasarkan pada empat kriteria yaitu kepercayaan             

(credibility), keteralihan ( transferability ), ketergantungan  

(dependability) dan kepastian ( confirmability ) ( Moleong 2002 : 173 ). 

Untuk menjamin keabsahan data yang akan diperoleh dalam 

penelitian ini, data yang terkumpul akan dicek keabsahannya melalui 

metode triangulasi yaitu teknik – teknik pemeriksaan data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data – data itu. Dalam hal 
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ini triangulasi yang digunakan adalah pemeriksaan melalui data lain yaitu 

dengan cara membandingkan data mengecek baik derajat kepercayaan 

sesuai informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam metode kualitatif  menurut Patton ( dalam Moleong, 2002 : 178 ). 

Teknik pemeriksaan keabsahan data itu dilakukan dengan jalan : 

1. Membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pengamatan  

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang – orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

bersangkutan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi dengan cara 

sebagai berikut yaitu dengan membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara. Untuk lebih jelasnya maka dapat 

digambarkan dalam bagan triangulasi sebagai berikut.  
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Adapun alasan peneliti menggunakan triangulasi tersebut adalah : 

a.  Untuk memperoleh data yang sama atau sejenis dengan permasalahan 

dalam penelitian  

b. Untuk memperoleh data yang sama, atau sejenis dalam tujuan dan 

manfaat penelitian 

 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah proses pengorganisasian dan 

mengurutkan data kedalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data ( Moleong, 2002 : 103 ). 

Analisis mempunyai kedudukan yang sangat penting jika dilihat 

dari tujuan penelitian. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, menganalisis data, memilah – milah 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari 

Metode / teknik beda 

Sumber yang beda 

Diambil dalam waktu 
dan suasana yang beda 

 
Data Sama 
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dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain ( Moleong, 2005 

: 248 ). 

1. Pengumpulan data  

Yaitu mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dan 

peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai 

dengan hasil wawancara dilapangan. Analisis selama pengumpulan 

data dilakukian menggunakan multi sumber bukti. Klasifikasi dengan 

informasi tentang draf kasar dari laporan penelitian. 

2. Reduksi data  

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan – catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan 

suatu bentuk analisis menonjol, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupa sehingga kesimpulannya finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi ( Miles, 1992 : 17 ). 

3. Penyajian Data  

Yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam 

pengambilan tindakan (Miles, 1992 : 17 ). Penyajian data merupakan 

analisis merancang deretan kolom – kolom dalam sebuah matrik untuk 

data kualitatif dan menentukan jenis bentuk data yang dimasukkan 

dalam kotak – kotak matrik. 
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4. Penarikan kesimpulan  

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan yang dilakukan melalui 

beberapa tahapan yaitu kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan 

pola – pola, penjelasan konfigurasi yang mungkan atau sebab adan 

proporsi ( Rachman, 1999 : 3 ). Penarikan kesimpulan dalam penelitian 

ini dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data yang dibandingkan 

dengan data – data lain sehingga diperoleh kesamaan – kesamaan dan 

peraturan. 

Secara skematis proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan data dapat digambarkan, sebagai 

berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

( Sumber : Miles dan Huberman 1992 : 20 ) 
 

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling 

mempengaruhi dan terkait. Pertama – tama peneliti melakukan 

penelitian dilapangan dengna mengadakan wawancara atau observasi 

Pengumpulan 
Data Penyajian 

Data 

Kesimpulan : 
Penarikan / Verifikasi 

Reduksi 
Data 
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yang disebut tahap pengumpulan data. Karena banyaknya data yang 

dikumpulkan maka diadakan reduksi data. Setelah direduksi kemudian 

diadakan sajian data, selain pengumpulan data juga digunakan untuk 

penyajian data. Apabila ketiga hal tersebut dilakukan, maka diambil 

suatu keputusan atau verifikasi. 

 

H. Prosedur Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti membagi dalam empat tahap, yaitu 

tahap sebelum kelapangan, pekerjaan lapangan, anlisis data dan penulisan 

laporan. Pada tahap pertama pra lapangan, peneliti mempersiapkan segala 

macam yang dibutuhkan atau diperlukan peneliti sebelum terjun dalam 

kegiatan penelitian yaitu : 

1. Menyusun rancangan penelitian   

2. Mempertimbangkan secara konseptual, teknis serta logistik 

terhadap tempat yang akan digunakan dalam penelitian 

3. Membuat surat izin penelitian 

4. Latar penelitian dan nilai guna serta melihat dan sekaligus megenal 

unsur – unsur sosial dan keadaan alam latar penelitian 

5. Menentukan informasi yang akan membantu peneliti dengan syarat 

– syarat tertentu 

6. Mempersiapkan perlengkapan penelitian 

7. Dalam penelitian, peneliti harus bertindak sesuai dengan etika 

terutama berkaitan dengan tatacara peneliti berhubungan dengan 
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masyarakat atau dalam hal ini warga sekolah harus menghormati 

seluruh nilai yang ada didalam masyarakat. 

Pada tahap kedua yaitu pekerjaan lapangan peneliti dengan 

bersungguh – sungguh dengan kemampuan yang dimiliki berusaha untuk 

memahami latar penelitian. Dengan segala daya, usaha serta tenaga yang 

dimiliki oleh peneliti dipersiapkan benar – benar dalam menghadapi 

lapangan penelitian. 

Tahap ketiga yaitu analisis data. Setelah semua data yang diperoleh 

dilapangan terkumpul maka peneliti akan mereduksi serta menyajikan data 

tersebut setelah ini dilakukan verifikasi data. Peneliti berusaha untuk 

mencari pola hubungan serta hal – hal yang sering timbul. Setelah tahap 

analisis data selesai dan telah diperoleh kesimpulan, penulis masuk tahap 

keempat yaitu penulisan laporan. Dalam penulisan laporan penelitian 

sesuai dengan hasil yang diperoleh dilapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Sekilas Tentang SMA Ronggolawe 

a. Sejarah Singkat Sekolah 

SMA Ronggolawe didirikan oleh Yayasan Pendidikan Nasional 

Indonesia pada tahun 1981 yang beralamat di Jalan Damar Wulan II 

/ 103 Semarang. Dalam dunia jawa, nama Ronggolawe sudah tidak 

asing lagi, Ronggolawe merupakan tokoh yang terkenal dengan 

keberaniannya. 

Secara yuridis formal legalitas SMA Ronggolawe Semarang 

berhak mengadakan proses pendidikan dan pengajaran. Hal ini dapat 

dilihat dari beberapa sumber dibawah ini : Pertama, berdasarkan 

surat jawaban dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor 

Wilayah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1102 / 103 / 1. 81 

menyatakan bahwa oleh Yayasan Pendidikan Nasional Indonesia 

Semarang telah diijinkan membuka kelas 1 yang diselenggarakan 

mulai tahun ajaran 1981 / 1982, sehingga pada saat itu SMA 

Ronggolawe yang masih satu lokasi dengan SMP Ronggolawe harus 

dipindahkan atas dasar kelayakan sarana dan prasarana gedung untuk 

pengajaran dan pendidikan. Seiring dengan bertambahnya jumlah 

siswa SMA Ronggolawe semakin membutuhkan tempat untuk 

mandiri, sehingga pada tahun 1987 SMA Ronggolawe pindah ke Jl. 
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Damar Wulan No. II / 103 sampai sekarang. Pada saat itu SMA 

Ronggolawe dalam pelaksanaan ujian akhir masih menginduk 

dengan SMA 6 Semarang. Kedua, berdasarkan Keputusan Direktorat 

Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 20 januari 1990 

Nomor 009 / C / Kep / 1990 yang memberikan piagam jenjang 

akreditasi dengan status diakui Sekolah Lanjutan Umum Tingkat 

Atas Swasta. Ketiga, pada tanggal 22 Maret 1995, Direktorat 

Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan surat kepurusan 

dengan Nomor 024 / C / kep / 1995 dengan kualifikasi piagam 

jenjang Akreditasi Disamakan pada jenjang Sekolah Menengah 

Tingkat Atas ( SMA ) swasta. Keempat, berdasarkan Keputusan 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang  Nomor 422 / 0512, pada 

tanggal 17 februari 2003, SMA Ronggolawe mendapatkan sertifikat 

Nomor Identitas Sekolah ( NIS ) dengban Nomor 300460 dengan 

status swasta. Kelima, Berdasarkan Surat Keputusan Walikota 

Semarang No. 420 / 1178 yang berdasarkan hasil akreditasi, SMA 

Ronggolawe pada tanggal 14 mei 2002 mendapatkan akreditasi 

SMU kota semarang tahun 2001 / 2002 dengan hasil A*. pada tahun 

2006 dilakukan penilaian lagi dengan hasil A, berdasarkan 

Keputusan Ketua Badan Akreditasi Sekolah Propinsi Jawa Tengah 

dengban SK No. 002 / BASKROV / TU / I / 2007 pada tanggal 5 

mei 2007. Pemberian akreditasi A* kepada SMA Ronggolawe 

bukanlah tidak berdasarkan data. Hal ini dapat dibuktikan SMA 
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Ronggolawe secara kualitas telah berhasil dengan kriteria sebagai 

berikut : 

a. Dapat membina sekolah lain yang memiliki jenjang akreditasi B 

dan C serta terakreditasi 

b. Dapat menyelenggarakan ujian akhir / US ( ujian sekolah ) / UN 

( ujian nasional ) sendiri 

c. Dapat ditumpangi peserta US / UN dari sekolah lain yang masih 

berjenjang akreditasi C 

d. Dapat bersaing ditingkan nasional dan internasional 

Jadi secara yuridis formal yang dilatarbelakangi dengan 

penilaian dan kualifikasi yang akurat dari pihak dan instansi 

pemerintah atau yang berwenang, SMA Ronggolawe lebih dari 

cukup menjalankan amanat dan mengemban pendidikan di jenjang 

SMA tidak diragukan lagi, baik ditingkat yayasan, pemerintahan, 

level negeri ataupun swasta. 

Tokoh – tokoh yang telah berjasa menjadi kepala sekolah SMA 

Ronggolawe secara runtut adalah sebagai berikut : (1) Drs. 

Sastrowardoyo ( 1981 – 1985 ), (2) Niken Purnamasari ( 1985 – 

1988 ), (3) Drs. T. Budi Prayitno ( 1988 – 1990 ), (4) Drs. Ridwan ( 

1999 – sekarang ). 

b. Keadaan Fisik dan Lingkungan Sekolah 

Lokasi SMA Ronggolawe Semarang beralamatkan di jalan 

Damar wulan II / 103 Semarang. Bangunan SMA Ronggolawe 
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Semarang seluas 787 m, berdiri diatas tanah seluas 1.327 m x m, 

dengan kondisi tanah yang matang dan topografi yang datar dan 

berbentuk segi empat. Saat ini SMA Ronggolawe Semarang 

memiliki 7 ruang kelas dengan bangunan permanen dan dengan 

kondisi fisik baik. SMA Ronggolawe didesain dengan bangunan 

melingkar berlantai 2. Pada bagian lantai 1 terdapat ruang kelas XI 

IA, XII IA, XI IS1, XII IS2. Ruang Kepala Sekolah ( Kepsek ), 

Ruang Wakil Kepala Sekolah ( wakasek ), Ruang TU, Koperasi, 

ruang perpustakaan, ruang laboratorium biologi/kimia, laboratorium 

fisika, ruang UKS dan ruang BK, ada kantin di bagian belakang dan 

kamar mandi. Pada bagian lantgai 2 terdapat ruang kelas XI IS1, XI 

IS2, ruang kelas X, ruang guru, laboratorium bahasa inggris, ruang 

broadcast, ruang computer 1 dan ruang computer 2, ruang OSIS dan 

sanggar pramuka. Bangunan fisik SMA Ronggolawe walaupun 

terkesan kecil ternyata sangat bermanfaat dcan dapat menjalankan 

kegiatan akademik, ekstra dan intra sekolah. 

SMA Ronggolawe Semarang dikelilingi oleh bangunan 

pemukiman penduduk, dengan bangunan yang permanen, 

masyarakat di sekitar merupakan golongan menengah. Jarak antara 

bangunan disamping kiri maupun kanan gedung sekolah kira – kira 

50 meter. Pada bagian depan sekolah jalan berpavling dan terdapat 

sebuah lapangan basket. 
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2. Peran Komite Sekolah Sebagai Pemberi pertimbangan  

Pada umumnya peran komite sebagai pemberi pertimbangan 

pelaksanaannya dalam bentuk pemberian masukan terhadap proses 

pengelolaan pendidikan di sekolah, memberikan masukan terhadap 

proses pembelajaran kepada guru – guru. Selain itu komite sekolah juga 

memberikan pertimbangan terhadap penyediaan dan penggunaan sarana 

dan prasarana yang bibutuhkan oleh sekolah. Komite sekolah juga 

memberikan pertimbangan terhadap penggunaan dan pemanfaatan 

anggaran atau dana yang diperoleh sekolah, memberikan masukan 

tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS ), 

menyelenggarakan rapat rancangan anggaran pendapatan dan belanja 

sekolah ( RAPBS ),  pertimbangan perubahan dan ikut mengesahkan 

RAPBS bersama kepala sekolah.  

Namun pada kenyataannya tidak semua peran itu dilakukan 

komite sekolah yang ada disekolah apalagi komite sekolah yang ada di 

sekolah swasta, salah satunya seperti komite sekolah yang ada di SMA 

Ronggolawe. Komite sekolah hanya berperan dalam pemberi 

pertimbangan dalam hal sarana dan prasarana saja itu pun juga harus 

dirembug lagi dengan yayasan jika yayasan setuju atas usulan tersebut 

baru akan dikerjakan. Komite sekolah tidak ikut campur dalam 

pemberian pertimbangan atas penggunaan dana yang berasal dari orang 

tua murid. Tapi komite sekolah ikut memberikan pertimbangan atas 
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dana penggunaan dana yang berasal dari pemerintah daerah.  Berikut 

kutipan wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak sekolah. 

 “ keberadaan komite sekolah disini kurang begitu berpengaruh, 
disekolah ini malah lebih berpengaruh yayasan, komite sekolah itu 
bisa dikatakan pelengkap saja, namun tetap mempunyai peran dan 
fungsi walaupun, misalnya peranya sebagai pemberi pertimbangan, 
komite sekolah hanya memberikan pertimbangan dalam hal sarana 
dan prasarana saja dalam hal pertimbangan lain komite sekolah tidak 
berperan, pembuatan laborat komputer dan mushola disini atas saran 
dari pada komite yang kemudian ditindak lanjuti oleh yayasan 
(disampaikan oleh Bapak Suprihanto ).” 

 
“ yang saya ketahui komite sekolah disini keberadaannya hanya 

sebagai pelengkap saja karena di sini kan sekolah swasta jadi 
kedudukan komite sekolah tidak begitu berpengaruh malah justru 
lebih berpengaruh yayasannya tapi di sini  tetap ada komite sekolah, 
sepengetahuan saya peran komite sekolah sebagai pemberi 
pertimbangan hanya dalam hal fisik saja, misalnya pertimbangan  
penambahan ruangan kelas atau sarana lain yang dibutuhkan oleh 
sekolah ini, dalam hal penggnaan dana yang berasal dari orang tua 
murid komite sekolah tidak ikut campur tapi kalau dana dari 
pemerintah daerah komite sekolah memberikan pertimbangan dalam 
penggunaannya (disampaikan oleh kepala sekolah ).” 

 
 

3. Peran Komite Sekolah Sebagai Pendukung 

Berdasarkan observasi dan wawancara dapat diketahui 

dukungan yang diberikan oleh komite sekolah dalam meningkatkan 

mutu pendidikan hanya berupa dukungan materiil dan moril.  

“Dukungan yang diberikan oleh komite sekolah dalam meningkatkan 
mutu pendidikan dalam bentuk materiil, materiil di sini dalam 
bentuk barang misalnya saja penambahan komputer, pemberian buku 
– buku pelajaran untuk melengkapi perpustakaan, komite juga 
memberikan dukungan moril kepada semua pihak sekolah supaya 
lebih mengembangkan mutu pendidikan ( disampaikan oleh Kepala 
Sekolah ).” 

 
“Menurut penadapat saya dan sejauh pengamatan saya komite sekolah 

sangat mendukung sekolah dalam melaksanakan program sekolah 
dan usaha sekolah dalam meningkatkan mutu, dukungan yang 



 53

diberikan komite sekolah  dalam bentuk materiil dan berupa 
beberapa saran atau masukan demi tercapainya tujuan sekolah dan 
tercapainya mutu yang lebih baik lagi ( disampaikan oleh Ibu 
Rahmaniyah ).” 

 
“Dukungan yang diberikan oleh komite sekolah terhadap sekolah ini 

berupa dukungan materiil dan non materiil, non disini dalam bentuk 
saran atau masukan yang menunjang peningkatan mutu sekolah 
(pendapat Bapak Tridadi ).” 

 
“Dukungan yang diberikan komite tentunya dalam bentuk materiil 

misalnya saja dalam bentuk pemberian buku untuk melengkapi 
perpustakaan dan pemberian sarana lain yang dibutuhkan oleh murid 
ya walaupun tidak dalam jumlah besar ( disampaikan oleh Bapak 
Prihanto ).” 

 
Bentuk dukungan lain berupa pemantauan terhadap kondisi dari 

pada tenaga pendidik atau guru dan non pendidik dalam hal ini adalah 

staf karyawan merupakan dukungan moriil yang diberikan komite 

sekolah, selain itu dukungan yang diberikan juga berupa pemantauan 

kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Melakukan 

koordinasi dukungan sarana dan prasrana di sekolah, memantau kondisi 

anggaran pendidikan sekolah, dan mengevaluasi pelaksanaan dukungan 

anggaran sekolah.  

 
4. Peran Komite Sekolah Sebagai Pengontrol 

Peran komite sebagai pengontrol perwujudannya adalah dalam 

bentuk pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan disekolah, 

melakukan penilaian terhadap kualitas kebijakan yang diambil sekolah, 

melakukan pengawasan terhadap proses dan kualitas perencanaan  dan 

program sekolah, melakukan pengawasan terhadap organisasi sekolah, 

melakukan pengawasan terhadap alokasi anggaran untuk pelaksanaan 
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program sekolah dan melakukan pengawasan terhadap partisipasi 

sekolah pada program sekolah.   

 “kontrol yang dilakukan oleh komite sekolah selama ini dalam proses 
pengambilan keputusan disekolah, selain itu juga melakukan 
pengawasan terhadap proses dan kualitas perencanaan  dan program 
sekolah dan melakukan pengawasan terhadap organisasi sekolah.  
(disampaikan oleh kepala sekolah ).” 

 
“iya komite sekolah kadang melakukan kontrol mulai dari sudah 

terlaksananya atau belum program sekolah( oleh Ibu Rahmaniyah ).” 
 

Selain itu komite sekolah juga berperan serta dalam  rangka 

transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan termasuk dalam 

mengawasi penggunaan dana bantuan dari pusat yang mengalir ke 

sekolah agar lebih dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan dana 

baik yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah dapat benar-

benar efektif dan termonitor alokasinya, apakah sesuai dengan 

Rancangan Anggaran  Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang 

diajukan satuan pendidikan/sekolah. Di SMA Ronggolawe sendiri 

penggunaan atau pengelolaan dana sekolah yang berasal dari pusat atau 

pemerintah daerah memang diawasi oleh komite sekolah setiap 

pemasukan dan pengerluaran yang ada selalu dilaporkan kepada komite 

sekolah. Seperti halnya dikatakan oleh kepala sekolah, guru dan staf 

karyawan dalam wawancara dengan peneliti. 

“Komite sekolah juga mengawasi  penggunaan alokasi dana 
pendidikan termasuk penggunaan dana bantuan dari pusat yang 
mengalir ke sekolah ( oleh kepala sekolah ).” 

 
“kontrol juga dilakukan dalam hal perolehan dan penggunaan 

anggaran atau dana sekolah tapi hanya dana yang berasal dari 
pemerintah daerah saja kalau dana yang berasal dari orang tua 
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komite sekolah tidak ikut campur didalamnya (oleh Ibu 
Rahmaniyah).” 

 
“Kontrol yang dilakukan oleh komite sekolah pada penggunaan 

anggaran atau alokasi dana sekolah yang berasal dari pemerintah 
daerah ( oleh Bapak Prihanto ).” 

 

5. Peran Komite Sekolah Sebagai Mediator 

Peran komite sebagai mediator sejauh ini wujudnya  berupa 

penghubung antara kepala sekolah dengan masyarakat, kepala sekolah 

dengan dewan pendidikan serta kepala sekolah dengan sekolah itu 

sendiri dalam hal ini guru, staf karyawan serta murid, selain itu komite 

juga ikut serta dalam membuat usulan kebijakan dan beberapa program 

pendidikan kepada sekolah. Seperti  hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti dengan kepala sekolah, guru serta staf  karyawan. 

“sejauh ini komite sekolah berperan menjadi  penampung aspirasi 
masyarakat dalam hal ini berupa pengaduan dan keluhan terhadap 
kebijakan dan program pendidikan dan menyampaikannya keluhan 
tersebut kepada instansi terkait dalam bidang pendidikan di sekolah. 
Komite sekolah juga menjadi penghubung antara sekolah dengan 
dewan pendidikan, komite sekolah sebagai mediator juga sering 
mengadakan diskusi antara pihak sekolah dengan perwakilan wali 
murid ( disampaikan oleh Kepala sekolah ).” 

 
“Mediator itu dengan kata lain bisa dikatakan sebagai penghubung, 

sejauh ini komite sekolah bisa menjadi penghubung antara sekolah 
dengan wali murid dan antara sekolah dengan dewan pendidikan 
untuk menyampaikan aspirasi. Malah kadang dilakukan rapat 
bersama untuk membahas maslah yang tentunya berhubungan 
dengan sekolah ini ( disampaikan oleh Bapak Tridadi ).” 

 
Komite sekolah juga menjadi penampung aspirasi masyarakat 

dalam hal ini berupa pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan 
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program pendidikan dan menyampaikannya keluhan tersebut kepada 

instansi terkait dalam bidang pendidikan di sekolah. 

 
B. Pembahasan 

Komite Sekolah adalah 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 di luar sekolah 

(Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).  

Kehadiran komite sekolah sejauh ini hanyalah sebagai bagian 

formalitas semata itu semua karena kurangnya pengetahuan secara 

mendalam tentang fungsi dan peran komite sekolah dari wali murid di 

satuan pendidikan. Masih banyak orang beranggapan bahwa komite 

sekolah memiliki peran seperti BP3 di masa lalu yang hanya bertugas 

sebagai pengumpul dana bantuan pendidikan saja. Dalam era otonomi 

sekolah sekarang ini ruang gerak dari para guru dan kepala sekolah lebih 

luas termasuk dalam mengelola anggaran pendidikan di sekolah. Dengan 

adanya keleluasaan gerak kepala sekolah mengelola anggaran tersebut 

menyebabkan peranan komite sekolah menjadi besar, sebab keputusan 

yang berkaitan dengan penyelengggaraan pendidikan di satuan pendidikan 

selalu melibatkan semua pihak. 

Kenyataan yang ada di lapangan mengenai peran komite sekolah 

tidak selamanya benar – benar dijalankan atau dengan kata lain belum 
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terlaksana dengan baik sesuai peran yang terdapat dalam peraturan dan 

yang seharusnya dilakukan oleh komite sekolah. Apalagi komite sekolah 

yang ada di sekolah swasta yang keberadaannya tidak begitu 

diperhitungkan karena adanya yayasan, jadi apa yang menjadi tugas, 

fungsi dan peran sertanya dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak 

begitu terlihat. Seperti halnya komite sekolah yang ada di SMA 

Ronggolawe yang merupakan salah satu sekolah swasta yang dijadikan 

tempat penelitian. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa wacana 

yang menyebutkan bahwa keberadaan komite sekolah hanya sebagai 

formalitas memang benar adanya. Hal itu terjadi karena komite sekolah 

kurang memahami tujuan, fungsi dan apa saja yang menjadi perannya 

secara keseluruhan di sekolah, kurang berperannya komite sekolah juga 

dikarenakan kesibukan dari masing – masing pengurus dari komite 

sekolah. Disekolah swasta sendiri kurangnya peran dari komite juga 

dikarenakan keberadaan yayasan. Meskipun demikian komite sekolah 

tetap harus menjalankan perannya sebagaimana tercantum dalam AD / 

ART sekolah walaupun hanya sebagian kecil saja. Dari hasil wawancara 

dapat diketahui bahwa komite sekolah kurang berperan dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, 

pelaksanaannya hanya dalam bentuk pemberian masukan dalam hal sarana 

dan prarana saja padahal masih banyak ada bentuk pertimbangan lain yang 

harusnya diberikan oleh komite sekolah seperti mengidentifikasi potensi 
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sumber daya pendidikan dalam masyarakat, memberikan pertimbangan 

tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di sekolah dan lain 

– lain. Kurang berperannya komite sekolah dalam pemberian 

pertimbangan khususnya disekolah swasta disebabkan oleh karena 

disekolah swasta kedudukannya sejajar dengan yayasan, lain halnya 

dengan sekolah negeri dimana komite sekolah mempunyai kedudukan 

tertinggi dan semua hal yang berhubungan dengan sekolah harus diketahui 

oleh komite sekolah. Disekolah swasta, yayasan lebih mempunyai 

kedudukan jadi apa yang berkaitan dengan opersaional sekolah harus 

dengan persetujuan yayasan walaupun kadang juga meminta pertimbangan 

dari komite sekolah. 

Selain itu peran komite sebagai pendukung sekolah baik dalam 

pencapaian tujuan sekolah dan dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Dukungan yang diberikan komite sekolah berupa materiil dalam bentuk 

sarana yang belum ada disekolah dan dibutuhkan oleh sekolah selain itu 

juga berupa pemantauan terhadap kondisi dari pada tenaga pendidik dan 

non pendidik dalam hal ini adalah staf karyawan, selain itu dukungan yang 

diberikan juga berupa pemantauan kondisi sarana dan prasarana yang ada 

di sekolah. Melakukan koordinasi dukungan sarana dan prasrana di 

sekolah, memantau kondisi anggaran pendidikan sekolah, dan 

mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran sekolah. Kenyataan yang 

ada dilapangan komite sekolah dalam hal ini yang ada disekolah swasta 

hanya memberikan dukungan dalam bentuk materiil saja itu pun tidak 
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dalam jumlah besar, misalnya saja pemberian dukungan materiil berupa 

pemberian seperangkat komputer untuk mempermudah siswa, pembelian 

buku untuk melengkapi koleksi perpustakaan sehingga siswa lebih mudah 

dalam studi pustaka. Selain itu dukungan juga berupa pemberian 

penghargaan kepada siswa berprestasi dalam hal ini berupa pemberian 

beasiswa prestasi.  Dukungan lain malah lebih dilakukan oleh yayasan 

bukan oleh komite sekolah. 

Peran komite sebagai pengontrol ditunjukan dalam bentuk 

pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan disekolah, melakukan 

penilaian terhadap kualitas kebijakan yang diambil sekolah, melakukan 

pengawasan terhadap proses dan kualitas perencanaan  dan program 

sekolah, melakukan pengawasan terhadap organisasi sekolah, melakukan 

pengawasan terhadap alokasi anggaran untuk pelaksanaan program 

sekolahdan melakukan pengawasan terhadap partisipasi sekolah pada 

program sekolah.  Selain itu komite sekolah juga berperan serta dalam  

rangka transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan termasuk dalam 

mengawasi penggunaan dana bantuan dari pusat yang mengalir ke sekolah 

agar lebih dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan dana baik yang 

berasal dari masyarakat maupun pemerintah dapat benar-benar efektif dan 

termonitor alokasinya, apakah sesuai dengan Rancangan Anggaran  

Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang diajukan satuan 

pendidikan/sekolah. Namun dalam lapangan peran tersebut belum 

semuanya dilaksanakan oleh komite sekolah. Komite sekolah hanya 
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melakukan kontrol terhadap penggunan dana yang berasal dari pemerintah 

pusat dan daerah saja seperti dana bantuan operasional sekolah, sedangkan 

penggunaan dana yang berasal dari orang tua murid komite sekolah tidak 

melakukan kontrol bahkan mereka tidak tau berapa jumlah dana tiap 

bulannya yang diperoleh sekolah dari orang tua murid. Untuk menghindari 

hal tersebut dibutuhkan peran aktif dari komite sekolah, komite sekolah 

seharusnya tidak hanya mengawsasi penggunaan dana yang berasal dari 

pemerintgah daerah atau pusat saja tetapi juga mengawasi penggunaan 

dana yang berasal dari masyarakat atau wali murid. Tidak ikut sertanya 

komite sekolah dalam transprasi dana yang berasal dari orang tua murid 

sangat dimungkinkan terjadinya penyelewengan dana tersebut untuk hal 

yang tidak ada kaitannya dengan sekolah. Untuk menghindari  

kemungkinan tersebut komite sekolah bersama dengan yayasan dan orang 

tua murid dapat mengadakan diskusi periodik untuk membahas perolehan 

dan penggunaan dana baik yang berasal dari pemerintah pusat atau daerah 

dan juga dana yang diperoleh dari orang tua murid. Sehingga penggunaan 

dana tersebut tepat sasaran yaitu untuk kemajuan sekolah. 

Sedangkan peran komite sebagai mediator sejauh ini wujudnya  

berupa penghubung antara kepala sekolah dengan masyarakat, kepala 

sekolah dengan dewan pendidikan serta kepala sekolah dengan sekolah itu 

sendiri dalam hal ini Guru, staf karyawan dan murid, selain itu komite juga 

ikut serta dalam membuat usulan kebijakan dan beberapa program 

pendidikan kepada sekolah. Menjadi penampung aspirasi masyarakat 
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dalam hal ini berupa pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan 

program pendidikan dan menyampaikannya keluhan tersebut kepada 

instansi terkait dalam bidang pendidikan di sekolah.  Dengan adanya peran 

komite sekolah sebagai mediator antara sekolah dengan masyarakat maka 

akan mempermudah masyarakat dalam menyalurkan apa yang menjadi 

aspirasi mereka, dan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat dapat 

dijadikan masukan untuk sekolah sehingga sekolah dapat mengoreksi apa 

saja kekurangan yang ada disekolah dan secara bersama – sama antara 

masyarakat, sekolah, komite sekolah dan yayasan dapat mencari jalan 

keluarnya. Dengan demikian apa yang menjadi tujuan sekolah dapat 

tercapai dengan lancar dan mutu pendidikan pun dapat diperbaiki lagi. 

Kurangnya peran dari komite sekolah khususnya di sekolah swasta 

tentunya mempunyai dampak terhadap kemajuan dari  sekolah tersebut, 

sekolah tersendat dalam meningkatkan mutu pendidikan karena sekolah 

harus berpikir sendiri usaha apa yang harus dilakukan dalam 

meningkatkan mutu dan dalam mewujudkan tujuan dari sekolah tersebut. 

Seharusnya komite sekolah dan yayasan pada sekolah swasta tentunya 

harus dapat berjalan bersama – sama dalam meningkatkan mutu 

pendidikan dan tujuan sekolah. Kalau komite sekolah bisa menjalankan 

perannya secara keseluruhan dan lebih tanggung jawab dalam 

menjalankan perannya maka sekolah akan lebih mudah dalam 

meningkatkn mutu pendidikan sekolah tersebut. Dampak tidak 

berperannya komite sekolah secara aktif dalam mendukung segala sesuatu 



 62

yang dilakukan sekolah akan sangat besar, sekolah tidak mendapat 

masukan dari komite sekolah untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan, 

tidak ada yang mengevaluasi jalannya kegiatan disekolah jadi sekolah 

akan berjalan statis tidak ada kemajuan. Tidak adanya peningkatan mutu 

dari suatu sekolah menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat untuk 

menyekolahkan anaknya, itu salah satu dampak dari kurfangnya mutu 

pendidikan disekolah.  

Lain halnya jika komite sekolah benar – benar ikut serta dalam 

menjalankan perannya dalam sekolah dan komite sekolah terjun langsung 

dalam sekolah maka jelas akan ada perbedaan yang besar antara komite 

sekolah yang berperan aktif dengan komite yang tidak berperan aktif. Jika 

komite sekolah berperan aktif maka akan ada peningkatan mutu 

pendidikan disekolah karena sekolah akan dipantau atau dicek terus oleh 

komite sekolah. Jika komite sekolah dan yayasan pada sekolah swasta 

berjalan secara bersama – sama dan benar – benar aktif dalam 

menjalankan perannya masing – masing maka mutu dari sekolah tersebut 

akan mengalami peningkatan kearah yang lebih baik lagi dan apa yang 

menjadi tujuan dari sekolah bisa terwujud dengan baik.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai pernyataan singkat yang diharapkan dapat 

memberikan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian yaitu 

peran serta komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA 

Ronggolawe Kota Semarang. 

a) Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan  

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan 

diwujudkan dalam bentuk pemberian masukan terhadap proses 

pengelolaan pendidikan di sekolah, memberikan masukan terhadap 

proses pembelajaran kepada guru – guru. Selain itu komite sekolah 

juga memberikan pertimbangan terhadap penyediaan dan penggunaan 

sarana dan prasarana yang bibutuhkan oleh sekolah. Komite sekolah 

juga memberikan pertimbangan terhadap penggunaan dan 

pemanfaatan anggaran atau dana yang diperoleh sekolah, memberikan 

masukan tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah 

(RAPBS ), menyelenggarakan rapat rancangan anggaran pendapatan 

dan belanja sekolah ( RAPBS ),  pertimbangan perubahan dan ikut 

mengesahkan RAPBS bersama kepala sekolah. 
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b) Peran komite sekolah sebagai pendukung  

Bentuk pemantauan terhadap kondisi dari pada tenaga 

pendidik atau guru dan non pendidik dalam hal ini adalah staf 

karyawan, selain itu dukungan yang diberikan juga berupa 

pemantauan kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. 

Melakukan koordinasi dukungan terhadap sarana dan prasarana di 

sekolah, memantau kondisi anggaran pendidikan sekolah, dan 

mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran sekolah.  

c) Peran komite sekolah sebagai pengontrol  

Bentuk pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan 

di sekolah, melakukan penilaian terhadap kualitas kebijakan yang 

diambil sekolah, melakukan pengawasan terhadap proses dan kualitas 

perencanaan  dan program sekolah, melakukan pengawasan terhadap 

organisasi sekolah, melakukan pengawasan terhadap alokasi anggaran 

untuk pelaksanaan program sekolah dan melakukan pengawasan 

terhadap partisipasi sekolah pada program sekolah.   

Selain itu komite sekolah juga berperan serta dalam  rangka 

transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan termasuk dalam 

mengawasi penggunaan dana bantuan dari pusat yang mengalir ke 

sekolah agar lebih dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan dana 

baik yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah dapat benar-

benar efektif dan termonitor alokasinya, apakah sesuai dengan 
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Rancangan Anggaran  Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) 

yang diajukan satuan pendidikan/sekolah. 

d) Peran serta komite sekolah sebagai mediator  

Peran komite sebagai mediator sejauh ini wujudnya  berupa 

penghubung antara kepala sekolah dengan masyarakat, kepala sekolah 

dengan dewan pendidikan serta kepala sekolah dengan sekolah itu 

sendiri dalam hal ini guru, staf karyawan dan murid, selain itu komite 

juga ikut serta dalam membuat usulan kebijakan dan beberapa 

program pendidikan kepada sekolah. Menjadi penampung aspirasi 

masyarakat dalam hal ini berupa pengaduan dan keluhan terhadap 

kebijakan dan program pendidikan dan menyampaikannya keluhan 

tersebut kepada instansi terkait dalam bidang pendidikan di sekolah. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran – 

saran kepada pihak – pihak yang berkaitan dengan peran serta komite 

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.  

a. Seharusnya komite sekolah lebih memahami dan meningkatkan 

lagi apa yang menjadi tugas dan perannya seperti halnya terdapat 

dalam AD / ART sekolah  

b. Sekolah, yayasan dan komite sekolah serta masyarakat dalam hal 

ini adalah orang tua murid bisa lebih bekerja sama dalam 

meningkatkan mutu pendidikan, lebih sering melakukan koordinasi 
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dengan jalan diadakannya dialog secara periodik untuk 

membicarakan masalah yang dihadapi sekolah baik masalah sarana 

dan prasarana, penggunaan dana hingga pada masalah siswa atau 

murid.  
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OPERASIONAL 

No NAMA JABATAN MAPEL 

1 Hj. Rahmaniyah Y, S. Ag Waka Kurikulum 

Waka Sarana dan  Prasarana 

Agama Islam 

2 Drs. AMW Subowo Waka Kesiswaan 

Waka humas 

Olah raga 

3 Ratna Dwi Setyorini, ST Wali Kelas X Kimia 

4 Sri Budiyati, Spd Wali Kelas XI-IS 2 Sosiologi 

5 Asri Daradjati, SE Wali Kelas XI-IS 1 Ekonomi 

6 Dra. Ranny Laksmi DP Wali Kelas XI-IA Biologi 

7 Drs. Trismanto Wali Kelas XII-IA  

8 Niken Purnamasari Wali Kelas XII-IS 2 Matematika 

9 Drs. Tri Dadi P Wali Kelas XII-IS 1 Ekonomi 
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UNSUR PELAKSANA SMA RONGGOLAWE 

KEPALA SEKOLAH 

Drs. RIDWAN 

KOMITE SEKOLAH 

KOPERASI 

TATA USAHA 

WK. KURIKULUM 

RAHMANIYAH 

WK. KESISWAAN 

Drs. AM. W Subowo 

WK. HUMAS 

Drs. AM. W Subowo 

WK. SARANA 

RAHMANIYAH 

KOORDINATOR BP / BK WALI KELAS 

SISWA 

GURU 



 

UNSUR PELAYANAN 

No NAMA JABATAN 

1 Subiman a. Kepala Tata Usaha 

b. Bendahara 

2 Dwi Agus Y a. Surat Menyurat 

b. Kepegawaian 

3 Sulasih a. Inventaris 

b. Kesiswaan 

4 Daminten Petugas Perpustakaan 

5 Samino Penjaga Sekolah 

 

 

 

 

 

KEPALA SEKOLAH 

Drs. RIDWAN 



DENAH LANTAI I  

SMA RONGGOLAWE SEMARANG 

Jl. Damar Wulan II / 103 Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUANG 
PERPUSTAKAAN 

KAMAR MANDI 

UKS DAN BK 

LAB BIOLOGI 
DAN KIMIA 

RUANG KELAS 
XII IA 

RUANG TU 

RUANG KELAS 
XI IA 

RUANG 
KEPALA 

SEKOLAH 

RUANG WAKIL 
KEPALA 

SEKOLAH KOPERASI 

RFUANG 
KELAS XII IS 

2

RUANG 
KELAS XII IS 

1

RUANG 
MULTI 
MEDIA 

KANTIN 

LAB FISIKA 



DENAH LANTAI II  

SMA RONGGOLAWE SEMARANG 

Jl. Damar Wulan II / 103 Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUANG AULA 
KAMAR MANDI 

RUANG OSIS 

RUANG 
KOMPUTER I 

RUANG KELAS 
XI IS 2 

RUANG KELAS  
XI IS 1 

LAB BAHASA 

BROADCAS 

RUANG 
KOMPUTER II 

RUANG SERBA 
GUNA I 

RUANG SERBA 
GUNA II 

RUANG KELAS 
X 

SANGGAR 
PRAMUKA 

RUANG GURU 



PEDOMAN WAWANCARA 

PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN 

DI SMA RONGGOLAWE KOTA SEMARANG 

 

Pertanyaan untuk kepala SMA Ronggolawe : 

1. Sejarah berdirinya SMA Ronggolawe itu sendiri 

2. Keadaan umum sekolah yang meliputi sarana dan prasarana sekolah, guru dan 

murid SMA Ronggolawe 

3. Mengenai guru, staf dan karyawan, apakah dalam menjalankan tugas mereka 

sering mangkir atau terlambat sampai di sekolah? 

4. Jika iya, hukuman apa yang diberikan kepada mereka yang sering melakukan 

pelanggaran dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap tugasnya sebagai 

pengajar 

5. Guru, staf ataupun karyawan tentunya tidak semuanya melakukan 

pelanggaran sebagian dari mereka pasti ada yang taat atau bisa dikatakan 

menjalankan tanggung jawabnya dengban sungguh – sungguh adakah 

penghargaan yang diberikan kepada mereka? 

6. Jika ada, penghargaan itu dalam bentuk apa? 

7. Dalam usaha sekolah untuk memperbaiki mutu pendidikan juga tidak lepas 

dari yang namanya disiplin dari siswa itu sendiri, hukuman apa yang 



diberikan sekolah terhadap siswa yang kurang disiplin dalam mentaati aturan 

sekolah? 

8. Bagaimanakah profil dan peran Komite sekolah yang telah diterapkan secara 

konsekuensi di SMA Ronggolawe Semarang ? 

9. Apakah ada syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan komite 

sekolah khususnya di SMA Ronggolawe 

10. Sejauh mana komite sekolah memberikan pertimbangan dalam meningkatkan 

mutu pendidikan? Dalam hal apa pemberian pertimbangan itu ? 

11. Dukungan apa yang diberikan Komite Sekolah SMA Ronggolawe dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ? 

12. Sejauh mana komite sekolah menjalankan perannya sebagai pengontrol dalam 

meningkatkan mutu pendidikan? 

13. Bagaimana peran kerja komite sekolah terutama sebagai mediator antar 

pemerintah dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan? 

 

Pertanyaan untuk Guru di SMA Ronggolawe 

1. Berapa lama bapak atau ibu mengajar di SMA Ronggolawe? 

2. Menurut Bpk atau Ibu, kualitas pendidikan di SMA Ronggolawe itu sendiri 

dari tahun ke tahun apakah mengalami peningkatan atau malah ada 

penurunan?dalam hal ini dilihat dari hasil belajar siswa dan jika dilihat dari 

keadaan umum sekolah? 



3. Dalam proses belajar mengajar adakah kendala yang dihadapi oleh bapak atau 

ibu? 

4. Jika ada apa saja yang menjadi kendala dalam proses belajar mengajar? 

5. Metode pembelajaran seperti apa yang digunakan oleh bapak atau ibu dalam 

pemberian materi pelajaran? 

6. Berbicara tentang komite sekolah, menurut bapak atau ibu bagaimana kinerja 

dari komite sekolah yang ada di SMA Ronggolawe? 

7. Menurut bapak atau ibu bagaimanakah peran komite sekolah dalam 

membantu sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan? 

8. Sejauh yang bapak ataui ibu ketahui dukungan apa saja yang telah diberikan 

komite sekolah dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan? 

9. Seberapa sering komite sekolah melakukan evaluasi terhadap kinerja guru di 

SMA Ronggolawe ini? 

10. Adakah pemberian penghargaan dan hukuman yang diberikan oleh sekolah 

jika ada salah satu guru atau pegawai disini melakukan kesalahan? 

11. Jika ada dalam bentuk apa penghargaan dan hukuman tersebut?  

 

Pertanyaan untuk staf atau karyawan tata usaha dan perpustakaan 

1. Berapa lama bapak atau ibu bekerja di SMA Ronggolawe ini ? 

2. Selama bapak atau ibu bekerja di SMA ini adakah kendala yang dihadapi 

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab bapak atau ibu 



3. Jika ada apa saja yang menjadi kendala bapak atau ibu? 

4. Menurut pendapat bapak atau ibu bagaimana kondisi dari pada SMA 

Ronggolawe itu sendiri? Jika dilihat dari kualitas siswa  dan jika dilihat dari 

sarana dan prasarana yang ada. 

5. Menurut pendapat bapak atau ibu bagaimana kinerja dari pada komite sekolah 

yang ada di SMA Ronggolawe ini? 

6. Dalam usaha sekolah meningkatkan mutu pendidikan dukungan apa saja yang 

telah diberikan diberikan oleh komite sekolah? 

7. Kegiatan belajar mengajar tidak bisa lepas dari yang namanya buku paket atau 

buku yang menjadi reverensi lainnya, apakah sekolah telah menyediakan 

fasilitas buku yang dibutuhkan oleh siswa. 

8. Dari mana saja buku – buku tersebut berasal? 

9. Menurut pendapat bapak atau ibu hambatan apa saja yang dihadapi oleh 

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan?  
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