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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1.  Konsep Evaluasi 

Kata Evaluasi berasal dari kata berbahasa Inggris 

yaitu “evaluation” yang diterjemahkan memberi 

penilaian dengan  membandingkan sesuatu hal dengan 

satuan tertentu. Pengertian evaluasi yang bersumber 

dari kamus Oxford Advanced Leaner’s Dictionary of 

Current English evaluasi adalah to find out, decide the 

amount or value yang artinya suatu upaya untuk 

menentukan nilai atau jumlah. Selain arti berdasarkan 

terjemahan, kata -kata yang terkandung dalam definisi 

tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus 

dilakukan secara hati-hati, bertangung jawab, 

menggunakan strategi dan dapat dipertanggung 

jawabkan (Suharsimi, 2007:1).  

Definisi evaluasi berbeda-beda sesuai dengan 

pendapat dari masing-masing pakar evaluasi. Evaluasi 

merupakan suatu istilah baru dalam kajian keilmuan 

yang telah berkembang menjadi disiplin ilmu sendiri. 

Ilmu kajian tentang evaluasi ini juga telah banyak 

memberikan manfaat dan kontribusi dalam 

memberikan informasi data, khususnya mengenai 

pelaksanaan suatu program tertentu yang akhirnya 

mampu memberikan rekomendasi dan digunakan oleh 

pelaksana program tersebut yang dijadikan suatu 

keputusan. Menurut pandangan Anderson (dalam 

Suharsimi, 2004: 1)  Evaluasi sebagai sebuah proses 

menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan 
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yang direncanakan untuk mendukung tercapainya 

tujuan. Sedangkan menurut Stufflebeam (dalam 

Suharsimi, 2004:1), mengungkapkan bahwa evaluasi 

merupakan proses penggambaran, pencarian dan 

pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil 

keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.  

  Berdasarkan definisi yang dikemukakan berbagai 

pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

adalah suatu kegiatan atau proses untuk menilai 

segala sesuatu sehingga dapat diketahui hasil yang 

telah dicapai dan berguna untuk menentukan alternatif 

keputusan. 

 

2.2.   Model Evaluasi CIPP 

         Model evaluasi CIPP ini merupakan salah satu 

dari beberapa teknik evaluasi suatu program yang ada. 

Model CIPP ini dikembangkan oleh Stufflebeam dan 

kawan-kawan (1967) di Ohio State University. Model ini  

berlandaskan pada keempat dimensi yaitu dimensi 

context, dimensi input, dimensi process, dan dimensi 

product. CIPP  merupakan sebuah singkatan dari huruf 

awal empat buah kata, yaitu 

   Context evaluation : evaluasi terhadap konteks 

   Input evaluation  : evaluasi terhadap masukan 

   Process evaluation :  evaluasi terhadap proses 

   Product evaluation :  evaluasi terhadap hasil 

Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP 

tersebut merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain 

adalah komponen dari  proses sebuah program 

kegiatan. Dengan kata lain, model CIPP adalah model 
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evaluasi yang memandang program yang dievaluasi 

sebagai sebuah sistem. 

 Maksud dan tujuan  Stufflebeam pada model 

evaluasi CIPP ini adalah bermaksud membandingkan 

kinerja dari berbagai dimensi program dengan sejumlah 

kriteria tertentu, untuk akhirnya sampai pada deskripsi 

dan judgment mengenai kekuatan dan kelemahan 

program yang dievaluasi, dan  tujuan evaluasinya 

adalah sebagai : 

a. Penetapan dan penyediaan informasi yang 
 bermanfaat untuk menilai keputusan alternatif; 

b. Membantu audience untuk menilai dan 

mengembangkan manfaat   program pendidikan atau 

obyek; 

c. Membantu pengembangan kebijakan dan program. 

 

Secara garis besar evaluasi model CIPP mencakup 

empat macam keputusan: Perencanaan keputusan 

yang mempengaruhi pemilihan tujuan umum dan 

tujuan khusus 

a. Keputusan pembentukan atau structuring 

b. Keputusan implementasi 

c. Keputusan yang telah disusun ulang yang menentukan 
suatu program perlu diteruskan, diteruskan dengan 

modifikasi, dan atau diberhentikan secara total atas 

dasar kriteria yang ada. 
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Tabel 2.1 Model Evaluasi CIPP 

 

Aspek 

evaluasi 

Tipe 

keputusan 

Jenis 

pertanyaan 

Context 

evaluation 

Keputusan 

yang 

terencana 

Apa yang harus 

dilakukan? 

Input 

evaluation 

Keputusan 

terstruktur 

Bagaimana kita 

melakukannya? 

Process 

evaluation 

Keputusan 

implementasi 

Apakah yang 

dilakukan 

sesuai rencana? 

Product 

evaluation 

Keputusan 

yang telah 

disusun 

ulang 

Apakah 

berhasil? 

 Sumber : The CIPP approach to evaluation (Robinson, 
2002)  

 

Empat aspek Model Evaluasi CIPP (context, input, 

process and output) membantu pengambil keputusan 

untuk menjawab empat pertanyaan dasar antara lain: 

1) Apa yang harus dilakukan (What should we 

do?);mengumpulkan dan menganalisa needs 

assessment data untuk menentukan tujuan, prioritas 

dan sasaran 

2) Bagaimana kita melaksanakannya (How should we do 

it?); sumber daya dan langkah-langkah yang diperlukan 
untuk mencapai sasaran dan tujuan dan mungkin 

meliputi identifikasi program eksternal dan material 

dalam mengumpulkan informasi 

3) Apakah dikerjakan sesuai rencana (Are we doing it as 

planned?); Ini menyediakan pengambil-

keputusan informasi tentang seberapa baik program 
diterapkan. Dengan secara terus-menerus monitoring 

program, pengambil-keputusan mempelajari seberapa 
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baik pelaksanaan telah sesuai petunjuk dan rencana, 

konflik yang timbul, dukungan staff dan moral, 

kekuatan dan kelemahan material, dan permasalahan 
penganggaran. 

4) Apakah berhasil (Did it work?); Dengan mengukur 

outcome dan membandingkannya pada hasil yang 

diharapkan, pengambil-keputusan menjadi lebih 

mampu memutuskan jika program harus dilanjutkan, 

dimodifikasi, atau dihentikan sama sekali. 
 

   Penggunaan pendekatan evaluasi model CIPP ini 

banyak digunakan dalam rangka menjamin 

akuntabilitas publik dari suatu program pendidikan. 

Stuffelbeam dan Shinkield menggambarkan 

pemanfaatan   CIPP model dalam dua kepentingan, 

yakni pembuatan keputusan (orientasi formatif) dan 

akuntabilitas (orientasi sumatif), sebagai berikut: 

Tabel 2.2. Tabel Pemanfaatan Evaluasi Model CIPP 

 

 Orientasi Formatif Orientasi Sumatif 

Konteks 

Pedoman untuk 
memilih tujuan dan 
menentukan prioritas  

Mencatat sejauhmana 
tujuan yang dipilih 
berdasar pada 
kebutuhan, 
kesempatan, dan 
masalah  

Input 

Panduan dan masukan 
untuk memilih strategi 
program maupun 
rancangan procedural  

Mencatat strategi dan 
ran-cangan yang 
dipilih, serta alasan-
alasannya  

Proses 
Panduan Implementasi Mencatat proses yang 

aktual  

Produk 

Pedoman untuk 
menghentikan, 
melanjutkan, 
memodifikasi atau 
instalasi program  

Merekam ketercapaian 
prestasi dan 
perumusan kembali 
keputusan-keputusan 
  

Sumber : The CIPP approach to evaluation (Robinson, 2002) 
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2.3.Kinerja Organisasi  

2.3.1.Definisi kinerja organisasi 

Kinerja berasal dari kata job performance atau 

actual performance yang berarti prestasi kerja atau 

prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. 

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

atau sekelompok orang dalam melaksanakan fungsinya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Istilah kinerja merupakan terjemahan dari 

performance yang sering diartikan oleh para 

cendekiawan sebagai “penampilan”,“unjuk kerja”, atau 

“prestasi” (Yeremias T. Keban, 2004 : 191). Performance 

atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu 

proses (Nurlaila, 2010:71). Menurut pendekatan 

perilaku dalam manajemen, kinerja adalah kuantitas 

atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang 

diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan 

(Luthans, 2005:165). 

Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu 

perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang 

ditetapkan (Dessler, 2000:41). Kinerja adalah hasil 

kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas 

sesuai tanggung jawab yang diberikan (Mangkunagara, 

2002:22). Kinerja adalah hasil atau tingkat 

keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama 

periode tertentu dalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti 

standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria 

yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati 
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bersama (Rivai dan Basri, 2005:50). Sedangkan Mathis 

dan Jackson (2006:65) menyatakan bahwa kinerja pada 

dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak 

dilakukan pegawai. Manajemen kinerja adalah 

keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, 

termasuk kinerja masing-masing individu dan 

kelompok kerja di perusahaan tersebut. Kinerja 

merupakan hasil kerja dari tingkah laku (Amstrong, 

1999:15). Pengertian kinerja ini mengaitkan antara 

hasil kerja dengan tingkah laku. Sebagai tingkah laku, 

kinerja merupakan aktivitas manusia yang diarahkan 

pada pelaksanaan tugas organisasi yang dibebankan 

kepadanya. Di dalam organisasi, sejumlah orang harus 

memainkan peranan sebagai pemimpin sedangkan 

yang lainnya harus memainkan peranan sebagai 

pengikut. Hubungan antar individu dan kelompok 

dalam organisasi menghasilkan suatu harapan 

terhadap perilaku kerja individu. Sedangkan kinerja 

organisasi merupakan hasil dari interaksi yang 

kompleks dan agregasi kinerja sejumlah individu dalam 

organisasi. Dari beberapa pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai  

dalam periode tertentu oleh seseorang dalam 

melaksanakan yugas sesuai  tanggung jawab  dan wewe 

nang yang di berikan. 

Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi 

(determinan) kinerja personel, dilakukanlah pengkajian 

terhadap beberapa teori kinerja. Secara teoritis ada tiga 

kelompok variabel yang mempengaruhi perilaku kerja 
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dan kinerja yaitu: variabel individu, variabel organisasi 

dan variabel psikologis. Ketiga kelompok variabel 

tersebut mempengaruhi perilaku kerja yang pada 

akhirnya berpengaruh pada kinerja personel. Perilaku 

yang berhubungan dengan kinerja adalah yang 

berkaitan dengan tugas-tugas pekerjaan yang harus 

diselesaikan untuk mencapai sasaran suatu jabatan 

atau tugas. 

 Berbeda dengan Bernardin dan Russel (1993:379) 

dalam Yeremias T. Keban (2004:192) mengartikan 

kinerja sebagai the record of outcomes produced on a 

specified job function or activity during a specified time 

period. Dalam definisi ini, aspek yang ditekankan oleh 

kedua pengarang tersebut adalah catatan tentang out 

come atau hasil akhir yang diperoleh setelah suatu 

pekerjaan atau aktivitas dijalankan selama kurun 

waktu tertentu. Dengan demikian kinerja hanya 

mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh 

seorang pegawai selama periode tertentu dan tidak 

termasuk karakteristik pribadi pegawai yang dinilai. 

Sedangkan Suyadi Prawirosentono (1999:2) 

mendefinisikan kinerja sebagai performance, yaitu hasil 

kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, 

dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan 

sesuai dengan moral dan etika. 

Definisi kinerja organisasi yang dikemukakan 

oleh Bastian dalam Hessel Nogi (2005:175) sebagai 

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 
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tugas dalam suatu organisasi, dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa kinerja organisasi 

merupakan suatu ketercapaian atau hasil kerja 

sekelompok orang dalam kegiatan atau aktifitas atau 

program yang telah direncanakan sesuai tugas-tugas 

pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai 

sasaran suatu jabatan atau tugas. dan dilaksanakan 

dalam jangka waktu tertentu. 

 

2.3.2. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil 

kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang 

telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan 

serta sasaran yang telahditetapkan oleh suatu 

organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu 

tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Dalam Yeremias T. Keban (2004:203) untuk 

melakukan kajian secara lebih mendalam tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penilaian 

kinerja di Indonesia, maka perlu melihat beberapa 

faktor penting sebagai berikut : 

a. Kejelasan tuntutan hukum atau peraturan perundangan 

untuk 
melakukan penilaian secara benar dan tepat. Dalam 

kenyataannya, orang menilai secara subyektif dan 

penuhdengan bias tetapi tidak ada suatu aturan hukum 

yang mengatur atau mengendaikan perbuatan tersebut. 

b. Manajemen sumber daya manusia yang berlaku memiliki 
fungsi dan proses yang sangat menentukan efektivitas 

penilaian kinerja. Aturan main menyangkut siapa yang 

harus menilai,kapan menilai, kriteria apa yang digunakan 

dalam sistem penilaian kinerja sebenarnya diatur dalam 

manajemen sumber daya manusia tersebut. Dengan 
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demikian manajemen sumber daya manusia juga 

merupakan kunci utama keberhasilan sistem penilaian 

kinerja. 
c. kesesuaian antara paradigma yang dianut oleh manajemen 

suatu organisasi dengan tujuan penilaian kinerja. Apabila 

paradigma yang dianut masih berorientasi pada 

manajemen klasik, maka penilaian selalu bias kepada 

pengukuran tabiat atau karakter pihak yang dinilai, 

sehingga prestasi yang seharusnya menjadi fokus utama 
kurang diperhatikan. 

d. Komitmen para pemimpin atau manajer organisasi publik 

terhadap pentingnya penilaian suatu kinerja. Bila mereka 

selalu memberikan komitmen yang tinggi terhadap 

efektivitas penilaian kinerja, maka para penilai yang ada 

dibawah otoritasnya akan selalu berusaha melakukakan 

penilaian secaratepat dan benar. 

Menurut Soesilo dalam Hessel Nogi (2005:180), 

kinerja suatu organisasi dipengaruhi adanya faktor-

faktor berikut : 

a. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang 

berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas 

organisasi . 
b. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi orga 

nisasi . 

c. Sumber daya manusia, yang berhubungan dengan kualitas 

karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal. 

d. System informasi manajemen, yang berhubungan dengan 

pengelolaan data base untuk digunakan dalam 
mempertinggi kinerja organisasi. 

e. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan 

dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan 

organisasi pada setiap aktivitas organisasi. 

 

Selanjutnya Yuwono dkk. dalam Hessel Nogi 

(2005:180) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 

dominan mempengaruhi kinerja suatu organisasi 

meliputi upaya manajemen dalam menerjemahkan dan 

menyelaraskan tujuan organisasi, budaya organisasi, 

kualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi 



 

25 

 

dan kepemimpinan yang efektif. Banyak faktor yang 

mempengaruhi kinerja organisasi baik publik maupun 

swasta.  

Secara detail Ruky dalam Hessel Nogi (2005:180) 

mengidentifikasikan faktor-faktor yang berpengaruh 

langsung terhadap tingkat pencapaian kinerja 

organisasi sebagai berikut : 

a. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja 

yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang 

dihasilkan oleh organisasi, semakin berkualitas teknologi 

yang digunakan, maka akan semakin tinggi kinerja 
organisasi tersebut  

b.  Kualitas input atau material yang digunakan  oleh 

organisasi . 

c. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi  keselamatan 

kerja,penataan ruangan, dan kebersihan  

d. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja 
yang ada dalam organisasi yang bersangkutan 

e.  Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan 

anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standard 

dan tujuan organisasi; 

f. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek 

kompensasi, imbalan, promosi, dan lain-lainnya. 
 

Ini berarti Menurut Atmosoeprapto, dalam Hessel 

Nogi (2005:181) mengemukakan bahwa kinerja 

organisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor 

eksternal, secara lebih lanjut kedua faktor tersebut 

diuraikan sebagai berikut : 

a. Faktor eksternal, yang terdiri dari : 

1) Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan 

keseimbangan kekuasaan Negara yang berpengaruh 

pada keamanan dan ketertiban, yang akan 
mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya 

secara maksimal. 

2) Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi 

yang berpengaruh pada tingkat pendapatan 

masyarakat sebagai daya beli untuk menggerakkan 

sektor-sektor lainya sebagai uatu system ekonomi yang 
lebih besar. 
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3) Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di 

masyarakat, yang mempengaruhi pandangan mereka 

terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan 
kinerja organisasi. 

 

b. Faktor internal, yang terdiri dari : 

1) Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan 

apa yang ingin diproduksi oleh suatu organisasi. 

2) Struktur organisasi, sebagai hasil desain antara fungsi 
yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan 

struktur formal yang ada. 

3) Sumber Daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan 

anggota organisasi sebagai penggerak jalanya 

organisasi secara keseluruhan. 
4) Budaya Organisasi, yaitu gaya dan identitas suatu 

organisasi dalam pola kerja yang baku dan menjadi 

citra organisasi yang bersangkutan. 

 

Dari berbagai pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa terdapat banyak faktor yang 

mempengaruhi tingkat kinerja dalam suatu organisasi. 

Namun secara garis besarnya, faktor yang sangat 

dominan mempengaruhi kinerja organisasi adalah 

faktor internal (faktor yang datang dari dalam 

organisasi) dan faktor eksternal (faktor yang datang 

dari luar organisasi). Setiap organisasi akan 

mempunyai tingkat kinerja yang berbeda-beda karena 

pada hakekatnya setiap organisasi memiliki ciri atau 

karakteristik masing-masing sehingga permasalahan 

yang dihadapi juga cenderung berbeda tergantung pada 

faktor internal dan eksternal organisasi. 

 
2.3.3.Penilaian Kinerja 

Menurut Larry D. Stout dalam Hessel Nogi 

(2005:174) mengemukakan bahwa pengukuran atau 

penilaian kinerja organisasi merupakan proses 

mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan 
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kegiatan dalam arah pencapaian misi (mission 

accomplishment) melalui hasil yang ditampilkan berupa 

produk,jasa ataupun suatu proses. 

Berbeda dengan pernyataan yang dikemukakan 

oleh Bastian (2001:330) dalam Hessel Nogi (2005:173) 

bahwa pengukuran dan pemanfaatan penilaian kinerja 

akan mendorong pencapaian tujuan organisasi dan 

akan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan 

secara terus menerus. Secara rinci, Bastian 

mengemukakan peranan penilaian pengukuran kinerja 

organisasi sebagai berikut : 

a. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang 

digunakan untuk pencapaian prestasi, 
b. Memastikan tercapaianya skema prestasi yang disepakati, 

c. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan perbandingan 

antara skema kerja dan pelaksanaanya,  

d. Memberikan penghargaan maupun hukuman yang objektif 

atas prestasi pelaksanaan yang telah diukur, sesuai dengan 

sistem pengukuran yang telah disepakati 
e. Menjadikanya sebagai alat komunikasi antara bawahan 

dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi, 

f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah 

terpenuhi. 

g. Membantu proses kegiatan organisasi, 
h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan telah 

dilakukan secara objektif, 

i. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan, 

j. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi, 

 

Begitu pentingnya penilaian kinerja bagi 

keberlangsungan organisasi dalam mencapai tujuan, 

maka perlu adanya indikatorindikator pengukuran 

kinerja yang dipakai secara tepat dalam organisasi 

tertentu. 

Menurut Agus Dwiyanto (2006:49) penilaian 

kinerja birokrasi publik tidak cukup dilakukan dengan 

menggunakan indikator yang melekat pada birokrasi 
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itu, seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi juga harus 

dilihat dari indikator-indikator yang melekat pada 

pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, 

akuntabilitas dan responsivitas. Penilaian kinerja dari 

sisi pengguna jasa menjadi sangat penting karena 

birokrasi publik juga muncul karena tujuan dan misi 

birokrasi publik seringkali bukan hanya memiliki 

stakeholder yang banyak dan memiliki kepentingan 

yang sering berbenturan satu sama lainya 

menyebabkan birokrasi publik mengalami kesulitan 

untuk merumuskan misi yang jelas. Akibatnya, ukuran 

kinerja organisasi publik di mata para stakeholder juga 

berbeda-beda. 

 

2.3.4.Indikator Kinerja 

Mc Donald dan Lawton dalam Ratminto dan Atik 

Septi Winarsih (2005:174) mengemukakan indikator 

kinerja antara lain: output oriented measures 

throughput, efficiency, effectiveness. Selanjutnya 

indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

a. Efficiency atau efisiensi adalah suatu keadaan yang 

menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara 

masukan dan keluaran dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik.  
b. Effectiveness atau efektivitas adalah tercapainya tujuan 

yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk target, 
sasaran jangka panjang maupun misi organsiasi. 

 

Salim dan Woodward dalam Ratminto dan Atik 

Septi Winarsih (2005:174) mengemukakan idikator 

kinerja antar lain: economy, efficiency, effectiveness, 

equity. Secara lebih lanjut, indikator tersebut diuraikan 

sebagai berikut :  
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a. Economy atau ekonomis adalah penggunaan sumber daya 

sesedikit mungkin dalam proses penyelenggaraan 

pelayanan publik.  
b. Efficiency atau efisiensi adalah suatu keadaan yang 

menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara 

masukan dan keluaran dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik. 
c. Effectiveness atau efektivitas adalah tercapainya tujuan 

yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk 

target,sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. 
d. Equity atau keadilan adalah pelayanan publik yang 

diselenggarakan dengan memperhatikan aspek-aspek 

kemerataan. 

 
Lenvinne dalam Ratminto dan Atik Septi 

Winarsih(2005:175) mengemukakan indikator kinerja 

terdiri dari: responsiveness, responsibility, 

accountability. 

a. Responsiveness atau responsivitas ini mengukur daya 

tanggap provider terhadap harapan, keinginan, aspirasi 

serta tuntutan customers. 
b. Responsibility atau responsibilitas adalah suatu 

ukuranyang menunjukkan seberapa jauh proses 

pemberian pelayanan publik dilakukan dengan tidak 
melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. 

c. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian 

antara penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-

ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki 
oleh stake holders, seperti nilai dan norma yang 

berkembang dalam masyarakat. 

 

Zeithaml, Parasuraman dan Berry dalam 

Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:175) 

menjelaskan tentang indikator yang digunakan untuk 

menilai kinerja organisasi, yang terdiri atas beberapa 

faktor berikut : 

 
a. Tangibles atau ketampakan fisik, artinya ketampakan fisik 

dari gedung, peralatan, pegawai, dan fasilitasfasilitas lain 
yang dimiliki oleh providers. 
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b. Reliability atau reabilitas adalah kemampuan untuk 

menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara 

akurat. 
c. Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan untuk 

menolong customers dan menyelenggarakan pelayanan 

secara ikhlas. 
d. Assurance atau kepastian adalah pengetahuan dan 

kesopanan para pekerja dan kemampuan mereka dalam 
memberikan kepercayaan kepada customers. 

e. Emphaty adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang 

diberikan oleh providers kepada customers. 
 

Sedangkan Kumorotomo dalam Agus Dwiyanto 

(2006:52) mengemukakan bahwa untuk menilai kinerja 

organisasi dapat digunakan beberapa kriteria sebagai 

pedoman penilaian kinerja organisasi pelayanan publik, 

antara lain : 

a. Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan 

organisasi pelayanan publik mendapatkan 

laba,memanfaatkan faktor-faktor produksi serta 

pertimmbangan yang berasal dari rasionalitas 

ekonomis.Apabila diterapkan secara objektif, kriteria 
sepertilikuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan 

criteria efisiensi yang sangat relevan. 

b. Efektivitas Apakah tujuan dari didirikannya organisasi 

pelayanan publik tercapai? Hal tersebut erat kaitannya 

dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, 

serta fungsi agen pembangunan. 
c. Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan 

yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. 

Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan 

atau kepantasan. Keduanya mempersoalkan apakah 

tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai 
dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang 

menyangkut pemerataan pembangunan, layanan pada 

kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab 

melalui kriteria ini. 

d. Daya Tanggap Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan 

oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan public 
merupakan bagian dari daya tanggap negara atau 

pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab 

itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruahan harus 

dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi 

memenuhi kriteria daya tanggap ini. 
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Agus Dwiyanto (2006:50) mengukur kinerja 

birokrasi publik berdasar adanya indikator yang secara 

lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :  

a. Produktivitas 

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat 
efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas 
pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan 

output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan 

kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba 

mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas 

dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu 

memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu 
indikator kinerja yang penting. 

b. Kualitas Layanan Isu mengenai kualitas layanan cenderung 

semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja 

organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif 

yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena 

setidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang 
diterima dari organisasi publik. 

c. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk 

mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan 

prioritas pelayanan, mengembangkan program-program 

pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 
masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk 

pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan. 

Dari berbagai macam indikator pengukuran 

kinerja yang diungkapkan oleh para pakar di atas, 

peneliti memilih untuk menggunakan indikator yang di 

kemukakan oleh Agus Dwiyanto, bahwa untuk 

mengukur kinerja komite sekolah mengenai kualitas 

layanan cenderung semakin menjadi penting dalam 

menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Serta 

kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan 

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas 

pelayanan, mengembangkan program-program 

pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan 

aspirasi masyaraka, yang akhirnya mampu 

diselaraskan  antara program dan kegiatan pelayanan. 
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2.4. Komite Sekolah 

  Komite sekolah adalah badan mandiri yang 

mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka 

meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisien 

pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik 

pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah 

maupun jalur pendidikan luar sekolah (Depdiknas, 

2002:17).  

  Komite sekolah merupakan suatu lembaga 

nonprofit dan nonpolitis, dibentuk berdasarkan 

musyawarah yang demokratis oleh para stakeholders 

pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai 

representasi dari berbagai unsur yang bertanggung 

jawab terhadap peningkatan proses dan hasil 

pendidikan. Komite sekolah merupakan badan yang 

bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis 

dengan sekolah manapun lembaga pemerintah lainnya.  

 Komite sekolah dan memiliki kemandirian 

masing-masing tetapi tetap sebagai mitra yang harus 

saling bekerja sama sejalan dengan konsep manajemen 

berbasis sekolah. Menurut Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada pasal 36 ayat 3 ditegaskan 

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 satu 

sekolah. 

 Komite sekolah merupakan suatu wadah yang 

memiliki fungsi dan peran untuk menyerap, 
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menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu 

partisipasi komite sekolah dapat dikatakan sebagai 

suatu proses penyaluran aspirasi masyarakat baik yang 

bersifat dukungan material maupun non material dari 

seluruh anggota dan kepengurusannya, baik secara 

individual maupun kolektif, secara langsung maupun 

tidak langsung dalam perencanaan, pengambilan 

keputusan dan pembuatan kebijakan, pelaksanaan, 

serta pengawasan/pengevaluasian pendidikan demi 

kemajuan mutu sekolah 

  Lebih lanjut Suryadi (2003:73) menyatakan 

bahwa dibentuknya komite sekolah dimaksudkan 

sebagai wadah pemberdayaan peran serta masyarakat. 

Komite sekolah merupakan mitra sekolah dalam upaya 

membangun komitmen dan loyalitas serta kepedulian 

masyarakat terhadap peningkatan kualitas sekolah. 

Adapun tujuan dibentuknya komite sekolah sebagai 

organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut : 

1. Mewakili dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa 

masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan 

program pendidikan di satuan pendidikan. 

2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat 

dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel 

dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan 

pendiidkan yang bermutu di satuan pendidikan. 

 

  Keberadaan komite sekolah senantiasa bertumpu 
pada landasan partisipasi masyarakat dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan 
di sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus 
memperhatikan pembagian peran sesuai dengan posisi 

dan otonomi yang ada. Adapun peran yang dijalankan 
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komite sekolah menurut Mulyasa (2003:189) adalah 
sebagai berikut: 

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan 

dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan 
pendidikan. 

2. Pendukung (supporting agency), baik yang berjuwujud 

finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam 

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 
3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi 

dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran 

pendidikan di satuan pendidikan. 
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat 

di satuan pendidikan. 

  Lebih lanjut Mulyasa (2003:190) menyatakan 

bahwa untuk menjalankan perannya itu, komite 

sekolah memiliki fungsi sebagai berikut:  

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen 

masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang 

bermutu. 
2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat 

(perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan 

pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan 

yang bermutu. 

3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan 
berbagai kebutuhan pendidikan yang ditujukan oleh 

masyarakat. 

4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi 

kepada satuan pendidikan mengenai : a. kebijakan dan 

program pendidikan; b. rencana anggaran pendidikan dan 

belanja sekolah; c. kriteria kinerja satuan pendidikan; d. 
kriteria tenaga kependidikan; e. kriteria fasilitas pendidikan 

dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. 

5. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam 

pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan 

pemerataan pendidikan. 
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan 

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 

7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, 

program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di 

satuan pendidikan. 

 

  Peran komite di sekolah menengah atas cukup 

besar, utamanya dalam mendukung pembiayaan 

kegiatan-kegiatan yang pendanaannya tidak 



 

35 

 

terakomodir dalam anggaran rutin sekolah, seperti 

membayar honor kelebihan jam mengajar, pengawas 

ulangan umum, honor wali-wali kelas, honor kegiatan-

kegiatan ekstra kurikuler dan lain-lain. 

  Pengurus komite sekolah ditetapkan berdasarkan 

AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang 

ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang 

tertentu sesuai dengan kebutuhan. Pengurus komite 

sekolah dipilih dari dan oleh anggota secara 

demokratis. Khusus jabatan ketua komite sekolah 

bukan berasal dari kepala sekolah. 

  Pengurus komite sekolah adalah personal yang 

ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut: (a) 

Dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan 

terbuka dalam musyawarah komite sekolah. (b) Masa 

kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota komite 

sekolah. (c) Jika diperlukan pengurus komite sekolah 

dapat menunjuk atau dibantu oleh tim ahli sebagai 

konsultan sesuai dengan bidang keahliannya 

(Depdiknas, 2002:25).  

  Adapun keanggotaan komite sekolah berasal dari 

unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Disamping 

itu unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara 

pendidikan, badan pertimbangan desa dapat juga 

dilibatkan sebagai anggota. Anggota komite sekolah 

dari unsur masyarakat dapat berasal dari komponen-

komponen sebagai berikut : (a) Perwakilan orang 

tua/wali peserta didik berdasarkan jenjang kelas yang 

dipilih secara demokratis. (b) Tokoh masyarakat (ketua 

RT/RW/RK, kepala dusun, ulama, budayawan, pemuka 

adapt). (c) Anggota masyarakat yang mempunyai 
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perhatian terhadap peningkatan mutu pendidikan. (d) 

Pejabat pemerintah setempat seperti, Lurah, Camat, 

Kepolisian dan sebagainya. (e) Dunia industri atau 

dunia usaha. (f) Pakar pendidikan yang mempunyai 

perhatian terhadap peningkatan mutu pendidikan. (g) 

Organisasi profesi tenaga kependidikan. (h) Perwakilan 

siswa bagi tingkat SLTP/SMU/SMK yang dipilih secara 

demokratis berdasarkan jenjang kelas, dan perwakilan 

forum alumni (SD/SLP/SLA) yang telah dewasa dan 

mandiri. 

  Komite Sekolah adalah nama badan yang 

berkedudukan pada satu satuan pendidikan, baik jalur 

sekolah maupun luar sekolah, atau beberapa satuan 

pendidikan yang sama di satu kompleks yang sama. 

Nama Komite Sekolah merupakan nama generic. 

Artinya, bahwa nama badan disesuaikan dengan 

kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan 

pendidikan, seperti Komite sekolah, Komite Pendidikan, 

Komite Pendidikan Luar Sekoah, Dewan Sekolah, 

Majelis Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau 

nama lainnya yang disepakati. Dengan demikain, 

organisasi yang ada tersebut dapat memperluas fungsi, 

peran, dan keanggotaannya sesuai paduan ini atau 

melebur menjadi organisasi baru, yang bernama Komite 

Sekolah (SK Mendiknas Nomor 004/U/2002). 

Peleburan BP3 atau bentuk-bentuk organisasi yang ada 

di sekolah, kewenangannya akan berkembang sesuai 

dengan kebutuhan dalam wadah Komite Sekolah. 

  Sedangkan menurut Masimangun (2010:106) 

komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi 

peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan 



 

37 

 

mutu, pemerataan, dan efisien pengelolaan pendidikan 

disatuan pendidikan, baik pada pendidikan pra 

sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur 

pendidikan luar sekolah. Komite sekolah merupakan 

suatu lembaga nonprofit dan nonpolitis, dibentuk 

berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para 

stakeholders (semua komponen) pendidikan pada 

tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari 

berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap 

peningkatan proses dan hasil pendidikan. Komite 

sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak 

mempunyai hubungan hierarkis dengan sekolah 

manapun lembaga pemerintah lainnya. Dari beberapa 

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komite 

sekolah merupakan lembaga yang mewadahi 

masyarakat dan orang tua untuk memberikan 

partisipasinya baik berupa materi, tenaga maupun 

pikiran dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

 

2.5. Mutu Pendidikan 

  Hoyetal, (2000:124) menjelaskan bahwa mutu 

pendidikan adalah hasil penilaian terhadap proses 

pendidikan dengan harapan yang tinggi untuk dicapai 

dari upaya pengembangan bakat-bakat para warga 

pendidikan melalui proses pendidikan.  Demikian mutu 

pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam 

proses pendidikan.  Oleh karena itu perbaikan proses 

pendidikan merupakan salah satu upaya untuk 

mencapai keunggulan dalam penyelenggaraan 

pendidikan. 
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  Selain pengertian mutu pendidikan yang 

diuraikan di atas, mutu pendidikan dapat juga 

diartikan sebagai seseorang yang telah mencapai 

tujuan kurikulum (objective of curriculum) yang 

dirancang untuk pengelolaan pembelajaran siswa 

(Suryadi, 1993:159).  Konsep ini lebih menekankan 

kepada pengawasan dalam pencapaian tujuan 

kurikulum pembelajaran, sehingga  indikator 

umumnya adalah semakin tujuan kurikulum tercapai, 

maka dapat dikategorikan suatu pendidikan yang 

bermutu.  Ditegaskan lebih jauh bahwa mutu 

pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan 

dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan 

untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal 

mungkin.  Analisis konsep ini lebih menekankan 

kepada kinerja lembaga, yaitu kecenderungan semakin 

efektif dalam mendayagunakan sumber-sumber 

pendidikan dan semakin baik hasil yang dicapai, maka 

dapat dikatakan pendidikan tersebut memiliki mutu 

yang baik. 

  Mutu pendidikan bersifat relatif karena tidak 

semua orang memiliki ukuran yang sama persis. 

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang 

seluruh komponennya memiliki persyaratan dan 

ketentuan yang diinginkan semua pihak yang 

berkecimpung dalam dunia pendidikan. 

  Sementara Tilaar (1994:159) mengartikan mutu 

pendidikan sebagai kemampuan lembaga pendidikan 

dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan 

untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal 

mungkin. 
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  Indikator peningkatan mutu pendidikan di 

sekolah dilihat pada setiap komponen pendidikan 

antara lain: mutu lulusan, kualitas guru, kepala 

sekolah, staf sekolah (Tenaga Administrasi, Laboran 

dan Teknisi, Tenaga Perpustakaan), proses 

pembelajaran, sarana dan prasarana, pengelolaan 

sekolah, implementasi kurikulum, sistem penilaian dan 

komponen-lainnya. Ini berarti melalui pengawasan 

harus terlihat dampaknya terhadap kinerja sekolah 

dalam meningkatkan mutu pendidikannya. Itulah 

sebabnya kehadiran pengawas sekolah harus menjadi 

bagian integral dalam peningkatan mutu pendidikan, 

agar bersama guru, kepala sekolah dan staf sekolah 

lainnya berkolaborasi membina dan mengembangkan 

mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan 

seoptimal mungkin sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. 

  Ada beberapa faktor yang menyebabkan mutu 

pendidikan yang tidak mengalami peningkatan, 

diantaranya: Pertama, penyelenggaraan pendidikan 

dilakukan dan diatur secara birokratik sehingga 

menempatkan sekolah sebagai penyelenggara 

pendidikan sangat tergantung pada peraturan, 

instruksi, juklak, dan berbagai keputusan birokrasi 

yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan 

kadang-kadang kebijaksanaan yang dikeluarkan tidak 

sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dengan 

demikian sekolah kehilangan kemandirian, motivasi 

dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan 

lembaganya termasuk perbaikan mutu pendidikan. 
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  Kedua, program pengembangan pendidikan lebih 

menekankan pada penyediaan input pendidikan seperti 

guru, kurikulum, fasilitas pendidikan, buku dan alat 

peraga, serta sumber belajar lain, dengan asumsi 

bahwa peningkatan mutu pendidikan akan terjadi 

dengan sendirinya, apabila input pendidikan dipenuhi. 

Ternyata asumsi ini meleset, karena input tanpa proses 

manajemen yang baik tidak akan menghasilkan output 

yang diharapkan. Penyediaan komponen setandar 

penyediaan pendidikan memang penting tetapi tidak 

dengan sendirinya akan meningkatkan mutu 

pendidikan.  

  Ketiga, menurut Adrianto, (Kompas, 30 April 

2004), terlalu banyak bidang materi pendidikan yang 

harus dikuasai oleh siswa sehingga penguasaan 

terhadap materi tidak terpenuhi karena adanya 

keterbatasan kemampuan siswa.  

 Keempat, minat belajar siswa yang kurang, 

karena tidak adanya motivasi dari diri sendiri dan 

orang tua serta masyarakat.  

 Kelima, peran serta masyarakat khususnya orang 

tua dalam penyelenggaran pendidikan selama ini telah 

menjauhkan lembaga pendidikan lingkungan dari 

masyarakat. Hal ini menimbulkan banyaknya persepsi 

bahwa penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya 

menjadi tanggung jawab pemerintah.  

 Dengan demikian berdasarkan faktor-faktor 

tersebut diatas maka harus ada beberapa langkah 

untuk peningkatan mutu pendidikan, diantaranya:  

1. Penyelenggaraan pendidikan tidak diatur 

sepenuhnya secara birokratik. Sehingga 
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menempatkan sekolah sebagai penyelenggara 

pendidik yang tidak tergantung sepenuhnya pada 

peraturan, instruksi, juklak, dan berbagai 

keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang 

sangat panjang sehingga kebijaksanaan yang 

dikeluarkan sesuai dengan kondisi sekolah 

setempat. Dengan demikian sekolah tidak akan 

kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif 

untuk mengembangkan dan memajukan 

lembaganya.  

2. Harus adanya peningkatan mutu pendidikan 

seperti dengan diikutsertakan pelatihan-

pelatihan, seminar-seminar, studi banding 

terhadap daerah  pendidik lainnya, sehingga 

adanya pemerataan pengalaman dan kemampuan 

sesuai dengan bidang keahliannya, serta 

terhadap penguasaan kurikulum bidang stadi. 

Menurut Supriyoko, (Kompas 5 Maret 2004), 

upaya peningkatan mutu pendidikan adalah 

meningkatkan kualipikasi akademis dengan 

mensarjanakan guru bagi yang belum. Dengan 

berpendidikan sarjana, guru diharapkan memiliki 

pemikiran, wawasan, metode mengajar, 

penguasaan masalah yang akan lebih baik. Lebih 

lanjut Supriyoko mengutarakan bahwa 

pendidikan yang diraih selama ini hanya 

namanya saja sedangkan kualipikasi 

akademisnya tidak ada. Di samping 

itu  peningkatan kesejahteraan pendidik lebih 

diperhatikan dan harus ditingkatkan agar 

pendidik lebih termotivasi untuk lebih optimal 
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dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu juga 

pengadaan fasilitas sarana dan prasaran yang 

merata pada setiap sekolah.  

3. Mengurangi materi bidang pendidikan yang 

diberikan pada siswa, dengan harapan materi 

yang sedikit itu lebih dapat dikuasai. Selain itu 

penjurusan terhadap bidang tertentu sudah 

diterapkan sejak pendidikan dasar dengan bakat 

dan kemampuan siswa, sehingga untuk 

pendidikan selanjutnya siswa sudah memiliki 

dasar kemampuan bakat dan minatnya.  

4. Memotivasi siswa untuk belajar lebih giat dengan 

cara metode pengajaran pendidik yang bervariasi 

sehingga tidak timbul kejenuhan.  

  Peran serta masyarakat lebih ditingkatkan 

khususnya orang tua siswa dalam membimbing anak 

dalam keluarga ada keseragaman dengan pihak 

lembaga. Dengan cara mengadakan pertemuan berkala. 

Selain itu lingkungan masyarakat mendukung terhadap 

upaya peningkatan mutu pendidikan sekitarnya. 

 

2.6.   Penelitian Terdahulu 

  Banyak penelitian telah dilakukan oleh peneliti-

peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. 

Adapun penelitian yang berkaitan dengan peran komite 

sekolah dan peningkatan mutu pendidikan pernah 

dilakukan oleh Nailur Rohmah tahun 2010 dengan 

judul Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 13 Malang. 

Hasil penelitiannya ditemukan bahwa mutu pendidikan 

dapat dikatakan cukup baik, peran komite sekolah 
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sudah memberikan masukan, pertimbangan, dukungan 

finansial dan kontrol dalam pelaksanaan pembelajaran. 

  Penelitian sejenis dilakukan oleh Hana Titisari 

pada tahun 2011 dengan judul Peran Keterlibatan 

Komite Sekolah dalam Pelaksanaan Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS) Di SMA Negeri 3 Semarang. 

Hasil dari penelitian ini adalah peran komite sekolah 

SMA Negeri 3 Semarang sudah baik, komite sekolah 

telah memberikan masukan bagi penyelengaraan dan 

pengelolaan pendidikan di sekolah. 

  Penelitian lain dilakukan Bodi Kurniawan pada 

tahun 2011 dalam bentuk Jurnal yang berjudul Peran 

Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 

di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Hasil dari 

penelitiannya adalah Komite sekolah berperan aktif 

dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah. 

  Penelitian yang dilakukan Ali Mursidi pada tahun 

2013 dalam bentuk Jurnal dengan judul Pengelolaan 

komite sekolah dalam meningkatkan mutu Pendidikan 

di SD Islam Al Azhar 29 Semarang. Hasilnya adalah 

Pengelolaan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan sudah cukup baik. Dilaksanakan dengan 

mengoptimalkan empat peran komite sekolah, yakni: 

advisory agency, supporting agency, controlling agency, 

dan mediator agency. 

  Penelitian lain dilakukan Agus Budi Santoso dan 

Sumani pada tahun 2014 dalam bentuk Jurnal yang 

berjudul Peranan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan 

Mutu Pendidikan Dasar Di Kota Madiun. Hasil dari 

penelitiannya adalah Komite sekolah telah melakukan 

kerjasama dengan sekolah dalam meningkatkan sarana 
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dan prasarana sekolah guna meningkatkan mutu 

pendidikan. 

 Adapun penelitian yang akan dilakukan ini 

memiliki perbedaan dengan penelitian yang sudah 

pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu: 

penelitian ini meneliti peran komite sekolah dilihat dari 

segi peranannya dalam pelaksanaan pendidikan 

sedangkan penelitian sebelumnya meneliti peran 

komite sekolah dari segi dukungan finansial, 

pelaksanaan empat peran komite sekolah dan kontrol 

bagi sekolah. Perbedaan lainnya adalah pemilihan 

lokasi penelitian yang berbeda dari penelitian 

sebelumnya. 

  Sedangkan persamaan dan hubungan antara 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penelitian yang dilakukan berkaitan dengan peran 

komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, 

metode analisis menggunakan deskriptif kualitatif dan 

penelitian ini merupakan penelitian yang sinergis 

dengan penelitian sebelumnya.  

 

2.7. Kerangka pemikiran 

          Untuk menyederhanakan Alur kerangka pikir 

dalam penelitian evaluasi kontek, input, proses dan 

produk (CIPP ) kinerja komite sekolah dalam rangka  

peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Demak 

diilus trasikan pada gambar sebagai berikut : 
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Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

EVALUASI KINERJA KOMITE SEKOLAH DALAM 

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN 

(Model Evaluasi CIPP menurut Stufllebeam) 

 

KONTEKS INPUT PROSES PRODUK 

PERAN KOMITE 

SEKOLAH 

(Sesuai Kepmendiknas) 

no.044/U/2002) 

 

PERTIMBANGAN PENDUKUNG PENGONTROL MEDIATOR 

MUTU PENDIDIKAN 
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