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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 

yang dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam 

kinerja Komite Sekolah antara SD Negeri dan SD 

Swasta, Kecamatan Tingkir Salatiga sebagai badan 

pertimbangan, badan pendukung, badan 

pengontrol dan juga badan penghubung.  

Secara keseluruhan kinerja Komite Sekolah 

di SD Swasta sebagai badan pendukung, 

pengontrol, dan mediator berjalan lebih baik 

daripada di SD Negeri. Hal ini tidak terlepas 

karakteristik dari sekolah Swasta dimana 

pembiayaan pendidikan bersumber dari wali 

murid, sehingga kinerja Komite Sekolah sangat 

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

positif untuk pengembangan sekolah dan adanya 

kepedulian dari Komite Sekolah dan stakeholder 

pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan di 

sekolah. 

Dalam kinerja Komite Sekolah sebagai badan 

pertimbangan, di SD Negeri berjalan lebih baik 

daripada di SD Swasta. Hal ini diduga karena 
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terbatasnya pemahaman anggota Komite Sekolah 

mengenai tugas dan fungsi Komite Sekolah sebagai 

badan pertimbangan di SD Swasta dan adanya 

keterlibatan yayasan sebagai pemilik sekolah 

sehingga dalam pengambil kebijakan sekolah 

harus disepakati dan disetujui oleh pihak yayasan.  

 

5.2. Implikasi penelitian  

5.2.1. Implikasi teori  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan antara kinerja 

Komite Sekolah di Sekolah Dasar Negeri dan 

Swasta. Oleh karena itu hasil penelitian ini 

sejalan dengan hasil penelitian Suratman 

(2011), Hendarmoko dan Samsudin (2008) dan 

Faridatus (2008) yang menemukan adanya 

perbedaan signifikan antara kinerja Komite 

Sekolah di sekolah negeri dan swasta.   

 

5.2.1. Implikasi terapan  

Dari keseluruhan uraian dan kesimpulan 

yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, 

beberapa saran yang perlu diperhatikan kepada 

pihak terkait, antara lain:  

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kinerja Komite Sekolah di SD Swasta 
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sebagai badan pertimbangan lebih rendah 

daripada SD Negeri. Oleh karena itu 

diperlukan koordinasi yang baik dan 

pemahaman dari anggota Komite Sekolah 

mengenai peran, fungsi dan tugas Komite 

Sekolah sebagai badan pertimbangan agar 

peran Komite Sekolah diharapkan tidak 

hanya mampu mendukung baik yang 

berwujud secara financial saja, tetapi dapat 

juga dilakukan dalam bentuk pemikiran, 

aspirasi, ide, atau gagasan tanpa 

mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh 

Komite Sekolah.  

Bagi Komite Sekolah di SD Negeri yang 

dalam melaksanakan perannya sebagai 

badan pendukung, badan pengontrol dan 

badan mediator belum menjalankannya 

secara optimal diharapkan adanya 

komitmen dan dedikasi kepedulian terhadap 

pendidikan sesuai dengan pedoman peran 

Komite Sekolah dari Kepmendiknas Nomor 

044/U/2002 seperti menggalang dana yang 

berasal dari stakeholder pendidikan 

sehingga kebutuhan penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah dapat terpenuhi 

dengan mengingat bahwa keberhasilan 
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dalam penyelenggaraan pendidikan tidak 

hanya menjadi tanggung jawab pemerintah 

pusat, melainkan juga pihak sekolah, orang 

tua, dan masyarakat.  

2. Bagi Kepala Sekolah di SD Negeri dan SD 

Swasta diharapkan agar tetap membuka diri 

untuk menerima sumbang saran, 

rekomendasi, arahan dan kritikan yang 

diberikan oleh pihak Komite Sekolah, 

mengingat bahwa Kepala Sekolah bukanlah 

figur satu-satunya dalam menentukan 

kebijakan sekolah. Selain itu, diharapkan 

baik Kepala Sekolah dan Komite Sekolah 

dapat mempertimbangkan kompetensi calon 

anggota dan melakukan reorganisasi dalam  

kepengurusan Komite Sekolah. 

3. Bagi Dewan Pendidikan di Kabupaten/Kota 

diharapkan agar terus dapat memberikan 

sosialisasi kepada semua pengurus Komite 

Sekolah di satuan pendidikan tentang 

tugas, peran dan fungsinya dalam 

manajemen berbasis sekolah agar 

kinerjanya dapat berjalan dengan optimal. 

Setelah menggunakan pedoman acuan 

operasional dan indikator kinerja Komite Sekolah 

dalam Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan 
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Dasar dan Menengah (2005) sebagai instrument 

dalam penelitian ini, bagi peneliti lain yang 

nantinya ingin mengadakan penelitian serupa 

diharapkan agar dapat mempertimbangkan 

kembali instrument yang akan digunakan atau 

dapat membuat instrument sendiri, mengingat 

bahwa acuan tersebut tidak sepenuhnya sesuai 

dengan kondisi sekolah yang ada.   

 

5.3. Implikasi Penelitian Lanjutan  

Keterbatasan penelitian ini hanya dilakukan 

terhadap Komite Sekolah di tingkat sekolah dasar, 

oleh karena itu tidak dapat digeneralisasikan 

ketepatan atau penerapannya untuk satuan 

pendidikan lainnya.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

perbedaan yang signifikan dalam kinerja Komite 

Sekolah antara SD Negeri dan SD Swasta. Oleh 

karena itu, bagi peneliti lain yang tertarik untuk 

mengadakan penelitian serupa dapat dilakukan 

dengan mencari tahu adakah pengaruh kinerja 

Komite Sekolah terhadap peningkatan mutu 

pendidikan di sekolah. 



 

 

 


