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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Profil Guru dan Komite Sekolah SD Negeri dan 

Swasta di Kecamatan Tingkir, Salatiga  

Penelitian ini dilaksanakan di sekolah dasar 

(SD) yang berada di Kecamatan Tingkir, Salatiga. 

Di Kecamatan Tingkir terdapat 4 Gugus, yaitu 

Gugus Kanigoro, Gugus Muwardi, Gugus 

Sudirman, dan Gugus Joko Tingkir. Sampel yang 

diambil merupakan representatif dari masing-

masing Gugus yang ada di Kecamatan Tingkir. 

SDN Gendongan 01 yang merupakan sekolah inti, 

SDN Gendongan 02, SD Kanisius Gendongan dan 

SD IT Nidaul Hikmah yang berada di dalam Gugus 

Kanigoro, SDN Kutowinangun 04 dan SDN 

Kutowinangun 11 yang berada dalam Gugus 

Muwardi, SDN Kutowinangun 08 yang berada 

dalam Gugus Sudirman, dan SDN Tingkir Tengah 

02, SD Tingkir Lor 02 yang merupakan sekolah 

inti, SDN Kalibening dan MI Azaz Islam Kalibening 

yang berada dalam Gugus Joko Tingkir.  

Responden dalam penelitian ini adalah 90 

guru yang berada dalam Kecamatan Tingkir, 

Salatiga. Karakteristik guru diungkap dari aspek 

jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan 
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terakhir, masa kerja yang sudah dijalaninya, 

seperti yang tampak pada Tabel 4.1. sampai Tabel 

4.4. dibawah ini:  

Tabel 4.1. 
Distribusi Frekuensi Karakteristik Guru di SD 

Negeri dan Swasta, Kecamatan Tingkir, Salatiga 
Berdasarkan Jenis Kelamin   

 

Jenis Kelamin Jumlah 

responden 

Persentase 

(%) 

Laki-laki 

Perempuan 

28 

62 

31,1 % 

68,9% 

         Sumber: data primer yang diolah, 2013 

Dari Tabel 4.1. di atas terlihat bahwa 

gambaran sampel menurut jenis kelaminnya 

adalah 28 orang berjenis kelamin laki-laki (31,1%) 

dan 62 orang berjenis kelamin perempuan (68,9%), 

sehingga sampel dari penelitian ini sebagian besar 

berjenis kelamin perempuan.  

Tabel 4.2. 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Guru di SD 
Negeri dan Swasta, Kecamatan Tingkir, Salatiga 

Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah 

responden 

Persentase 

(%) 

20-30 

31-41 

42-52 

53-63 

10 

23 

39 

18 

11,1% 

25,5% 

43,4% 

20% 

           Sumber: data primer yang diolah, 2013 
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Dari Tabel 4.2. menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden dari penelitian ini 

berusia antara 42-52 tahun, yaitu sebanyak 

43,4%. 

Tabel 4.3. 
Distribusi Frekuensi Karakteristik Guru di SD 

Negeri dan Swasta, Kecamatan Tingkir, Salatiga 
Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Jumlah 

responden 

Persentase 

(%) 

SPG 

DII 

DIII 

SI 

S2 

7 

13 

3 

66 

1 

7,8% 

14,5% 

3,3% 

73,3% 

1,1% 

    Sumber: data primer yang diolah, 2013 

 

Dari Tabel 4.3. tampak jika dilihat dari 

pendidikan yang dimiliki sebagian besar responden 

adalah responden yang berijazah S1 dengan 

persentase 73,3%. 
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Tabel 4.4 
Distribusi Frekuensi Karakteristik Guru di SD 

Negeri dan Swasta, Kecamatan Tingkir, Salatiga 

Berdasarkan Masa Kerja 

Masa Kerja Jumlah 

responden 

Persentase 

(%) 

1-8 

9-16 

17-24 

25-32 

33-40 

17 

18 

23 

22 

10 

19% 

20% 

25,5% 

24,4% 

11,1% 

Sumber: data primer yang diolah, 2013 

Dari Tabel 4.4. menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden yang paling banyak jika 

dilihat dari masa kerjanya adalah responden 

dengan masa kerja 17-24 tahun, yaitu sebanyak 

25,5%.  

 

4.2. Analisis Deskriptif Kinerja Komite Sekolah  

Analisis ini digunakan untuk memperoleh 

gambaran sekilas mengenai kinerja komite sekolah 

yang meliputi sebagai badan pertimbangan, badan 

pendukung, badan pengontrol dan badan 

penghubung.  
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4.2.1. Kinerja Komite Sekolah sebagai badan 

pertimbangan antara SD Negeri dan SD 

Swasta di Kecamatan Tingkir, Salatiga  

Untuk  mengukur variabel kinerja 

Komite Sekolah sebagai badan pertimbangan 

terdapat 9 pertanyaan yang diajukan. Tabel 

4.5. merupakan kategori dan distribusi 

frekuensi untuk mengukur kinerja Komite 

Sekolah di SD Negeri dan SD Swasta sebagai 

badan pertimbangan. 

Tabel 4.5. 

Distribusi frekuensi Kinerja Komite Sekolah 

sebagai badan pertimbangan antara SD 
Negeri dan Swasta, Kecamatan Tingkir, 

Salatiga  

Kategori SD Negeri SD Swasta 

f % f % 

Sangat Tinggi 0 0 0 0 

Tinggi 13 21,6 5 16,6 

Cukup 37 61,7 6 20 

Rendah 10 16,6 16 53,3 

Sangat Rendah 0 0 3 10 

Total  60 100 30 100 

Sumber : Data primer yang diolah , 2013 

Berdasarkan Tabel 4.5. di atas terlihat 

bahwa sebagian besar responden SD Negeri 

(61,7%) mengatakan bahwa kinerja Komite 

Sekolah  berada dalam kategori cukup. 
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Berbeda dengan SD Swasta di Kecamatan 

Tingkir, sebagian besar responden (53,3%) 

mengatakan bahwa kinerja Komite Sekolah 

berada dalam kategori rendah.  

4.2.2. Kinerja Komite Sekolah sebagai badan 

pendukung antara SD Negeri dan SD Swasta 

di Kecamatan Tingkir, Salatiga  

Untuk  mengukur variabel kinerja 

Komite Sekolah sebagai badan pendukung 

terdapat 10 pertanyaan yang diajukan. Hal ini 

seperti yang tampak pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6. 

Distribusi frekuensi Kinerja Komite Sekolah 

sebagai badan pendukung antara SD Negeri 
dan Swasta di Kecamatan Tingkir, Salatiga  

Kategori SD Negeri SD Swasta 

f % f % 

Sangat Tinggi 0 0 0 0 

Tinggi 9 15 16 53,3 

Cukup 24 40 12 40 

Rendah 27 45 2 6,6 

Sangat Rendah 0 0 0 0 

Total  60 100 30 100 

  Sumber : Data primer yang diolah , 2013 

Berdasarkan Tabel 4.6. di atas terlihat 

bahwa sebagian besar responden SD Negeri 

(45%) mengatakan bahwa kinerja Komite 
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Sekolah sebagai badan pendukung berada 

dalam kategori rendah. Berbeda dengan SD 

Swasta di Kecamatan Tingkir, sebagian besar 

responden (53,3%) mengatakan bahwa kinerja 

Komite Sekolah berada dalam kategori tinggi.  

4.2.3. Kinerja Komite Sekolah sebagai badan 

pengontrol antara SD Negeri dan SD Swasta 

di Kecamatan Tingkir, Salatiga  

Untuk  mengukur variabel kinerja 

Komite Sekolah sebagai badan pengontrol 

terdapat 4 pertanyaan yang diajukan. Hal ini 

seperti yang tampak pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7. 

Distribusi frekuensi Kinerja Komite Sekolah 
sebagai badan pengontrol antara SD Negeri 
dan Swasta, Kecamatan Tingkir, Salatiga 

Kategori SD Negeri SD Swasta 

f % f % 

Sangat Tinggi 0 0 0 0 

Tinggi 8 13,3 17 56,6 

Cukup 29 48,3 10 3,3 

Rendah 21 35 4 10 

Sangat Rendah 2 3,3 0 0 

Total  60 100 30 100 

   Sumber : Data primer yang diolah , 2013 

Tabel 4.7. menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden SD Negeri (48,3%) mengatakan 
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bahwa kinerja Komite Sekolah sebagai badan 

pengontrol berada dalam kategori cukup. 

Berbeda dengan SD Swasta di Kecamatan 

Tingkir, sebagian besar responden (56,6%) 

mengatakan bahwa kinerja Komite Sekolah 

berada dalam kategori tinggi. 

4.2.4. Kinerja Komite Sekolah sebagai badan 

penghubung antara SD Negeri dan SD Swasta 

di Kecamatan Tingkir, Salatiga  

Untuk  mengukur variabel kinerja 

Komite Sekolah sebagai badan penghubung 

terdapat 4 pertanyaan yang diajukan. Hal ini 

seperti yang tampak pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8. 

Distribusi frekuensi Kinerja Komite Sekolah 
sebagai badan penghubung antara SD Negeri 

dan Swasta, Kecamatan Tingkir, Salatiga  

Kategori SD Negeri SD Swasta 

f % f % 

Sangat Tinggi 2 3,3 0 0 

Tinggi 6 10 12 40 

Cukup 16 26,6 15 50 

Rendah 23 38,3 3 10 

Sangat Rendah 13 21,6 0 0 

Total  60 100 30 100 

Sumber : Data primer yang diolah , 2013 
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Tabel 4.8. menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden SD Negeri (38,3%) 

mengatakan bahwa kinerja Komite Sekolah 

sebagai badan penghubung berada dalam 

kategori rendah. Berbeda dengan SD Swasta 

di Kecamatan Tingkir, sebagian besar 

responden (50%) mengatakan bahwa kinerja 

Komite Sekolah berada dalam kategori cukup. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan 

sebagian besar responden SD Negeri (61,7%) 

mengatakan kinerja Komite Sekolah sebagai 

badan pertimbangan dalam kategori cukup, 

sebagai badan pendukung sebagian besar 

responden SD Negeri (45%) mengatakan 

bahwa berada dalam kategori rendah, sebagai 

badan pengontrol sebagian besar responden 

SD Negeri (48,3%) mengatakan berada dalam 

kategori cukup dan sebagai badan 

penghubung, dari jawaban responden (38,3%) 

mengatakan bahwa kinerjanya berada dalam 

kategori rendah. Hal ini berbeda dengan 

kinerja Komite Sekolah SD Swasta, sebagian 

besar responden (53,3%) mengatakan bahwa 

kinerja Komite Sekolah sebagai badan 

pertimbangan berada dalam kategori rendah, 

sebagai badan pendukung sebagian besar 

jawaban responden (53,3%) mengatakan 



77 

 

berada dalam kategori tinggi, sebagai badan 

pengontrol sebagian besar responden (56,6%) 

mengatakan bahwa kinerja Komite Sekolah 

berada dalam kategori tinggi dan sebagai 

badan penghubung, mayoritas responden 

(50%) mengatakan bahwa kinerja Komite 

Sekolah berada dalam kategori cukup. 

Dari uraian penjelasan analisis 

deskriptif tampak bahwa ada perbedaan 

kinerja Komite Sekolah diantara SD Negeri 

dan Swasta. Namun, perbedaan tersebut 

masih harus diuji untuk mengetahui apakah 

terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak 

dengan menggunakan uji-t atau t-test. 

 

4.3. Hasil Pengujian Hipotesis 

Dalam pengujian hipotesis statisitik 

digunakan uji beda rata-rata (t test) dengan 

menggunakan Independent sample t-test dengan 

bantuan program SPSS 16.00. Uji-t ini digunakan 

untuk mengetahui adakah perbedaan yang 

signifikan kinerja Komite Sekolah SD Negeri dan 

SD Swasta di Kecamatan Tingkir, Salatiga. Namun 

sebelum melakukan uji-t, perlu dilakukan uji 

homogenitas untuk melihat dan mengetahui 

apakah varian dari populasi memiliki nilai yang 

sama atau tidak (Sugiyono, 2010).  
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Pengujian homogenitas varians digunakan 

uji F dengan rumus berikut (Sugiyono, 2010), 

F= Varians terbesar  

     Varians terkecil 

Dari Tabel yang ada di lampiran 2 (hal. 138) 

dapat dilihat bahwa varians (kuadrat simpangan 

baku) terbesar =1,81 dan terkecil=1,12. Jadi F = 

1,81:1,12 =1,61. Harga F hitung tersebut 

dibandingkan dengan F Tabel, dengan dk 

pembilang= (30-1) dan dk penyebut =(60-1). 

Berdasarkan dk pembilang=29 dan dk 

penyebut=59, dengan taraf kesalahan 5% 

ditetapkan, maka F Tabel= 1,72.  

Dalam uji homogenitas berlaku ketentuan, 

jika nilai F hitung lebih kecil atau sama dengan F 

tabel, maka Ho diterima dan H1 ditolak, yang 

berarti bahwa varians antara dua kelompok adalah 

homogen (Sugiyono, 2010).  

Dari hasil perhitungan tampak bahwa F 

hitung lebih kecil daripada F tabel (1,61<1,72), 

dengan demikian Ho diterima dan Hi ditolak, yang 

berarti varians antar dua kelompok adalah 

homogen.  

Selanjutnya dari uji homogenitas, dapat 

dilanjutkan dengan uji-t untuk mengetahui adalah 

perbedaan yang signifikan dalam kinerja Komite 

Sekolah antara SD Negeri dan Swasta. Adapun 
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unsur yang diuji adalah kinerja Komite Sekolah 

sebagai badan pertimbangan, badan pendukung, 

badan pengontrol, dan badan penghubung. 

Hasil uji beda rata-rata untuk masing-

masing kinerja Komite Sekolah SD Negeri dan SD 

Swasta di Kecamatan Tingkir, Salatiga terlihat 

pada Tabel 4.9. berikut ini:  

Tabel 4.9. 
Hasil uji beda rata-rata kinerja Komite Sekolah 

SD Negeri dan SD Swasta di Kecamatan 
Tingkir, Salatiga 

Kinerja Komite 

Sekolah 

T 

hitung 

Sig t Keputusan 

Sebagai badan 

pertimbangan 

3.907 0,000   Ho ditolak 

  H1 diterima 

Sebagai badan 

pendukung 

-6.291 0,000   Ho ditolak 

  H1 diterima 

Sebagai badan 

pengontrol 

-6.082 0,000   Ho ditolak 

  H1 diterima 

Sebagai badan 

penghubung 

-4.236 0,000   Ho ditolak 

  H1 diterima 

Sumber : Data primer yang diolah , 2013 

Dari Tabel 4.9 terlihat untuk perbedaan 

kinerja Komite Sekolah SD Negeri sebagai badan 

pertimbangan diperoleh t hitung= 3.907 dengan 

probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 

sebesar 0,000, maka Ho ditolak dan H1 diterima, 

yang berarti bahwa ada perbedaan kinerja Komite 
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Sekolah sebagai badan pertimbangan yang 

signifikan antara SD Negeri dan SD Swasta. 

Untuk perbedaan kinerja Komite Sekolah 

sebagai badan pendukung antara SD Negeri dan 

Swasta diperoleh t hitung= -6.291 dengan 

probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 

sebesar 0,000, maka Ho ditolak dan H1 diterima, 

yang berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan 

antara SD Negeri dan SD Swasta untuk kinerja 

Komite Sekolah sebagai badan pendukung.  

Hasil analisis uji beda independent t-test 

untuk kinerja  Komite Sekolah sebagai badan 

pengontrol antara SD Negeri dan Swasta diperoleh 

t hitung= -6.082 dengan probabilitas signifikansi 

lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000, maka Ho 

ditolak dan H1 diterima, yang berarti bahwa ada 

perbedaan yang signifikan antara SD Negeri dan 

SD Swasta untuk kinerja Komite Sekolah sebagai 

badan pengontrol.  

Untuk perbedaan kinerja Komite Sekolah 

sebagai badan penghubung antara SD Negeri dan 

SD Swasta di Kecamatan Tingkir terlihat bahwa t 

hitung= -4.236 dengan probabilitas signifikansi 

lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000, maka Ho 

ditolak dan H1 diterima, yang berarti bahwa ada 

perbedaan yang signifikan antara SD Negeri dan 
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SD Swasta untuk kinerja Komite Sekolah sebagai 

badan pengontrol.  

Untuk melihat keseluruhan perbedaan 

kinerja Komite Sekolah antara SD Negeri dan 

Swasta sebagai badan pertimbangan, pendukung, 

pengontrol dan penghubung dapat dilihat dari 

Tabel 4.10 dibawah ini:  

Tabel 4.10. 
Hasil uji beda rata-rata keseluruhan kinerja 

Komite Sekolah antara SD Negeri dan SD 
Swasta di Kecamatan Tingkir, Salatiga 

Perbedaan Kinerja 

Komite Sekolah  

T-

hitung 

Sig t Keputusan 

Sebagai badan 

pertimbangan, badan 

pendukung, 

pengontrol dan 

penghubung 

4.903 0,000 Ho ditolak 

H1diterima 

Sumber : Data primer yang diolah , 2013 

 

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan terdapat perbedaan yang signifikan 

dari kinerja Komite Sekolah di SD Negeri dan 

Swasta, hal ini tampak dari perolehan hasil t 

hitung= 4.903 dengan probabilitas signifikansi 

lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000, maka Ho 

ditolak dan H1 diterima, yang berarti bahwa ada 

perbedaan yang signifikan antara kseluruhan 
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kinerja Komite Sekolah antara SD Negeri dan SD 

Swasta, di Kecamatan Tingkir, Salatiga.  

4.4. Pembahasan Hasil  

4.4.1. Kinerja Komite Sekolah sebagai badan 

pertimbangan  

Setelah diketahui melalui uji–t dan didapat 

hasil bahwa ada perbedaan yang signifikan 

antara kinerja Komite Sekolah SD Negeri dan SD 

Swasta di Kecamatan Tingkir, Salatiga. Berikut 

adalah kriteria untuk tingkat keberhasilan 

kinerja Komite Sekolah sebagaimana yang 

tercantum di dalam buku acuan operasional dan 

indikator kinerja Komite Sekolah (Depdiknas, 

2005): 

a. Sangat berhasil (nilai antara 90-100) 

b. Berhasil (nilai antara 70-89) 

c. Kurang Berhasil (nilai 50-69) 

d. Tidak berhasil (0-49)  

Untuk mengukur kriteria tersebut 

digunakan rumus, sebagai berikut (Depdiknas, 

2005): 

      Indeks:   x 100  

Keterangan: 

SR  : Skor riil 

SI  : Skor ideal  
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Jika diperbandingkan dari kinerja Komite 

Sekolah sebagai badan pertimbangan antara SD 

Negeri dan SD Swasta di Kecamatan Tingkir 

dapat dilihat sebagai berikut:  

Tabel 4.11. 
Kinerja Komite Sekolah sebagai badan 

pertimbangan antara SD Negeri dan SD Swasta di 
Kecamatan Tingkir 

No Kinerja Komite Sekolah sebagai 

badan pertimbangan 

SD 

Negeri 

SD 

Swasta 

1. Mengadakan pendataan kondisi 

sosial ekonomi keluarga dari peserta 

didik  

Berhasil Kurang 

berhasil 

2. Mengadakan pendataan sumber daya 

pendidikan, seperti sarana-prasarana 

Berhasil Kurang 

berhasil  

3. Mengadakan pendataan sumber daya 

pendidikan, seperti SDM yang dalam 

hal ini seperti tenaga pendidik dan 

kependidikan  

Berhasil Kurang 

Berhasil 

4. Menyampaikan masukan, 

pertimbangan dan rekomendasi 

secara tertulis kepada sekolah  

Kurang 

berhasil 

Kurang 

berhasil 

5. Menyampaikan masukan, 

pertimbangan, dan rekomendasi 

secara tertulis kepada sekolah, 

dengan tembusan pada Dinas 

Pendidikan dan Dewan Pendidikan 

Kurang 

berhasil 

Kurang 

berhasil 
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6. Memberikan pertimbangan pada 

sekolah dalam rangka 

pengembangan kurikulum muatan 

lokal 

Berhasil Kurang 

berhasil 

7. Memberikan masukan pada sekolah 

dalam penyusunan visi, misi, tujuan, 

kebijakan, dan kegiatan sekolah 

Berhasil Kurang 

Berhasil 

8. Memberikan pertimbangan pada 

sekolah dalam penyusunan visi, misi, 

tujuan, kebijakan, dan kegiatan 

sekolah 

Berhasil Kurang 

berhasil 

9. Memberikan pertimbangan pada 

sekolah untuk meningkatkan proses 

pembelajaran dan pengajaran yang 

menyenangkan (PAKEM) 

Berhasil Berhasil 

 

Tabel diatas menunjukkan beberapa 

perbedaan kinerja Komite sebagai badan 

pertimbangan diantara SD Negeri dan SD Swasta, 

diantaranya:  

Komite Sekolah sebagai badan 

pertimbangan kepada pihak sekolah diharapkan 

agar dapat berperan secara optimal dalam 

penentuan kebijakan sekolah. Berdasarkan dari 

analisis data, kinerja komite sekolah SD Negeri 

dikategorikan cukup dan SD Swasta 
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dikategorikan rendah. Hasil ini berarti bahwa 

kinerja Komite Sekolah SD Negeri cukup banyak 

memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam 

rangka menentukan kebijakan sekolah yang 

tampak dalam banyak hal. Misalnya seperti 

dalam mendata kondisi sosial ekonomi keluarga 

dari siswa yang tidak mampu, dapat dikatakan 

Komite Sekolah Negeri ikut memberikan 

pertimbangan daripada Komite Sekolah di SD 

Swasta. Kondisi ini didukung oleh hasil 

wawancara dengan ketua Komite Sekolah di SDN 

Kutowinangun 08 yang dibenarkan oleh Kepala 

Sekolah di SD tersebut: 

“Komite Sekolah juga ikut berpartisipasi 
dengan terlibat melakukan pendataan 
kondisi sosial ekonomi keluarga dari siswa. 

Setelah mendapatkan laporan pendataan 
tersebut, Komite Sekolah tidak langsung 
setuju, tetapi mengecek atau survey ke 

masing-masing rumah siswa. Jika ada siswa 
yang berasal dari tempat lain, kami 

mengeceknya melalui ketua RT/RW setempat 
mengenai keadaan ekonomi dari orang tua 
siswa tersebut” (wawancara dilakukan 3 Mei 
2013).  
 

Berbeda dengan SD Swasta di dalam 

mendata kondisi sosial ekonomi keluarga dari 

siswa yang tidak mampu hanya mengetahui saja 

mengenai pendataan tersebut. Hal ini 

dikarenakan karena dari pihak Komite 
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memberikan kepercayaan sepenuhnya pada 

sekolah untuk mengatasi kegiatan tersebut. Hal 

ini tampak dari wawancara dengan Kepala 

Sekolah di SD IT Nidaul, 

“Komite Sekolah di sekolah kami jarang ikut 
mengadakan pendataan kondisi sosial 

ekonomi keluarga dari peserta didik, 
biasanya Komite hanya mengetahui dan 
menerima laporan saja. Selain itu 

kebanyakan guru-guru berdomisili di sekitar 
sekolah, sehingga mereka memahami kondisi 

sosial ekonomi siswa. Kemudian, seperti ikut 
mengadakan pendataan seperti sarana-
prasarana ataupun pendataan mengenai 

guru atau staf, Komite hanya mengetahuinya 
saja” (wawancara dilakukan 6 Mei 2013). 

 
 Sementara dalam hal menyampaikan 

masukan atau pertimbangan secara tertulis pada 

sekolah dengan tembusan dari Dinas Pendidikan 

dan Dewan Pendidikan, juga belum banyak 

dilakukan oleh Komite Sekolah baik di SD Negeri 

maupun Swasta. Hal ini dikarenakan dari pihak 

Komite Sekolah lebih memilih melakukannya 

secara langsung atau lisan menyampaikannya 

kepada sekolah. Kondisi ini didukung oleh hasil 

wawancara dengan Ketua Komite Sekolah SDN 

Tingkir Lor 02 yang dibenarkan oleh Kepala 

Sekolah di SD tersebut:  

“Kami memang belum pernah memberikan 
saran pertimbangan secara tertulis dengan 

tembusan pada Dinas Pendidikan, karena 
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kami merasa hal itu dapat dibicarakan 
secara langsung pada pihak sekolah” 
(wawancara dilakukan 4 Mei 2013). 

 
Hal ini juga didukung dengan wawancara dengan 

sekretaris Komite Sekolah di MI Azas Islam yang 

dibenarkan oleh Kepala Sekolah di SD tersebut:  

“Jika memang tidak ada masalah yang 

urgent sekali, kami tidak pernah menulis 
dan memakai tembusan pada Dinas 

Pendidikan. Kami langsung 
mengutarakannya secara lisan kepada 
pihak sekolah” (wawancara dilakukan 7 Mei 
2013). 

 

Untuk memberikan pertimbangan pada 

sekolah dalam penyusunan visi-misi sekolah, 

Komite Sekolah di SD Swasta belum banyak 

memberikan pertimbangan. Komite Sekolah 

memberikan masukan dan pertimbangannya 

ketika pertama kali sekolah mulai didirikan dan 

selanjutnya Komite Sekolah hanya mengetahui 

kebijakan–kebijakan apa saja yang dibuat oleh 

sekolah. Berbeda dengan Komite Sekolah di SD 

Negeri yang sudah menjalankan perannya dengan 

cukup baik. Hal ini didukung oleh hasil 

wawancara dengan Ketua Komite Sekolah di SD 

Negeri Tingkir Lor 02 yang dibenarkan oleh 

Kepala Sekolah di SD tersebut: 

“Setiap kami rapat, dari Komite selalu 
menanyakan terlebih dahulu kegiatan 
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sekolah apa yang sedang akan direncanakan 
oleh pihak sekolah, setelah itu Komite 
terlibat dalam memberikan masukan dan 

pertimbangan untuk kegiatan Sekolah. 
Sebagai contoh, Komite Sekolah pernah 
mengusulkan untuk menanamkan nilai 

moral siswa sesuai dengan unsur S (salam, 
senyum, sapa, sopan dan santun) yang 

menjadi visi dan misi sekolah. Bagaimana 
untuk melakukan hal itu, pihak Komite 
mengusulkan agar guru dapat memberi 

contoh sebagai model melalui hal-hal 
sederhana dengan memberi salam pada 

siswa di gerbang sekolah ketika siswa datang 
ke sekolah. Tidak hanya itu, untuk 
menciptakan insan yang beraklak mulia dan 

jujur sesuai dengan visi-misi sekolah, Komite 
Sekolah pun turut mengusulkan agar 
dibentuk Koperasi Kejujuran di sekolah 

dimana Koperasi tersebut hanya menjual 
alat-alat tulis dengan siswa sebagai buyer 
dan seller atau self-serving atau melayani diri 
sendiri, sehingga dari kegiatan seperti ini 

diharapkan dapat melatih siswa untuk 
berperilaku jujur yang dimulai dari sekolah 
dan nantinya bisa menjalar dalam 

kehidupan mereka sehari-hari di luar 
sekolah” (wawancara dilakukan 4 Mei 2013). 
 

Sedangkan dalam memberikan 

pertimbangan pada sekolah dalam rangka 

pengembangan kurikulum muatan lokal, Komite 

Sekolah di SD Swasta hanya mengetahui saja 

mengenai mata pelajaran muatan lokal yang ada 

di sekolah. Kondisi ini didukung oleh wawancara 

oleh sekretaris Komite Sekolah di MI Azas Islam 
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yang dibenarkan oleh Kepala Sekolah di SD 

tersebut,  

“Komite Sekolah memang belum pernah 
memberikan pertimbangan tentang 
pengembangan kurikulum muatan lokal di 

sekolah kami, karena kurikulum muatan 
lokal sudah merupakan paket dari Dinas 

Pendidikan untuk keseragaman, kami 
hanya memberi tahu saja pada Komite 
Sekolah tentang mata pelajaran muatan 

lokal yang ada di sekolah dan pihak Komite 
mengetahuinya” (wawancara dilakukan 7 
Mei 2013). 
  

  Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala 

Sekolah SD IT Nidaul dimana untuk 

pengembangan kurikulum muatan local, Komite 

Sekolah belum banyak melakukan 

pengembangan dan hanya sekedar mengetahui 

saja.  

Berbeda dengan Komite Sekolah di SD 

Negeri yang tidak hanya sekedar mengetahuinya 

tetapi juga berusaha untuk mengembangkannya. 

Hal ini terlihat dari wawancara dengan Ketua 

Komite Sekolah SDN Kutowinangun 08 yang 

dibenarkan oleh Kepala Sekolah di SD tersebut, 

“Salah satu mata pelajaran muatan lokal 

yang ada di sekolah kami adalah Bahasa 
Jawa. Pernah kami mengusulkan kepada 
pihak sekolah bagaimana jika dalam 

seminggu, misalnya 1 hari saja entah itu di 
hari Jumat atau Sabtu, dari sekolah, para 

guru dan siswa serempak menggunakan 
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Bahasa Jawa, yang saya rasa semakin lama 
penggunaannya hilang, sebagai sarana 
berkomunikasi penuh. Sehingga dari hal 

ini, saya pikir pihak sekolah dapat 
mengajari siswa bagaimana menggunakan 
Bahasa Jawa yang baik, misal ketika 

bertanya kepada orang yang lebih tua atau 
memilih kosa kata yang tepat ketika 

mengatakan sesuatu” (wawancara 
dilakukan 3 Mei 2013). 

 
Dari kedua wawancara diatas, terlihat 

bahwa Komite Sekolah di SD Negeri ikut 

memberikan pertimbangan dan masukan dalam 

pengembangan kurikulum muatan lokal yang ada 

di sekolah.  

  Pemberian pertimbangan yang dilakukan 

oleh Komite Sekolah sangat penting karena 

Komite Sekolah adalah wakil dari masyarakat 

yang menjadi partner sekolah dalam meniti masa 

depan sekolah tersebut. Pemberian pertimbangan 

oleh Komite Sekolah ini dimaksudkan agar 

apapun yang ditentukan oleh sekolah tidak 

menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh 

masyarakat, yaitu sekolah yang didukungnya 

mampu merealisasikan aspirasi masyarakat dan 

berusaha untuk menciptakan generasi yang 

bermanfaat kembali kepada masyarakat. 

   Secara keseluruhan kinerja Komite 

Sekolah di SD Negeri di Kecamatan Tingkir 
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sebagai badan pertimbangan berperan lebih baik 

daripada SD Swasta. Hal ini diduga berkaitan 

dengan rendahnya pemahaman anggota Komite 

Sekolah tentang fungsi Komite Sekolah sebagai 

badan pertimbangan dan kewenangan yang ada 

dan dimiliki oleh yayasan dalam mengambil 

segala kebijakan sekolah di SD Swasta. Kondisi 

ini tidak sejalan dengan penelitian Kumilayla 

(2010) yang menunjukkan bahwa Komite Sekolah 

berperan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan 

yang lebih luas, memperjelas visi-misi sekolah 

melalui kegiatan operasional yang mengacu pada 

ketentuan nasional dan daerah mengingat bahwa 

Komite Sekolah adalah mitra dari sekolah. 

 

4.4.2. Kinerja Komite Sekolah sebagai badan 

pendukung 

Dari Tabel 4.12. secara sekilas diuraikan 

kinerja Komite Sekolah sebagai badan 

pendukung antara SD Negeri dan SD Swasta di 

Kecamatan Tingkir.  
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Tabel 4.12. 
Kinerja Komite Sekolah sebagai badan 

pendukung antara SD Negeri dan SD Swasta di 

Kecamatan Tingkir 

No. Kinerja Komite Sekolah sebagai 

badan pendukung 

SD 

Negeri 

SD 

Swasta 

1. Mengadakan rapat secara berkala 

atau insidental dengan orang tua 

dan masyarakat  

Kurang 

Berhasil 

Berhasil 

2. Mencari bantuan dana dari dunia 

usaha dan industri untuk biaya 

pembebasan uang sekolah bagi 

siswa yang berasal dari keluarga 

tidak mampu 

Kurang 

Berhasil 

Berhasil  

3. Menghimbau dan mengadakan 

pendekatan pada orangtua dan 

masyarakat yang dipandang mampu 

untuk dapat menjadi narasumber 

dalam kegiatan intrakurikuler bagi 

peserta didik 

Berhasil Berhasil 

4. Memberikan dukungan pada 

sekolah dalam pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah 

Berhasil Berhasil 

5. Memverifikasi RAPBS yang diajukan 

oleh kepala sekolah 

Berhasil Berhasil 

6. Memberikan pengesahan terhadap 

RAPBS setelah proses verifikasi 

Berhasil Berhasil 
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dalam rapat pleno Komite Sekolah 

7. Memotivasi masyarakat kalangan 

menengah ke atas untuk 

meningkatkan komitmennya bagi 

upaya peningkatan mutu pendidikan 

di sekolah 

Kurang 

Berhasil 

Berhasil 

8. Membantu sekolah dalam rangka 

penggalangan dana masyarakat 

untuk pengumpulan dana abadi 

Tidak 

Berhasil 

Tidak 

Berhasil 

9. Mengadakan kegiatan inovatif untuk 

meningkatkan kesadaran dan 

komitmen masyarakat, misalnya 

panggung hiburan untuk sekolah 

dan masyarakat 

Kurang 

Berhasil 

Berhasil 

10. Membantu sekolah dalam 

menciptakan hubungan dan 

kerjasama antara sekolah dengan 

orangtua dan masyarakat 

Kurang 

Berhasil 

Berhasil 

 

Tabel diatas menunjukkan beberapa 

perbedaan dalam kinerja Komite sebagai badan 

pendukung antara SD Negeri dan SD Swasta, 

diantaranya:  

Dalam mengadakan rapat atau pertemuan 

rutin dengan orang tua dan anggota masyarakat, 

Komite Sekolah di SD Negeri biasa melakukannya 
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ketika pengambilan raport siswa saja. Hal ini 

didukung oleh wawancara dengan Kepala 

Sekolah di SDN Kutowinangun 04,  

“Dalam pertemuan dengan pihak orang tua 
dan anggota masyarakat dapat dikatakan 

berjalan ketika para orang tua datang ke 
sekolah untuk mengambil raport anaknya” 
(wawancara dilakukan 3 Mei 2013). 
 

Kondisi berbeda terjadi di SD Swasta 

dimana pertemuan dengan orang tua dan 

anggota masyarakat tidak hanya terjadi ketika 

pengambilan rapor dan pengumuman kelulusan 

siswa saja, tetapi ketika dari pihak sekolah ingin 

mengadakan acara di sekolah pun juga 

memangggil partisipasi dari wali murid dan 

stakeholder lain. Hal ini didukung oleh 

wawancara dengan Sekretaris MI Azaz Islam yang 

kemudian dibenarkan oleh Kepala Sekolah di SD 

tersebut,  

“Komite mengadakan pertemuan, tidak 
hanya ketika pengambilan rapor, 

pengumuman kelulusan siswa saja. Tetapi 
ketika dari sekolah ingin mengadakan acara 

di sekolah, misalnya seperti mengadakan 
kegiatan akhir semester’an, kami memanggil 
wali murid sehingga pertemuan tidak 

dilakukan hanya 1 atau 2x saja, tetapi juga 
bisa 3 hingga 4 x” (wawancara dilakukan 7 
Mei 2013). 
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Kondisi yang sama juga terjadi pada SD IT Nidaul 

dimana Kepala Sekolah di SD tersebut 

membenarkan bahwa Komite Sekolah selalu 

mengadakan pertemuan rutin dengan wali murid. 

Hal itu tampak dalam wawancara dengan Kepala 

Sekolah SD IT Nidaul berikut ini,  

“Terkadang sebulan sekali atau dua bulan 
sekali, Komite Sekolah mengadakan 

pertemuan rutin dengan wali murid. Hal 
yang dibahas mengenai anak didik atau 

kegiatan atau program sekolah, seperti 
misalnya mau mengadakan acara sejenis 
expo” (wawancara dilakukan 6 Mei 2013). 
 

 Dalam hal mencari bantuan dana dari 

dunia industri untuk biaya pembebasan uang 

sekolah bagi siswa yang berasal dari keluarga 

yang kurang mampu, di SD Negeri belum pernah 

dilakukan, karena siswa SD Negeri dibebaskan 

dari SPP. Hal ini didukung oleh hasil wawancara 

dengan Kepala Sekolah di SDN Kalibening: 

“Kami memang tidak pernah mencari dana 
bantuan dari dunia usaha/industri untuk 
pembebasan uang sekolah bagi siswa yang 

tidak mampu karena sekolah mendapatkan 
dana BOS. Dengan adanya dana BOS 

memang sekolah tidak boleh menarik iuran 
untuk keperluan apapun. Tetapi jika untuk 
seperti membeli tas, sepatu atau melihat 

baju siswa yang sudah jelek, terkadang kok 
malah dari pihak guru yang simpatik 

langsung membelikannya, Komite hanya 
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mengetahuinya saja” (wawancara dilakukan 
29 April 2013). 
 

Hal berbeda ditunjukkan dari SD Swasta 

yang didukung melalui hasil wawancara dengan 

Kepala Sekolah di SD IT Nidaul:  

“Membantu mencari dana bantuan untuk 
pembebasan uang sekolah bagi siswa yang 

tidak mampu dulu sebelum ada BOS 
memang pernah dilakukan. Kami meminta 

partisipasi dan bekerja sama donator, pada 
waktu itu dengan dokter di Salatiga, untuk 
mencarikan beasiswa bagi 20 siswa yang 

tidak mampu di sekolah kami. Tetapi 
setelah ada dana BOS, hal itu sudah tidak 
pernah dilakukan lagi. Kalau Komite ikut 

membantu mencarikan dana dari dunia 
usaha dan industri itu, seperti salah satu 

contoh mencarikan dana untuk 
menyediakan fasilitas olahraga lengkap bagi 
sekolah kami” (wawancara dilakukan 6 Mei 
2013). 

 Dalam hal kinerja Komite Sekolah di SD 

Negeri untuk memotivasi masyarakat kalangan 

menengah ke atas untuk meningkatkan 

komitmennya bagi upaya peningkatan mutu 

pendidikan di sekolah dapat dikatakan kurang 

berhasil. Sebagai salah satu contoh, dari 

komitmen seorang wali murid untuk membantu 

kondisi wali murid lain yang kurang mampu 

dapat dikatakan kurang. Hal ini dikarenakan 

karena kebanyakan kondisi ekonomi dari wali 

murid berada dalam kategori menengah ke 
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bawah. Kondisi ini didukung oleh wawancara 

dengan Kepala Sekolah di SDN Kalibening:  

“Hal ini sangat sulit dilakukan dengan 
pertimbangan bahwa kebanyakan wali 
murid disini memiliki kondisi ekonomi yang 

memprihatinkan. Atau kasarnya, bagaimana 
bisa membantu kondisi wali murid lain, 

sementara kondisi dia sendiri juga 
memprihatinkan” (wawancara dilakukan 29 
April 2013).  

 
 Namun strategi berbeda digunakan oleh 

Komite Sekolah di SDN Tingkir Lor 02, seperti 

yang tampak dari wawancara berikut,  

“Kalau di tempat kami biasanya, kami 

menghimbau dan memberikan contoh 
dengan memberikan langsung sumbangan 

dana bagi wali murid yang tidak mampu 
bersama dengan Kepala Sekolah dan ketika 
itu, masyarakat yang mampu secara 

sukarela memberikan sumbangan kepada 
masyarakat yang kurang mampu” 

(wawancara dilakukan 4 Mei 2013) 
  
  Dalam memotivasi masyarakat kalangan 

menengah atas untuk meningkatkan 

komitmennya dapat dikatakan berhasil dilakukan 

oleh Komite Sekolah di SD Swasta. Hal ini 

nampak dari wawancara dengan Kepala Sekolah 

SD Kanisius Gendongan dibawah ini,   

“Komite Sekolah selalu memotivasi dan 
menghimbau agar masyarakat dari 

kalangan menengah atas yang dalam hal ini 
adalah wali murid untuk selalu memiliki 
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kesadaran akan pentingnya kemajuan 
sekolah kami. Sebagai contohnya, Komite 
Sekolah menghimbau wali murid atau 

masyarakat yang dipandang mampu dapat 
tergerak untuk terlibat dalam kegiatan 
ekstrakurikuler kami sebagai pelatih untuk 

siswa misalnya dan hal itu benar-benar 
terjadi” (wawancara dilakukan 14 Mei 2013) 
 

  Dalam kegiatan membantu sekolah dalam 

rangka penggalangan dana masyarakat untuk 

pengumpulan dana abadi, baik SD Negeri dan SD 

Swasta sama-sama tidak berhasil melakukan hal 

tersebut. Hal ini diperkuat oleh wawancara 

dengan Ketua Komite Sekolah SDN 

Kutowinangun 08 yang kemudian dibenarkan 

oleh Kepala Sekolah DI SD tersebut,  

“Komite Sekolah belum pernah membantu 
sekolah dalam pengumpulan dana abadi 
karena kami juga kurang memahami fungsi 

dari dana abadi itu sendiri untuk apa bagi 
sekolah negeri yang mendapat bantuan 

dana dari Pemerintah” (wawancara 
dilakukan 3 Mei 2013). 
 

 Sekretaris Komite Sekolah MI Azaz Islam pun 

juga mengemukakan hal yang sama dan 

dibenarkan oleh Kepala Sekolah di SD tersebut 

seperti yang terlihat dalam wawancara dibawah 

ini:  

“Sampai sekarang Komite belum pernah 

membantu sekolah dalam penggalangan 
dana abadi, karena daripada menggalang 
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dana abadi, bantuan dana dapat dilakukan 
untuk memajukan fasilitas yang ada 
terlebih dahulu di sekolah” (wawancara 
dilakukan 7 Mei 2013). 
 

Pernyataan sama juga dibenarkan dan ditambah 

dari Ketua Yayasan SD IT Nidaul bahwa Komite 

Sekolah tidak pernah melakukan penggalangan 

dana abadi, karena kondisi sekolah yang saat ini 

masih memerlukan peningkatan fasilitas sekolah 

untuk proses kegiatan belajar-mengajar.  

Peran Komite Sekolah sebagai badan 

pendukung tidak hanya berkutat pada masalah 

dana saja, tetapi juga diarahkan pada 

pengoptimalan dukungan berupa pikiran dan 

tenaga dalam pengembangan sekolah agar 

terwujudnya peningkatan mutu, efisiensi dan 

pemerataan pendidikannya yang pada akhirnya 

akan mewujudkan suatu sekolah yang efektif dan 

produktif (Guskey, 2001). 

Hal tersebut tidak tampak dalam kinerja 

Komite Sekolah di SD Negeri untuk mengadakan 

kegiatan inovatif agar dapat meningkatkan 

kesadaran dan komitmen masyarakat, misalnya 

panggung hiburan untuk sekolah dan 

masyarakat dan juga memberikan dukungan 

pada sekolah dalam pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah dapat dikatakan 
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kinerja Komite Sekolah di SD Swasta berjalan 

berhasil. Hal ini didukung oleh wawancara 

dengan Kepala Sekolah SD IT Nidaul,  

“Komite Sekolah pernah mengusulkan dan 
memberi saran agar sekolah jangan hanya 

mempunyai 1 atau 2 kegiatan ekstrakuriler 
saja, tetapi harus lebih daripada itu agar 
dapat menumbuhkembangkan minat dan 

bakat dari siswa itu sendiri. Sehingga dari 
usulan Komite tersebut, sekolah kami bisa 
mempunyai beraneka ragam kegiatan 

ekstrakurikuler seperti catur, sepakbola, 
jurnalistik, theater, English club, karate, 

wushu, dan pidato yang dimana pihak 
sekolah menjalin kerja sama dengan 
lembaga-lembaga lain yang terkait. Komite 

sekolah pun juga pernah terlibat dan 
menjadi panitia dalam acara sekolah yang 

dimana agenda tersebut sudah kami bahas 
sebelumnya dalam rapat dengan Komite 
Sekolah” (wawancara dilakukan 6 Mei 
2013). 

 

Berbeda dengan kinerja Komite Sekolah di 

SD Negeri dalam mengadakan kegiatan inovatif 

untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen 

masyarakat kurang berjalan optimal. Hal ini 

dikarenakan karena kesibukan dari masing-

masing Komite dan kurangnya inisiatif untuk 

mengadakan kegiatan inovatif. Hal itu tampak 

dari wawancara oleh Ketua Komite Sekolah di 

SDN Tingkir Lor 02 yang kemudian dibenarkan 

oleh Kepala Sekolah di SD tersebut,  
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“Untuk mengadakan acara atau panggung 
hiburan, seperti dalam bentuk bazaar atau 
panggung seni jarang sekali dilakukan. 

Karena para pengurus Komite memang 
memiliki profesi lain diluar menjadi 
pengurus” (wawancara dilakukan 4 Mei 
2013). 
 

Kepala Sekolah SDN Kalibening pun 

menambahkan bahwa,  

“Pengurus Komite malah belum pernah 
mengusulkan hal semacam ini, karena saya 

pikir kurangnya inisiatif dari pengurus 
untuk mengadakan acara semacam ini” 

(wawancara dilakukan 29 April 2013). 
 

Kondisi yang sama juga terjadi di SDN 

Gendongan 01, seperti yang tampak dari 

wawancara dengan anggota Komite dibawah ini:  

“Terlibat untuk mengadakan panggung 
hiburan di sekolah kami belum pernah kami 
lakukan, kalupun ada itu seperti doa 

bersama untuk menghadapi ujian untuk 
anak kelas 6” (wawancara dilakukan 10 Mei 
2013). 
 

Dari hasil wawancara diatas dapat 

disimpulkan bahwa untuk mengadakan kegiatan 

inovatif agar dapat meningkatkan kesadaran dan 

komitmen masyarakat, Komite Sekolah di SD 

Swasta memiliki kesadaran lebih tinggi daripada 

Komite Sekolah di SD Negeri.  

Dukungan Komite Sekolah selaku wakil 

dari masyarakat sekaligus stakeholder sangat 
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diperlukan agar sekolah dapat berkembang 

sesuai dengan tuntutan masyarakat dan tanpa 

adanya dukungan dari masyarakat maka sekolah 

akan lesu bahkan juga mati karena hak hidup 

dan keberlangsungan hidup sekolah bergantung 

pada masyarakat.  

Meskipun demikian, hal tersebut kurang 

tampak dari kinerja Komite Sekolah di SD Negeri 

dalam menciptakan hubungan dan kerjasama 

antara sekolah dengan orangtua dan masyarakat. 

Hal ini dikarenakan kurangnya rasa kepedulian 

dan kesadaran dari masyarakat sendiri. Hal ini 

didukung dari wawancara dengan Kepala Sekolah 

SDN Kalibening:  

“Komite Sekolah dalam menjalin hubungan 
dengan wali murid dapat dikatakan berjalan 
baik. Tetapi  dalam membinanya dengan 

masyarakat sekitar, hal ini kurang karena 
masyarakat sekitar cenderung terkesan 

acuh” (wawancara dilakukan 29 April 2013). 
 

 Namun, hal ini berbeda dengan kinerja 

Komite Sekolah di SD Swasta dimana dalam 

membantu sekolah membina hubungan dengan 

masyarakat dan wali murid selalu berjalan baik. 

Hal ini didukung oleh wawancara dengan 

sekretaris Komite Sekolah MI Azaz Islam yang 

dibenarkan oleh Kepala Sekolah di SD tersebut:  
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“Komite Sekolah selalu menjaga relasi dan 
hubungan baik tidak hanya dengan wali 
murid, tetapi masyarakat pun juga. Rasa 

kesadaran dan kepedulian masyarakat 
sekitar untuk kemajuan sekolah kami juga 
tinggi” (wawancara dilakukan 7 Mei 2013). 

 

Secara keseluruhan dapat dikatakan 

bahwa kinerja Komite Sekolah sebagai badan 

pendukung di SD Swasta berjalan lebih baik 

daripada SD Negeri. Hal ini diduga karena 

adanya beragam profesi yang dimiliki anggota 

Komite Sekolah di SD Swasta yang dirasa 

menguntungkan untuk bekerja sama dengan 

pihak swasta dan ditambah rasa kesadaran dan 

kepedulian stakeholder pendidikan yang tinggi 

sehingga untuk mencari bantuan usaha dengan 

melibatkan pihak swasta atau stakeholder lain 

dapat berjalan baik dan mudah. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Adriadi (2010) dan Kumilalyla 

(2010) dimana Komite Sekolah ikut terlibat dalam 

kegiatan sekolah dan esktrakurikuler yang 

diindikasikan dengan melakukan kerja sama 

dengan pihak dunia usaha/industri sehingga 

turut membawa prestasi non akademik bagi 

sekolah.  
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4.4.3. Kinerja Komite Sekolah sebagai badan 

pengontrol 

Dari Tabel 4.13. secara sekilas diuraikan 

kinerja Komite Sekolah sebagai badan pengontrol 

antara SD Negeri dan SD Swasta di Kecamatan 

Tingkir.  

Tabel 4.13. 
Kinerja Komite Sekolah sebagai badan 

pengontrol antara SD Negeri dan SD Swasta di 
Kecamatan Tingkir 

No. Kinerja Komite Sekolah sebagai 

badan pengontrol 

SD 

Negeri 

SD 

Swasta 

1. Mengadakan rapat atau pertemuan 

secara rutin atau incidental 

dengan kepala sekolah dan dewan 

guru 

Berhasil Berhasil 

2. Sering mengadakan kunjungan 

atau silahturami ke sekolah atau 

dewan guru di sekolah 

Kurang 

Berhasil 

Berhasil  

3. Meminta penjelasan kepada 

sekolah tentang hasil belajar siswa 

Berhasil Berhasil 

4. Bekerjasama dengan sekolah 

dalam kegiatan alumni 

Kurang 

Berhasil 

Berhasil 

 Tabel diatas menujukkan beberapa 

perbedaan kinerja Komite Sekolah sebagai badan 

pengontrol antara SD Negeri dan Swasta, 

diantaranya:  
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Dalam mengadakan kunjungan atau 

silahturami ke sekolah atau dewan guru di 

sekolah masih minim untuk dilakukan. Hal itu 

didukung dengan adanya wawancara dengan 

anggota Komite Sekolah di SDN Gendongan 01:  

“Mengadakan kunjungan ke sekolah jarang 
dilakukan oleh Komite Sekolah. Mungkin 

karena Komite Sekolah sibuk dengan 
kegiatannya. Komite hanya datang ke 
sekolah jika ada rapat dengan sekolah saja.   

(wawancara dilakukan 10 Mei 2013). 
 

Namun, kondisi berbeda terjadi di SD 

Swasta, seperti di MI Azaz Islam dimana Komite 

Sekolah sering melakukan kunjungan ke sekolah. 

Hal ini sejalan dengan wawancara yang 

dilakukan oleh seketaris Komite Sekolah MI Azaz 

Islam yang dibenarkan oleh Kepala Sekolah di SD 

tersebut dan hal ini sejalan dengan apa yang 

terjadi di SD IT Nidaul: 

“Komite Sekolah di tempat kami sangat 

aktif hadir tidak hanya dalam pertemuan 
rapat sekolah yang menanyakan 
perkembangan sekolah. Pernah ada 

kejadian, karena dari pihak sekolah terlalu 
sibuk sehingga jadwal dari agenda rapat 

menjadi mundur dan dari pihak Komite 
Sekolah meminta Kepala Sekolah untuk 
mengadakan rapat bersama. Tidak hanya 

itu, dari anggota Komite Sekolah pun 
pernah datang ke sekolah meski dari pihak 
sekolah tidak mengundang” (wawancara 
dilakukan 7 Mei 2013). 
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Dalam kinerja Komite Sekolah untuk 

meminta penjabaran pada sekolah tentang hasil 

belajar siswa baik SD Negeri dan SD Swasta 

cukup sering meminta penjabaran pada sekolah 

tentang hasil pembelajaran siswa. Hal ini sering 

dilakukan oleh Komite Sekolah ketika diadakan 

rapat dengan pihak sekolah. Kondisi ini tampak 

dalam wawancara dengan Ketua Komite Sekolah 

di SDN Kutowinangun 08 dan hal ini sejalan 

dengan yang terjadi di SD IT Nidaul,  

“Ketika rapat dengan sekolah, Komite Sekolah 

selalu menanyakan dan meminta penjelasan 
tentang hasil belajar siswa, apakah ada 
masalah atau tidak, mana yang harus 

ditingkatkan dan mana yang masih perlu 
dikembangkan” (wawancara dilakukan 3 Mei 
2013). 
 

Dalam bekerjasama dengan sekolah untuk 

kegiatan alumni, kinerja Komite Sekolah di SD 

Negeri dapat dikatakan kurang berhasil. Hal ini 

tampak dalam wawancara dengan Kepala 

Sekolah SDN Kalibening,  

“Untuk bekerja sama dalam kegiatan alumni 
dan dengan para alumni sulit dilakukan oleh 

Komite Sekolah, karena dari para alumni 
cenderung terkesan acuh dengan kemajuan 
sekolah” (wawancara dilakukan 29 April 2013). 
 

Kondisi berbeda terjadi dalam SD Swasta 

dimana kinerja Komite Sekolah turut 
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bekerjasama dengan sekolah dalam kegiatan 

alumni. Seperti tampak dari wawancara dengan 

Kepala Sekolah SD IT Nidaul ini,  

“Komite Sekolah ikut bekerjasama dengan 
sekolah  dalam kegiatan alumni. Hal ini 

dilakukan untuk menjaga silahturami satu 
dengan yang lain” (wawancara dilakukan 6 Mei 
2013). 
 

Meskipun demikian, dari penelitian ini 

ditemukan pula bahwa reorganisasi 

kepengurusan Komite Sekolah pun tidak 

dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dari 

AD/ART yang telah disepekati atau setidaknya 

maksimal 3 tahun sesuai dengan buku acuan 

operasional dan indikator kinerja Komite Sekolah 

(Depdiknas, 2005). Kondisi ini didukung oleh 

hasil wawancara pada Ketua Komite Sekolah di 

SDN Tingkir Lor 02 yang kemudian dibenarkan 

oleh Kepala Sekolah tersebut: 

 “Di sekolah ini belum dilakukan 
reorganisasi kepengurusan Komite Sekolah. 

Reorganisasi hanya dilakukan ketika ada 
pengurus lama yang mengundurkan diri 

atau bekerja ditempat lain sehingga harus 
diganti yang baru. Dalam pemilihan 
kepengurusan dari masyarakat, kami lebih 

menekankan pada komitmen untuk 
kemajuan dari sekolah. Saya menjabat 
sebagai Ketua Komite, sejak tahun 2002, 

lebih dari 7 tahun, karena dari para 
anggota dan masyarakat memang meminta 

saya untuk menjabat sebagai Ketua karena 
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sebelumnya saya adalah mantan Kepala 
Sekolah dari sekolah ini dan yang lain 
merasa saya yang paling dituakan” 

(wawancara dilakukan 4 Mei 2013). 
 

Hal yang sama terjadi dengan Komite 

Sekolah di SD Swasta dimana pembaharuan 

kepengurusan hanya dilakukan apabila ada 

pengurus yang sudah selesai menyelesaikan 

kewajibannya. Hal tersebut sejalan dengan hasil 

wawancara dengan Kepala Sekolah SD IT Nidaul 

yang dibenarkan oleh Ketua Yayasan tersebut 

yang mengatakan: 

“Semenjak ada beberapa anggota dan 
pembina Komite Sekolah yang juga sebagai 

Wakaf untuk pendirian dari SD ini 
meninggal beberapa tahun yang lalu, 

reorganisasi kepengurusan memang belum 
terbentuk kembali. Terlebih dengan 
kondisi, Ketua Komite kami yang saat ini 

sedang berada di luar kota menyebabkan 
reorganisasi kepengurusan Komite dapat 

dikatakan sedikit terhambat” (wawancara 
dilakukan 6 Mei 2013). 
 

 Disamping itu, reorganisasi kepengurusan 

tampak dilakukan ketika ada pengurus yang 

mengundurkan diri sehingga pembaharuan 

kepengurusan dilakukan seperti cara tambal 

sulam. Kondisi ini didukung oleh wawancara 

Kepala Sekolah SD Kanisius Gendongan,  

“Memang reorganisasi kepengurusan 
Komite dilakukan maksimal 3 tahun, di 
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tempat kami ada beberapa pengurus 
Komite yang karena memang harus pindah 
ke kota lain atau sakit misalnya, sehingga 

pengurus baru masuk menggantikan yang 
berhalangan” (wawancara dilakukan 14 Mei 
2013).  

 
Hasil wawancara di atas membuktikan 

bahwa keanggotaan Komite Sekolah tidak 

dibatasi oleh waktu yang seharusnya 

keanggotaan Komite Sekolah dibatasi masa 

baktinya sesuai dengan AD/ART yang telah 

disepakati. Hal ini untuk menghindari kesan 

keanggotaan Komite berjalan terus menerus 

dimana yang dikhawatirkan dari tahun ke tahun 

tidak terjadi perubahan yang positif untuk 

sekolah.  

Disamping itu, hal-hal mengenai fasilitas 

organisasi seperti Komite Sekolah yang sebaiknya 

juga mempunyai data AD/ART, baik SD Negeri 

ataupun SD Swasta ada yang masih belum 

membuatnya. Hal ini tampak dari wawancara 

dengan Kepala Sekolah SDN Kalibening:  

“Komite Sekolah sejauh ini memang belum 
membuat bersama-sama AD/ART, karena 
barangkali mereka sibuk” (wawancara 
dilakukan 29 April 2013). 

  

Hal yang sama juga terjadi di MI Azaz Islam 

dalam wawancaranya dengan Sekretaris Komite 
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Sekolah yang dibenarkan oleh Kepala Sekolah 

tersebut:  

 “Sepengetahuan saya, Komite Sekolah 
belum membuat AD/ART bersama-sama, 
karena mungkin hal itu terjadi karena ada 

kesibukan dari masing-masing anggota” 
(wawancara dilakukan 7 Mei 2013). 
 

Sedangkan Ketua Komite Sekolah di SDN 

Kutowinangun 08 juga membenarkan bahwa 

AD/ART belum pernah untuk dibuat. Hal ini 

disebabkan karena minimnya pemahaman 

mengenai fungsi dari AD/ART. 

Tampak dari pernyataan Kepala Sekolah 

diatas bahwa masih rendahnya kesadaran dari 

masing-masing anggota untuk menyusun AD/ 

ART, yang seharusnya data atau dokumen 

tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dasar 

dalam melaksanakan kegiatan organisasi Komite 

Sekolah yang dapat berfungsi sebagai bahan 

perbandingan atau pertimbangan (Departemen 

Pendidikan Nasional, 2005). 

Pengontrolan yang dilakukan bukan 

diartikan sebagai tindak pengawasan semata, 

tetapi sebagai usaha transparansi dan tindakan 

preventiv agar apa yang dilakukan oleh Komite 

Sekolah tetap pada jalur yang benar sesuai 

dengan apa yang diharapkan oleh stakeholder 

karena bagaimanapun output yang diproses 
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dalam lembaga tersebut adalah milik masyarakat 

dan akan kembali kepada masyarakat (Kardoyo, 

2005). 

Secara keseluruhan kinerja Komite Sekolah 

sebagai badan pengontrol di SD Swasta berjalan 

lebih baik daripada SD Negeri. Hal ini diduga 

karena kurangnya pemahaman anggota Komite 

Sekolah di SD Negeri mengenai peran dan fungsi 

dari Komite Sekolah sebagai badan pengontrol. 

Kondisi inipun sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Hartadi (2012) yang menemukan 

bahwa Komite Sekolah kurang terlibat dalam 

kegiatan sekolah sebagai badan pengontrol yang 

disebabkan oleh minimnya peran serta 

masyarakat yang cenderung menyerahkan 

penyelenggaraan pendidikan pada pihak sekolah. 

Berbeda dengan SD Swasta dimana pengontrolan 

ini dilakukan dengan pengawasan secara 

langsung terhadap kegiatan maupun dari 

laporan-laporan kegiatan dan keuangan serta 

pertemuan rutin dan insidental.  

 

4.4.4. Kinerja Komite Sekolah sebagai badan 

penghubung  

Dari Tabel 4.14. secara sekilas dijelaskan 

kinerja Komite Sekolah sebagai badan 
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penghubung antara SD Negeri dan SD Swasta di 

Kecamatan Tingkir.  

Tabel 4.14. 
Kinerja Komite Sekolah sebagai badan 

penghubung antara SD Negeri dan SD Swasta di 

Kecamatan Tingkir 

No Kinerja Komite Sekolah sebagai 

badan penghubung  

SD 

Negeri 

SD 

Swasta 

1. Membina hubungan dan kerjasama 

yang harmonis dengan seluruh 

stakeholder pendidikan, khususnya 

dengan dunia usaha dunia industri 

Kurang 

Berhasil 

Berhasil 

2. Mengadakan penjajagan tentang 

kemungkinan untuk dapat 

mengadakan kerjasama atau MOU 

dengan lembaga lain untuk 

memajukan sekolah 

Kurang 

Berhasil 

Berhasil  

3. Meminta masukan atau saran dari 

masyarakat melalui kuesioner  

Kurang 

Berhasil 

Kurang 

Berhasil 

4. Meminta rekomendasi atau ide 

kreatif dari masyarakat  

Berhasil Berhasil 

 

Tabel diatas menunjukkan adanya 

perbedaan kinerja Komite sebagai badan 

penghubung diantara SD Negeri dan SD Swasta, 

diantaranya:  

Dalam membina hubungan dan kerjasama 

yang harmonis dengan seluruh stakeholder 
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pendidikan dengan dunia usaha dan dunia 

industry, kinerja Komite Sekolah di SD Negeri 

dapat dikatakan kurang berhasil. Hal ini karena 

latar belakang pendidikan dari anggota Komite 

Sekolah yang masih rendah. Kondisi ini sesuai 

dengan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah 

di SDN Kalibening: 

“Sekolah kami berada di daerah pedesaan 
yang jarang sekali ada kegiatan industri 

maju yang dapat memberikan sumbangan 
kepada sekolah kami. Terlebih dengan 

melihat latar belakang pendidikan dari 
pengurus Komite yang lulusannya minimal 
SMP dan mata pencahariannya adalah 

buruh kasar dan petani sehingga dalam 
hal ini masih sangat minim karena 

keterbatasan link dengan dunia usaha dan 
dunia industri luar” (wawancara 
dilakukan 29 April 2013). 

 
Kinerja Komite Sekolah di SD Swasta 

dalam membina hubungan dan kerjasama 

dengan seluruh stakeholder pendidikan, 

khususnya dengan dunia usaha dan dunia 

industry dapat dikatakan berhasil. Pernyataan 

ini didukung dengan wawancara dengan Kepala 

Sekolah SD IT Nidaul dan juga Kepala Yayasan 

di SD tersebut:  

“Sekolah kami tidak akan berdiri sendiri 
jika tidak adanya dukungan dan bantuan 

dari stakeholder pendidikan. Oleh karena 
itu, peran Komite Sekolah menjadi penting 
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untuk dapat membina hubungan dan 
melakukan kerjasama dengan stakeholder 
pendidikan” (wawancara dilakukan 6 Mei 
2013). 

 

Menurut Widodo (2008) sekolah bukanlah 

suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat. 

Sekolah merupakan lembaga yang bekerja dalam 

konteks sosial, Hal ini berarti, sekolah mengambil 

siswanya dari masyarakat setempat, sehingga 

keberadaanya juga bergantung dari dukungan 

sosial dan financial masyarakat. Oleh karena itu 

hubungan sekolah dan masyarakat merupakan 

salah satu komponen penting dalam keseluruhan 

kerangka penyelenggaraan pendidikan.  

Seperti yang tampak dalam kegiatan 

mengadakan penjajagan tentang kemungkinan 

untuk dapat mengadakan kerjasama dengan 

lembaga lain untuk memajukan sekolah, kinerja 

Komite Sekolah di SD Swasta dapat dikatakan 

berhasil. Hal ini nampak dalam wawancara 

dengan sekretaris MI Azaz Islam yang dibenarkan 

oleh Kepala Sekolah di SD tersebut,  

“Komite memang diharapkan dapat 
membantu sekolah tidak hanya dalam 

bentuk pemikiran atau tenaga saja, tetapi 
dengan mempertimbangkan bahwa ini 

adalah SD Swasta dimana berbeda 
dengan Sekolah Negeri sehingga demi 
kemajuan sekolah, Komite di tempat kami 

memang berperan aktif untuk membantu 
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atau mencari link dengan lembaga-
lembaga lain demi menghasilkan kualitas 
yang bermutu, seperti misalnya 

mengadakan kerjasama dengan lembaga 
pendidikan yang ada di Salatiga” 

(wawancara dilakukan 7 Mei 2013)  
 

Kondisi berbeda tampak dalam kinerja 

Komite Sekolah di SD Negeri yang kurang 

berhasil dalam mengadakan penjajagan untuk 

mengadakan kerjasama dengan lembaga lain 

untuk memajukan sekolah. Hal ini tampak dalam 

wawancara dengan anggota pengurus Komite 

Sekolah di SDN Gendongan 01,  

“Komite Sekolah jarang mengadakan 
penjagagan untuk kerja sama dengan 

lembaga lain, karena dari Komite 
mempunyai pekerjaan lain selain dari 
menjadi anggota Komite Sekolah, sehingga 

kalaupun ada biasanya Komite hanya 
mengetahuinya dari pihak sekolah” 

(wawancara dilakukan 10 Mei 2013). 
  

Dari wawancara ini menujukkan bahwa 

Komite Sekolah belum banyak melakukan usaha 

kreatif untuk pengembangan sekolah. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Armansyah (2009) bahwa fungsi Komite di SMA 

kota Binjai kurang berjalan secara optimal 

karena didasari oleh tingkat pendidikan wali 

murid yang rendah sehingga berdampak pada 

pemahaman masyarakat mengenai peran dan 
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fungsi dari Komite Sekolah sebagai badan 

penghubung. Pengembangan sekolah masih 

mengandalkan bantuan dari pemerintah, yang 

seharusnya pengembangan sekolah dapat 

dilakukan dengan bekerjasama dengan dunia 

usaha atau dunia industri yang tidak harus 

berada di sekitar sekolah.  

Dalam hal menyebarkan kuesioner untuk 

memperoleh masukan dan saran dari 

masyarakat, kinerja Komite Sekolah dari SD 

Swasta dapat dikatakan kurang berhasil. Hal ini 

terjadi karena Komite Sekolah lebih sering 

meminta masukan langsung atau secara lisan 

tanpa harus melalui kuesioner. Hal tersebut 

sejalan dengan hasil wawancara dengan 

Sekretaris Komite Sekolah di MI Azaz Islam yang 

dibenarkan oleh Kepala Sekolah tersebut:  

“Komite Sekolah jarang sekali meminta 
masukan dari pihak masyarakat melalui 

kuesioner. Rumah Komite Sekolah berada 
dekat dengan lokasi sekolah dan juga 
tempat tinggal orang tua siswa sehingga 

segala masukan dapat disampaikan secara 
lisan” (wawancara dilakukan 6 Mei 2013).   

 
Hal serupa juga tampak dari hasil 

wawancara dengan Ketua Komite Sekolah SDN 

Kutowinangun 08 yang dibenarkan oleh Kepala 

Sekolah tersebut: 
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“Komite Sekolah tidak terlalu sering atau 
dapat dikatakan jarang meminta masukan 
atau rekomendasi dari masyarakat. 

Kalaupun pernah, biasanya kami 
menyebarkannya ketika penerimaan 
raport, sehingga wali murid dapat 

mengisinya di rumah. Tetapi, Komite lebih 
sering meminta masukan secara lisan 

ketika ada rapat pleno” (wawancara 
dilakukan 3 Mei 2013). 

Senada dengan Ketua Komite Sekolah SDN 

Kutowinangun 08, Ketua Komite Sekolah SDN 

Tingkir Lor 02 mengatakan,  

“Hal ini kami lakukan untuk 
mengakrabkan diri dengan pihak 
masyarakat sehingga komunikasi dapat 

terjalin dengan baik dan diharapkan tidak 
terjadi kesalahpahaman nantinya” 

(wawancara dilakukan 4 Mei 2013). 
 

Untuk melaksanakan program-program 

sekolah, sekolah perlu mengundang dan 

melibatkan berbagai pihak, seperti wali murid, 

masyarakat dan dunia usaha atau industri untuk 

dapat berpartisipasi secara aktif. Dukungan ini 

perlu dikelola dan dikoordinasikan secara baik 

agar bermakna bagi sekolah terutama dalam 

meningkatkan mutu sekolah. Dengan demikian 

baik sekolah swasta maupun sekolah negeri, 

Komite Sekolah tetap harus menjalankan peran 

dan fungsinya secara optimal, sehingga segala 

penyimpangan dari praktik pelaksanaan peran 
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dan fungsi Komite Sekolah seperti Komite 

Sekolah yang menjadi stempel dari sekolah atau 

dalam menjalankan peran dan fungsi Komite 

Sekolah melebihi dari kewenangannya 

seharusnya dapat diminimalkan atau bahkan 

tidak terjadi.  Kondisi ini pernah terjadi di SD 

Kanisius Gendongan seperti yang tampak dari 

wawancara dengan Kepala Sekolah di SD 

tersebut, 

“Belum lama ini, salah satu pengurus 

Komite pernah berbuat ‘lebih’ dengan 
meminta iuran ke para penjual yang 
menitipkan makanan di kantin kami. 

Padahal sebelumnya dari pihak yayasan 
sudah menegaskan bahwa pihak sekolah, 

termasuk Komite tidak boleh meminta 
iuran kepada wali murid atau penjual yang 
menitipkan makanan di kantin” 

(wawancara dilakukan 14 Mei 2013). 
 

Tampak dari wawancara diatas bahwa 

terjadi kelebihan kewenangan dari pihak Komite 

dalam menjalankan peran dan fungsi Komite 

Sekolah. Keberadaan Komite sebaiknya diikuti 

dengan pemahaman akan peran, fungsi dan 

tugasnya sebagai partner sekolah dalam 

mengelola penyelenggaraan pendidikan guna 

kemajuan sekolah.  

Komite Sekolah dalam menjalankan 

perannya sebagai mediator bertugas 



119 

 

menghubungkan antara Sekolah dengan orang 

tua, masyarakat dan juga pemerintah dan 

menjembatani komunikasi antara ketiga elemen 

tersebut agar dapat berkomunikasi dan 

berinteraksi dengan baik. Usaha menjembatani 

komunikasi ini dimaksudkan agar ide, tuntutan, 

informasi, kritik, saran, keluhan dari orang tua 

dan masyarakat dapat tersalurkan ke sekolah 

dengan perantaraan Komite Sekolah. 

Secara keseluruhan kinerja Komite Sekolah 

sebagai badan penghubung di SD Swasta berjalan 

lebih baik daripada SD Negeri. Hal ini diduga 

karena anggota Komite Sekolah di SD Swasta 

mempunyai beragam profesi sehingga 

mempermudah penyampaian informasi mengenai 

perkembangan sekolah ke setiap stakeholder 

pendidikan. Hal ini diindikasikan dengan inisatif 

dari Komite Sekolah untuk menjalin segala 

bentuk kerjasama dengan masyarakat luas dari 

berbagai unsur yang peduli terhadap pendidikan.  

     Keberhasilan pembentukan Komite 

Sekolah di Sekolah tidak terjadi hanya dengan 

asal membentuk dan ada lembaga tersebut di 

sekolah, akan tetapi untuk sampai kepada 

keberhasilan organisasi ini memberikan 

dukungan dan menjalankan fungsi dan 

peranannya seperti yang diamanatkan dalam 
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Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.  

Keberhasilan dalam penyelenggaraan 

pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab 

pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah 

provinsi, kabupaten/kota, pihak sekolah, wali 

murid, masyarakat atau stakeholder pendidikan 

yang semuanya itu diperlukan kerjasama yang 

sinergis dari pihak sekolah, keluarga, dan 

masyarakat atau stakeholder lainnya secara 

sistematik sebagai wujud peran serta dalam 

melakukan pengelolaan pendidikan (Hasbullah, 

2006). 

 

 

 


