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BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Penelitian Evaluasi Implementasi 

Manajemen Berbasis Sekolah  (Partisipasi 

Masyarakat) ini dilaksanakan di SMK Saraswati 

Salatiga yang terletak di Jl. Hasanudin no. 738 

Salatiga. SMK Saraswati berdiri tanggal 25 

November 1969 di bawah Yayasan Pembina 

Rehabilitasi Pembangunan Masyarakat (PREMAS). 

SMK Saraswati merupakan SMK swasta dengan 

jumlah murid terbanyak di Salatiga yaitu 

sejumlah 1340 siswa. Sekolah ini mempunyai 6 

Kompetensi Keahlian, yaitu Teknik Otomotif, 

Teknik Pemesinan, Teknik Pemeliharaan Mekanik 

Industri, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Teknik 

Otomasi Industri dan Multimedia. 

 

4.1.2. Deskripsi Hasil Penelitian 

4.1.2.1. Desain Program Partisipasi Masyarakat 

Desain program partisipasi masyarakat di 

SMK Saraswati Salatiga terdiri dari desain Komite 

Sekolah dan desain Majelis Sekolah. Untuk 

menunjang pencapaian tujuan Sekolah Menengah 
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Kejuruan maka SMK saraswati menjalin 

kerjasama dengan dunia usaha dan dunia 

industri terutama dalam penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan. Tahun 1999 

dibentuklah Majelis Sekolah sebagai representasi 

masyarakat yang anggotanya berasal dari dunia 

usaha dan dunia industri.  

Proses pembentukan Majelis Sekolah di 

SMK Saraswati Salatiga adalah mengundang 

perwakilan DU/DI kemudian dilaksanakan 

musyawarah untuk menentukan susunan 

pengurus atau struktur organisasi. Ketua Majelis 

Sekolah dari PT. DAMATEX Salatiga, sedangkan 

anggotanya dari PT. TIMATEX Salatiga, CV. 

Langgeng Semarang, Duta Teknik Salatiga dan 

dari SMK Saraswati. 

Tujuan pembentukan Majelis Sekolah di 

SMK Saraswati Salatiga adalah untuk 

menjembatani DU/DI dengan sekolah, baik untuk 

bidang kurikulum maupun pemasaran tamatan 

sekolah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh 

ketua Majelis Sekolah melalui wawancara sebagai 

berikut: 

“Tujuan adanya majelis sekolah adalah untuk 

menjembatani kepentingan sekolah dan DU/DI 

karena sekolah merupakan partner dari 

industri dan keduanya saling membutuhkan.”  
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Majelis Sekolah dari hasil penelitian tidak 

mempunyai program kerja dan AD /ART. Rapat 

anggota pengurus Majelis Sekolah tidak pernah 

dilaksanakan. Hal ini seperti yang diungkapkan 

ketua majelis sekolah pada saat wawancara 

sebagai berikut: 

 

“Kami tidak pernah membuat program kerja, 

apalagi sekarang yang aktif cuma saya. 

Rapat pengurus aja tidak pernah 

dilaksanakan karena sudah lama 

kepengurusan tidak berjalan.” 

 

Dari hasil FGD juga diungkapkan bahwa 

rapat pengurus tidak pernah dilaksanakan tapi 

ketua sangat aktif dalam kegiatan untuk 

pengembangan sekolah terutama dalam hal 

magang guru dan siswa. Reorganisasi juga tidak 

pernah dilaksanakan semenjak majelis sekolah 

terbentuk, hal ini diungkapkan oleh salah satu 

wakil kepala sekolah dalam FGD : 

 

“Sudah direncanakan ada organisasi komite 

sekolah dan majelis sekolah tapi belum 

dilaksanakan, mungkin dalam waktu dekat. 

Kami sudah mengumpulkan alumni yang 

berpotensi agar mau membantu menjadi 

pengurus sehingga sekolah dapat lebih 

banyak partner DU/DI.” 
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Selain Majelis Sekolah di SMK Saraswati 

juga terbentuk Komite Sekolah sebagai 

representasi dari partisipasi masyarakat dalam 

pendidikan. Komite Sekolah terbentuk tahun 

1997 yang pada awalnya dengan nama BP3. 

Tahun 2003 organisasi tersebut diganti namanya 

menjadi Komite Sekolah sesuai dengan 

Kepmendiknas No 044 tahun 2002 tentang Dewan 

Pendidikan dan Komite Sekolah.  

Hasil analisis tentang pembentukan Komite 

Sekolah di SMK Saraswati menunjukkan bahwa 

proses pembentukan pengurus komite mulai dari 

ketua sampai anggota dipilih oleh pihak sekolah. 

Anggota  sebanyak 7 orang yang terdiri dari tokoh 

masyarakat 2 orang, alumni 2 orang, dari yayasan 

1 orang, guru 1 orang dan dari DU/DI 1 orang. 

Ketua komite mulai tahun 1997 belum pernah 

ada pergantian. Hal ini sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh ketua komite pada saat 

wawancara, yaitu: 

 

“Saya itu sudah lama mengajukan 

pengunduran diri, tapi sampai saat ini belum 

diperbolehkan. Saya sudah tua biar ada 

penyegaran”. 
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Hal senada juga diungkapkan oleh salah 

satu wakil kepala sekolah pada saat FGD sebagai 

berikut: 

 

“Sudah waktunya komite diadakan 

reorganisasi sehingga dapat menjalankan 

tugasnya dengan maksimal. Masa dari tahun 

1997 belum ada penyegaran. Sekolah 

sebenarnya sudah mengagendakan 

reorganisasi tapi belum terlaksana.” 

 

 Tujuan pembentukan Komite Sekolah SMK 

Saraswati Salatiga adalah untuk meningkatkan 

peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan. Hal ini seperti yang diungkapkan 

ketua komite 

 

“ Komite sekolah itu dibentuk untuk 

membantu sekolah dalam meningkatkan 

mutu pendidikan, meningkatkan peranserta 

masyarakat dan membantu penyelenggaraan 

pendidikan melalui pelaksanaan tugas 

komite.” 

 

4.1.2.2. Instalasi Program Partisipasi 

Masyarakat 

Hasil analisis instalasi program partisipasi 

masyarakat di SMK Saraswati Salatiga dapat di 

uraikan sebagai berikut. Untuk dapat 
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melaksanakan tujuan dan program Majelis 

Sekolah memerlukan sumber daya dan sarana 

yang mendukung implementasi partisipasi 

masyarakat. Pada Majelis Sekolah sumber daya 

terdiri dari sumber daya manusia, pendanaan dan 

sarpras. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sumber daya manusia pada Majelis Sekolah 

adalah orang-orang yang duduk dalam struktur 

organisasi pengurus Majelis Sekolah.  

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

pengurus Majelis Sekolah sudah terbentuk akan 

tetapi yang aktif hanya ketua majelis saja. Hal ini 

didukung dengan tidak adanya rapat rutin 

pengurus Majelis Sekolah seperti yang 

diungkapkan ketua Majelis Sekolah dalam 

wawancara seperti berikut: 

“Sudah lama sekali kepengurusan majelis 

sekolah tidak ada,  rapat pengurus juga 

tidak ada, jadi ya hanya saya sebagai ketua 

yang berkoordinasi dengan sekolah. 

Sebenarnya perlu diadakan reorganisasi.” 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dalam hal pendanaan tidak ada anggaran untuk 

operasional kegiatan Majelis Sekolah. Pada saat 

diselenggarakan rapat dengan sekolah maka 

hanya ketua majelis saja yang mendapat uang 

transport dari pihak sekolah, sedangkan 
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pengurus yang lain tidak mendapat karena tidak 

pernah aktif. Tunjangan hari raya juga hanya 

diberikan pada ketua majelis sekolah.   

Data dari penelitian juga menunjukkan 

bahwa tidak ada ruang sekertariat Majelis 

Sekolah maupun sarana penunjang lainnya. 

Kegiatan yang berkaitan dengan DU/DI terutama 

pemasaran tenaga kerja dilaksanakan oleh wakil 

kepala sekolah bidang hubungan industri. 

Hasil penelitian instalasi partisipasi 

masyarakat yang dilaksanakan melalui Komite 

Sekolah dapat diuraikan sebagai berikut. Tidak 

semua pengurus komite sekolah berperan aktif 

dalam melaksanakan tugasnya. Hanya ketua 

komite sekolah saja yang terlibat aktif 

berkoordinasi dengan sekolah sementara 

komunikasi antar pengurus komite melalui rapat 

rutin tidak pernah dilaksanakan.   

Tidak ada dana untuk kegiatan operasional 

Komite Sekolah secara khusus sehingga pengurus 

komite tidak menerima honor ataupun uang 

transport. Hanya ketua saja yang mendapat honor 

setiap bulannya. Kegiatan Komite Sekolah tidak 

bisa berjalan, kalaupun ada rapat dengan orang 

tua yang hadir dan mendapat transport juga 

hanya ketuanya. Rapat rutin pengurus tidak 

pernah dilaksanakan. 
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Di SMK saraswati Salatiga sarana 

prasarana penunjang kegiatan operasional 

sebagai implementasi partisipasi masyarakat 

melalui wadah Komite Sekolah seperti ruang 

komite, meja dan kursi rapat, komputer, kotak 

surat dan alat tulis kantor tidak tersedia.  

 

4.1.2.3. Proses Partisipasi Masyarakat 

Proses partisipasi masyarakat di SMK 

Saraswati Salatiga dilaksanakan melalui 

implementasi peran Komite Sekolah dan peran 

Majelis Sekolah. Implementasi proses partisipasi 

masyarakat ini diuraikan sebagai berikut: 

4.1.2.3.1.  Peran Komite Sekolah 

4.1.2.3.1.1. Hasil analisis kesenjangan antara 

standar dengan implementasi  

sebagai badan pertimbangan. 

Peran Komite Sekolah sebagai badan 

pertimbangan di SMK Saraswati Salatiga sudah 

berjalan.  Berdasarkan standar  dari direktorat 

tentang peran Komite Sekolah sebagai badan 

pertimbangan, komite smk saraswati salatiga 

belum sepenuhnya melaksanakan peran tersebut. 

Hasil kuesioner dari pengurus komite dan guru 

SMK Saraswati menunjukkan bahwa masih 

terdapat kesenjangan. Hal ini dapat dilihat dari 

grafik 4.1. Standar dari direktorat 100% dikurangi 
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implementasi peran sebagai badan pertimbangan 

dari kelompok pengurus komite dan kelompok 

guru SMK Saraswati.  

Grafik 4.1 

Kesenjangan antara Standar 
dengan Implementasi Peran Komite 

sebagai Badan Pertimbangan 
 

 

 

Hasil kuesioner kesenjangan antara 

standar dengan implementasi peran komite 

sebagai badan pertimbangan dari kelompok 

responden pengurus komite sebesar  42.21% 

sedangkan dari responden kelompok kepala 

sekolah dan guru sebesar  46.15%.  

Dari hasil wawancara dengan pengurus 

Komite Sekolah diperoleh data bahwa Komite 
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memusyawarahkan anggaran tersebut dengan 

masyarakat (orang tua ) untuk kemudian menjadi 

sebuah keputusan. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh ketua komite sekolah sebagai 

berikut:  

 

“Untuk anggaran titik berat pengelolaan ada 

pada sekolah, komite hanya memberikan 

masukan saja nilainya terlalu tinggi atau 

tidak. Misalkan biaya ujian. Anggaran yang 

membuat pihak sekolah, komite diberitahu 

menjelang rapat dengan orang tua pada hari 

yang sama. Jika anggaran tersebut sudah 

jadi maka komite menyampaikan pada orang 

tua murid. Jika sudah terjadi kesepakatan 

maka orang tua akan diberi edaran yang di 

sahkan kepala sekolah dan ketua komite.” 

 

Sebagai badan pertimbangan Komite 

Sekolah ikut mengesahkan RKAS tanpa didahului 

dengan adanya rapat terlebih dahulu sehingga 

peran sebagai badan pertimbangan dalam 

penyusunan RKAS masih terdapat kesenjangan. 

Komite Sekolah pada saat wawancara 

mengungkapkan bahwa komite ikut mengesahkan 

RKAS 

“RKAS yang membuat sekolah, komite ikut 

menandatangani pengesahan RKAS.”  
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Data dari hasil FGD yang dilaksanakan di 

SMK Saraswati Salatiga tanggal 29 Agustus 2014 

salah satu anggota komite mengungkapkan : 

“ Setahu saya tidak ada rapat karena saya 

belum pernah diundang untuk rapat tentang 

RKAS, baik penyusunan maupun perubahan 

RKAS. Mungkin hanya ketua komite saja 

yang rapat dengan sekolah.” 

 

4.1.2.3.1.2. Hasil analisis kesenjangan antara 

standar dengan implementasi  

sebagai badan pendukung. 

 

Hasil analisis kesenjangan antara 

implementasi peran Komite Sekolah sebagai 

badan pendukung dengan  standar dari direktorat 

seperti tertera dalam grafik 4.2 berikut.  

Grafik 4.2 
Kesenjangan antara Standar 

dengan Implementasi Peran Komite 
sebagai Badan Pendukung 
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Kesenjangan antara standar dari 

direktorat dengan data kuesioner responden 

kelompok pengurus Komite Sekolah diperoleh 

hasil sebesar  46.43% dan antara standar dari 

direktorat dengan responden kelompok guru 

diperoleh hasil sebesar 46.54%.  

Data wawancara menunjukkan bahwa  

Komite Sekolah telah memberikan peran terhadap 

pelaksanaan kegiatan disekolah. Untuk anggaran 

Komite Sekolah selalu mendukung namun 

pemantauan terhadap penggunaan anggaran  dan 

evaluasi terhadap penggunaan anggaran 

pendidikan tidak dilaksanakan, begitu juga 

dengan evaluasi terhadap dukungan sarpras. 

Bantuan sarpras dikoordinasikan sekolah dengan 

ketua komite akan tetapi pelaksanaan 

sepenuhnya diserahkan pada sekolah. Peran 

sebagai badan pengontrol ini seperti yang 

diungkapkan oleh Ketua Komite Sekolah sebagai 

berikut: 

 

“ Sejak menjadi komite saya tidak pernah 

memegang uang termasuk semua pengurus. 

Uang sumbangan dari masyarakat dipegang 

oleh bendahara sekolah dan komite selalu 

mendukung penggunaannya untuk 

penyelenggaraan pendidikan. Kami tidak 

pernah menanyakan jumlah dan 
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penggunaannya. Kami percaya sepenuhnya 

untuk pembiayaan pendidikan.” 

 

Mengenai dukungan Komite Kekolah 

dalam pengelolaan sarana dan prasarana 

pendidikan diungkapkan oleh Kepala Sekolah 

pada saat FGD sebagai berikut: 

 

“ Ketua komite memantau pengadaan atau 

rehab RKB dan sarana fisik lainnya. Ketua 

komite juga member dukungan dengan ikut 

memantau pengelolaan dana bantuan dari 

pemerintah, saya yakin pengurus yang lain 

juga mendukung cuma masalahnya tidak 

ada rapat pengurus komite jadi evaluasi oleh 

pengurus komite hanya dilakukan oleh ketua 

saja.” 

 

Untuk tenaga pendidik dan non pendidik 

ketua komite memantau melalui laporan kepala 

sekolah, mengenai kukurangan tenaga tersebut 

untuk mengisinya diserahkan pada sekolah 

karena pihak sekolah yang mengetahui 

kompetensi yang dibutuhkan. 
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4.1.2.3.1.3. Hasil analisis kesenjangan 

antara standar dengan 

implementasi  sebagai badan 

pengontrol. 

 

Grafik 4.3 

Kesenjangan antara Standar 
dengan Implementasi Peran 

Komite sebagai Badan 

Pengontrol 
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dengan responden kelompok kepala sekolah dan 

guru diperoleh data sebesar 44.72%.  
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Dari hasil wawancara diperoleh data 

bahwa Komite Sekolah sebagai badan pengontrol 

memantau hasil ujian sekolah. Hasil ujian 

diperoleh dari laporan Kepala Sekolah kepada 

ketua komite. Untuk sarpras ketua komite 

memberikan legalitas pada saat ada bantuan dari 

pemerintah. Pengurus komite yang lain kurang 

melaksanakan peran sebagai badan pengawas 

dikarenakan tidak pernah dilaksanakan rapat 

rutin pengurus. Untuk pengurus komite yang jadi 

guru yang mengetahui kondisi sarpras dan 

kebijakan sekolah. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh Ketua  Komite Sekolah: 

 

“ Memang komite sekolah mempunyai tugas 

untuk mengontrol atau mengawasi , tapi hal 

ini belum saya laksanakan dengan baik. 

Untuk masalah anggaran, program kerja 

sekolah saya percaya pihak sekolah telah 

melaksanakan dengan baik. Kalo saya harus 

mengontrol tentu saja memerlukan waktu 

yang banyak, sehingga saya percaya 

pelaksanaan kegiatan di SMK Saraswati 

sudah berjalan dengan lancar dan selama ini 

tidak terjadi masalah.Untuk hasil ujian saya 

tahunya atas laporan dari pihak sekolah.” 

 

Hasil FDG juga menunjukkan bahwa tidak 

semua pengurus mengetahui peran komite 
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sebagai badan pengontrol. Hal ini dikarenakan 

karena pengurus tidak mengetahui posisinya 

sebagai pengurus komite karena tidak ada 

pemberitahuan ataupun rapat. Pengurus juga 

tidak mengetahui bahwa adanya panduan peran 

komite dari direktorat. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh salah satu pengurus komite 

sebagai berikut: 

 

“ Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa 

saya tidak merasa sebagai pengurus karena 

tidak ada pemberitahuan, saya juga tidak 

tahu ada panduan kinerja komite dari 

direktorat. Kalau masalah pengawasan 

sarpras mungkin hanya ketua komite 

sekolah yang mengetahui karena saya sendiri 

belum pernah diajak rapat.” 

 

4.1.2.3.1.4.Hasil analisis kesenjangan antara 

standar dengan implementasi  

sebagai badan penghubung.  

Hasil analisis kesenjangan implementasi 

peran Komite Sekolah sebagai badan penghubung 

dengan standar  direktorat dari responden 

kelompok pengurus komite diperoleh data sebesar  

32.79%. Data analisis dari responden kelompok  

kepala sekolah dan guru diperoleh hasil sebesar 

39.72%. Kesenjangan dari kelompok responden 

pengurus komite dan responden guru 
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menunjukkan bahwa implementasi peran Komite 

Sekolah tidak berjalan sesuai standar dari 

direktorat. Grafik 4.4 berikut ini menunjukkan 

kesenjangan antara standar dengan implementasi 

peran Komite Sekolah sebagai badan penghubung 

Grafik 4.4 

Kesenjangan antara Standar 
dengan Implementasi Peran 

Komite sebagai Badan 

Penghubung 
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sehingga ada masukan dan keluhan dari 

masyarakat segera kami sampaikan kepada 

sekolah agar bisa menjadi pertimbangan. Ini 

juga untuk kemajuan sekolah. Sebagai 

contoh jika ada siswa yang berkelahi dengan 

sekolah lain dan member informasi kepada 

komite maka kami segera  memberi masukan 

pada pihak sekolah agar segera dicari 

solusinya supaya tidak berkembang dan 

segera diselesaikan.” 

 

Hal ini menunjukkan bahwa Komite 

Sekolah sebagai representasi masyarakat menjalin 

komunikasi yang baik dengan pihak sekolah. 

Komite menampung masukan dan menyampaikan 

apa yang menjadi keluhan masyarakat kepada 

sekolah untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan sehingga masyarakat tidak menjadi 

resah.  

Dari hasil FGD di SMK Saraswati tanggal 29 

Agustus 2014  juga menunjukkan bahwa peran 

komite sebagai mediator sudah terlaksana. Hal ini 

seperti yang diungkapkan oleh pengurus Komite 

Sekolah: 

“Kalau ada masukan dari masyarakat selalu 

saya sampaikan pada sekolah, penyampaian 

masukan masyarakat ini tidak melalui ketua 

komite terlebih dahulu. Informasi dari 

masyarakat ini disampaikan kepada kepala 

sekolah atau wakil kepala sekolah, kadang-
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kadang pada saat rapat atau secara informal. 

Misalnya masyarakat memberi masukan 

bahwa guru-guru yang baru itu tidak seperti 

guru yang lama, yang sekarang ini kalau 

bertemu dengan warga kok tidak pernah 

senyum, apalagi menyapa.  Hal ini segera 

saya sampaikan agar ada perubahan yang 

baik sehingga hubungan dengan masyarakat 

menjadi harmonis.” 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik 

anggota maupun ketua komite sudah 

menampung masukan dan keluhan dari 

masyarakat dan disampaikan kepada sekolah 

meskipun penyampainnya secara lesan dan tidak 

melalui forum rapat. 

 

4.1.2.3.1.5.Organisasi 

Sumber daya manusia dari hasil penelitian 

ini adalah pengurus komite yang sudah 

terbentuk sejak tahun 1997. Meskipun sudah 

terbentuk struktur organisasi namun 

implementasinya belum berjalan dikarenakan 

tidak ada sosialisasi dari pihak sekolah maupun 

ketua sehingga banyak yang tidak mengetahui 

posisinya sebagai pengurus.  

Hasil analisis kesenjangan antara standar 

dan implementasi dari Komite Sekolah  dari 

responden kelompok pengurus komite diperoleh 
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data sebesar 49.49% dan dari responden 

kelompok kepala sekolah dan guru data 

kesenjangan sebesar 41.77%. Hasil kesenjangan 

antara standar dan kegiatan keorganisasian 

komite dapat dilihat pada grafik 4.5 berikut: 

 

Grafik 4.5 

Kesenjangan antara Standar dengan 
Implementasi Kegiatan Organisasi 

 

 

 

Hasil wawancara dengan pengurus komite 

menunjukkan bahwa komite sekolah SMK 

Saraswati sudah terbentuk, struktur organisasi 

juga ada tetapi implementasi kegiatan belum 

berjalan secara maksimal. Rapat anggota belum 

dilaksanakan, program kerja juga tidak dibuat. 

Seperti hasil wawancara dari anggota Komite 

Sekolah sebagai berikut : 

“Rapat  rutin anggota komite sekolah belum 

pernah dilaksanakan. Setahu saya rapat 

yang dilaksanakan ya ketua komite dengan 
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orang tua siswa pada saat sosialisasi 

program sekolah.”  

Salah satu wakil kepala sekolah pada saat 

pelaksanaan  FGD di SMK Saraswati Salatiga 

tanggal 29 Agustus 2014 menyatakan bahwa: 

“Komite sekolah memang sudah terbentuk 

tapi pelaksanaannya belum sesuai dengan 

standar. Pada saat rapat tidak semua 

anggota hadir karena kesibukan masing-

masing sehingga hanya ketua komite saja 

yang dapat memenuhi undangan.” 

Dalam keorganisasian ada empat hal yang 

tidak dilaksanakan, yaitu rapat rutin anggota 

komite, pembuatan AD/ART, pembuatan 

program  kerja serta pembuatan laporan 

pelaksanaan program kerja. Hal ini dikarenakan 

belum terlaksananya sosialisasi kepengurusan 

Komite Sekolah sehingga ada sebagian dari 

pengurus komite yang tidak tahu bahwa mereka 

adalah anggota Komite Sekolah. Rapat rutin 

anggota komite juga tidak pernah dilaksanakan 

sehingga AD/ART dan program kerja serta 

laporan pelaksanaan program kerja juga tidak 

dibuat. Namun kegiatan keorganisasian 

mengenai rapat dengan orang tua peserta didik, 

pembentukan struktur organisasi dan pemilihan 

anggota komite sekolah sudah dilaksanakan. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak 

semua pengurus Komite Sekolah berperan aktif 

dalam kegiatan organisasi, ini berarti bahwa 

organisasi ada namun kegiatan belum 

dilaksanakan sesuai standar. Dalam hal ini 

hanya ketua Komite Sekolah saja yang terlibat 

aktif berkoordinasi dengan sekolah sementara 

komunikasi antar pengurus komite tidak pernah 

dilaksanakan.   

Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat 

di SMK Saraswati Salatiga baik Komite Sekolah 

maupun Majelis Sekolah dokumen berupa 

notulen dan daftar hadir rapat juga tidak ada, 

hasil laporan evaluasi maupun masukan 

terhadap sekolah secara tertulis juga tidak ada. 

 

4.1.2.3.2. Implementasi Peran Majelis 

Sekolah 

4.1.2.3.2.1.Hasil analisis kesenjangan antara 

standar dengan peran majelis 

sekolah dalam memberi 

rekomendasi dalam menentukan 

kebijakan pengembangan sekolah. 

Data hasil analisis, kesenjangan peran 

Majelis Sekolah dalam memberikan rekomendasi 

atau masukan dalam menentukan kebijakan 

pengembangan sekolah dengan standar sebesar 
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38.33%. Hasil analisis dapat dilihat pada grafik 

4.6 sebagai berikut: 

Grafik 4.6 
Analisis Kesenjangan antara 

Standar dengan Peran Majelis 
Sekolah dalam memberikan 

rekomendasi pengembangan 
sekolah 

 

 

 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa 

peran majelis dalam pengembangan sekolah 
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Ketua Majelis Sekolah dalam wawancara 

mengungkapkan  
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sekolah karena bagaimanapun keduanya 

saling membutuhkan. Untuk 

pengembangan SMK kami memberikan 

masukan dalam hal pembukaan jurusan 

baru, sarana dan prasarana serta tentang 

100 

61.67 

38.33 

0

20

40

60

80

100

120

StandarImplementasi Peran MS Dalam Memberi RekomendasiKesenjangan

Responden



84 
 

Prakrind. Maksud majelis adalah supaya 

sekolah menyiapkan siswa dengan 

kompetensi yang dibutuhkan DU/DI. 

Karena kalau sekolah tersebut berkualitas 

maka DU/DI juga merasa diuntungkan.” 

 

Hasil FGD menunjukkan bahwa masih 

ada kesenjangan implementasi peran Majelis 

Sekolah dalam memberikan masukan untuk 

menentukan kebijakan pengembangan sekolah. 

Wakil kepala sekolah bidang hubungan industrI 

dalam forum FGD mengungkapkan  

 

“ Paling tidak dua sampai 3 kali dalam satu 

tahun Majelis sekolah diundang ke sekolah 

untuk rapat dan memeberikan wawasan 

tentang industri pada siswa. Dalam 

pertemuan tersebut MS memberikan 

masukan tentang konsep dan kebutuhan 

yang ada di industrilkan. Misalkan Majelis 

Sekolah memeberikan masukan mengenai 

waktu pelaksanaan prakrin, mengenai 

kriteria calon siswa baru dan sarpras.” 

 

Dari hasil wawancara dan FGD juga 

didapatkan data bahwa pengurus yang aktif 

dalam memberikan masukan adalah ketua Majelis 

Sekolah saja karena pengurus Majelis Sekolah 

sudah tidak aktif lagi, rapat dengan sekolah yang 

hadir juga hanya ketua majelis. 
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4.1.2.3.2.2.Hasil analisis kesenjangan antara 
standar dengan implementasi  

peran majelis sebagai mitra  dalam 
pengembangan sekolah. 

 
Hasil analisis kesenjangan implementasi 

peran Majelis Sekolah sebagai mitra dalam 

pengembangan sekolah dapat dilihat pada tabel 

4.7 berikut: 

Grafik 4.7 

Analisis Kesenjangan antara 
Standar dengan Peran Majelis 

sebagai mitra dalam 

pengembangan sekolah 
 

 

Dari grafik 4.7 diatas menunjukkan 

bahwa peran sebagai mitra sekolah dalam 
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Hasil wawancara menunjukkan bahwa 

Majelis Sekolah dalam melaksanakan  peran 

sebagai mitra sekolah telah memberikan 

kesempatan guru untuk magang di industri, 

memberikan informasi tentang lowongan 

pekerjaan, membantu pelaksanaan UKK, 

bekerjasama dungan DU/DI dalam pelaksanaan 

UKK.  Ketua Majelis Sekolah pada saat 

wawancara mengungkapkan : 

 

“ Kami selalu bekerjasama dengan sekolah 

untuk meningkatkan pendidikan di SMK 

saraswati. Pada saat MOS saya selalu 

diundang untuk memberikan materi 

tentang pengenalan industry, siswa kelas 

satu juga mengunjungi industri kami 

dalam rangka pengenalan industri.  Kami 

juga menerima siswa prakrin setiap 

tahunnya, pernah ada juga 2 orang guru 

magang di perusahaan kami dalam rangka 

peningkatan kompetensi guru, UKK kami 

juga selalu terlibat.” 

 

Dalam FGD salah satu ketua program keahlian 

juga menyatakan 

 

“ Kalau Majelis Sekolah masih solid, 

komunikasi dengan sekolah juga berjalan 

dengan sangat intens maka perlu 
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dipertahankan. Majelis sekolah telah 

membantu dalam UKK, MOS, prakrind.  

MS juga mempromosikan sekolah walupun 

sementara baru sebatas kepada karyawan 

PT Damatex, ini menunjukkan bahwa 

majelis sekolah masih aktif.” 

 

Hasil penelitian di atas menunjukkan 

bahwa pelaksanaan peran Majelis Sekolah sebagi 

mitra dalam pengembangan sekolah masih 

terdapat kesenjangan dengan indikator dari 

direktorat. Namun peran sebagai mitra sekolah ini 

tetap mendapatkan respon yang positif dari 

sekolah sehingga sekolah mempertahankan 

keberadaan majelis sekolah. 

  

4.1.2.3.2.3. Hasil analisis kesenjangan antara 
standar dengan implementasi  
peran majelis sekolah  sebagai agen 

yang mengkomunikasikan aspirasi 
DU/DI 

 
Hasil analisis kesenjangan peran Majelis 

Sekolah sebagai agen yang mengkomunikasikan 

aspirasi DU/DI dengan standar dapat dilihat pada 

grafik 4.8 berikut ini 
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Grafik 4.8 
Analisis Kesenjangan antara 

Standar dengan Peran Majelis 
sebagai agen yang 

mengkomunikasikan aspirasi 

DU/DI 
 

 

 

Dari grafik tersebut dapat diperoleh data 

bahwa terdapat kesenjangan antara implementasi 

peran Majelis Sekolah sebagai agen yang 

mengkomunikasikan aspirasi DU/DI dengan 

standar. Kesenjangan tersebut sebesar 30.33%.   

Hasil wawancara menunjukkan 

implementasi peran Majelis Sekolah dalam 
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adalah menyampaikan adanya kebutuhan tenaga 
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juga memberikan masukan mengenai disiplin 

kerja di industri agar sekolah menyiapkan siswa 

terutama tentang kedisiplinan supaya siswa siap 

dalam memasuki dunia kerja. Salah satu staf dari 

Pokja bidang Hubungan Industri mengungkapkan 

“ Untuk penyaluran tamatan majelis 

sekolah menyampaikan jika ada kebutuhan 

tenaga kerja dari PT. Damatex karena 

kebetulan ketua majelis sekolah dari PT 

Damatex. Untuk informasi kebutuhan 

tenaga kerja dari industri lain dipertoleh 

dari tim BKK. Majelis sekolah juga 

menyampaikan bahwa industri 

membutuhkan tamatan yang kompeten 

sehingga sekolah seharusnya menyiapkan 

siswanya baik kompetensi maupun 

kedisplinan agar mampu bersaing dengan 

tenaga kerja yang lain.”  

 

Data yang diperoleh dari hasil FGD salah 

satu responden mengungkapkan bahwa  

“ Kebetulan ketua majelis adalah Dari PT 

Damatex salatiga sehingga informasi 

tentang lowongan pekerjaan, syarat 

kompetensi siwa prakrin ya kebanyakan 

dari PT Damatex. Saran dari DU/DI lain 

diperoleh pada saat rapat sebelum dan 

sesudah UKK yang dikoordinatori ketua 

MS. Terutama sarana prasarana yang 

menunjang pendidikan serta kompetensi 

praktik siswa”. 
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Dari hasil FGD ini menunjukkan bahwa 

peran Majelis Sekolah untuk mengkomunikasikan 

aspirasi dari DU/DI sudah terlaksana namun 

belum sesuai standar karena baru dari PT 

Damatex saja yang kebetulan menjadi ketua. Hal 

ini dikarenakan pengurus Majelis Sekolah yang 

aktif hanya ketuanya saja. 

4.1.2.4. Produk Partisipasi Masyarakat 

Produk partisipasi masyarakat di SMK 

Saraswati Salatiga diperoleh melalui analisis 

implementasi peran Komite Sekolah dan Majelis 

Sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

produk partisipasi masyarakat melalui Komite 

Sekolah adalah berupa sosialisasi program 

sekolah pada masyarakat (orang tua siswa), 

legalisasi RKAS tanpa melalui rapat antara komite 

sekolah dan pihak sekolah, legalisasi KTSP, 

legalisasi proposal dan laporan bantuan, 

pemantauan hasil ujian nasional. 

Produk partisipasi masyarakat yang 

diperoleh dari analisis peran Majelis Sekolah 

adalah legalisasi sertifikat uji kompetensi 

keahlian, penyaluran tamatan hanya dilakukan 

pada satu industri saja, promosi keberadaan 

sekolah hanya dilakukan pada karyawan PT 

Damatex Salatiga, perencanaan dan pelaksanaan 

kurikulum melalui program prakrin dan 
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pengenalan industri pada peserta didik baru, 

peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan 

nonpendidik melalui magang guru di PT Damatex 

dan PT Nasmoco tetapi tidak dilaksanakan secara 

rutin. Produk yang belum dilaksanakan adalah 

pengembangan unit produksi. 

 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Desain Program Partisipasi Masyarakat 

Struktur organisasi Majelis Sekolah di 

SMK Saraswati Salatiga sudah tersusun namun 

dari segi keanggotaan belum sesuai dengan 

ketentuan dari pemerintah seperti yang tercantum 

dalam pedoman pelaksanaan kurikulum SMK 

edisi 1999 bahwa anggota Majelis Sekolah adalah 

perwakilan kelompok atau perseorangan dari 

KADINDA tingkat II, asosiasi perusahaan, asosiasi 

profesi, asosiasi pekerja, tokoh masyarakat, 

alumni dan instansi terkait yang relevan. 

Tujuan pembentukan Majelis Sekolah 

SMK Saraswati telah sesuai dengan tujuan 

pembentukan Majelis Sekolah dari pemerintah 

seperti yang tercantum dalam pedoman 

pelaksanaan kurikulum SMK edisi 1999 bahwa 

tujuan pembentukan Majelis Sekolah adalah 

menjadi sarana peningkatan hubungan kerjasama 

yang fungsional antara SMK dan dunia 
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usaha/industri dalam penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan, sarana untuk 

pengembangan dan peningkatan mutu proses 

pendidikan dan pelatihan SMK. 

Selain Majelis Sekolah struktur 

organisasi komite sekolah di SMK Saraswati 

Salatiga sudah terbentuk dengan jumlah anggota 

dan pengurus sebanyak 7 orang. Hal ini belum 

sesuai dengan kepmendiknas no 44 tahun 2002 

yang menyatakan bahwa anggota Komite Sekolah 

sekurang-kurangnya berjumlah 9 orang. 

Proses pembentukan Komite Sekolah di 

SMK Saraswati melalui penunjukkan langsung 

dari sekolah sedangkan dalam kepmendiknas no 

44 tahun 2002 proses pembentukan Komite 

Sekolah melalui  tahap; 1) pembentukan panitia 

persiapan,2) persiapan pembentukan dengan 

mengadakan forum soaialisasi pada masyarakat, 

menyusun kriteria calon anggota, menyeleksi 

calon anggota,mengumumkan nama calon 

anggota, menyusun nama anggota terpilih, 

memfasilitasi pengurus dan anggota terpilih, 

menyampaikan nama anggota dan pengurus pada 

kepala sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa 

proses pembentukan Komite Sekolah di SMK 

Saraswati Salatiga belum sesuai dengan 
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kepmendiknas no 44 tahun 2002 yaitu pengurus 

komite sekolah dipilih dari dan oleh anggota. 

Tujuan pembentukan Komite Sekolah 

SMK Saraswati Salatiga adalah untuk 

meningkatkan peranserta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Ini sesuai dengan 

tujuan pembentukan Komite Sekolah pada 

kepmendiknas no 44 tahun 2002 yang 

menyatakan bahwa tujuan pembentukan Komite 

Sekolah 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi 

dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan 

kebijakan operasional dan program pendidikan di 

satuan pendidikan; 2) Meningkatkan tanggung 

jawab dan peranserta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan di satuan 

pendidikan; 3) Mencipta kan suasana dan kondisi 

transparan, akuntabel, dan demokratis dalam 

penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang 

bermutu di satuan pendidikan.  

Komite SMK Saraswati Salatiga tidak 

mempunyai dokumen AD/ART, program kerja, 

notulen rapat dan daftar hadir rapat pengurus 

komite sekolah. Dokumen yang ada hanya 

notulen rapat orang tua siswa dengan komite 

sekolah dan Surat Keputusan (SK) struktur 

organisasi komite sekolah dengan masa berlaku 

sampai dengan tahun 2012. Ini tidak sesuai 
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dengan Permendiknas Nomor 044/U/2002 

Tanggal 2 April tahun 2002 tentang Acuan 

Pembentukan Komite Sekolah yang menyatakan 

bahwa Komite Sekolah wajib memiliki AD/ ART.  

Seharusnya komite membuat AD/ART dan 

program kerja sebagai pedoman dalam 

melaksanakan semua kegiatan.  

 

4.2.2. Instalasi Program Partisipasi 

Masyarakat 

Pengurus Majelis Sekolah belum 

melaksanakan tugasnya secara maksimal, dari 

semua pengurus yang masih aktif hanya ketua 

majelis dan dari pihak sekolah. Hal ini belum 

sesuai denngan pedoman pelaksanaan kurikulum 

SMK tahun 1999 yang menyatakan bahwa 

kepengurusan Majelis Sekolah harus 

mencerminkan kekuatan aspirasi dunia 

usaha/industri khususnya dan dunia kerja 

umumnya dan mempunyai akses ke dunia 

usah/industri. 

Tidak ada alokasi anggaran di SMK 

Saraswati untuk implementasi kegiatan 

operasional Majelis Sekolah menyebabkan 

kegiatan organisasai tidak bisa berjalan dengan 

maksimal. Tidak adanya anggaran ini belum 

sesuai dengan pedoman pelaksanaan kurikulum 
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SMK tahun 1999 yang menyatakan bahwa dalam 

pelaksanaan manajemen diklat sekolah 

merencanakan, mengelola dan mengalokasikan  

dana dan biaya untuk keperluan operasional 

diklat, pengujian dan sertifikasi, promosi 

program, koordinasi majelis sekolah dengan 

sekolah, institusi pasangan dan BP3, untuk 

monitoring dan sekertariat Majelis Sekolah. 

Untuk sarana penunjang kegiatan 

operasional Majelis Sekolah juga belum tersedia 

karena di sekolah tidak terdapat ruang 

sekertariat, meja kursi rapat, alat tulis kantor, hal 

ini belum sesuai dengan acuan dari pemerintah 

yang terdapat dalam pedoman pelaksanaan 

kurikulum SMK edisi 1999 yang menyatakan 

bahwa  setiap SMK membuka sekertariat yang 

representatif untuk melaksanakan tugas Majelis 

Sekolah.  

Pengurus Komite SMK Saraswati belum 

melaksanakan tugasnya secara maksimal karena 

tidak mengetahui posisinya sebagai pengurus. 

Hanya ketua Komite Sekolah yang berkoordinasi 

dengan pihak sekolah terutama pada saat rapat 

orang tua peserta didik dengan sekolah. Pengurus 

komite tidak mengetahui tugas, hak dan 

kewajibannya, dikarenakan Komite Sekolah tidak 

membuat AD/ART yang di dalamnya mengatur 
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tentang hak dan kewajiban pengurus komite. Hal 

ini tidak sesuai dengan Kepmendikbud No 44 

tahun 2002 bahwa AD/ART komite sekolah 

memuat: 1) nama dan tempat kedudukan, 2) 

dasar, tujuan dan kegiatan, 3) keanggotaan dan 

kepengurusan, 4) hak dan kewajiban anggota dan 

pengurus, 5)keuangan, 6) mekanisme ke dalam 

dan rapat-rapat, 7)perubahan AD/ART dan 

pembubaran organisasi. 

Anggaran untuk kegiatan operasional 

Komite Sekolah SMK Saraswati tidak dialokasikan 

di dalam RAPBS sehingga program atau kegiatan 

tidak bisa terlaksana dengan maksimal. Dana 

kegiatan komite bisa diambilkan dari bantuan 

masyarakat berupa iuran komite yang dibayarkan 

siswa setiap bulan. Tidak adanya alokasi 

anggaran ini tidak sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah No 17 tahun 2010 pasal 197 yang 

menyatakan bahwa pendanaan Komite Sekolah/ 

Madrasah dapat bersumber dari pemerintah, 

pemerintah daerah, masyarakat, bantuan pihak 

asing yang tidak mengikat, dan/atau sumber lain 

yang sah. 

Fasilitas penunjang kegiatan operasional 

Komite Sekolah di SMK Saraswati Salatiga juga 

belum tersedia. Hal ini belum sesuai dengan 

indikator kinerja komite sekolah dalam acuan 
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operasional kegiatan dan indikator kinerja Komite 

Sekolah dari direktorat bahwa fasilitas organisasi 

Somite Sekolah terdiri dari aspek sumber daya 

manusia (struktur organisasi dan tenaga 

administrasi), prasarana fisik kantor (ruang 

sekertariat, meja kursi rapat, papan tulis dan 

papan data), administrasi dan keuangan (file 

surat masuk dan keluar, daftar hadir rapat, 

notula rapat, buku kas), data dan dokumen 

(AD/ART, program kerja, Acuan opersional, 

kepmendiknas no 44 tahun 2002, data sekolah, 

data orang tua siswa, data DU/DI dan data hasil 

belajar). 

 

4.2.3. Proses Partisipasi Masyarakat 

4.2.3.1. Komite Sekolah 

4.2.3.1.1. Peran Komite Sebagai Badan 

Pertimbangan 

Data hasil penelitian terdapat 

kesenjangan  dalam implementasi peran Komite 

Sekolah sebagai badan pertimbangan dengan 

standar dari direktorat. Hal ini seperti data hasil 

penelitian yang diperoleh dari wawancara yang 

menunjukkan bahwa dalam perencanaan sekolah 

komite tidak terlibat dalam penyusunan RKAS, 

rapat perubahan tidak pernah dilaksanakan 

sementara rapat RKAS komite hanya 
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menyampaikan nominal iuran komite yang 

dibayar setiap siswa kepada orang tua. Untuk 

pengesahan RKAS, Hasil penelitian yang diperoleh 

dari FGD menunjukkan RKAS komite sekolah 

melaksanakan perannya. 

Dari data tersebut menunjukkan bahwa 

peran Komite Sekolah sebagai badan 

pertimbangan pada kenyataannya dalam 

perencanaan sekolah belum berjalan sesuai 

standar dari direktorat. Indikator kinerja dari 

direktorat mengenai peran komite sebagai badan 

pertimbangan dalam perencanaan sekolah adalah: 

1) Mengidentifikasi sumberdaya pendidikan dalam 

masyarakat, 2) Memberi masukan untuk 

penyusunan RKS/M atau RKAS/M, 

3)Menyelenggarakan rapat RKS/M/ atau RKAS/M 

(sekolah/madrasah, orang tua peserta didik, 

masyarakat), 4)  Memberi pertimbangan 

perubahan RKAS/M, 5)  Ikut mengesahkan 

RKS/M atau RKAS/M (bersama kepala 

sekolah/madrasah). 

Hasil penelitian juga menunjukkan 

bahwa Komite Sekolah dalam melaksanakan 

peran sebagai badan pertimbangan mengenai 

pelaksanaan program sekolah yang berkaitan 

dengan kurikulum dan program sekolah belum 

terlaksana sesuai standar. Indikator kinerja 
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komite dari direktorat dalam pedoman teknis 

penguatan Komite Sekolah/madrasah tahun 

2011adalah: 1) Memberikan masukan terhadap 

proses pengelolaan pendidikan di 

sekolah/madrasah, 2) Memberi masukan 

terhadap proses pembelajaran kepada guru. 

Kenyataan di SMK Saraswati bahwa Komite 

Sekolah belum memberi masukan terhadap 

proses pembelajaran kepada guru.  

Data penelitian juga menunjukkan bahwa 

dalam pengelolaan sumber daya pendidikan yang 

berhubungan dengan SDM, sarpras dan anggaran 

Komite Sekolah belum melaksanakan perannya 

sesuai dengan standar indikator kinerja Komite 

Sekolah dari direktorat, yaitu : 1)Mengidentifikasi 

potensi sumberdaya pendidikan dalam 

masyarakat, 2) Memberikan pertimbangan 

tentang tenaga kependidikan yang dapat 

diperbantukan di sekolah/madrasah, 3) 

Memberikan pertimbangan tentang sarana dan 

prasarana yang dapat diperbantukan di 

sekolah/madrasah, 4)Memberikan pertimbangan 

tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di 

sekolah/madrasah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Komite SMK Saraswati tidak mengidentifikasi 

potensi sumber daya pendidikan dalam 
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masyarakat. Mengenai anggaran, Komite Sekolah 

memberikan masukan masukan walaupun tidak 

maksimal karena tidak diselenggarakannya rapat 

tentang proses penyusunan maupun perubahan 

RKAS. Dalam hal tenaga pendidik komite hanya 

mendapatkan laporan dari kepala sekolah dan 

sepenuhnya diserahkan pada sekolah. 

 

4.2.3.1.2. Peran Komite Sekolah Sebagai 

Badan Pendukung 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat kesenjangan implementasi peran Komite 

Sekolah di SMK Saraswati sebagai badan 

pendukung dengan standar kinerja komite 

sekolah. Hasil wawancara juga menunjukkan 

bahwa implementasi peran sebagai badan 

pendukung belum dilaksanakan sesuai standar. 

Untuk pengelolaan SDM indikator kinerja komite 

dari direktorat dalam pedoman teknis penguatan 

Komite Sekolah/madrasah tahun 2011adalah: 

1)Memantau kondisi ketenagaan pendidikan di 

sekolah/madrasah, 2) Mobilisasi guru 

sukarelawan untuk menanggulangi kekurangan 

guru di sekolah/madrasah, 3)Mobilisasi tenaga 

kependidikan non guru untuk mengisi 

kekurangan. 
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Hasil penelitian menunjukkan Komite 

Sekolah hanya mendapat laporan dari pihak 

sekolah mengenai jumlah tenaga pendidik dan 

non pendidik, namun penyampaiannya tidak 

rutin. Komite sekolah juga tidak mengetahui 

adanya kekurangan guru atau tenaga non guru, 

karena menurut komite, pihak sekolah lebih tahu 

jumlah dan kriteria yang dibutuhkan. 

Indikator kinerja komite dari direktorat 

tentang dukungan terhadap sarana dan 

prasarana adalah : 1)Memantau kondisi sarana 

dan prasarana yang ada di sekolah/madrasah, 2) 

Mobilisasi bantuan sarana dan prasarana 

sekolah/madrasah, 3) Mengkoordinasi dukungan 

sarana dan prasarana sekolah/madrasah, 4) 

Mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana dan 

prasarana sekolah/madrasah.  

Hasil penelitian melalui FGD diperoleh 

data bahwa komite memberikan dukungan 

terhadap pemenuhan sarana dan prasarana 

pendidikan, namun belum sesuai dengan standar. 

Pada saat sekolah meminta legalitas pengajuan 

proposal atau laporan baik untuk pemenuhan 

sarana dan prasarana pendidikan dari dana 

komite ataupun bantuan dari pemerintah baru 

komite mengetahui adanya penambahan atau 

rehab dari sarana pendidikan. Komite 
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memberikan dukungan terhadap Pencairan dana 

bantuan, pembangunan RKB, pembelian 

peralatan praktik. Untuk evaluasi dukungan 

belum pernah dilaksanakan, hal ini dikarenakan 

tidak ada rapat rutin pengurus komite dengan 

pihak sekolah. 

Hasil penelitian juga menunjukkan 

bahwa dukungan komite dalam pengelolaan 

anggaran pendidikan sudah dilaksanakan namun  

masih terdapat kesenjangan atau belum sesuai 

dengan standar. Komite SMK Saraswati tidak 

melaksanakan pemantauan terhadap anggaran 

pendidikan. Komite hanya menyampaikan iuran 

setiap siswa kepada orang tua, mengenai 

pengelolaannya diserahkan pada sekolah. 

Koordinasi terhadap penggunaan dana 

pendidikan jarang dilaksanakan sedangkan 

evaluasi tidak dilaksanakan. 

Indikator kinerja komite sebagai badan 

pendukung dalam pengelolaan anggaran dari 

direktorat dalam Pedoman Teknis Penguatan 

Komite Sekolah/Madrasah tahun 2011adalah: 1) 

Memantau kondisi anggaran pendidikan di 

sekolah/madrasah, 2) Memobilisasi dukungan 

terhadap anggaran pendidikan di 

sekolah/madrasah, 3)Mengkoordinasikan 

dukungan terhadap anggaran pendidikan di 
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sekolah/madrasah, 4)  Mengevaluasi pelaksanaan 

dukungan anggaran di sekolah/madrasah. Dari 

hasil penelitian dan indikator kinerja komite dari 

direktorat dapat dilihat bahwa peran komite 

sebagai badan pendukung di SMK Saraswati 

sudah dilaksanakan namun belum sesuai dengan 

standar. 

 

4.2.3.1.3. Peran Komite Sekolah Sebagai 

Badan Pengontrol 

Hasil penenlitian memberikan data 

bahwa terjadi kesenjangan peran Komite Sekolah 

sebagai badan pengontrol dengan standar dari 

direktorat. Ini menunjukkan bahwa peran 

tersebut belum terlaksana dengan maksimal. 

Data yang diperoleh melalui wawancara juga 

menunjukkan bahwa implementasi peran Komite 

Sekolah sebagai badan pangontrol belum 

terlaksana sesuai standar.  

Peran Komite SMK Saraswati dalam 

pengawasan perencanaan pendidikan di sekolah 

belum melaksanakan pengawasan pengambilan 

keputusan serta kualitas kebijakan disekolah. 

Pengawasan terhadap perencanaan pendidikan, 

kualitas perencanaan pendidikan serta kualitas 

program sekolah juga belum dilaksanakan. Peran 

ini belum sesuai dengan indikator kinerja komite 
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sebagai badan pengontrol  dari direktorat dalam 

Pedoman Teknis Penguatan Komite Sekolah/ 

Madrasah tahun 2011 sebagai berikut: 1) 

Mengontrol proses pengambilan keputusan di 

sekolah/madrasah, 2)Mengontrol kualitas 

kebijakan di sekolah/madrasah, 3)Mengontrol 

proses perencanaan pendidikan di 

sekolah/madrasah, 4)  Pengawasan terhadap 

kualitas perencanaan sekolah/madrasah, 5)  

Pengawasan terhadap kualitas program 

sekolah/madrasah. 

Hasil FGD  menunjukkan bahwa peran 

pengawasan terhadap pelaksanaan program 

sekolah juga belum sesuai standar. Standar dari  

direktorat mengenai pengawasan pelaksanaan 

program sekolah adalah: 1) Memantau organisasi 

sekolah/madrasah, 2)  Memantau penjadwalan 

program sekolah/madrasah, 3)  Memantau 

alokasi anggaran untuk pelaksanaan program 

sekolah/madrasah, 4)  Memantau sumber daya 

pelaksanaan program sekolah/madrasah, 

5)Memantau partisipasi stakeholder pendidikan 

dalam pelaksanaan program sekolah/madrasah. 

Data penelitian menunjukkan bahwa 

Komite Sekolah belum melaksanakan peran 

pengawasan pelaksanaan program sekolah 

sesuai standar. Hal ini di dukung dengan tidak 
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adanya dokumen atau catatan  mengenai hasil 

pengawasan terhadap pelaksanaan program 

sekolah. 

Peran Komite SMK Saraswati dalam 

pengawasan output pendidikan sudah 

dilaksanakan namun belum sesuai dengan 

standar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

komite sekolah memantau hasil ujian nasional 

melalui laporan dari sekolah, namun untuk 

pemantauan terhadap angka partisipasi sekolah, 

angka mengulang sekolah dan angka bertahan 

sekolah belum dilaksanakan karena komite tidak 

mengetahui adanya indikator kinerja komite  

sekolah yang dari direktorat, yaitu : 1)Memantau 

hasil ujian akhir, 2) Memantau angka partisipasi 

sekolah/madrasah, 3)  Memantau angka 

mengulang sekolah/madrasah, 4) Memantau 

angka bertahan di sekolah/madrasah (Penguatan 

Komite Sekolah/Madrasah, 2011:110-111). 

 

4.2.3.1.4. Peran Komite Sekolah Sebagai 

Badan Penghubung 

Data penelitian menunjukkan 

implementasi peran Komite Sekolah sebagai 

badan penghubung belum sesuai standar dari 

direktorat. Komite Sekolah sudah menjadi 

penghubung antara sekolah dengan masyarakat, 
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yaitu dengan menampung pengaduan dan 

keluhan dari masyarakat dan kemudian 

mengkomunikasikan dengan sekolah. Hal ini 

sesuai dengan peran Komite Sekolah sebagai 

mediator pada acuan operasional kegiatan dan 

indikator kinerja Komite Sekolah dari direktorat 

pendidikan tahun 2003 yang menyatakan bahwa 

sebagi mediator komite sekolah; 1)  melakukan 

kerjasama dengan masyarakat, 2) menampung 

dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan 

berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan 

oleh masyarakat. 

 

Hasil wawancara dan FGD juga 

menunjukkan bahwa peran komite untuk 

pengelolaan sumber daya pendidikan belum 

terlaksana sesuai standar dari direktorat. Komite 

sekolah tidak melaksanakan identifikasi kondisi 

sumber daya di sekolah dan tidak 

mengidentifikasi sumber-sumber pendidikan yang 

ada dimasyarakat. Peran Komite Sekolah sebagai 

badan penghubung untuk pengelolaan sumber 

daya pendidikan menurut indikator kinerja 

komite sekolah yang tercantum dalam Pedoman 

Teknis Penguatan Komite Sekolah/Madrasah 

tahun 2011 adalah: 1) mengidentifikasi kondisi 

sumber daya yang ada di sekolah/madrasah, 
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2)mengidentifikasi sumber daya pendidikan di 

masyarakat.  

Seharusnya Komite Sekolah 

mengidentifikasi sumber daya pendidikan baik di 

sekolah maupun dimasyarakat sehingga Komite 

Sekolah dapat memberikan masukan dan 

referensi pada sekolah mengenai tempat-tempat 

yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar 

sehingga pembelajaran menjadi lebih variatif 

dengan memanfaatkan sumber yang ada di 

lingkungan sekolah serta meningkat kualitasnya. 

 

4.2.3.1.5. Organisasi 

Komite sekolah belum pernah 

melaksanakan reorganisasi sejak pemilihan 

pengurus tahun 1997 ini belum sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 pasal 

197 ayat (3) yang menyatakan bahwa Masa 

jabatan keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah 

adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali 

untuk 1 (satu) kali masa jabatan.   

Sebagian dari pengurus komite SMK 

Saraswati menyatakan bahwa tidak mengetahui 

kalau menjadi pengurus komite. Tidak ada 

pemberitahuan atau sosialisasi tentang 

kepengurusan komite sehingga rapat rutin 

pengurus komite tidak pernah dilaksanakan 
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4.2.3.2. Majelis Sekolah 

4.2.3.2.1. Analisis kesenjangan antara standar 
dengan peran majelis sekolah dalam 

memberi rekomendasi dalam 
menentukan kebijakan 

pengembangan sekolah. 
 

Implementasi peran Majelis Sekolah 

dalam memberikan masukan tentang 

pengembangan sekolah dengan standar masih 

terjadi kesenjangan. Dari hasil wawancara dan 

FGD menunjukkan bahwa Majelis Sekolah telah 

memberikan masukan mengenai pemilihan 

program keahlian yang baru dan  penerimaan 

peserta didik. Pertemuan dengan DU/DI 

dilaksanakan pada saat UKK saja dan yang 

mengundang dari pihak sekolah. Majelis sekolah 

belum menjadwalkan pengembangan kerjasama 

dengan DU/DI untuk pengembangan sekolah.   

Dari sini diperoleh kenyataan bahwa 

peran Majelis Sekolah tersebut belum sepenuhnya 

sesuai dengan standar peran majelis sekolah dari 

dirjen dikdasmen pada buku III panduan 

pelaksanaan kurikulum 1999 yaitu: 1) 

memberikan rekomendasi dalam menentukan 

kebijakan pengembangan SMK, 2) memberikan 

masukan mengenai penerimaan siswa baru, 3) 

memberikan masukan pengaturan jadwal 
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kegiatan pengembangan kerjasama dengan 

DU/DI. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengaturan jadwal kegiatan pengembangan 

kerjasama dengan DU/DI dalam rangka 

pengembangan sekolah belum dilaksanakan. 

 

4.2.3.2.2. Analisis kesenjangan antara standar 

dengan implementasi  peran majelis 

sebagai mitra  dalam 

pengembangan sekolah. 

Peran Majelis Sekolah sebagai mitra 

dalam pengembangan sekolah dari dirjen 

dikdasmen pada buku III panduan pelaksanaan 

kurikulum 1999 yaitu: 1) berpartisipasi aktif 

dalam mengembangkan kurikulum SMK, 2) 

berperan aktif dalam menyelenggarakan 

pendidikan dan pelatihan, 3)berperan aktif dalam 

mengembangkan kompetensi guru dan staf 

sekolah, 4) mengembangkan hubungan kerjasama 

antara sekolah dengan DU/DI, 5) berpartisipasi 

dalam mengembangkan unit produksi, 6) 

melaksanakan promosi tentang keberadaan SMK, 

7) ikut memasarkan tamatan SMK. 

Hasil penelitian menunjukkan peran 

majelis sekolah sebagai mitra dalam 

pengembangan sekolah belum sesuai dengan 

standar.. Hasil penelitian dari wawancara dan  
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FGD menunjukkan bahwa majelis sekolah belum 

melaksanakan partisipasi terhadap 

pengembangan unit produksi. Dalam pembuatan 

kurikulum juga tidak dilaksanakan sinkronisasi 

dengan DU/DI, Majelis Sekolah juga tidak 

diundang dalam workshop pembuatan KTSP yang 

dilaksanakan setiap tahun sehingga materi-materi 

pelajaran yang ada dalam kurikulum belum 

disesuaikan kondisi yang dibutuhkan di industri. 

 Untuk peran melaksanakan promosi 

tentang keberadaan SMK Saraswati dan 

memasarkan tamatan baru dilaksanakan di PT 

DAMATEX Salatiga karena kebetulan ketua 

majelis sekolah berasal dari PT DAMATEX, 

seharusnya bisa diinformasikan ke masyarakat 

luas melalui semua pengurus, karena pengurus 

tidak aktif maka hanya dilakukan oleh ketua 

majelis saja. Promosi sekolah dilaksanakan oleh 

pihak sekolah sendiri pada saat menjelang 

penerimaan siswa baru. Begitu pula dengan 

pemasaran tamatan, pengurus juga tidak aktif 

membantu memasarkan tamatan karena tidak 

ada koordinasi dengan sekolah. Pemasaran 

tamatan dilakukan oleh pihak sekolah melalui 

Bursa Kerja Khusus (BKK). 
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4.2.3.2.3. Hasil analisis kesenjangan antara 

standar dengan implementasi  

peran majelis sekolah  sebagai agen 

yang mengkomunikasikan aspirasi 

DU/DI. 

Peran Majelis Sekolah sebagai agen yang 

mengkomunikasikan  aspirasi DU/DI dari dirjen 

dikdasmen pada buku III panduan  pelaksanaan  

kurikulum 1999  yaitu: 1) mengkomunikasikan 

aspirasi DU/DI tentang penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan, 2) menginformasi kan 

tenaga kerja berkualitas yang dibutuhkan DU/DI. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

peran majelis ssekolah belum sesuai dengan 

peran majelis dari direktorat. Dalam implementasi 

majelis sekolah ini  terdapat kesenjangan dengan 

indikator dari dirjen dikdasmen. Hasil wawancara 

dan FGD menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga 

kerja di industri yang disampaikan pada pihak 

sekolah baru dari PT DAMATEX. Termasuk 

penyampaian aspirasi dari DU/DI juga belum 

maksimal. Hal ini dikarenakan tidak aktifnya 

pengurus majelis sekolah. 
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4.2.4. Produk Partisipasi Masyarakat 

Dari analisis hasil penelitian produk 

partisipasi masyarakat melalui peran Komite 

Sekolah bahwa di SMK Saraswati komite sekolah 

mensosialisasikan program sekolah dan 

mengesahkan RKAS. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebenarya Komite Sekolah sudah melaksanakan 

perannya  tetapi belum sesuai dengan peran dan 

fungsi komite sekolah dalam penjabaran kegiatan 

operasional yang terdapat dalam acuan 

operasioanl kinerja Komite Sekolah dari 

direktorat.  

Penjabaran peran dan fungsi Komite 

Sekolah dari direktorat adalah memberikan 

masukan pembuatan RKAS, mengadakan rapat, 

memberikan pertimbangan perubahan RKAS dan 

pengesahan RKAS. Komite SMK Saraswati hanya 

mengesahkan RKAS. 

Hasil Pendataan sumber pendidikan yang 

ada dimasyarakat dan masukan terhadap 

pembelajaran juga tidak ada. Ini tidak sesuai 

dengan peran Komite Sekolah dari direktorat yang 

menyatakan bahwa Komite Sekolah 

melaksanakan pendataan potensi sumber daya 

pendidikan yang ada dimasyarakat sehingga 

dapat memberikan masukan pada guru mengenai 

pelaksanaan pembelajaran yang dapat 
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menggunakan sumber pendidikan yang ada di 

masyarakat. 

Hasil kerja Komite Sekolah mengenai 

pengesahan KTSP dan pengesahan proposal dan 

laporan bantuan dari pemerintah sudah 

terlaksana, tetapi belum semua sesuai dengan 

hasil kerja implementasi peran dan fungsinya. 

Menurut peran dan fungsi Komite Sekolah dari 

direktorat komite sekolah mestinya mempunyai 

dokumen tentang hasil ujian nasional, hasil 

kenaikan kelas, laporan pemantauhan hasil 

pelaksanaan program sekolah sehingga dapat 

digunakan untuk perbaikan dan peningkatan 

mutu pendidikan. 

Dalam hal sarana dan prasarana Komite 

Sekolah seharusnya tidak hanya mengesahkan 

proposal dan laporan bantuan saja. Komite 

sekolah seharusnya mempunyai dokumen tentang 

pemantauan  kondisi sarana pendidikan seperti 

yang terdapat dalam peran komite sekolah 

memantau kondisi sarpras, memobilisasi dan 

mengkoordinasi bantuan sarpras serta 

mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana 

pendidikan. 

Produk komite sekolah dalam hal sebagai 

badan penghubung baru terlaksana 

menyampaikan keluhan dan masukan dari 
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masyarakat. Komite Sekolah belum 

melaksanakan komunikasi dengan dewan 

pendidikan. Hal ini belum sesuai dengan peran 

Komite Sekolah sebagai badan penghubung dari 

direktorat yang menyatakan bahwa Komite 

Sekolah menjadi dewan penghubung antara 

sekolah dengan masyarakat dan dewan 

pendidikan. 

Produk partisipasi masyarakat melalui 

implementasi peran Majelis Sekolah pengesahan 

sertifikat uji kompetensi, peningkatan kompetensi 

guru melalui magang di industri, memasarkan 

tamatan, mempromosikan keberadaan SMK serta 

mengembangkan kurikulum sudah sesuai dengan 

peran Majelis Sekolah sebai mitra dalam 

mengembangkan sekolah. Hasil analisis mengenai 

pengembangan unit produksi belum ada, hal ini 

belum sesuai dengan peran majelis dalam ikut 

mengembangkan unit produksi yang tercantum 

dalam panduan pelaksanaan kurikulum 1999 

dari direktorat. 

 

 

 


