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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Evaluasi Program 

2.1.1 Teori Evaluasi Program 

Pengertian evaluasi dari Suharsimi 

Arikunto adalah proses pengumpulan informasi 

tentang pelaksanaan sesuatu, yang hasilnya 

digunakan sebagai masukan dalam menentukan 

alternatif dalam mengambil suatu keputusan 

Arikunto (2008: 2). Anderson  memandang evaluasi 

sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah 

dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk 

mendukung tercapainya tujuan. Stufflebeam  dalam 

Arikunto (2008: 2) menjelaskan bahwa evaluasi 

merupakan proses penggambaran, pencarian dan 

pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi 

pengambil keputusan dalam menentukan alternatif 

keputusan.  

Scriven dan Glas mengemukakan bahwa 

evaluasi adalah upaya untuk mengetahui manfaat 

atau kegunaan suatu program, kegiatan dan 

sebagainya (Sudjana 2006: 19). Ini berarti bahwa 

evaluasi dapat digambarkan sebagai kegiatan untuk 

mengetahui ketercapaian suatu tujuan atau program 

yang telah ditetapkan yang hasilnya dapat 
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digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil 

keputusan 

Pengertian program secara umum adalah 

perencanaan. Arikunto menegaskan bahwa 

pengertian program berkaitan dengan evaluasi 

adalah serangkaian kegiatan yang 

berkesinambungan dari suatu organisasi yang 

melibatkan banyak orang untuk merealisasikan 

suatu kebijakan (Arikunto,2008:4). Program adalah  

kegiatan yang direncanakan untuk 

mengimplementasikan suatu kebijakan dalam waktu 

yang lama (Wirawan 2011:17).  

Hal ini memberikan implikasi bahwa suatu 

organisasi harus mempunyai perencanaan program 

tidak hanya satu bidang pekerjaan melainkan 

beberapa bidang kegiatan dan masing-masing 

bidang pekerjaan tersebut akan dilaksanakan oleh 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki 

organisasi. Hasil pelaksanaan program dari masing-

masing unit juga harus mengikuti sistem yang 

berlaku di organisasi tersebut. Pelaksanaan program 

akan berdampak pada penilaian organisasi, sehingga 

organisasi tersebut hendaknya melakukan evaluasi 

untuk menentukan kebijakan program berikutnya. 

Langkah-langkah seperti itu dilakukan terus 

menerus bagi suatu lembaga atau organisasi. 
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  Definisi evaluasi program menurut  

Arikunto (2004 ; 18) adalah upaya untuk 

mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan 

secara cermat dengan cara mengetahui efektivitas 

masing-masing komponennya. Ralp Tyler, 1950 

mendefinisikan bahwa evaluasi program adalah 

proses untuk mengetahui apakah tujuan program 

sudah dapat terealisasi. Sedangkan Cronbach (1963) 

dan Stufflebeam (1971) menyatakan bahwa evaluasi 

program adalah upaya menyediakan informasi 

untuk disampaikan kepada pengambil keputusan 

(Arikunto, 2008: 5). 

Evaluasi program adalah metode-metode 

sistematik untuk mengumpulkan informasi, 

menganalisa, dan menggunakan informasi tersebut 

untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai 

program (Wirawan, 2011:17). Evaluasi program 

adalah suatu proses mengidentifikasikan dan 

mengumpulkan informasi untuk membantu para 

pengambil kebijakan dalam memilih berbagai 

alternative keputusan, Worthen dan Sanders dalam 

Sudjana (2006:20). Sudjana (2006:20) menjelaskan 

bahwa evaluasi program merupakan kegiatan yang 

teratur dan berkelanjutan dengan menggunakan 

prosedur ilmiah untuk memperoleh data yang 

berguna bagi pengambilan keputusan. 
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Dari beberapa pengertian evaluasi program 

di atas dapat dipahami bahwa evaluasi program 

adalah rangkaian kegiatan pengumpulan informasi 

tentang keterlaksanaan suatu program sehingga 

diperoleh fakta pelaksanaan, sehingga dapat 

digunakan sebagai masukan dalam menentukan 

pilihan dalam pengambilan sebuah keputusan. 

 

2.1.2 Tujuan Evaluasi Program 

Evaluasi program mempunyai tujuan untuk 

mengetahui sejauh mana tujuan program dapat 

tercapai dengan cara mengetahui komponen-

komponen program yang sudah terlaksana maupun 

belum terlaksana beserta faktor-faktor penyebabnya 

(Arikunto, 2008: 18). 

Tujuan dari pelaksanaan  evaluasi program 

menurut Wirawan (2011:22-24) adalah:  

1) mengukur pengaruh program yang dilaksanakan 

terhadap masyarakat, 2)Mengukur apakah program 

telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, 

3)Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai 

dengan standar, 4) Untuk mengidentifikasi dan 

menemukan mana dimensi program yang  jalan dan 

mana yang tidak jalan, 5)Pengembangan staf 

program, 6)Akreditasi program, 7) Mengukur cost 

effectiveness dan cost efficiency, 8)Mengambil 

keputusan mengenai program, 9)Accountabilitas, 

10)Memberikan balikan pada kepada pimpinan dan 

staf program. 
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Maksud dari beberapa pengertian tujuan 

evaluasi di atas  adalah pengumpulan informasi 

untuk mengetahui ketercapaian suatu program yang 

digunakan sebagai sarana untuk mengoreksi, 

memperbaiki dan mengambil keputusan apakah 

program diperbaiki, dilanjutkan atau dihentikan. 

 

2.1.3 Model Evaluasi Program 

Kaufman dan Thomas dalam Arikunto 

(2008: 40) membedakan model evaluasi menjadi 8, 

yaitu : 

a. Goal Oriented Evaluation Model 

Model Evaluasi Berbasis Tujuan ini 

dikembangkan oleh Tyler.  Model evaluasi ini 

mengukur tercapai atau tidaknya tujuan dari suatu 

kebijakan atau program. Fokus dari evaluasi ini 

mengumpulkan informasi dengan tujuan mengukur 

ketercapaian tujuan suatu kebijakan, program dan 

proyek yang digunakan sebagai pertanggungjawaban  

dan pengambilan keputusan (Wirawan, 2011: 81). 

Obyek pengamatan model evaluasi ini adalah 

tujuan dari program. Tujuan ditetapkan sebelum 

pelaksanaan program. Pelaksanaan evaluasi secara 

berkesinambungan untuk mengecek sejauh mana  

tujuan program sudah terlaksana (Arikunto,2008: 

41). 
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b. Goal Free Evaluation Model 

Menurut Scriven model evaluasi ini merupakan 

evaluasi mengenai pengaruh yang sesungguhnya, 

obyektif yang ingin dicapai program. Yang harus 

diperhatikan dalam pelaksanaan evaluasi ini adalah 

berjalannya suatu program dengan cara 

mengidentifikasi hal-hal yang terjadi, baik hal-hal 

yang positif atau negatif. Evaluasi ini hanya 

mempertimbangkan tujuan umum suatu program. 

(Arikunto,2008: 41). 

c. Formatif-Sumatif Evaluation Model 

Evaluasi formatif dilaksanakan pada awal 

pelaksanaan program dengan tujuan untuk 

mengetahui seberapa jauh program dapat 

dilaksanakan serta mengidentifikasi hal- hal yang 

menghambat pelaksanaan program sehingga dapat 

mengambil langkah-langkah untuk pebaikan dalam 

mencapai tujuan program. (Arikunto,2008: 42). 

Evaluasi sumatif dilaksanakan setelah 

pelaksanaan program berakhir dengan tujuan untuk 

mengukur ketercapaian program. Indikator-indikator 

yang dievaluasi diantaranya adalah hasil 

pelaksanaan program, tujuan program, manfaat, 

biaya serta keuntungan pelaksanaan  program 

(Arikunto,2008: 43). 
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d. Countenance Evaluation Model 

Evaluasi ini difokuskan pada dua hal pokok, 

yaitu deskripsi (description) dan pertimbangan 

(judgments). Tahapan pelaksanaan evaluasi program 

yang merupakan sasaran evaluasi, yaitu 

(1)antaseden(antecedents/context), (2)transaksi 

(transaction/process) dan (3) keluaran/output 

(Arikunto,2008: 43). 

Model evaluasi ini digambarkan dalam bentuk 2 

diagram. Langkah-langkah pertama yang dilakukan 

pada proses evaluasi ini menunjukkan posisi 

sasaran evaluasi yaitu tujuan yang diharapkan oleh 

program dan apa yang sebenarnya terjadi. Langkah 

kedua adalah pertimbangan yang mengacu pada 

standar (Arikunto,2008: 44). 

e. Responsive Evaluation Model 

Hal-hal yang harus dipenuhi dalam evaluasi ini 

adalah (1) lebih berorientasi pada aktivitas daripada 

tujuan program, (2) merespon pada persyaratan 

kebutuhan informasi dari audiens dan (3) perspektif 

nilai-nilai yang berbeda dari orang-orang yang 

dilayani dilaporkan dalam kesuksesan dan 

kegagalan program,Stake dalam Wirawan (2011:90).  

Hal-hal yang diteliti dalam evaluasi ini antara 

lain efek samping dan manfaat program. Evaluator 

harus mangumpulkan, menganalisis dan 

merefleksikan penilaian berbagai pemangku 
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kepentingan yang mempunyai minat terhadap obyek 

evaluasi  

f. CSE-UCLA Evaluation Model 

Ciri dari evaluasi ini adalah adanya lima tahap 

yang dilaksanakan dalam evaluasi, yaitu 

perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil 

dan dampak. Fernandes dalam Arikunto (2008:44) 

menjelaskan tentang model CSE-UCLA menjadi 

empat tahap, yaitu needs assessment, program 

planning , formative evaluation dan summative 

evaluation. 

Tahap needs assessment evaluator 

mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan 

program dan tujuan yang akan dicapai. Pogram 

planning, tahap ini evaluator mengumpulkan data 

yang terkait pada pemenuhan kebutuhan yang telah 

diidentifikasi pada tahap pertama. Pada tahap 

formative evaluation evaluator konsentrasi pada 

pelaksanaan program. Tahap summative evaluation 

evaluator mengumpulkan informasi tentang hasil 

dan dampak pelaksanaan program 

(Arikunto,2008:45). 

g. CIPP Evaluation Model 

Evaluasi CIPP merupakan model evaluasi yang 

terdiri dari empat jenis evaluasi, yaitu evaluasi 

konteks (context evaluation), evaluasi masukan (input 
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evaluation), evaluasi proses (process evaluation) dan 

evaluasi produk (productevaluation). 

Evaluasi konteks berupaya untuk 

mengidentifikasi kebutuhan yang belum dipenuhi, 

obyek yang dilayani, dan tujuan program atau 

proyek. Evaluasi masukan  mengidentifikasikan 

kemampuan awal, asset dan peluang untuk 

membantu para pengambil keputusan dalam 

memilih diantara rencana-rencana yang ada, 

menyususn proposal pendanaan, alokasi sumber-

sumber, menilai rencana aktivitas dan 

penganggaran. 

Evaluasi proses berupaya menunjukkan pada 

apa kegiatan yang dilakukan dalam program, siapa 

orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab 

program dan kapan kegiatan selesai. Evaluasi proses 

mengarah pada seberapa jauh kegiatan yang 

dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana. 

Pada Evaluasi produk berupaya mengidentifikasi 

dan mengakses keluaran dan manfaat program. 

(Arikunto,2008: 46-47). 

h. Discrepancy Evaluation Model 

Model Discrepancy Evaluation dikembangkan 

oleh Malcolm Provus. Model evaluasi ini 

menekankan pandangan adanya kesenjangan 

didalam pelaksanaan program. Evaluator 

menggambarkan ketimpangan antara standar 
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kinerja dengan kinerja riil yang sudah dilaksanakan 

(Arikunto,2008: 48). 

Tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan 

dalam model evalusi kesenjangan adalah : 

1)Merencanakan evaluasi menggunakan model 

evaluasi diskrepansi. Menentukan informan yang 

diperlukan untuk membandingkan implementasi 

yang sesungguhnya dengan standar yang 

mendefinisikan kinerja obyek evaluasi.2)Menjaring 

kinerja objek evaluasi yang meliputi pelaksanaan 

program, hasil-hasil kuantitatif dan kualitatif, 

3)Mengidentifikasi ketimpangan-ketimpangan 

(descrepancies) antara standar-standar  

pelaksanaan dengan hasil-hasil pelaksanaan objek 

evaluasi sesungguhnya dan menentukan rasio 

ketimpangan,4)Menentukan penyebab ketimpangan 

antara standar dengan kinerja objek evaluasi, 

5)Menghilangkan ketimpangan dengan membuat 

perubahan-perubahan terhadap implementasi 

objek evaluasi, Wirawan (2011:106). 

Evaluasi model ketimpangan Malcolm Provus 

memiliki tahapapan pengembangan sebagai berikut :  

1.Design and refers to the nature of the program, 
its objectives, students, staff and other resources 
required for the program, and the actual 
activities designed to promote attainment of the 
objectives. The program design that emerges 
becomes the standard against which the 
program is compared in the next stage, 
2.Installation involves determining whether an 
implemented program is congruent with its 
implementation plan, 3. Process, in which 
evaluator serves in a formative role, comparing 
performance with standards and focusing on the 
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extent to which the interim or enabling objectives 
have been achieved, 4. Product is concerned with 
comparing actual attainments against the 
standards (objectives) derived during stage 1 
and noting the discrepancies (Clare Rose & 
Glenn F Nyre, 1977: 15). 

 

Model evaluasi yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah Discripancy evaluation model 

(DEM). Evaluasi difokuskan untuk mengetahui 

kesenjangan atau ketidaksesuaian antara implementasi 

partisipasi masyarakat melalui peran komite sekolah 

dan implementasinya serta antara standar peran 

majelis sekolah dengan implementasinya. Dengan 

mengetahui kesenjangan ini dapat memberikan 

masukan untuk perbaikan dan peningkatan peran 

komite sekolah dan majelis sekolah. 

 

2.2 Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah 

2.2.1 Implementasi 

Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas 

dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada 

masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat 

membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan 

Gaffar, 2009: 295). Pendapat Cheema dan Rondinelli 

dalam Wibawa(1994 : 19), implementasi maksudnya 

adalah melaksanakan suatu program kebijaksanaan. 

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan 

dasar, berupa undang-undang, atau dalam bentuk 

perintah-perintah atau keputusan-keputusan badan 
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peradilan, Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab 

(2012,140). 

Dari beberapa pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa implementasi merupakan tindakan-

tindakan untuk melaksanakan dan mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan dalam sebuah kebijakan. 

 

2.2.2 Manajemen Berbasis Sekolah 

Dalam penjelasan pasal 51 ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional yang dimaksud dengan 

manajemen berbasis sekolah/ madrasah adalah bentuk 

otonomi manajemen pendidikan pada satuan 

pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah/ madrasah 

dan guru dibantu oleh komite sekolah/ madrasah 

dalam mengelola kegiatan pendidikan. 

Menurut Nurkolis dalam Zainuddin (2008:63) 

MBS adalah suatu alternatif dari pola pengelolaan 

sekolah dengan kewewenangan yang besar diletakkan 

pada tingkat lokal/ sekolah. Dalam hal ini sekolah 

menentukan sendiri kebijakan-kebijakan yang 

disesuaikan dengan kondisi internal dan lokal sekolah 

itu sendiri. Sekolah merumuskan program-program 

dalam pengelolaan pembelajaran yang disesuaikan 

dengan kebutuhan peserta didik, sekolah dan 

masyarakat, karena pihak sekolah sendiri yang 

mengetahui akan kebutuhan peserta didik dan kondisi 
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masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Disini berarti 

sekolah, peserta didik dan masyarakat mempunyai 

tanggungjawab bersama untuk menciptakan sekolah 

yang bermutu. 

Umiarso (2010:34) memandang manajemen 

berbasis sekolah  sebagai suatu pendekatan 

pengelolaan sekolah dengan memberikan kewenangan 

yang luas bagi sekolah untuk mengambil keputusan 

mengenai pengelolaan sumber daya pendidikan sekolah 

dalam rangka desentralisasi pendidikan yang didukung 

tingginya partisipasi warga sekolah, orang tua dan 

masyarakat sesuai dengan kerangka kebijakan 

pendidikan nasional. Manajemen berbasis sekolah pada 

dasarnya merupakan sistem manajemen dimana 

sekolah merupakan unit pengambil keputusan penting 

tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. 

Sejalan dengan pendapat Umiarso, Asmani 

(2010:36) mendefinisikan bahwa MBS secara 

substansial adalah pemberian wewenang/otoritas 

kepada sekolah untuk mendayagunakan seluruh 

potensi yang ada agar tercapai tujuan sekolah,yaitu 

menciptakan peserta didik yang memiliki tiga 

kemampuan dasar, meliputi kemampuan kognitif, 

keunggulan psikomotorik, dan memiliki budi pekerti 

luhur. Dalam MBS sekolah memiliki kewenangan yang 

luas dalam menyusun perencanaan, program sekolah, 

penganggaran dan implementasinya. Sekolah juga 
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mempunyai wewenang dalam menentukan 

pengembangan kurikulum, program unggulan, muatan 

lokal, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan 

kompetensi dan prestasi peserta didik. 

Slamet PH dalam Slameto (2009:57) menegaskan 

bahwa manajemen berbasis sekolah adalah 

pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang 

dilakukan secara mandiri/ otonomis oleh sekolah 

melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai 

tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional 

dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang 

terkait dengan sekolah secara langsung dalam 

pengambilan keputusan (partisipatif) sesuai standard 

pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, 

provinsi dan kabupaten/kota. 

MBS merupakan paradigma baru pendidikan 

yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah 

(pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan 

pendidikan nasional (Mulyasa, 2009:24). Ini berarti 

bahwa sekolah diberikan keleluasaan dalam mengatur 

dan mengelola dana dan sumber daya untuk keperluan 

penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan 

dan prioritas sekolah itu sendiri. Masyarakat dilibatkan 

dalam penyelenggaraan pendidikan dengan maksud 

agar masyarakat dapat berpartisipasi dengan 

memberikan bantuan yang berupa dana, pemikiran, 
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serta dapat mengontrol pelaksanaan pendidikan di 

sekolah. 

Manajemen berbasis sekolah diartikan sebagai 

model manajemen yang memberikan otonomi lebih 

besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan 

keputusan partisipasif yang melibatkan secara 

langsung semua warga sekolah (guru, peserta didik, 

kepala sekolah, karyawan, orang tua peserta didik, dan 

masyarakat yang berhubungan dengan program 

sekolah), sehingga rasa memiliki warga sekolah dapat 

meningkat yang mengakibatkan peningkatan rasa 

tanggungjawab dan dedikasi warga sekolah   ( Asmani, 

2012:22). 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di atas dapat 

disimpulkan bahwa MBS adalah proses pengelolaan 

pendidikan yang memberikan keleluasaan yang luas 

pada sekolah untuk mengatur dan menentukan 

kebijakan sendiri dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan dengan mempertimbangkan kekuatan/ 

potensi, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada di 

sekolah dengan prisnsip transparansi, akuntabilitas 

dan partisipasi masyarakat. 
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2.2.3 Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah 

Tujuan dari Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

adalah untuk memandirikan atau memberdayakan 

sekolah melalui pemberian kewenangan, keluwesan, 

dan sumberdaya untuk meningkatkan mutu sekolah     

(Slameto,2009:59). 

Selaras dengan pendapat Slameto, Umiarso dan 

Imam gozali menyatakan bahwa tujuan dari MBS 

adalah peningkatan mutu pendidikan, yakni dengan 

memandirikan sekolah untuk mengelola sekolah 

dengan pihak-pihak terkait seperti guru, peserta didik, 

masyarakat dan instansi lain.  

Tujuan utama MBS adalah meningkatkan 

efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan ( Mulyasa, 

2009: 13). Kebebasan pengelolaan sumber daya yang 

dimiliki sekolah serta melalui peranserta masyarakat 

dapat meningkatkan efisiensi. Untuk meningkatkan 

mutu pendidikan dapat dilakukan melalui peningkatan 

partisipasi orang tua, peningkatan kompetensi tenaga 

pendidik, serta menciptakan lingkungan sekolah yang 

kondusif. Pemerataan pendidikan diperoleh melalui 

pelayanan pendidikan kepada semua lapisan 

masyarakat. 

Tujuan penerapan MBS menurut Asmani (2012: 

53) adalah untuk memandirikan atau memberdayakan 

sekolah melalui kewenangan (otonomi) kepada sekolah 
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dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan 

keputusan secara partisipatif. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa tujuan dari Manajemen Berbasis 

Sekolah adalah untuk peningkatan mutu dan 

pemerataan pendidikan melalui kebebasan sekolah 

dalam mengelola sumber daya yamg dimiliki serta 

pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pendidikan serta adanya dukungan 

dan partisipasi masyarakat.  

 

2.2.4 Prinsip-Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah 

Prinsip MBS menurut Slameto (2009:73) ada 6 

prinsip yang menjadi pijakan dari pelaksanaan MBS, 

yaitu : 

 1) Mempunyai visi yang mengarah pada pencapaian 

mutu pendidikan, 2) Berpijak pada power sharing, 

yaitu bahwa pendidikan dikelola dengan adanya 

saling mengisi dan berbagi kekuasaan dan 

wewenang sesuai dengan peran dan fungsi masing-

masing, 3) Adanya profesionalisme dari praktisi, 

pengelola dan manajer pendidikan dan Dewan 

Sekolah, 4) Adanya keterlibatan/partisipasi 

masyarakat, 5)Terbentuknya Dewan Sekolah sebagai 

pelaksana MBS, 6) Adanya Transparansi dan 

akuntabilitas 

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa visi 

merupakan dasar pelaksanaan MBS. Agar MBS dapat 

dilaksanakan secara maksimal maka sekolah perlu 
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mellibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan. Selain itu sekolah harus terbuka dan 

bertanggungjawab sehingga tercipta sekolah yang 

mandiri.  

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam 

melaksanakan MBS menurut Husaini Usman 

(2006:624) adalah: a) Komitmen; b) Kesiapan; 

c)Keterlibatan; d) Kelembagaan; e) Keputusan; 

f)Kesadaran; g) Kemandirian; h) Ketahanan. 

 

Berdasarkan prinsip MBS di atas sekolah harus 

terbuka dalam mengelola manajemen sekolah yang 

meliputi keuangan, sarpras, kurikilum, SDM serta 

proses pembelajaran. Hal ini akan berdampak pada 

tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah 

sehingga dapat meningkatkan kinerja sekolah. 

 Selain transparansi, sekolah juga wajib 

menyampaikan pertanggungjawaban hasil pengelolaan 

dan penyelenggaraan manajemen sekolah serta hal-hal 

yang berkaitan dengan peningkatan kinerja sekolah 

kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta 

pertanggungjawaban(Depdiknas,2010). 

Akuntabilitas yang tinggi akan membentuk 

kinerja sekolah yang baik, apalagi dengan melibatkan 

masyarakat dalam pengawasan layanan pendidikan 

(Purwanto,2012:20). Penyampaian pertanggungjawaban 

yang transparan akan menumbuhkan rasa puas 
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masyarakat terhadap pelayanan pendidikan oleh pihak 

ssekolah. 

 

2.2.5 Komponen Manajemen Berbasis Sekolah 

Asmani (2012: 60) menyatakan bahwa tiga 

komponen dalam tujuan program MBS adalah: 

a. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

b. Peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar 

melalui PAKEM 

c. Peran serta masyarakat (PSM) 

Manajemen Berbasis Sekolah adalah strategi 

pengelolaan pendidikan di sekolah yang menekankan 

pada pendayagunaan sumber internal dimiliki sekolah 

dan lingkungannya secara efektif dan efisien dalam 

rangka mencapai tujuan (Suryo Subroto, 2004:196).  

PAKEM singkatan dari Pembelajaran Aktif, 

Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (Asmani,2012:61). 

Kegiatan pembelajaran PAKEM ini mendorong siswa 

agar aktif dan kreatif dalam mengikuti setiap kegiatan 

pembelajaran. Guru dapat menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi untuk menciptakan 

suasana menyenangkan, sehingga rasa bosan dan 

jenuh dalam belajar akan hilang yang akan berdampak 

pada timbulnya rasa percaya diri pada siswa. 

Peranserta masyarakat adalah berbagai kegiatan 

masyarakat dalam pendidikan nasional (PP no 39 tahun 

1992). Dalam Manajemen Berbasis Sekolah peran serta 
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masyarakat atau partisipasi masyarakat ini menjadi 

salah satu indikator keberhasilan. Masyarakat dapat 

memberikan gagasan dan pemikiran, atau pendanaan 

dalam penyelenggaraan pendidikan. 

 

2.3  Partisipasi Masyarakat 

2.3.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat 

Indikator keberhasilan pelaksanaan Manajemen 

Berbasis Sekolah ( MBS ) disekolah adalah: 

(1)kemandirian sekolah/Madrasah, (2)kemitraan 

sekolah/ madrasah yang efektif, (3)partisipasi    dari 

masyarakat, (4)keterbukaan yang bertanggungjawab 

dari pihak sekolah/madrasah, (5) akuntabilitas yang 

dipertanggungjawabkan oleh sekolah/madrasah 

(Usman Husaini, 2011 : 629). Karakteristik yang paling 

menonjol dalam konsep MBS adalah pemberdayaan 

partisipasi orang tua dan masyarakat. 

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan 

masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, 

mengendalikan dan mengevaluasi serta mampu untuk 

meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan 

untuk menanggapi, baik secara langsung maupun tidak 

langsung sejak dari gagasan, perumusan kebijaksanaan 

hingga pelaksanaan program ( Rodliyah, 2013:33-34).  

Eko dalam Rodliyah (2013:33) mendefinisikan 

bahwa partisipasi masyarakat diartikan sebagai 

keikutsertaan masyarakat baik secara aktif maupun 
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pasif dalam peningkatan  mutu pendidikan berupa 

pikiran, tenaga, dana serta mempunyai rasa tanggung 

jawab guna mencapai tujuan.  

PP No 39 tahun 1992 Peranserta masyarakat 

adalah berbagai kegiatan masyarakat dalam pendidikan 

nasional. Peranserta masyarakat merupakan 

perwujudan kesungguhan peranan masyarakat sebagai 

mitra Pemerintah di dalam penyelenggaraan pendidikan 

nasional.  Peranserta masyarakat adalah keterlibatan 

masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan 

pendidikan. 

Tilaar (2004:58) memberikan pengertian 

partisipasi masyarakat yang senada dengan PP No 39 

Tahun 1992, bahwa peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan adalah pemberdayaan 

(empowering) masyarakat itu sendiri di dalam ikut serta 

menentukan arah dan isi pendidikan.  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah 

keterlibatan masyarakat baik secara individu maupun 

kelompok  dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan penyelenggaraan pendidikan yang 

bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

Peranserta masyarakat dalam pendidikan diatur 

dalam pasal UUSPN pasal 8 dan 9. Pada pasal 8 

menegaskan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk 

berperanserta dalam pendidikan yang meliputi 
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perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi 

program pendidikan. Pada pasal 9 mengatur tentang 

dukungan sumber daya dari masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan adalah wajib. Hal ini 

menjelaskan bahwa  partisipasi masyarakat  sangat 

diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. 

Sementara itu pada pasal 54 UUSPN menjelaskan 

tentang  : 

a) Peran serta masyarakat dalam pendidikan 
meliputi peranserta perorangan, kelompok, 

keluarga, organisasi profesi, pengusaha , organisasai 

kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan 

pengendalian mutu pelayanan pendidikan, b) 

Masyarakat dapat berperanserta sebagai sumber, 
pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. 

 

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan  Nasional menegaskan pentingnya 

partisipasi masyarakat yang diamanatkan dalam Pasal 

9, bahwa masyarakat berkewajiban untuk memberikan 

dukungan  sumber  daya dalam penyelenggaraan 

pendidikan. Pasal 54 Ayat (1) menjelaskan peran serta 

masyarakat  dalam  pendidikan  meliputi peran serta 

perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, 

pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam 

penyelenggaraan dan  pengendalian  mutu  pelayanan 

pendidikandan, sedangkan Ayat (2) menjelaskan bahwa 

bentuk peran serta dapat  berupa  sumber, pelaksana 

dan pengguna hasil pendidikan 
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Bab IV pasal 4 PP No 39 Tahun 1992, Peranserta 

masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, 

kelompok, atau badan yang bukan bagian dari 

Pemerintah. Hal ini menjelaskan bahwa dukungan 

masyarakat tidak hanya diberikan secara individu 

tetapi masyarakat dapat membentuk suatu kelompok 

atau organisasi sebagai wadah dari aspirasinya.  

Dalam partisipasi masyarakat ini dituntut agar 

masyarakat  lebih memahami pendidikan, membantu, 

serta mengontrol dalam pengelolaan pendidikan. Untuk 

itulah sekolah  dituntut memiliki tanggung jawab yang 

tinggi, baik kepada orangtua, masyarakat, maupun 

pemerintah. Peranserta masyarakat berfungsi ikut 

memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan 

mengembangkan pendidikan nasional (PP No 39 tahun 

1992 BabXI pasal 2)  

Tujuan partisipasi masyarakat tertuang pada 

Pasal 3 PP No 39 tahun 1992, Peranserta masyarakat 

bertujuan mendayagunakan kemampuan yang ada 

pada masyarakat bagi pendidikan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional. Tujuan  digalakkan  peran 

serta masyarakat  adalah  untuk  mendorong 

masyarakat setempat supaya mereka merasa ”memiliki” 

sekolahnya dan lebih berperan dalam kegiatan sekolah.   

Menurut Shaeffer dalam Rodliyah (2013:5) bahwa 

partisipasi masyarakat terhadap sekolah bertujuan 

untuk: (1) menyediakan sumber daya yang lebih, 
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menjamin pemerataan dan efektifitas, (2) meningkatkan 

kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan 

dengan menempatkan proses sedekat mungkin dengan 

budaya, kondisi, kebutuhan dan adat istiadat 

masyarakat setempat. 

 

2.3.2 Bentuk partisipasi Masyarakat 

Bentuk partisipasi masyarakat menurut PP No 39 

tahun 1992 Bab III Pasal 4 antara lain melalui: 

1)pendirian dan penyelenggaraan satuan 

pendidikan; 2) pengadaan dana dan pemberian 

bantuan yang dapat berupa hibah, sumbangan, 

beasiswa; 3)pengadaan dan pemberian bantuan 

ruangan, gedung, dan tanah; 4) pengadaan dan 

pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan 

pendidikan; 5) pemberian kesempatan untuk 

magang atau latihan kerja; 6)pemberian pemikiran 

dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan 

kebijaksanaan.  

Pada Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 

pasal 188 Peran serta masyarakat sebagaimana  dapat 

menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil 

pendidikan dalam bentuk:  

a) penyediaan sumber daya pendidikan; 

b)penyelenggaraan satuan pendidikan; c) 

penggunaan hasil pendidikan; d) pengawasan 

penyelenggaraan pendidikan; e) pengawasan 
pengelolaan pendidikan; f) pemberian pertimbangan 

dalam  pengambilan keputusan; g) pemberian 

bantuan atau fasilitas kepada  satuan pendidikan. 
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Menurut  Dzaki dalam  Asmani (2012) bahwa 

peranserta masyarakat dalam pembangunan 

pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi tujuh 

tingkatan, dari tingkat yang terendah sampai tingkat 

tertinggi. Tingkatan peranserta masyarakat tersebut 

adalah:  

1)Peranserta dengan menggunakan jasa pelayanan 

yang tersedia, 2)Peranserta dengan memberikan 

kontribusi dana, bahan dan tenaga, 3)Peranserta 

secara pasif, 4)Peranserta melalui adanya konsultasi, 

5)Peranserta dalam pelayanan, 6)Peranserta sebagai 
pelaksana kegiatan yang didelegasikan/ dilimpahkan, 

7)Peran serta dalam pengambilan keputusan. 
 

Kepedulian dan pertisipasi masyarakat pada 

pengembangan sekolah menumbuhkan rasa bahwa  

masyarakat ikut memiliki sekolah sehingga sekolah 

menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

masyarakat. 

 Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

sekolah harus membina komunikasi dan kerja sama 

yang harmonis dengan masyarakat, memberikan 

pelayanan yang baik dan menyenangkan bagi siswa. 

Dalam hal ini manajemen partisipatif yang melibatkan 

masyarakat diperlukan dalam mengambil kebijakan 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan 

pencapaian tujuan sekolah. Dengan demikian terdapat 

kebersamaan sekolah dan masyarakat dalam 

peningkatan pelaksanaan pendidikan. Partisipasi 
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masyarakat dalam bidang pendidikan dapat 

diaktualisasikan melalui wadah komite sekolah.  

 

2.4 Komite Sekolah 

MBS memberikan  kesempatan pada masyarakat  

untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan  

pendidikan, melalui wadah Dewan Pendidikan dan 

Komite Sekolah. 

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang 

mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka 

meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi 

pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik 

pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah 

maupun jalur pendidikan luar sekolah (Kepmendiknas, 

2002) 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

memperkuat dan memperjelas keberadaan Komite 

Sekolah. Pasal 56 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2003 menyatakan bahwa Komite Sekolah/ 

Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan 

berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan 

memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan 

tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan 

pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 

tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan juga memperkuat terbentuknya Komite 
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Sekolah, yaitu pada bab 1 pasal 1  menjelaskan bahwa 

Komite Sekolah/ Madrasah adalah lembaga mandiri 

yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, 

komonitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli 

pendidikan. 

Dengan demikian komite sekolah dapat diartikan 

sebagai suatu organisasi representasi masyarakat yang 

mengakomodasi parisipasi masyarakat dalam 

pendidikan dan dibentuk pada setiap sekolah untuk 

membantu peningkatan mutu pendidikan.  

Pemberdayaan komite sekolah adalah 

penggunaan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki 

oleh pengurus dan anggota komite sekolah untuk 

membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 

Hasbullah (2006:95) menjelaskan bahwa transparansi 

penggunaan dana pendidikan dapat lebih 

dipertanggungjawabkan melalui pemberdayaan komite 

sekolah secara optimal.   

Saran, idea tau gagasan dari Komite Sekolah 

akan menjadikan pendidikan lebih berkembang. Komite 

sekolah harus bisa menjadi sehingga dapat 

mensosialisasikan program-program yang akan 

dilaksanakan pihak sekolah dalam rangka peningkatan 

mutu pendidikan. 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 44 

tahun 2002 menjelaskan bahwa tujuan pembentukan 

komite sekolah adalah: 
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a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan 

prakarsa masyarakat dalam melahirkan 

kebijakan operasional dan program pendidikan 
di satuan pendidikan. 

b. Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 

di satuan pendidikan 

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

penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang 

bermutu di satuan pendidikan. 

Usman (2011:635) menjelaskan bahwa tujuan 

pembentukan komite sekolah adalah untuk membantu 

sekolah dalam memperlancar penyelenggaraan 

pendidikan. Selanjutnya pada Dikdasmen (2002) 

menyebutkan bahwa pembentukan Komite Sekolah 

dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat 

sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta 

peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. 

Fungsi komite sekolah sesuai dengan Keputusan 

Menteri Pendidikan nasional no 44 tahun 2002 adalah: 

a)Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen 

masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan 

yang bermutu; b)Melakukan kerjasama dengan 
masyarakat (perorangan/ organisasi/ dunia usaha/ 

dunia industry) dan pemerintah berkenaan dengan 

penyelenggaraan pendidikan yang 

bermutu.c)Menampung dan menganalisis aspirasi, 

ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan 

yang diajukan oleh masyarakat, d)Memberikan 
masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada 

satuan pendidikan mengenai kebijakan program 

pendidikan, RAPBS, kriteria kinerja satuan 

pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria 

fasilitas pendidikan, dan hal lain yang terkait 
dengan pendidikan, e) Mendorong orang tua dan 

masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna 

mendukung peningkatan mutu dan pemerataan 

pendidikan, f) Menggalang dana masyarakat dalam 

rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di 
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satuan pendidikan, g) Melakukan evaluasi dan 

pengawasan terhadap kebijakan, program, 

penyelenggaraan dan keluaran pendidikan  di 
satuan pendidikan. 

 

Pada Peraturan Pemerintah no 17 tahun 2010 

pasal 196 ayat 1 menjelaskan  bahwa komite sekolah/ 

madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu 

pelayanan pendidikan dengan memberikan 

pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana 

dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada 

tingkat satuan pendidikan.  

Anggota Komite Sekolah sesuai dengan 

Keputusan Menteri Pendidikan nasional no 44 tahun 

2002 terdiri  dari:  

a) unsur masyarakat dapat berasal dari orang 

tua/ wali peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh 
pendidikan, dunia usaha/ industri, organisasi 

profesi tenaga pendidikan, wakil alumni dan wakil 

peserta didik, b) Unsur dewan guru, yayasan/ 

lembaga penyelenggara pendidikan, Badan 

Pertimbangan Desa, c) Anggota komite sekolah 
sekurang-kurangnya berjumlah 9 (Sembilan) orang 

dan jumlahnya gasal. 
 

Dalam Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 

menjelaskan bahwa anggota komite sekolah/madrasah 

berjumlah  paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri 

atas unsur: a.  orang tua/wali peserta didik paling 

banyak 50% (lima puluh persen); b.   tokoh masyarakat 

paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan c.  pakar 

pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh 

persen). 
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2.5 Majelis Sekolah 

Penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) tidak hanya dilaksanakan di sekolah 

saja, tetapi juga melibatkan masyarakat diantaranya 

adalah dunia usaha dan industri. Pada Peraturan 

Pemerintah no 29 tahun 1990 pasal 7 menjelaskan 

bahwa pendirian sekolah menengah kejuruan juga 

harus memenuhi persyaratan tersedianya potensi 

lapangan kerja dan dukungan masyarakat termasuk 

dunia usaha/industri. 

Untuk menjalin kerjasama antara sekolah dengan 

pihak industri dalam upaya peningkatan mutu 

pendidikan maka dibentuk Majelis Sekolah (MS). 

Majelis Sekolah (MS) adalah Majelis Pendidikan 

Kejuruan yang ada di tingkat sekolah 

(Depdikbud,1999:3). Unsur utama dalam Majelis 

Sekolah adalah perusahaan atau industri.  

Dalam Surat Edaran Dirjen Dikdasmen nomor 

8852 tahun1998  tentang majelis sekolah menjelaskan 

bahwa tujuan pembentukan Majelis Sekolah adalah 

sebagai sarana peningkatan kerjasama antara SMK dan 

dunia usaha/industri dalam penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan sekaligus menjadi wahana 

untuk melakukan upaya-upaya pengembangan dan 

peningkatan mutu proses dan hasil pendidikan dan 

pelatihan kejuruan pada SMK. 
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Anggota Majelis Sekolah (MS) terdiri dari 

perwakilan kelompok atau perorangan, diantaranya: 

KADINDA tingkat II, asosiasi perusahaan, asosiasi 

profesi, organisasi pekerja, tokoh masyarakat, instansi 

terkait dan relevan, alumni yang memiliki kepadulian 

terhadap SMK serta unsur-unsur SMK yang 

berkepentingan (Depdikbud,1999:3). Peran majelis 

sekolah kejuruan adalah:  

a)Sebagai agen yang memformulasikan dan 
mengkomunikasikan aspirasi dan tuntutan dunia 

usaha/ industri, baik yang menyangkut 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan maupun 

tentang tenaga kerja yang berkualitas yang 

dibutuhkannya, b) Menjadi mitra pimpinan sekolah 
dalam mengembangkan kelembagaan SMK, 

mengembangkan kurikulum, menyelenggarakan 

pendidikan dan pelatihan, mengembangkan 

staf/guru, mengembangkan hubungan kerjasama 

dengan dunia usaha/ industri, mengembangkan 

unit produksi, mempromosikan keberadaan SMK 
serta memasarkan tamatan, c) Menjadi mitra dan 

memberi rekomendasi kepada pimpinan sekolah 

dalam menentukan berbagai kebijakan 

pengembangan SMK. 

 

Dari pengertian dan peran Majelis Sekolah di atas 

dapat dianalisis bahwa pada dasarnya Majelis Sekolah 

berperan sebagai organisasi yang ikut menentukan 

kebijakan dan keberhasilan program sekolah terutama 

Pendidikan Sistem Ganda (PSG).  

Tugas dari majelis sekolah adalah:  

1) menjadi mitra sekolah menengah kejuruan dalam 

mendekati dan mengajak Dunia Usaha/Industri 

agar bersedia menjadi pasangan SMK dalam 

pelaksanaan PSG. 2)menjadi mitra SMK dalam 
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merumuskan dan penandatanganan naskah kerja 

sama pelaksanaan PSG. 3) memonitor pelaksanaan 

PSG baik di Sekolah mapupun di Dunia 

Usaha/Industri.  4) memotivasi SMK dalam 

pelaksanaan PSG di dunia Usaha/Industri. 5) 

Membentuk tim uji komptensi/profesi. 

6)Memasyarakatkan PSG (Depdikbud,1999:3). 

Salah satu tugas Majelis Sekolah adalah sebagai 

assesor atau penguji, atau lembaga yang akan 

melaksanakan sertifikasi lulusan.  

 

2.6 Peran Komite Sekolah dan Majelis Sekolah  

Dalam Manajemen Berbasis Sekolah 
 
Partisipasi orang tua dan masyarakat dalam 

pendidikan sangatlah penting karena dapat 

mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan proses 

pendidikan. Hal ini dikarenakan proses pendidikan 

seorang anak berlangsung mulai dari keluarga, 

lingkungan sampai dengan sekolah sehingga harus ada 

kerjasama antara sekolah, orang tua dan masyarakat 

dalam  proses pembelajaran anak. 

Hasbullah (2006: 93) menjelaskan bahwa untuk 

memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat, 

sekolah harus membina kerjasama dengan orang tua 

dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan 

menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. 

Pendapat ini menunjukkan bahwa sekolah dan 

masyarakat bekerjasama dalam proses belajar siswa, 
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sekolah juga meningkatkan pelayanan pembelajaran 

pada siswa. 

Mulyasa (2009:50) menyatakan hal yang senada 

dengan Hassbullah bahwa hubungan sekolah dengan 

masyarakat pada hakekatnya merupakan suatu sarana 

yang sangat berperan dalam membina dan 

mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di 

sekolah. Ini dimaksudkan bahwa sekolah dan 

masyarakat sama-sama bertanggungjawab terhadap 

pendidikan. Sekolah merupakan tempat anak untuk 

mendapat pendidikan formal sedangkan masyarakat 

bertugas membantu kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan peningkatan mutu pembelajarn. 

Selanjutnya Mulyasa (2009:151) berpendapat 

bahwa dalam rangka MBS, hubungan sekolah dengan 

masyarakat dapat dijalin melalui dewan sekolah,  BP3, 

rapat bersama, konsultasi, radio dan televisi, surat dan 

telepon, pameran sekolah serta ceramah. Dengan 

adanya jalinan kerjasama ini akan memotivasi 

masyarakat untuk lebih berperan aktif terhadap 

pelaksanaan pembelajaran dan kemajuan sekolah. 

Pendapat Mulyasa ini senada dengan PP No 17 

Tahun 2010 pada pasal 186 dan 187 yang menjelaskan 

bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan dapat 

melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan 

berbasis masyarakat, dewan sekolah, komite 

sekolah/madrasah.  
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Komite Sekolah menjadi representasi masyarakat, 

sehingga komunikasi, koordinasi, konsolidasi dan 

ekspansi harus terus dilakukan sehingga program-

program sekolah mendapat dukungan publik secara 

luas (Asmani, 2012:196).  Dalam peningkatan 

penyelenggaraan pendidikan maka dukungan dan 

kepercayaan komite sekolah sangat diperlukan. Dalam 

MBS antara sekolah, masyarakat dan komite sekolah 

harus searah dan sejalan agar visi dan misi sekolah 

dapat diimplementasikan.  

Peran Komite Sekolah sebagai sarana masyarakat 

dalam menyalurkan aspirasinya sangat berarti untuk 

kemajuan pendidikan. Peran Komite Sekolah yang 

tertuang dalam Kepmendiknas nomor 044/U/2002 

adalah:  

1)Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam 

penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan 

di satuan pendidikan; 2) Badan Pendukung 
(supporting agency), baik yang berwujud financial, 

pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan 

pendidikan di satuan pendidikan; 3) Badan 

Pengontrol (controlling agency) dalam rangka 

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan 

keluaran  pendidikan  di  satuan  pendidikan; 4) 
Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan 

masyarakat di satuan  pendidikan.   
 

Peran Komite Sekolah dalam penyelenggaraan 

pendidikan yang diuraikan oleh Departemen 

Pendidikan Nasional adalah : 

1)Membantu meningkatkan kelancaran 

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di 

sekolah baik sarana, prasarana, maupun teknis 

pendidikan; 2) Melakukan pembinaan sikap dan 
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perilaku siswa. Membantu usaha pemantapan 

sekolah dalam mewujudkan pembinaan dan 

pengembangan ketaqwaan 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 
berolahraga, daya kreasi dan cipta serta apresiasi 

seni budaya; 3) Mencari sumber pendanaan untuk 

membantu siswa yang tidak mampu; 4) Melakukan 

penilaian sekolah untuk pengembangan 

pelaksanaan kurikulum, baik intrakurikuler 

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 RAPBS; 

7) Meminta sekolah agar mengadakan pertemuan 
untuk kepentingan tertentu (Depdiknas, 2001:17) 
 

Peran komite sekolah sebagai badan 

pertimbangan (advisory agency ) adalah memberikan 

masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada 

sekolah mengenai penentuan dan pelaksanaan 

kebijakan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan komite 

sekolah dalam rangka penggalian informasi dari 

masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan sekolah 

adalah: 

1)Mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi 

masyarakat dan sumberdaya pendidikan di 
masyarakat sekitar sekolah; 2) menganalisis hasil 

pendataan sebagai bahan pemberian masukan, 

pertimbangan  dan  rekomendasi  kepada  sekolah; 

3) menyampaikan masukan, pertimbangan dan 

rekomendasi kepada sekolah; 4) memberikan 

pertimbangan epada sekolah dalam rangka 
pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP); 5) memberikan pertimbangan 

kepada sekolah untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran; 6) memberikan pertimbangan pada 

sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran 



47 
 

yang menyenangkan (PAKEM); 7) memberikan 

masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam 

penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, program 
dan kegiatan pendidikan di sekolah; 8) memberikan 

masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam 

penyusunan RAPBS (Depdiknas,  2005:18).  
 

Peran komite sekolah sebagai badan pendukung 

(Supporting Agency) adalah untuk memotivasi perhatian 

dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pendidikan yang bermutu.Wujud dari dukungan 

masyarakat ini berupa financial, pemikiran, ataupun 

tenaga.  Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan komite 

sekolah adalah: 

1)Mengadakan pertemuan secara berkala dengan 

stakeholders di lingkungan sekolah; 2) mendorong 

peran serta masyarakat dan dunia usaha/industri 

untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran 

yang bermutu; 3) memotivasi masyarakat kalangan 
menengah ke atas untuk meningkatkan 

komitmennya bagi upaya peningkatan mutu 

pembelajaran di sekolah; 4) mendorong orang tua 

dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

pendidikan, seperti mendorong peran serta 
masyarakat dan dunia usaha/industry dalam 

penyediaan sarana prasarana serta biaya 

pendidikan untuk masyarakat tidak mampu dan 

ikut memotivasi masyarakat untuk melaksanakan 

kebijakan pendidikan sekolah (Depdiknas,  

2005:19). 
 

Peran komite sekolah sebagai badan pengontrol 

(controlling agency) minimal melaksanakan 

pengawasan, evaluasi terhadap kebijakan, program, 

penyelenggaraan dan output  dari sekolah (Depdiknas,  

2005:19). Hal ini dilaksanakan dalam rangka 

transparansi dan akuntabilitas di sekolah. Kegiatan 

yang dapat dilaksanakan oleh komite sekolah adalah: 
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1) meminta penjelasan sekolah tentang tentang hasil 

belajar siswa; 2) mencari penyebab ketidakberhasilan 

belajar siswa, dan memperkuat berbagai hal yang 

menjadi keberhasilan belajar siswa (Depdiknas,  

2005:19). 

Peran komite sekolah sebagai mediator yaitu 

sebagai jembatan antara sekolah, pemerintah dan 

masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 

komite sekolah sebagai mediator adalah: 

1) Melakukan kerjasama dengan masyarakat baik 
perorangan, organisasi pemerintah dan 

kemasyarakatan untuk penyelenggaraan pendidikan 

dan pembelajaran yang bermutu. Hal ini 

dimaksudkan untuk membina hubungan dan 

kerjasama harmonis dengan seluruh stakeholders 
dan mengadakan penjajakan tentang kemungkinan 

untuk dapat mengadakan kerjasama dengan 

lembaga lain di luar sekolah. 2) menampung dan 

menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai 

kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh 

masyarakat dalam bentuk menyebarkan kuesioner 
untuk memperoleh masukan, saran dan ide kreatif 

dari stakeholders dan menyampaikan laporan 

kepada masyarakat secara tertulis tentang hasil 

pengamatannya terhadap perkembangan pendidikan 

(Depdiknas,  2005:19-20). 

Dalam pelaksanaan MBS di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK), selain komite sekolah sebagai 

representasi masyarakat dengan berbagai peran dan 

fungsinya, maka ada dunia usaha/industri yang 

tergabung dalam bentuk Majelis Sekolah sebagai 

wadah aspirasinya juga ikut berperan dalam MBS. Hal 

ini seperti yang diungkapkan Asmani bahwa, 
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keberhasilan pelaksanaan MBS sangat dipengaruhi 

oleh berbagai faktor. Beberapa faktor pendukung 

pada garis besarnya mencakup sosialisasi 

peningkatan kualitas pendidikan, gerakan 

peningkatan kualitas pendidikan dan gotong royong 

kekeluargaan, potensi sumber daya manusia, 

organisasi formal dan internal, organisasi profesi 

serta dukungan dunia usaha dan dunia industry 

Asmani(2012:149). 

Hal senada juga diungkapkan oleh husaini 

Usman (2011:653) bahwa dalam peranserta 

masyarakat dan kemitraan sekolah/madrasah maka 

setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain 

yang relevan berkaitan dengan input, proses, output 

dan pemanfaatan lulusan. Kemitraan SMA/MAK, 

MA/MAK atau yang setara dilakukan minimal dengan 

perguruan tinggi, SMP/MTs atau yang setara, serta 

dunia usah dan dunia industri di lingkungannya. 

Hubungan sekolah dengan masyarakat akan 

berjalan dengan lancar apabila terdapat wadah yang 

terdiri atas wakil-wakil dari sekolah, wakil-wakil dari 

orang tua siswa (Komite Sekolah), dan wakil-wakil dari 

masyarakat khususnya dari dunia usaha dan industri 

(DUDI) yang selalu menjalin komunikasi dan kerjasama 

secara berkelanjutan (Rodliyah,2013: 191). 

Dari pendapat-pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa dunia usaha/dunia industri ikut 

andil dalam keberhasilan implementasi Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS). Melalui Wadah Majelis 
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Sekolah, aspirasi DUDI dalam dunia pendidikan dapat 

tersampaikan pada sekolah, oleh karena itu dalam 

membuat kebijakan dan program sekolah DUDI juga 

bisa terlibat demi pencapaian tujuan pendidikan. 

 

2.7 Hasil Penelitian Yang Relevan 

1. Penelitian Armansyah (2009) dengan judul” Peranan 

dan Pemberdayaan Komite Sekolah dalam 

Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri di Kota 

Binjai”. Hasil penelitian menyatakan bahwa Komite 

Sekolah belum mampu melaksanakan perannya 

sebagai pemberi pertimbangan, sebagai badan 

pendukung, sebagai badan pengontrol dan sebagai 

badan penghubung. 

2. Joko Purwono (2012 ) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Manajemen 

Berbasis Sekolah pada Gugus Ki Hajar Dewantoro 

Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang” 

menyimpulkan bahwa dalam MBS, transparansi, 

Akuntabilitas dan partisipasi masyarakat belum 

dilaksanakan dengan efektif. Partisipasi masyarakat 

yang berupa jasa (pemikiran, keterampilan, 

finansial, dan moral) belum berjalan dengan baik. 

3. Siti Lestari (2013) dengan judul “ Peran Komite 

Sekolah dalam Manajemen Berbasis Sekolah di 

Sekolah Dasar Gugus Pangeran Diponegoro 

Kecamatan Dempet” menyatakan bahwa peran 
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Komite Sekolah pada Gugus Pangeran Diponegoro 

Kecamatan Dempet sebagai badan pertimbangan, 

badan pendukung, badan pengontrol dan sebagai 

mediator sudah cukup baik dan optimal. Dari ke-

empat peran tersebut peran komite sekolah sebagai 

mediator yang kurang optimal.  

4. Sri Putrianti T (1995) dengan judul “Kedudukan dan 

Peran Majelis Sekolah dalam  Penyelenggaraan 

Program Pendidikan Dengan Sistem Ganda”  

menyatakan bahwa dalam melaksanakan perannya 

majelis sekolah tidak memiliki program kerja 

sehingga didalam pembagian tugas dan 

tanggungjawab belum dapat terinci untuk masing-

masing personil. 

2.8. Kerangka Berfikir 

Dalam aspek desain, evaluasi ini untuk melihat 

rancangan kegiatan atau program kerja. Tujuan, proses 

pembentukan, dan rencana pemanfaatan  sumber daya 

pada implementasi partisipasi masyarakat apakah 

sesuai dengan  standar yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Dalam evaluasi desain ini akan dilihat 

implementasi desain partisipasi masyarakat yang ada di 

SMK Saraswati Salatiga melalui komite sekolah dan 

majelis sekolah. 

Dalam aspek instalasi menekankan kesesuaian 

antara kebijakan dari pemerintah dengan implementasi 
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partisipasi masyarakat yang ada di SMK Saraswati 

Salatiga. Dalam instalasi ini akan dilihat mengenai 

ketersediaan dan ketepatan penggunaan segala sesuatu 

yang menunjang implementasi partisipasi masyarakat 

di SMK Saraswati Salatiga termasuk masalah 

pendanaan dan sarpras. 

Dalam aspek proses menekankan perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi partisipasi masyarakat di 

SMK Saraswati salatiga sesuai dengan standar. Dalam 

tahap ini proses implementasi partisipasi masyarakat 

dilaksanakan melalui implementasi peran komite 

sekolah dan peran majelis sekolah. Dalam proses ini 

akan melihat sejauh mana peran ini dapat 

dilaksanakan. 

Dalam aspek produk menekankan pada capaian 

hasil pelaksanaan partisipasi masyarakat melalui 

komite sekolah dan majelis sekolah. Dalam evaluasi 

produk ini akan diketahui apakah tujuan implementasi 

partisipasi masyarakat bisa tercapai sehingga dapat 

menjadi rekomendasi pada sekolah untuk perbaikan. 

Untuk lebih jelas kerangka berpikir ini dapat dilihat 

pada gambar 2.1. sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka PikirPenelitian 

EVALUASI IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) 
DI SMK SARASWATI SALATIGA (PARTISIPASI MASYARAKAT) 
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