BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Profil SMA Negeri 3 Demak
SMA Negeri 3

Kabupaten Demak merupakan

salah satu sekolah yang berstatus negeri di Kabupaten
Demak,

berdiri

pada

tanggal

20

Oktober

1999,

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0291/0/1999.
Lokasi SMA Negeri 3 Demak terletak di kelurahan
Kalikondang kecamatan Demak kabupaten Demak
provinsi Jawa Tengah, tepatnya Jln. Sultan Trenggono
No. 81 Demak. ( denah terlampir ). Gedung SMA Negeri
3 Demak seluas ± 4.151 m2 terletak di atas tanah
seluas 18.420 m2( foto terlampir ). Gedung ini terdiri
atas sebuah gedung induk ber1antai dua dan beberapa
gedung lainnya. SMA Negeri 3 Demak memiliki 29
ruang kelas, 6 ruang laboratorium yang terdiri dari
laboratorium

Fisika,

Kimia,

Biologi,

Bahasa,

dan

Komputer. Ruang perpustakaan yang dimiliki dengan
luas keseluruhannya 120 m2. Di samping itu, fasilitas
lainnya adalah ruang kepala sekolah, ruang guru,
ruang tata usaha, ruang Pusat Sumber Belajar (PSB),
kantin, aula, musholla, 5 ruang kegiatan siswa yakni;
ruang OSIS,

ruang pramuka, ruang PMR, ruang

koperasi, UKS, ruang komite sekolah, ruang studio
musik, lapangan basket, lapangan sepak takraw, dan
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lapangan voli, 18 kamar kecil, ruang-ruang parkir, dan
gardu satpam.
Visi SMA Negeri 3 Demak adalah terwujudnya
sekolah yang berkompetensi tinggi, berbudaya dan
religius. Sedangkan Misi SMA Negeri 3 Demak adalah :
1)

menyelenggarakan

proses

pembelajaran

secara

efektif, sehingga setiap siswa dapat berkembang secara
optimal; 2) menciptakan suasana kondusif bagi seluruh
warga sekolah; 3) menumbuhkan sikap berbudi pekerti
luhur bagi seluruh warga sekolah; 4) menumbuhkan
semangat dan jiwa nasionalisme bagi seluruh warga
sekolah;

5)

mengembangkan

budaya

agamis

bagi

seluruh warga sekolah. Berdasarkan Visi Misi diatas
dirumuskan tujuan SMA Negeri 3 Demak adalah ; 1)
membentuk peserta didik yang beriman dan bertaqwa;
2) membentuk peserta didik yang memiliki akhlak
mulia dan budi pekerti luhur; 3) mengembangkan
kemampuan peserta didik dalam berffikir logis, kreatif
dan inovatif; 4) membekali peserta didik agar memiliki
kemampuan mengapresiasikan seni dan budaya; 5)
membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan
teknlogi sebagai bekal menghadapi kehidupan masa
depan; 6) membekali peserta didik agar memiliki
wawasan kewirausahaan untuk pengembangan diri di
masa

depan;

7)

mengembangkan

etos

kerja

dan

profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
dalam

pelayanan

pendidikan;8)

mengembangkan

layanan pendidikan berbasis teknologi informasi dan
komunikasi untuk peningkatan mutu penyelenggaraan
pendidikan yang efektif dan efisien.
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Dalam rangka mencapai tujuan sekolah diatas
SMA Negeri 3 Demak memiliki 53 orang tenaga
pendidik dan 16 orang tenaga kependidikan. Diantara
53 orang tenaga pendidik tersebut 13 orang sudah
berijasah S-2 sedangkan yang 40 oarang berijasah S-1.
Seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
diatas melayani peserta didik sebanyak 1.062 anak
yang terdiri dari 9 rombongan belajar ( rombel) kelas X
dengan jumlah siswa sebanyak 357 orang, 10 rombel
kelas XI dengan jumlah siswa 415 orang dan 8 rombel
kelas XII dengan jumlah siswa 290 orang.
SMA Negeri 3 Demak berada dalam lingkungan
masyarakat yang heterogen dengan latar belakang
kondisi ekonomi menengah ke bawah.

4.1.2 Konteks komite sekolah dalam peningkatan
mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Demak
Konteks dalam penelitian ini merupakan upaya
untuk mengumpulkan dan menganalisis faktor-faktor
yang melatarbelakangi kinerja komite SMA Negeri 3
Kabupaten Demak. Evaluasi konteks dalam penelitian
ini juga bertujuan mengetahui fakto-faktor

yang

menjadi kekuatan dan kelemahan kinerja komite SMA
Negeri 3 Kabupaten Demak .
Untuk mengetahui latar belakang kinerja komite
SMA Negeri 3 Demak pada faktor motivasi , berikut
hasil wawancara dari beberapa narasumber :
Ketua komite SMA Negeri 3 Demak Edi Sugeng SH
mengatakan bahwa;
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“Karena masih banyak pandangan dan kesan dari
orang tua siswa pada khususnya serta masyarakat
pada umumnya yang menganggap kami adalah
tangan panjangnya sekolahan yang sangat perpihak
kepada kepentingan sekolahan, tidak berpihak
kepada kepentingan mereka atau dalam istilahnya
sudah terjadi kongkalikong dengan pihak sekolah,
sehingga mereka menganggap kami belum dapat
bekerja sesuai dengan peran dan fungsi kami
sebagai komite SMAN 3 Demak ini, serta mereka
juga
menganggap
kami
sebagai
biangkerok
mahalnya iuran uang sekolah karena setiap
tahunnya mengalami kenaikan yang semakin mahal
menurut mereka, dan mereka juga menganggap
kami belum dapat menampung semua aspirasi
mereka karena mereka hanya dapat bertemu satu
tahun sekali yaitu dalam rapat pleno. Dari
pandangan dan kesan yang amat negatif tersebut
kami yang tergabung dalam organisasi Komite
sekolah di SMAN 3 Demak ini termotivasi untuk
melaksanakan tanggungjawab dan amanat yang
diberikan kepada kami yaitu akan komitmen
melaksanakan peran dan fungsi kami selaku Komite
sekolah. Selain dari pandangan dan kesan yang
negatif tersebut, kami pun termotivasi dengan
harapan sekolah terhadap kami untuk memajukan
sekolah menjadi sekolah yang unggul”. (Wawancara
,23 Januari 2015 )

Pernyataan ini di perkuat oleh Kepala SMAN 3
Demak,Drs. Sunarno Utomo M.Si yaitu sebagai berikut,
“ya.. dengan digantinya nama BP3 menjadi komite
sekolah,
malah
menimbulkan
kesan
serta
pandangan dari orang tua siswa dan masyarakat
yang sangat buruk diantaranya iuran uang sekolah
mengalami kenaikan yang semakin banyak atau
semakin mahal, karena mereka menganggap Komite
SMAN 3 belum dapat bekerja sesuai peran dan
fungsi sebagai Komite Sekolah seperti yang mereka
lihat dan dengar di media informasi. Selain itu
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mereka juga menganggap Komite SMAN 3 Demak
belum memiliki acuan yang dapat dijadikan ramburambu dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya,
serta ukuran yang digunakan untuk mengukur
kinerja organisasi, bahkan komite yang ada hanya
sebagai tangan panjang dan tameng berlindung
kebijakan kepala sekolah. Selain kesan buruk dari
masyarakat, dari pihak sekolahpun menaruh kesan
buruk terhadap model kerja Komite Sekolah yang
meniru gaya LSM yaitu wewenangnya melebihi
kewenangan yang seharusnya dan bahkan sebagai
eksekutor.Kala Komite Sekolah yang dibentuk itu
pun belum memiliki Anggaran Dasar (AD) dan
Anggaran Rumah Tangga (ART) yang disusun
sendiri, dan belum pula memiliki program kerja
jangka panjang, menengah, dan jangka pendek yang
disusun berdasarkan aspirasi orangtua dan
masyarakat sebagai komponen utama stakeholder
pendidikan ”.(Wawancara tanggal 24 Januari 2015 )

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara
ketua komite dan kepala sekolah bahwa keberadaan
komite sekolah SMA Negeri 3 Demak menimbulkan
kesan dan pandangan yang amat negatif dari orang tua
siswa, masyarakat dan sekolah SMA Negeri 3 Demak.
Hal ini terjadi karena Komite SMAN 3 Demak yang telah
terbentuk belum dapat bekerja sesuai peran dan fungsi
sebagai Komite Sekolah seperti yang mereka harapkan.
Selain itu Komite SMAN 3 Demak yang telah terbentuk
belum memahami tugas dan kewajiban sebagai komite
sekolah, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang.
Walaupun demikian kesan–kesan buruk tersebut justru
menjadi motivasi komite sekolah SMA Negeri 3 Demak
untuk

berkinerja

melaksanakan

tugas

dan

kewajibannya sebagai komite sekolah.
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Untuk mengetahui latar belakang kinerja komite
SMA Negeri 3 Demak pada faktor komitmen , berikut
hasil wawancara dari beberapa narasumber menurut
Ketua komite SMAN 3 Demak,Edi Sugeng SH sebagai
berikut :
“...Memang kami akui bahwa kami beserta anggota
lainnya kurang komitmen terhadap peran dan fungsi
kami sebab kami-kami memilki tanggungjawab
pekerjaan yang lebih penting sebagai sumber
pendapatan dan mata pencaharian, ya... terus
terang saja kami menjadi komite sekolah berdasar
ikhlas saja, kami tidak menuntut bayaran, sehingga
dari pihak sekolahpun tidak berani menuntut lebih
pertanggungjawaban kerja kami, dan kami pun tidak
pernah dievaluasi, walaupun demikian kami tetap
berusaha semaksimal mungkin sebagai mitra kerja
yang baik”.(Wawancara tanggal 23 Januari 2015)

Komitmen komite yang rendah juga di utarakan oleh
Kepala SMAN 3 Demak,Drs. Sunarno Utomo M.Si yaitu
sebagai berikut:
“Kala Komite Sekolah yang dibentuk itu pun belum
memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah
Tangga (ART) yang disusun sendiri, dan belum pula
memiliki program kerja jangka panjang, menengah,
dan jangka pendek yang disusun berdasarkan
aspirasi
orangtua
dan
masyarakat
sebagai
komponen utama stakeholder pendidikan boleh saya
katakan komitmen komite masih sangat rendah dan
mereka mengganggap komite yang kami bentuk
hanya sebagai pelengkap atau syarat dalam struktur
organisasi satuan pendidikan sehingga kinerjanya
separuh hati dengan modal keikhlasan mereka,serta
kami pun tidak berani memaksa dan mengevaluasi
kinerja mereka karena mereka bekerja tanpa
bayaran, mereka sudah bersedia menjadi komite
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saja,, saya sudah berterimakasih”.
tanggal 24 Januari 2015)

(wawancara

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di
ketahui bahwa komite SMA Negeri 3 Demak belum
komitmen melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
sesuai peran dan fungsinya sebagai komite sekolah.
Komitmen komite SMA Negeri 3 Demak yang rendah
karena
mereka
lebih
tersebut
disebabkan
mementingkan tanggungjawab pekerjaannya yang
dipakai sebagai mata pencahariannya atau sumber
penghasilan, daripada tanggungjawabnya sebagai
komite sekolah yang tidak mendapat kesejahteraan dari
sekolah. Selain itu komitmen komite SMA Negeri 3
Demak yang rendah tersebut juga disebabkan
keterpaksaan untuk menjadi komite sekolah, sehingga
minimbulkan persepsi bahwa keberadaannya sangat
dibutuhkan oleh sekolah, sedangkan mereka merasa
tidak butuh. Selain itu juga komitmen komite SMA
Negeri 3 Demak yang rendah disebabkan tidak adanya
evaluasi,penghargaan dan sanksi
terhadap kinerja
mereka, sehingga menimbulkan persepsi tidak ada
yang harus dipertanggungjawabkan atas kinerja
mereka.
4.1.3 Input program kinerja komite sekolah dalam
peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri
3 Demak
Evaluasi Input (masukan) dalam penelitian ini
merupakan upaya mendiskripsikan sumber daya dan
strategi alternatif yang telah dimiliki SMA Negeri 3
Demak pada program kerja komite SMA Negeri 3
Demak.
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Sumber Daya yang dimiliki SMA Negeri 3 Demak
terdiri dari : 1) Sumber Daya Manusia (SDM) yang
meliputi: pengurus dan anggota komite sekolah, Tenaga
administrasi dan keuangan 2) Daya Dukung yang
meliputi: prasarana fisik kantor,
adminitrasi dan
keuangan, data dan dokumen.
4.1.3.1 Sumber Daya Manusia
Untuk
dapat
melaksanakan
kegiatan
operasional Komite Sekolah memerlukan dukungan
fasilitas organisasi yang memadai salah satunya adalah
sumber daya manusia.
4.1.3.1.1 Pengurus dan anggota komite sekolah
Diskripsi kepengurusan dan keanggotaan
komite sekolah SMA Negeri 3 Demak. Menurut
penuturan kepala sekolah SMA Negeri 3 Demak, Drs.
Sunarno Utomo M.Si sebagai berikut:
“...memang pembentukan komite sekolah ini boleh saya
katakan sangat sederhana, karena cuma ganti nama saja
yang dulu itu BP3 diganti nama komite, selanjutnya tinggal
menambah jumlah keanggotaannya yang dulu 7 sekarang
9, walaupun demikian kami tetap mengikuti prosedur yang
disyaratkan dalam panduan seperti nama-nama calon
pengurus dan anggota, kami umumkan dalam rapat pleno,
barangkali ada nama yang tidak disetujui atau diganti”.
(Wawancara tanggal,24 Januari 2015)

Sesuai
hasil
wawancara
tersebut
dapat
didiskripsikan bahwa SMA Negeri 3 Demak telah
memiliki organisasi komite sekolah,semenjak organisasi
BP3 dinyatakan tidak berlaku atau dibubarkan. Proses
pembentukannya sesuai dengan prosedur atau acuan
dari pemerintah,kepengurusan dan keanggotaan komite
sekolah SMA Negeri 3 Demak hampir sama dengan
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kepengurusan
dan
keanggotaan
BP3
sebelum
dibubarkan, dengan menambahkan dua orang anggota.
Berikut ini hasil observasi, penulis memperoleh data
kepengurusan organisasi sebagai berikut:
1. Edi Sugeng SH (S1 ),sebagai ketua komite
sekolah
2. Drs.

H.Soekijan

(S1),sebagai wakil ketua

komite sekolah
3. Drs. H.Mahmudi ( S1 ),sebagai bendahara
4. Siti Nurjanah S.Pd ( S1 ),sebagai bendahara
5. H. Sugiran ( SMA ),sebagai anggota
6. Sakdiyah Yunaida SH ( S1 ),sebagai anggota
7. Purwadi S.Pd,M.Pd ( S2 ),sebagai anggota
8. Bambang Susilo ( SMA ),sebagai anggota
9. Mindarto S.Pd,M.Pd ( S2 ),sebagai anggota
Setelah

melihat

data

kepengurusan

komite

sekolah dapat dijelaskan bahwa dari 9 orang anggota
,5 orang berlatar belakang pendidikan sarjana S1, 2
orang berlatarbelakang pendidikan SMA.
Sesuai hasil wawancara dan dokumentasi tersebut
dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 3 Demak telah
memiliki organisasi komite sekolah,semenjak organisasi
BP3 dinyatakan tidak berlaku atau dibubarkan. Proses
pembentukannya sesuai dengan prosedur atau acuan
dari pemerintah,kepengurusan dan keanggotaan komite
sekolah SMA Negeri 3 Demak hampir sama dengan
kepengurusan

dan

keanggotaan

BP3

sebelum

dibubarkan, dengan menambahkan dua orang anggota.
Kepengurusan dan keanggotaan komite sekolah di SMA
Negeri 3 Demak telah memenuhi syarat kualifikasi dan
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sangat potensial untuk dapat melaksanakan peran dan
fungsinya sebagai komite sekolah.
4.1.3.1.2 Tenaga administrasi dan keuangan
Diskripsi tenaga administrasi dan keuangan
komite sekolah SMA Negeri 3 Demak,berikut
keterangan kepala sekolah SMA Negeri 3 Demak,Drs.
Sunarno Utomo M.Si
“dalam
susunan
kepengurusan
komite
tercantum
pembagian tugas sekretaris dan bendahara, namun tugas
operasional sehari -harinya dilimpahkan atau dijalankan
oleh salah satu tenaga tata usaha sekolah sebagai tenaga
administrasinya,
sedangkan
tenaga
keuangannya
dijalankan oleh bendahara sekolah, hal itu kami sadari
karena mereka-mereka itu juga mempunyai pekerjaan
sendiri, sebab di sini mereka-mereka itu tidak memperoleh
honor”. (Wawancara tanggal,24 januari 2015)

Sesuai hasil wawancara dapat didiskripsikan
bahwa dalam susunan kepengurusan komite SMA
Negeri 3 Demak telah disusun beradasarkan
pembagian tugas, termasuk tugas sekretaris dan
bendahara. Dengan demikian berarti komite SMA
Negeri 3 Demak telah memiliki tenaga administrasi dan
keuangan.
Berdasarkan hasil penelitian pada sumberdaya
manusia

Komite

disimpulkan

SMA

bahwa

Negeri
proses

3

Demak

dapat

pembentukan

kepengurusan komite sekolah di SMA Negeri 3 Demak
sesuai prosedur dan keanggotaannya memenuhi syarat
kualifikasi pendidikan dan sangat potensial untuk
dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai
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komite sekolah serta memiliki tenaga administrasi dan
keuangan.
4.1.3.2

Daya Dukung

Dukungan fasilitas organisasi selain sumber daya
manusia,

agar

dapat

melaksanakan

kegiatan

operasional Komite Sekolah juga memerlukan daya
dukung

yang

berupa

prasarana

fisik

kantor,

adminitrasi dan keuangan, serta data dan dokumen.
4.1.3.2.1 Prasarana fisik kantor
Diskripsi prasarana fisik kantor komite sekolah
SMA Negeri 3 Demak adalah sebagai berikut:Menurut
keterangan kepala sekolah SMA Negeri 3 Demak,Drs.
Sunarno Utomo M.Si sebagai berikut :
“untuk menunjang kinerja komite, kami dari pihak
sekolah menyediakan fasilitas fisik yang berupa
ruangan atau kantor untuk komite, walaupun tidak
begitu besar namun cukup untuk beraktivitas dengan
ukuran 4x6 meter yang berada dilantai
atas,serta
kami lengkapi prasarana lainnya yang berupa meja
rapat,kursi,papan
tulis,almari
arsip,ATK
dan
seperangkat komputer ( hasil wawancara,tanggal 24
Januari 2015

)

Hal demikian juga di sampaikan oleh ketua komite
sekolah SMA Negeri 3 Demak,Edi Sugeng SH sebagai
berikut :
“Ya memang kami sudah di fasilitasi oleh sekolah
yang berupa ruangan khusus untuk pertemuan
kami, juga dilengkapi dengan sarana penunjang
yaitu ada meja,kursi almari ,ATK, seperangkat
63

komputer “ ( hasil wawancara,tanggal 23 januari
2015 )

Sesuai kedua hasil wawancara tersebut dapat
disimpulkan

bahwa

menyediakan

SMA

Negeri

3

Demak

telah

prasarana fisik kantor komite sekolah

yang berupa ruang komite, meja kursi rapat, papan
data,meja,

kursi,almari

ATK,seperangkat

komputer

yang dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai
pendukung kinerja komite SMA Negeri 3 Demak.
4.1.3.2.2 Administrasi dan keuangan
Diskripsi

administrasi dan keuangan komite

sekolah SMA Negeri 3 Demak, kepala sekolah SMA
Negeri 3 Demak, Drs. Sunarno Utomo M.Si menuturkan
sebagai berikut :
“Komite telah mengadministrasikan agenda dan fail
surat keluar ,surat masuk,daftar hadir rapatrapat,notulen rapat,buku kas,rekening Bank,RAPBS” (
wawancara tanggal,24 Januari 2015)

Hal ini juga disampaikan oleh komite sekolah,Edi
Sugeng SH sebagai berikut :
“Kami telah mengadministrasikan walaupun yang membuat
dari pihak sekolah” (wawanacara,tanggal 23 Januari 2015)

Sesuai hasil beberapa wawancara

pada daya

dukung bahwa ,administrasi dan keuangan terdiri dari
buku agenda dan fail surat keluar dan surat masuk,
daftar hadir rapat-rapat, seperti rapat pengurus dan
anggota, Notulen Rapat,

Buku Kas,

Rekening Bank

dan RAPBS. Data dan dokumen terdiri dari dokumen
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AD/ART, panduan umum, acuan operasional, sudah
diadministrasikan, meskipun pelaksanaan sepenuhnya
oleh petugas administrasi sekolah.
4.1.3.2.3 Data dan dokumen
Diskripsi data dan dokumen komite sekolah SMA
Negeri 3 Demak Menurut keterangan, kepala sekolah
SMA Negeri 3 Demak Drs. Sunarno Utomo M.Si sebagai
berikut :
“Segala sesuatu yang dilakukan oleh komite telah di
arsipkan,namun yang melakukan pengarsipan adalah
satu tata usaha sekolah” (wawancara tanggal 24
Januari 2015)

Hal ini juga disampaikan oleh komite sekolah,
Edi Sugeng SH, yang menyatakan sebagai berikut :
“..Memang segala kegiatan yang telah kami lakukan
sudah saya arsipkan,walaupun yang melakukan bukan
kami sendiri” (wawancara tanggal 23 Januari 2015)

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi
penulis

mendapatkan

data-data

sebagai

berikut:

Program Kerja Komite Sekolah SMA Negeri 3 Demak
Tahun bakti 2012-2013 sampai 2014-2015 ( terlampir
) dan foto-foto kegiatan komite sekolah SMA Negeri 3
Demak. Dengan demikian komite sekolah SMA Negeri 3
Demak

telah

memilki

Program

Kerja

yang

dapat

digunakan acuan agar dapat bekerja secara sistematis
dan terarah.
Berdasarkan hasil penelitian pada daya dukung
bahwa fasilitas organisasi yang berupa prasarana fisik
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kantor, adminitrasi dan keuangan, serta data dan
dokumen yang disediakan sekolah sangat mendukung
program kerja komite sekolah SMA Negeri 3
untuk

dapat

melaksanakan

peran

dan

Demak

fungsinya

sebagai komite sekolah. Prasarana fisik kantor terdiri
dari ruang komite, meja kursi rapat, papan tulis dan
papan data. Administrasi dan keuangan terdiri dari
buku agenda dan fail surat keluar dan surat masuk,
daftar hadir rapat-rapat, seperti rapat pengurus dan
anggota, Notulen Rapat,

Buku Kas,

Rekening Bank

dan RAPBS. Data dan dokumen terdiri dari dokumen
AD/ART, panduan umum, acuan operasional.

4.1.4 Proses program kerja komite sekolah dalam
peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri
3 Demak
Process evaluation (evaluasi proses) dalam model
CIPP

diarahkan untuk mengetahui seberapa baik

kegiatan

yang

dilaksanakan,

apakah

program

terlaksana sesuai dengan rencana atau tidak. Evaluasi
proses

juga

memprediksi

digunakan
rancangan

untuk
prosedur

mendeteksi
atau

atau

rancangan

pelaksanaan selama tahap implementasi, menyediakan
informasi

untuk

keputusan

program

dan

sebagai

rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi.
Evaluasi proses dalam penelitian ini merupakan upaya
mendiskripsikan

pelaksanaan rancangan prosedur

yaitu proses merealisasikan peran dan fungsi komite
SMA Negeri 3 Demak sebagai pemberi pertimbangan
(advisory),
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pendukung

(supporting),

pengontrol

(controlling), dan mediator. Selain itu juga untuk
mendiskripsikan

pemanfaatan

sumber

daya.

yang

meliputi : sumber daya manusia, prasarana fisik
kantor, administrasi dan keuangan, dan data.
4.1.4.1 Pemberi pertimbangan (advisory)
Diskripsi proses merealisasikan peran dan fungsi
komite

SMA

pertimbangan

Negeri

3

Demak

(advisory)

berikut

sebagai

pemberi

penuturan

dari

beberapa nara sumber mengenai bentuk kegiatan yang
dilakukan Komite Sekolah SMA Negeri 3 Demak dalam
merealisasikan

program

kerjanya

sebagai

pemberi

pertimbangan:Penuturan dari ketua komite SMA Negeri
3 Demak, Edi Sugeng SH sebagai berikut:
“Sesuai dengan rencana yang kami buat yaitu
mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi
keluarga peserta didik dan sumber daya pendidikan di
SMA 3 Demak,walaupun data-data itu kami peroleh
tidak kami lakukan sendiri, melainkan meminta dari
pihak sekolah, yang selanjutnya data-data itu kami
analisis dan kami gunakan sebagai bahan masukan
dan
pertimbangan
dalam
penyusunan
RAPBS,
pengembangan kurikulum, penyusunan visi, misi,
tujuan, kebijakan, dan kegiatan-kegiatan sekolah
lainnya atau program-program yang direncanakan SMA
3 Demak”. (Wawancara,23 Januari 2015)

Pendapat ini juga disampaikan oleh

Kepala

Sekolah SMAN 3 Demak,Drs. Sunarno Utomo M.Si
yaitu sebagai berikut:
“Setahu saya, Komite meminta data-data sekolah
tentang data kondisi sosial ekonomi orang tua siswa
dan data guru dan karyawan, data inventaris sekolah
baik sarana prasarana, data data siswa, dan data
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keuangan sekolah, untuk dianalisis sebagai bahan
masukan, pertimbangan, dan
rekomendasi kepada
sekolah kami pada saat rapat antara sekolah dengan
Komite yang membahas pengembangan kurikulum
,proses belajar dan mengajar, penyusunan visi, misi,
tujuan, kebijakan, dan kegiatan sekolah”. (Wawancara
tanggal,24 Januari 2015)

Untuk memperkuat pernyataan bahwa
dan

fungsi

komite

sekolah

sebagai

peran
pemberi

pertimbangan (advisory) direalisasikan oleh komite
SMA Negeri 3 Demak, berikut uraian dari beberapa
narasumber ketika menjawab pertanyaan “Siapakah
yang menyusun

kebijakan dan program pendidikan,

kreteria kinerja, RAPBS, kreteria tenaga kependidikan,
kreteria fasilitas pendidikan di SMAN 3 Demak?” Uraian
dari Kepala SMA Negeri 3 Demak, Drs.Sunarno Utomo
M.Si sebagai berikut :
“...Ya, tentunya yang menyusun
kebijakan dan
program pendidikan, kreteria kinerja, RAPBS, kreteria
tenaga kependidikan, kreteria fasilitas pendidikan di
SMAN 3Demak adalah saya selaku Kepala Sekolah,
guru dan karyawan serta Komite SMAN 3 Demak”.
(Wawancara tanggal...)

Uraian dari Orang tua siswa SMA Negeri 3
Demak, Hartatik S.Pd sebagai berikut :
“kalau itu saya kurang tahu, saya kan sudah diwakili
komite”. (Wawancara tanggal,25 Januari 2015)

Uraian dari Ketua Komite SMA Negeri 3 Demak,
Edi Sugeng SH sebagai berikut :
“Sesuai peran dan fungsi kami sebagai Komite sekolah,
kami juga diundang untuk menyusunnya, jadi yang
menyusun kegiatan-kegiatan itu adalah Kepala
Sekolah, dewan guru dan Kepala Tata Usaha dan kami
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bersama anggota Komite SMAN 3 Demak”. (Wawancara
tanggal,23 Januari 2015)

Selanjutnya Ketua Komite SMA Negeri 3 Demak,
Edi Sugeng SH menambahkan penuturannya mengenai
fungsi

keberadaan

sebagai

peran

pemberi

pertimbangan yaitu sebagai berikut:
“Peran kami dalam kegiatan penyusunan hal tersebut
adalah sebagai pemberi pertimbangan dan masukan
serta diberi hak juga untuk merekomendasi dan semua
itu telah kami lakukan serta dari pihak sekolah
menerima masukan dari kami”. (Wawancara tanggal,23
Januari 2015.)

Berdasarkan

wawancara

dari

beberapa

nara

sumber mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan
komite SMA Negeri 3 Demak dalam perannya sebagai
pemberi pertimbangan (advisory) dapat didiskripsikan
sebagai

berikut

:

mengadakan

pendataan

dan

menganalisis kondisi sosial ekonomi keluarga peserta
didik dan sumber daya pendidikan di SMA 3 Demak.
Bersama-sama dengan Kepala Sekolah, dewan guru
dan

Kepala

pengembangan
tujuan,

Tata

Usaha

kurikulum,

kebijakan,

dan

menyusun

penyusunan

RAPBS,
visi,

kegiatan-kegiatan

misi,

sekolah

lainnya atau program-program yang direncanakan SMA
3 Demak. Hasil pendataan dan analisis digunakan
sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam
kegiatan-kegiatan tersebut.
Diskripsi hambatan dalam merealisasikan peran
dan fungsi komite SMA Negeri 3 Demak sebagai
pemberi pertimbangan (advisory) berikut penuturan
dari Ketua Komite sekolah SMA Negeri 3 Demak,Edi
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Sugeng SH mengenai hambatan yang dihadapi dalam
merealisasikan

program

kerjanya

sebagai

pemberi

pertimbangan,
“ya .....tentunya ada sedikit hambatan bagi kami yaitu
keterbatasan waktu apabila pengambilan data kondisi
ekonomi orang tua siswa secara keseluruhan harus
saya servei sendiri, memang sih....hasilnya akan lebih
valid, tapi menurut hemat saya maka saya mengambil
data yang dimiliki sekolah”. (Wawancara tanggal,23
Januari 2015 ).

Sesuai wawancara tersebut dapat didiskripsikan
bahwa, dalam merealisasikan peran dan fungsi sebagai
pemberi pertimbangan (advisory), Komite SMA Negeri 3
Demak menghadapai hambatan yaitu tidak dapat
melakukan

pengambilan

data

sendiri

dikarenakan

belum dapat meluangkan waktu untuk bekerja sebagai
komite sekolah. Hambatan tersebut dapat ditangani
dan diselasaikan dengan

mengambil data-data yang

dimiliki sekolah. Dengan demikian Komite SMA Negeri
3 Demak telah mampu menyelesaikan hambatan yang
dihadapi

dalam

merealisasikan

peran

dan

fungsi

sebagai pemberi pertimbangan (advisory).
4.1.4.2 Pendukung (supporting )
Diskripsi proses merealisasikan peran dan fungsi
komite SMA Negeri 3 Demak sebagai pendukung
(supporting) yang berfungsi sebagai pendorong orang
tua

dan

masyarakat

untuk

berpartisipasi

dalam

pendidikan, berikut penuturan dari beberapa nara
sumber mengenai bentuk kegiatan yang dilakukan
Komite
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Sekolah

SMA

Negeri

3

Demak

dalam

merealisasikan program kerjanya sebagai pendorong
orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pendidikan: Penuturan dari Kepala Sekolah SMA Negeri
3 Demak, Drs. Sunarno Utomo M.Si sebagai berikut:
“Mengadakan dan memimpin rapat pleno setahun
sekali
pada tahun pelajaran baru, mengadakan
pertemuan dengan orang tua siswa kelas XII dalam
rangka menghadapai ujian, mencarikan bantuan dana
untuk biaya pembebasan uang sekolah bagi siswa yang
berasal dari keluarga tidak mampu, melakukan
pendekatan kepada orangtua dan masyarakat yang
dipandang mampu untuk dapat menjadi narasumber
dalam kegiatan intrakurikuler bagi siswa, memberikan
dukungan untuk pemeriksaan kesehatan para siswa,
mendukung sekolah dalam rangka pencegahan dan
memberantas penyebarluasan narkoba di sekolah,
mendukung sekolah dalam pelaksanaan kegiatan
ekstrakurikuler para siswa”. (Wawancara tanggal24
Januari 2015.)

Penuturan dari Ketua Komite Sekolah SMA Negeri
3 Demak, Edi Sugeng SH yaitu sebagai berikut:
“kepada orang tua siswa, masyarakat, instansi yang
kami
pandang mampu untuk dapat
menjadi
narasumber
dalam
kegiatan
intrakurikuler,
mendukung kegiatan pemeriksaan kesehatan para
siswa, pencegahan dan memberantas narkoba di
sekolah,
mendukung
pelaksanaan
kegiatan
ekstrakurikuler di sekolah diantaranya kami bekerja
sama dengan pihak kepolisian, PMI,
dan Dinas
Sosial.Kami bersama sekolah mengundang orang tua
siswa dalam kegiatan tahunan yaitu rapat pleno.dan
kami mengundang wali murid yang taraf ekonominya
tergolong menengah keatas serta masyarakat sekitar
untuk mengadakan pertemuan dalam rangka mencari
orang tua asuh dalam rangka pembebasan uang
sekolah bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak
mampu, mengadakan pendekatan.(wawancara,tanggal
23 Januari 2015)
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Penuturan dari orang tua siswa SMA Negeri 3 Demak,
“ya...pernah beberapa kali saya dan orang tua siswa
lainnya mendapat undangan rapat atau pertemuan
dengan komite, khususnya pada rapat pleno,untuk
acara yang lainnya juga pernah yaitu diundang untuk
dijadikan orang tua asuh, dan pada waktu itu juga
mengundang orang tua siswa yang berprofesi polisi
untuk dijadikan narasumber tentang narkoba”. (Wawan
cara tanggal,25 Januari 2015 )

Diskripsi

hambatan

yang

dihadapi

Sekolah SMA Negeri 3 Demak dalam

Komite

merealisasikan

peran dan fungsi komite sebagai pendorong orang tua
dan

masyarakat

untuk

berpartisipasi

dalam

pendidikan, berikut penuturan dari beberapa nara
sumber; Menurut Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Demak
adalah sebagai berikut :
“hambatannya adalah sulit untuk menghadirkan beliau-beliau
yang diundang dengan berbagai alasan” (Wawancara tanggal 24
januari 2015.)

Menurut Komite Sekolah SMA Negeri 3 Demak adalah
sebagai berikut :
“sulit mencari momen untuk dapat menghadirkan
orang-orang yang diundang secara bersama-sama,
termasuk anggota komite yang lainpun juga sama”
(Wawancara tanggal,23 Januari 2015)

Diskripsi proses merealisasikan peran dan fungsi
komite SMA Negeri 3 Demak sebagai pendukung
(supporting) dan berfungsi sebagai penggalang dana
masyarakat

dalam

rangka

pembiayaan

penyelenggaraan pendidikan , berikut penuturan dari
beberapa nara sumber mengenai bentuk kegiatan yang
dilakukan Komite Sekolah SMA Negeri 3 Demak dalam
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merealisasikan program kerjanya sebagai penggalang
dana

masyarakat

dalam

penyelenggaraan pendidikan:

rangka

pembiayaan

Penuturan dari Kepala

Sekolah SMA Negeri 3 Demak adalah sebagai berikut :
“Bentuk usahanya adalah memverifikasi RAPBS
yang kami ajukan dan mengesahannya setelah
proses verifikasi dalam rapat pleno Komite Sekolah,
memberi memotivasi masyarakat khususnya orang
tua siswa agar komitmen terhadap hasil rapat pleno
demi peningkatan mutu pendidikan di SMAN 3
Demak,
membantu
sekolah
dalam
rangka
penggalangan dana masyarakat untuk pengumpulan
dana abadi’’. (Wawancara tangga,24 Januari 2015.)

Penuturan dari Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 3
Demak adalah sebagai berikut :
“kegiatan yang kami lakukan adalah RAPBS yang diajukan
sekolah kami verifikasi yang selanjutnya kami bawa ke dalam
rapat pleno, setelah mendapat persetujuan dari audens yang
selanjutnya kami tanda tangani sebagai bentuk pengesahan,
termasuk juga usaha –usaha saya yang sudah saya jelaskan tadi
”. (Wawancara tanggal,23 Januari 2015)

Diskripsi hambatan yang dihadapi komite SMA
Negeri

3

Demak

dalam

melaksanakan

fungsinya

sebagai penggalang dana masyarakat dalam rangka
pembiayaan

penyelenggaraan

pendidikan

,

berikut

penuturan dari Kepala sekolah SMA Negeri 3 Demak,
“ inilah hambatan yang saya anggap paling besar,
karena latar belakang pekerjaan orang tua siswa
banyak yang menjadi buruh, sehingga konsensus
sistem pembayaran yang telah disepakati pada
rapat pleno belum seluruhnya dapat terealisasi,
banyak yang molor pembayarannya”. (Wawancara
tanggal,24 Januari 2015)
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Diskripsi proses merealisasikan peran dan fungsi
komite SMA Negeri 3 Demak sebagai pendukung
(supporting)
tumbuhnya

dan

berfungsi

perhatian

dan

sebagai

pendorong

komitmen

masyarakat

terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu,
berikut

penuturan

dari

beberapa

nara

sumber

mengenai bentuk kegiatan yang dilakukan Komite
Sekolah SMA Negeri 3 Demak dalam merealisasikan
program
perhatian

kerjanya
dan

sebagai
komitmen

pendorong
masyarakat

tumbuhnya
terhadap

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu:Penuturan
dari Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Demak:
“Usaha yang dilakukan komite adalah merencanakan
dan melaksanakan konsep subsidi silang dalam
penarikan iuran dari orangtua siswa, merencanakan
dan melaksanakan kegiatan inovatif dengan tujuan
meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat,
misalnya pentas seni dan hiburan untuk sekolah dan
masyarakat, mengikuti pameran inovasi baik tingkat
sekolah, kabupaten,maupun provinsi. Berkolaborasi
dan
membantu
sekolah
dalam
menciptakan
hubungan dan kerjasama antara sekolah dengan
orangtua dan masyarakat”. (Wawancara tanggal,24
Januari 2015)

Penuturan dari Ketua Komite SMA Negeri 3 Demak:
“melaksanakan konsep subsidi silang agar siswa dari
keluarga kurang mampu tetap dapat bersekolah yaitu
tadi dengan mencarikan orang tua asuh, pada HUT
SMA Negeri 3 Demak mengadakan pentas seni dari
siswa serta mengundang hiburan dari luar, bazar dan
pameran
inovatif pendidikan yang melibatkan
siswa,orang tua siswa, alumni dan sponsor,
mengadakan investasi bola voli antar pelajar tingkat
SLTP se kabupaten Demak, mengadakan lomba
bidang studi sains dan bahasa dengan harapan pada
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waktu PPDB mendapatkan siswa prestasi yang kelak
akan meningkatkan mutu pendidikan di SMA ini ”.
(Wawancara tanggal, 23 Januari 2015)

Penuturan dari Pengawas Pendidikan SMA :
“Sesuai pengamatan dan pemantauan saya, SMA N 3 Demak
selalu aktif berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang
diselenggarakan kabupaten Demak, baik itu bentuk lomba
akademik, olahraga maupun sosial, yang pasti kegiatan-kegiatan
itu mendapat dukungan dari komite sekolah” (Wawancara
tanggal25 Januari 2015)

Diskripsi hambatan yang dihadapi komite SMA
Negeri 3 Demak dalam merealisasikan peran dan
fungsinya sebagai pendorong tumbuhnya perhatian dan
komitmen

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pendidikan yang bermutu, berikut penuturan dari
beberapa nara sumber mengenai hambatan-hambatan
dalam

merealisasikan

pendorong

tumbuhnya

program
perhatian

kerjanya
dan

sebagai
komitmen

masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang
bermutu, berikut penuturan dari Kepala sekolah SMA
Negeri 3 Demak,
“ya...terus terang saja.....kami dan komite masih
belum dapat menjalin kerja sama dengan dunia usaha
maksudnya industri-industri yang ada di sekitar
sekolah ini belum dapat mengakui lulusan sekolah ini
memiliki ketrampilan kerja yang mereka butuhkan,
ya...
maklumlah...kita
ini
kan
SMA
yang
diproyeksikan melanjutkan pendidikan ke perguruan
tinggi, bukan SMK yang diproyeksikan untuk
bekerja”. (Wawancara tanggal,23 Januari 2015.)
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4.1.4.3. Pengontrol (controlling)
Diskripsi proses merealisasikan peran dan fungsi
komite SMA Negeri 3 Demak sebagai
(controlling) dalam fungsi pelaksana
pengawasan

terhadap

Pengontrol

evaluasi dan

kebijakan,

program,

penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan berikut
penuturan

dari

beberapa

nara

sumber

mengenai

bentuk kegiatan yang dilakukan Komite Sekolah SMA
Negeri

3

Demak

dalam

merealisasikan

program

kerjanya sebagai pelaksana evaluasi dan pengawasan
terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan
keluaran pendidikan.

Penuturan dari ketua komite

SMA Negeri 3 Demak,
“ ya kami melaksanakan ”...“Mengadakan pertemuan
antara kepala sekolah, dewan guru,TU, mengadakan
kunjungan atau silaturahmi ke sekolah, ketika
program BOS dimulai, pemantauan dan pengawasan
kami tingkat karena program itu kami ikut
bertanggung
jawab
dalam
pelaksanaannya
”.
(Wawancara tanggal,23 Januari 2015)

Penuturan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Demak,
“ ya melakukan”...“Bentuk kegiatan tidak seperti
kegiatan yang dilakukan seorang MONEV melainkan
hanya sekedar mengadakan rapat atau pertemuan
setiap bulan sekali, dan mungkin bersifat insidental
dengan kami dan dewan guru ketika ada keg iatan
yang perlu dimusyawarahkan dan dilaporkan,
mengadakan kunjungan atau silaturahmi ke
sekolah, atau dengan dewan guru di sekolah,
meminta penjelasan dan keterangan kepada kami
tentang hasil belajar siswa atau hasil pelaksanaan
suatu program, bekerjasama dengan sekolah kami
dalam
kegiatan
penelusuran
para
alumni”.
(Wawancara tanggal,24 Januari 2015)
76

Penuturan dari Pengawas Pendidikan

SMA

kabupaten Demak,
“sudah barang tentu mereka bekerja, karena setiap
pelaporan harus mendapat persetujuan dari komite,
dengan demikian mereka telah melaksanakan kontrol
dan pengawasan.” (Wawancara tanggal,25 Januari
2015)

Diskripsi hambatan dalam merealisasikan peran
dan fungsi komite SMA Negeri 3 Demak sebagai
Pengontrol

(controlling)

dalam

fungsi

pelaksana

evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program,
penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan berikut
penuturan dari komite SMA Negeri 3 Demak,
“Hambatan kami selaku komite dalam hal ini adalah
masalah waktu lagi, karena kami juga memiliki
pekerjaan masing-masing, sehingga belum bisa
mengontrol kegiatan-kegiatan sekolah setiap hari,
walaupun kami sudah difasilitasi sekolah berupa
gedung atau ruangan beserta kelengkapannya”.
(Wawancara tanggal,23 Januari 2015)

4.1.4.4. Mediator
Diskripsi proses merealisasikan peran dan fungsi
komite SMA Negeri 3 Demak sebagai mediator yang
berfungsi penjalinan kerjasama dengan masyarakat
berikut

penuturan

dari

beberapa

nara

sumber

mengenai bentuk kegiatan yang dilakukan Komite
Sekolah SMA Negeri 3 Demak dalam merealisasikan
program kerjanya sebagai penjalin kerjasama dengan
masyarakat,

Penuturan dari ketua komite SMA

Negeri 3 Demak,
“Yang kami lakukan ya seperti tadi toh....yang intinya
saya sebagai penyambung, membina hubungan dan
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kerjasama dengan stakeholder pendidikan di sekolah
ini, menjalin kerjasama dunia usaha,dan lembaga
lain”. (Wawancara tanggal,23 Januari 2015)

Penuturan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Demak,
“Ya melakukan walaupun baru sedikit yang mereka
dapatkan khususnya dengan dunia usaha atau
industri, saya rasa perlu terobosan lagi, memang saya
melihat bapak-bapak komite usahanya sudah gigih
untuk membina hubungan dan kerjasama yang
harmonis dengan seluruh stakeholder pendidikan,
untuk
memajukan
sekolah
ini”
(Wawancara
tanggal,24 januari 2015)

Diskripsi hambatan yang dihadapai komite SMA
Negeri 3 Demak dalam merealisasikan peran dan fungsi
komite SMA Negeri 3 Demak sebagai mediator yang
berfungsi penjalinan kerjasama dengan masyarakat
berikut penuturan dari Komite Sekolah SMA Negeri 3
Demak,
“masih sulit untuk menerobos kerjasama dengan
dunia usaha atau industri” (Wawancara tanggal,23
Januari 2015)

Diskripsi proses merealisasikan peran dan fungsi
komite SMA Negeri 3 Demak sebagai mediator yang
berfungsi penampung dan penganalisis aspirasi, ide,
tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang
diajukan oleh masyarakat, berikut penuturan dari
beberapa nara sumber mengenai bentuk kegiatan yang
dilakukan Komite Sekolah SMA Negeri 3 Demak dalam
merealisasikan

program

kerjanya

sebagai

sebagai

penampung dan penganalisis aspirasi, ide, tuntutan,
dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh
masyarakat: Penuturan dari ketua komite SMA Negeri 3
Demak,
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“yang kami lakukan selama ini dengan cara
menyebarkan kuesioner kepada orang tua siswa,
bapak ibu guru sekolah ini serta masyarakat sekitar,
yang hasilnya selanjutnya kami amati, serta hasil
pengamatannya kami jadikan bahan masukan”..
(Wawancara tanggal,23 januari 2015)

Penuturan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Demak,
“ya melakukan”.... “Menyebarkan kuesioner untuk
memperoleh masukan, saran, dan ide kreatif dari
masyarakat,

menyampaikan laporan kepada kami

secara tertulis, tentang hasil pengamatannya terhadap
sekolah”. (Wawancara tanggal,24 Januari 2015)

Diskripsi hambatan yang dihadapi yang komite
SMA Negeri 3 Demak dalam merealisasikan peran dan
fungsi komite SMA Negeri 3 Demak sebagai mediator
yang berfungsi penampung dan penganalisis aspirasi,
ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan
yang diajukan oleh masyarakat, berikut penuturan dari
beberapa nara sumber,Menurut keterangan komite
SMA Negeri 3 Demak.
“ya keterbatasan
Januari 2015)

waktu”

(Wawancara

tanggal,

23

Menurut keterangan Kepala Sekolah SMA
Negeri 3 Demak,
“masyarakat masih enggan untuk memberikan aspirasinya”
(Wawancara tanggal,24 Januari 2015 )

Berdasarkan

hasil

pembahasan

dapat

disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki sekolah
sangat potensial dikembangkan dan mendukung dalam
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pelaksanaan program kerja

Komite di SMA Negeri 3

Demak.
4.1.5. Produk program kerja komite sekolah dalam
peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri
3 Demak
Product evaluation (Evaluasi produk) ialah untuk
melayani daur ulang suatu keputusan dalam program.
Dari evaluasi produk diharapkan dapat membantu
pimpinan proyek dalam mengambil suatu keputusan
terkait

program

yang

sedang

terlaksana,

apakah

program tersebut dilanjutkan, berakhir, ataukah ada
keputusan

lainnya.

Keputusan

ini

juga

dapat

membantu untuk membuat keputusan selanjutnya,
baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa
yang dilakukan setelah program itu berjalan. Evaluasi
produk diarahkan pada hal-hal yang

menunjukkan

perubahan yang terjadi pada masukan mentah.
Evaluasi produk dalam penelitian ini bertujuan
untuk

mendiskripsikan

ketercapaian

proses

merealisasikan peran dan fungsi komite SMA Negeri 3
Demak

sebagai

pemberi

pertimbangan

(advisory),

pendukung (supporting ), pengontrol (controlling), dan
mediator.
4.1.5.1. Pemberi pertimbangan (advisory)
Diskripsi hasil proses merealisasikan peran dan
fungsi komite SMA Negeri 3 Demak sebagai pemberi
pertimbangan

(advisory)

berikut

penuturan

dari

beberapa nara sumber mengenai hasil kegiatan yang
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dilakukan Komite Sekolah SMA Negeri 3 Demak dalam
merealisasikan
pertimbangan:

program

kerjanya

sebagai

pemberi

Penuturan dari Kepala Sekolah SMA

Negeri 3 Demak,
“ya hasilnya baik...meskipun cara memperoleh
data-data hanya meminta dari sekolahan, yang
kemudian mereka analisis ternyata masukan dan
pertimbangan mereka dapat kami terima serta
dapat saya gunakan sebagai bahan masukan ke
Dinas
pendidikan
kabupaten”
(Wawancara
tanggal,24 Januari 2015)

Penuturan dari Ketua Komite SMA Negeri 3 Demak,
“Hasilnya baik, karena usulan serta masukan dari
kami mendapat respon dan bisa diterima pihak
sekolah” (Wawancara tanggal,23 januari 2015.)

4.1.5.2. Pendukung (supporting )
Diskripsi hasil merealisasikan peran dan fungsi
komite SMA Negeri 3 Demak sebagai pendukung
(supporting) yang berfungsi sebagai pendorong orang
tua

dan

masyarakat

untuk

berpartisipasi

dalam

pendidikan, berikut penuturan dari beberapa nara
sumber mengenai hasil kegiatan yang dilakukan Komite
Sekolah SMA Negeri 3 Demak dalam merealisasikan
program kerjanya sebagai pendorong orang tua dan
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan.
Penuturan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Demak:
“saya kira usahanya sudah optimal, namun hasilnya
kurang optimal, misalnya target untuk mendapatkan
orang tua asuh belum dapat terpenuhi, orang-orang
yang diundang banyak yang tidak hadir”. (Wawancara
tanggal,24 Januari 2015.)
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Penuturan dari Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 3
Demak yaitu sebagai berikut:
“ya....hasilnya belum optimal, belum sesuai apa yang
kami
harapkan,padahal
kami
sudah
berusaha
semaksimal mungkin”. (Wawancara tanggal,223 januari
2015)

Penuturan dari orang tua siswa SMA Negeri 3
Demak,
“ya...menurut saya belum berhasil, sepengetahuan
saya orang-orang yang diundang yang hadir hanya
segelintir saja kecuali kalau pada rapat pleno itu
banyak yang hadir”. (Wawancara tanggal,25 januari
2015.)

Diskripsi hasil merealisasikan peran dan fungsi
komite SMA Negeri 3 Demak sebagai pendukung
(supporting) dan berfungsi sebagai penggalang dana
masyarakat

dalam

rangka

pembiayaan

penyelenggaraan pendidikan , berikut penuturan dari
beberapa nara sumber mengenai hasil kegiatan yang
dilakukan Komite Sekolah SMA Negeri 3 Demak dalam
merealisasikan program kerjanya sebagai berikut :
“kesepakatan berhasil, tapi praktek kesepakatan
kurang berhasil”.
(Wawancara tanggal.,23 Januari
2015)

Penggalang
pembiayaan

dana

masyarakat

penyelenggaraan

dalam

rangka

pendidikan:Penuturan

dari Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Demak adalah
sebagai berikut :
“cara memberi motivasi
cukup berhasil,nyatanya
diperoleh kesepakatan...”SETUJU” , namun dalam
prakteknya komitmen masyarakat khususnya orang
tua siswa masih rendah’’. (Wawancara tanggal,24
Januari 2015.)
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Penuturan dari Ketua Komite Sekolah SMA Negeri
3 Demak adalah sebagai berikut: Diskripsi hasil
merealisasikan peran dan fungsi komite SMA Negeri 3
Demak sebagai pendukung (supporting) dan berfungsi
sebagai

pendorong

komitmen

tumbuhnya

masyarakat

terhadap

perhatian

dan

penyelenggaraan

pendidikan yang bermutu, berikut penuturan dari
beberapa nara sumber mengenai hasil

kegiatan yang

dilakukan Komite Sekolah SMA Negeri 3 Demak dalam
merealisasikan program kerjanya sebagai pendorong
tumbuhnya

perhatian

dan

komitmen

masyarakat

terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu::
Penuturan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Demak:
“Kalau konsep subsidi silang hasilnya kurang optimal,
tapi kalau dalam hal ta’aruf hasilnya optimal”.
(Wawancara tanggal...)

Penuturan dari Ketua Komite SMA Negeri 3 Demak:
“perolehan orang tua asuh belum sesuai target,
pentas dan hiburan berhasil. (Wawancara tanggal...)

Penuturan dari Pengawas Pendidikan SMA :
“kalau berdasarkan perolehan kejuaraan-kejuaraan
yang diperoleh saya katakan berhasil” (Wawancara
tanggal,25 januari 2015)

4.1.5.3. Pengontrol (controlling)
Diskripsi hasil merealisasikan peran dan fungsi
komite SMA Negeri 3 Demak sebagai
(controlling) dalam fungsi pelaksana
pengawasan

terhadap

kebijakan,

Pengontrol

evaluasi dan
program,

penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan berikut
penuturan dari beberapa nara sumber mengenai hasil
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kegiatan yang dilakukan Komite Sekolah SMA Negeri 3
Demak dalam merealisasikan program kerjanya sebagai
pelaksana

evaluasi

dan

pengawasan

terhadap

kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran
pendidikan. Penuturan dari ketua komite SMA Negeri 3
Demak,
“ Walau kami belum dapat melaksanakan setiap hari,
hasilnya sangat positif, dapat menghilangkan kesan
kami seperti LSM, keakraban dengan pihak sekolah
dapat terjalin dengan baik”. (Wawancara tanggal,23
januari 2015)

Penuturan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Demak,
“ hasilnya baik, dapat terjalin kerjasama, dan saya
rasa hasil akan lebih baik lagi bila dari komite setiap
hari ada yang datang ke sekolahan padahal itu
sudah kami sediakan ruangan khusus untuknya,
sayang jarang di tempati”. (Wawancara tanggal.24
Januari 2015 )

4.1.5.4. Mediator
Diskripsi hasil merealisasikan peran dan fungsi
komite SMA Negeri 3 Demak sebagai mediator yang
berfungsi penjalinan kerjasama dengan masyarakat
berikut
mengenai

penuturan
hasil

dari

kegiatan

beberapa
yang

nara

dilakukan

sumber
Komite

Sekolah SMA Negeri 3 Demak dalam merealisasikan
program kerjanya sebagai penjalin kerjasama dengan
masyarakat.Penuturan dari ketua komite SMA Negeri 3
Demak,
“belum
semua
dapat
kami
lakukan
sesuai
rencana,saya akui
sangat sulit untuk menjalin
kerjasama dengan masyarakat, khususnya dengan
dunia usaha, bahkan mereka merasa tidak
butuh”.(wawancara tanggal,23 Januari 2015 ).
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Penuturan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Demak,
“hasilnya kurang optimal...ya itu tadi
sedikit”.(wawancara tanggal,24 Januari 2015)

baru

Diskripsi hasil merealisasikan peran dan fungsi
komite SMA Negeri 3 Demak sebagai mediator yang
berfungsi penampung dan penganalisis aspirasi, ide,
tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang
diajukan oleh masyarakat, berikut penuturan dari
beberapa nara sumber mengenai hasil kegiatan yang
dilakukan Komite Sekolah SMA Negeri 3 Demak dalam
merealisasikan

program

kerjanya

sebagai

sebagai

penampung dan penganalisis aspirasi, ide, tuntutan,
dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh
masyarakat. Penuturan dari ketua komite SMA Negeri 3
Demak,
“ya saya katakan lebih berhasil lagi bila dilakukan
dengan
cara
wawancara,
sedangkan
dengan
kuesioner, data yang kami peroleh kurang valid,
karenaresponden banyak yang memberi keterangan
asal centang ”.(wawancara tanggal ,23 Januari 2015)

Penuturan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 3
Demak,
“kurang maksimal ,karena data yang didapat
sebagian besar tidak sesuai dengan realita
dilapangan “( wawancara tanggal 24 Januari 2015)
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4.2. PEMBAHASAN
4.2.1. Konteks program kerja komite SMA Negeri 3
Demak
Era otonomi Satuan Pendidikan SMA Negeri 3
Demak memiliki peluang untuk meningkatkan mutu
pelayanan pendidikan, apabila peranan komite sekolah
sebagai salah satu stakeholder dapat menunjukkan
kinerjanya sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003
pasal 56.

Jika Komite Sekolah SMA Negeri 3 Demak

sudah dapat melaksanakan keempat perannya itu
dengan baik, maka diasumsikan bahwa Komite Sekolah
tersebut dapat memberikan dampak terhadap mutu
pendidikan di SMA Negeri 3 Demak.
Tujuan

evaluasi

konteks

adalah

untuk

mengumpulkan dan menganalisis faktor-faktor yang
melatarbelakangi

kinerja

komite

SMA

Negeri

3

Kabupaten Demak. Secara garis besar menurut teori,
faktor

yang

mempengaruhi

kenerja

adalah

faktor

kemampuan (ability) dan faktor motivasi
a. Kemampuan
Faktor kemampuan

terdiri

dari

kemampuan

potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan).
Sesuai hasil penelitian bahwa sumber daya
manusia komite SMA Negeri 3 Demak dari 9
orang anggota, 7 orang berijazah sarjana, 2 orang
berijasah SMA. Dengan kondisi tersebut secara
potensial dan realita kemampuan, komite SMA
Negeri

3

Demak

melaksanakan
komite
86

mempunyai

peran

sekolah.

Oleh

dan

kemampuan

fungsinya

karena

itu

sebagai
struktur

organisasi komite sekolah SMA Negeri 3 Demak
perlu menempatkan posisi tugas yang sesuai
dengan keahliannya.

b. Motivasi
Faktor motivasi terbentuk dari sikap (attiude)
seorang pegawai dalam menghadapi situasi (situasion)
kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan
diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja.
Sikap

mental

mendorong

merupakan

seseorang

kondisi

untuk

mental

berusaha

yang

mencapai

potensi kerja. Untuk mendapatkan motivasi kerja
dalam organisasi membutuhkan pengelolaan sumber
daya

manusia

yang

meliputi

aspek

kompensasi,

imbalan, promosi, dan lain-lainnya. Ada tiga model
untuk

mendapatkan

motivasi

kerja

yaitu

model

tradisional, model hubungan manusia dan model
sumberdaya

manusia.

Model

tradisional

mengemukakan bahwa untuk memotivasi manusia
agar bekerja meningkat dilakukan dengan sistem
memberikan
hubungan

insentif

manusia

(uang

atau

mengemukakan

barang).

Model

bahwa

untuk

memotivasi manusia agar bekerja meningkat dilakukan
dengan mengakui kebutuhan sosial manusia dengan
membuat

mereka

berguna

dan

penting.

Model

sumberdaya manusia mengemukakan bahwa manusia
dimotivasi oleh banyak faktor bukan hanya uang atau
barang ataupun keinginan akan kepuasan tetapi juga
kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan, berarti
kecenderungan memperoleh kepuasan dari prestasi.
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Berdasarkan hasil penelitian bahwa keberadaan
komite sekolah SMA Negeri 3 Demak menimbulkan
kesan dan pandangan yang amat negatif dari orang tua
siswa, masyarakat dan sekolah SMA Negeri 3 Demak.
Hal ini terjadi karena Komite SMAN 3 Demak yang telah
terbentuk belum dapat bekerja sesuai peran dan fungsi
sebagai Komite Sekolah seperti yang mereka harapkan.
Selain itu Komite SMAN 3 Demak yang telah terbentuk
belum memahami tugas dan kewajiban sebagai komite
sekolah, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang.
Walaupun demikian kesan–kesan buruk tersebut justru
menjadi motivasi komite sekolah SMA Negeri 3 Demak
untuk

berkinerja

melaksanakan

tugas

dan

kewajibannya sebagai komite sekolah.
Dengan demikian motivasi kerja komite sekolah
SMA Negeri 3 Demak

sesuai dengan teori model

motivasi hubungan manusia dan sumberdaya manusia,
tetapi tidak sesuai dengan teori model tradisional.
Sesuai dengan model hubungan manusia karena
timbulnya

kesan-kesan

keberadaannya

tidak

buruk

berguna

dan

menandakan
tidak

penting,

sehingga memunculkan motivasi untuk memperbaiki
kesan-kesan buruk tersebut dengan melakukan kinerja
yang lebih baik.
Sesuai

dengan

model

sumberdaya

manusia

karena timbulnya kesan-kesan buruk menandakan
pencapaian hasil atau prestasi kerjanya belum dapat
memuaskan, sehingga memunculkan motivasi untuk
menghilangkan

kesan-kesan buruk tersebut dengan

melakukan kinerja yang lebih baik.
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Belum sesuai dengan model tradisional karena
komite sekolah SMA Negeri 3 Demak tidak mendapat
insentif

dari

sekolah,

walaupun

demikian

komite

sekolah SMA Negeri 3 Demak tetap bersedia untuk
bekerja.
Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat
disimpulkan bahwa keinginan untuk menunujukkan
keberadaan komite sekolah sangat berguna dan sangat
penting, serta keinginan untuk menunjukkan prestasi
kerjanya yang memuaskan, merupakan faktor yang
memotivasi komite SMA Negeri 3 Kabupaten Demak
untuk berkinerja.
Menurut teori ada tiga hal yang dipandang dapat
mempengaruhi

komitmen

organisasi,

yaitu

rasa

memiliki terhadap organisasi, rasa senang terhadap
pekerjaan,

dan

kepercayaan

pada

organisasi.

Karakteristik keluarga, faktor harapan pengembangan
karir, lingkungan kerja, dan gaji/tunjangan juga turut
mempengaruhi komitmen terhadap organisasi.
Berkaitan dengan hal di atas, ada tiga kunci
sikap yang harus ada, yaitu kepuasan kerja, motivasi
kerja, dan identifikasi organisasi. Kepuasan kerja
diidentifikasikan sebagai sikap yang dimiliki seseorang
terhadap pekerjaan dan tempat kerjanya, baik secara
positif maupun secara negatif. Identifikasi organisasi
terdiri dari tiga unsur yang saling terkait, yaitu
perasaan, menerima tujuan dan nilai-nilai organisasi,
rasa memiliki dan keinginan untuk mempertahankan
keanggotaan organisasi. Ketiga unsur ini sering disebut
sebagai komitmen organisasi. Sikap-sikap ini dapat
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memunculkan
organisasi.

perilaku

Kepuasan

yang

kerja

menguntungkan

menyebabkan

perilaku

keanggotaan, motivasi kerja menyebabkan perilaku
tugas/kerja

dan

memunculkan

identifikasi

organizational

organisasi
citizenship

dapat

behavior.

Identifikasi organisasi juga mempunyai kontribusi pada
dua perilaku lainnya.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa komite SMA
Negeri 3 Demak belum komitmen melaksanakan tugas
dan tanggungjawabnya sesuai peran dan fungsinya
sebagai komite sekolah. Komitmen komite SMA Negeri 3
Demak

yang

mereka

rendah

lebih

pekerjaannya

tersebut

disebabkan

mementingkan
yang

karena

tanggungjawab

dipakai

sebagai

mata

pencahariannya atau sumber penghasilan, daripada
tanggungjawabnya sebagai komite sekolah yang tidak
mendapat

kesejahteraan

dari

sekolah.

Dengan

demikian belum adanya gaji/tunjangan mempengaruhi
rendahnya komitmen komite SMA Negeri 3 Demak
untuk

berkinerja.

Dalam

tiap

organisasi

dimana

didalamnya terdiri dari manusia, akan selalu ada
persaingan

dimana

individu/kelompok

manusia

kecil

kepentingan

yang

kepentingan

organisasi.

persaingan

apakah

kebutuhan

dan

individu)

terkadang
Dari

(sebagai
mempunyai

berbenturan
hal

penekanan
kesejahteraan

dengan

tersebut
lebih

terjadi

terhadap

manusia

atau

pengembangan dan produktivitas organisasi.
Selain itu komitmen komite SMA Negeri 3 Demak
yang rendah tersebut juga disebabkan keterpaksaan
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untuk menjadi komite sekolah, sehingga menimbulkan
persepsi

bahwa

keberadaannya

hanya

untuk

kebutuhan sekolah, sedangkan mereka merasa tidak
membutuhkan. Dengan demikian sikap rasa memiliki
terhadap organisasi belum dimiliki oleh komite SMA
Negeri 3 Demak, sehingga menimbulkan komitmen
yang rendah. Selain itu juga

komitmen komite SMA

Negeri 3 Demak yang rendah disebabkan tidak adanya
evaluasi, penghargaan dan sanksi

terhadap kinerja

mereka, sebagai bentuk pertanggungjawaban tindakan.
Dengan demikian identifikasi organisasi terdiri dari tiga
unsur yang saling terkait, yaitu perasaan, menerima
tujuan

dan

nilai-nilai

organisasi

belum

diperoleh

komite SMA Negeri 3 Demak. Hal tersebut dapat
menimbulkan lunturnya komitmen untuk berkinerja.
Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat
disimpulkan bahwa faktor

yang menimbulkan belum

tumbuhnya komitmen komite SMA Negeri 3 Demak
untuk bekerja
memiliki

adalah

terhadap

gaji/tunjangan,

serta

belum tumbuhnya sikap rasa
organisasi,
belum

belum

adanya

adanya

identifikasi

organisasi khususnya pada nilai-nilai organisasi.
Sesuai hasil pembahasan pada faktor motivasi
dan komitmen dapat tarik kesimpulan bahwa kinerja
SMA Negeri 3 Kabupaten Demak bertujuan untuk
menunujukkan prestasi kerja yang memuaskan serta
keberadaan komite sekolah sangat berguna dan sangat
dibutuhkan

yang

ditempuh

dengan

cara

menumbuhkan sikap rasa memiliki tanggungjawab,
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pemberian gaji atau tunjangan, serta mengadakan
evaluasi.
4.2.2 Input program kerja komite sekolah SMA
Negeri 3 Demak
Manajemen sebagai suatu proses tertentu, yang
terdiri dari kegiatan-kegiatan merencanakan (planning),
mengorganisasikan

(organizing),

melaksanakan

(actuating), dan mengendalikan (controlling) manusia
dan

sumberdaya

lainnya,

yang

kesemuanya

itu

dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuantujuan

organisasi.

Pemberdayaan

sumber

daya

manusia menjadi suatu hal yang sangat signifikan,
strategis dan komperhensif bagi setiap proses aktivitas
organisasi dalam mewujudkan kinerja sebagaimana
yang diharapkan. Pemberdayaan merupakan suatu
proses untuk menjadikan orang menjadi lebih berdaya
atau

lebih

fasilitas

berkemampuan

yang

menyelesaikan

mendukung
masalah

untuk
kinerja

yang

memanfaatkan
serta

dihadapi

dapat
dalam

pelaksanaan kerja, dengan cara mengoptimalkan fungsi
dan

kegunaan

fasilitas

yang

tersedia,

sehingga

menumbuhkan rasa tanggung jawab dengan bekerja
yang sebaik-baiknya. Kualitas SDM sangat ditentukan
oleh

dua

faktor

utama,

yaitu

pendidikan

dan

kesehatan. Kualitas sumber daya manusia, salah
satunya ditentukan oleh faktor pendidikan. Sehingga
faktor pendidikan mempunyai peranan yang sangat
penting dan strategis dalam menentukan kemajuan dan
keberhasilan suatu kerja.
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Hasil penelitian pada sumber daya manusia
bahwa SMA Negeri 3 Demak telah memiliki organisasi
komite sekolah,semenjak organisasi BP3 dinyatakan
tidak

berlaku

atau

dibubarkan.

Proses

pembentukannya sesuai dengan prosedur atau acuan
dari pemerintah,kepengurusan dan keanggotaan komite
sekolah SMA Negeri 3 Demak hampir sama dengan
kepengurusan

dan

keanggotaan

BP3

sebelum

dibubarkan, dengan menambahkan dua orang anggota.
Kepengurusan dan keanggotaan komite sekolah di SMA
Negeri 3 Demak telah memenuhi syarat kualifikasi dan
sangat potensial untuk dapat melaksanakan peran dan
fungsinya sebagai komite sekolah.
Berdasarkan hasil penelitian pada daya dukung
bahwa fasilitas organisasi yang berupa prasarana fisik
kantor, adminitrasi dan keuangan, serta data dan
dokumen yang disediakan sekolah sangat mendukung
program kerja komite sekolah SMA Negeri 3
untuk

dapat

melaksanakan

peran

dan

Demak

fungsinya

sebagai komite sekolah. Prasarana fisik kantor terdiri
dari ruang komite, meja kursi rapat, papan tulis dan
papan data. Administrasi dan keuangan terdiri dari
buku agenda dan fail surat keluar dan surat masuk,
daftar hadir rapat-rapat, seperti rapat pengurus dan
anggota, Notulen Rapat,

Buku Kas,

Rekening Bank

dan RAPBS. Data dan dokumen terdiri dari dokumen,
panduan umum, acuan operasional.
Berdasarkan

hasil

pembahasan

dapat

disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki Komite
di SMA Negeri 3

Demak yang berupa sumber daya
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manusia dan daya dukung yang berupa fasilitas
organisasi secara fisik sangat potensial dikembangkan
dan mendukung dalam pelaksanaan program kerja
Komite di SMA Negeri 3 Demak
4.2.3 Proses program kerja komite sekolah SMA
Negeri 3 Demak
Kinerja adalah apa yang dapat dikerjakan oleh
seseorang

atau kelompok sesuai dengan tugas dan

fungsinya

atau

melakukan

suatu

kegiatan

dan

menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya
dengan hasil seperti yang diharapkan.
Process evaluation (evaluasi proses) dalam model
CIPP

diarahkan untuk mengetahui seberapa baik

kegiatan

yang

dilaksanakan,

apakah

program

terlaksana sesuai dengan rencana atau tidak. Evaluasi
proses

juga

memprediksi

digunakan
rancangan

untuk

mendeteksi

prosedur

atau

atau

rancangan

pelaksanaan selama tahap implementasi, menyediakan
informasi

untuk

keputusan

program

dan

sebagai

rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi.
Evaluasi proses dalam penelitian ini merupakan
upaya

mendiskripsikan

pelaksanaan

rancangan

prosedur yaitu proses merealisasikan peran dan fungsi
komite

SMA

pertimbangan

Negeri

3

(advisory),

Demak

sebagai

pendukung

pemberi

(supporting

),

pengontrol (controlling), dan mediator.
Berdasarkan

hasil

penelitian

bahwa

proses

merealisasikan peran dan fungsi komite SMA Negeri 3
Demak sebagai pemberi pertimbangan (advisory), yaitu
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mengadakan

pendataan

dan

menganalisis

kondisi

sosial ekonomi keluarga peserta didik dan sumber daya
pendidikan di SMA 3 Demak. Bersama-sama dengan
Kepala Sekolah, dewan guru dan Kepala Tata Usaha
menyusun

RAPBS,

pengembangan

kurikulum,

penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan kegiatankegiatan sekolah lainnya atau program-program yang
direncanakan SMA 3 Demak. Hasil pendataan dan
analisis

digunakan

pertimbangan

sebagai

dalam

bahan

masukan

kegiatan-kegiatan

dan

tersebut.

Dengan demikian peran dan fungsi komite sekolah
sebagai pemberi pertimbangan telah dilaksanakan oleh
komite SMA Negeri 3 Demak.
Hambatan yang dihadapi oleh Komite
Negeri 3 Demak dalam

SMA

merealisasikan peran dan

fungsi sebagai pemberi pertimbangan (advisory) adalah
keterbatasan waktu atau kesempatan dalam pendataan
kondisi ekonomi orang tua siswa secara keseluruhan.
Dengan demikian berarti Komite SMA Negeri 3 Demak
belum

mampu

menumbuhkan

komitmen

kerja.

Hambatan tersebut dapat ditangani dan diselasaikan
dengan

mengambil data-data yang dimiliki sekolah.

Dengan demikian Komite

SMA Negeri 3 Demak telah

mampu menyelesaikan hambatan yang dihadapi dalam
merealisasikan peran dan fungsi sebagai pemberi
pertimbangan (advisory).
Berdasarkan

hasil

penelitian

proses

merealisasikan peran dan fungsi komite SMA Negeri 3
Demak

sebagai

pendukung

(supporting),

yaitu

mengadakan dan memimpin rapat pleno, mengundang
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dan mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa
kelas XII dalam rangka menghadapai ujian, mencarikan
bantuan dana untuk biaya pembebasan uang sekolah
bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu,
melakukan

pendekatan

kepada

orangtua

dan

masyarakat yang dipandang mampu untuk dapat
menjadi orang tua asuh atau narasumber dalam
kegiatan

intrakurikuler

bagi

siswa,

memberikan

dukungan untuk pemeriksaan kesehatan para siswa,
mendukung sekolah dalam rangka pencegahan dan
memberantas
mendukung

penyebarluasan
sekolah

ekstrakurikuler

dalam

para

mengesahannya

siswa,

RAPBS,

narkoba

di

sekolah,

pelaksanaan

kegiatan

memverifikasi

memotivasi

dan

masyarakat

khususnya orang tua siswa agar komitmen terhadap
hasil rapat pleno demi peningkatan mutu pendidikan di
SMAN 3 Demak, penggalangan dana masyarakat,
melaksanakan konsep subsidi silang, melaksanakan
kegiatan

inovatif

dengan

tujuan

meningkatkan

kesadaran dan komitmen masyarakat, menciptakan
hubungan

dan

kerjasama

antara

sekolah

dengan

orangtua dan masyarakat. Dengan demikian Komite
Sekolah SMA Negeri 3 Demak telah melaksanakan
program kerjanya sebagai pendukung (supporting)
Hambatan

yang dihadapi Komite Sekolah SMA

Negeri 3 Demak dalam

merealisasikan peran dan

fungsi komite sebagai pendukung (supporting) adalah
sulit mencari momen untuk dapat menghadirkan orang
tua siswa, masyarakat yang diundang secara bersamasama, termasuk anggota komite sendiri, komitmen
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orang tua siswa dan masyarakat terhadap konsensus
rapat belum dapat terealisasi, belum dapat menjalin
kerja sama dengan dunia usaha. Dengan demikian
peran dan fungsi komite sekolah sebagai pendukung
(supporting) telah dilaksanakan oleh Komite

SMA

Negeri 3 Demak, namun pelaksanaannya belum dapat
berjalan

sesuai

harapan,

karena

belum

mampu

menyelesaikan hambtan yang dihadapiu dalam rangka
merealisasikan

peran

dan

fungsi

komite

sebagai

pendukung (supporting).
Berdasarkan

hasil

penelitian

proses

merealisasikan peran dan fungsi komite SMA Negeri 3
Demak sebagai pengontrol (controlling) dalam fungsi
pelaksana

evaluasi

dan

pengawasan

terhadap

kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran
pendidikan yaitu Mengadakan rapat atau pertemuan
antara kepala sekolah, dewan guru, TU, setiap bulan
sekali ataupun sewaktu-waktu ketika ada kegiatan
yang

perlu

dimusyawarahkan

dan

dilaporkan,

mengadakan kunjungan atau silaturahmi ke sekolah,
atau dengan dewan guru di sekolah untuk meminta
penjelasan dan keterangan tentang hasil belajar siswa
atau hasil pelaksanaan suatu program, bekerjasama
dengan sekolah dalam kegiatan penelusuran para
alumni. Meningkatkan pemantauan dan pengawasan
ketika

program

bertanggung

BOS

jawab

dilaksanakan
dalam

karena

pelaksanaan

ikut
dan

pelaporannya.
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Hambatan

dalam

merealisasikan

peran

dan

fungsi komite SMA Negeri 3 Demak sebagai Pengontrol
(controlling) adalah keterbatasan waktu.
Berdasarkan

hasil

penelitian

proses

merealisasikan peran dan fungsi komite SMA Negeri 3
Demak

sebagai

pengontrol

(controlling)

dapat

disimpulkan bahwa komite SMA Negeri 3 Demak telah
melaksanakan peran dan fungsi sebagai pengontrol,
walaupun belum dapat dilaksanakan secara rutin.
Berdasarkan

hasil

penelitian

proses

merealisasikan peran dan fungsi komite SMA Negeri 3
Demak sebagai mediator yang berfungsi penjalinan
kerjasama

dengan

masyarakat,

penampung

dan

penganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai
kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat,
yaitu membina hubungan dan kerjasama dengan
stakeholder pendidikan di sekolah di SMA Negeri 3
Demak , menjalin kerjasama dunia usaha,dan lembaga
lain, menyebarkan kuesioner kepada orang tua siswa,
bapak ibu guru sekolah serta masyarakat sekitar,
mengamati hasil kuesioner,

menyampaikan laporan

secara tertulis hasil pengamatannya kepada sekolah.
Hambatan yang dihadapai komite SMA Negeri 3
Demak dalam merealisasikan peran dan fungsi komite
sekolah sebagai mediator yaitu sulit untuk menerobos
kerjasama
masyarakat

dengan
masih

dunia
enggan

usaha

atau

untuk

industri,

memberikan

aspirasinya.
Berdasarkan

hasil

pembahasan

proses

merealisasikan peran dan fungsi komite SMA Negeri 3
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Demak sebagai mediator dapat disimpulkan bahwa
komite SMA Negeri 3 Demak telah melaksanakan peran
dan fungsi komite Sekolah sebagai mediator, walaupun
pelaksanaannya masih menemui kendala.
Berdasarkan

hasil

penelitian

pemanfaatan

sumber daya yang dimiliki SMA Negeri 3 Demak oleh
komite

sekolah

SMA

Negeri

3

Demak

dalam

merealisasikan peran dan fungsi komite yaitu sumber
daya manusianya belum dapat memanfaatkan fasilitas
yang

tersediakan secara optimal, misalkan ruangan

jarang ditempati, administrasi dan keuangan belum
dapat dikerjakan sendiri. Hal ini terjadi karena pihak
SMA Negeri 3 Demak kurang memberi motivasi dari
segi finansial, sehingga belum dapat menumbuhkan
komitmen untuk melaksanakan peran dan fungsi
komite sekolah sebagai bentuk kinerjanya.
Berdasarkan

hasil

pembahasan

pada

proses

program kerja komite sekolah SMA Negeri 3 Demak
dapat

disimpulkan

sekolah

SMA

bahwa

Negeri

3

program

Demak

kerja

sebagai

komite
pemberi

pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator
belum seluruhnya dapat terlaksana sesuai rencana,
karena kurangnya motivasi dari segi finansial, sehingga
belum

mampu

menumbuhkan

komitmen

untuk

melaksanakan program kerjanya.
4.2.4 Produk program kerja komite sekolah SMA
Negeri 3 Demak
Product evaluation (Evaluasi produk) ialah untuk
melayani daur ulang suatu keputusan dalam program.
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Dari evaluasi produk diharapkan dapat membantu
pimpinan proyek dalam mengambil suatu keputusan
terkait

program

yang

sedang

terlaksana,

apakah

program tersebut dilanjutkan, berakhir, ataukah ada
keputusan

lainnya.

Keputusan

ini

juga

dapat

membantu untuk membuat keputusan selanjutnya,
baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa
yang dilakukan setelah program itu berjalan. Evaluasi
produk diarahkan pada hal-hal yang

menunjukkan

perubahan yang terjadi pada masukan mentah.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa ketercapaian
merealisasikan peran dan fungsi komite SMA Negeri 3
Demak sebagai pemberi pertimbangan (advisory) yaitu
analisis data-data yang dilakukan Komite SMA Negeri 3
Demak mendapat respon dan bisa diterima pihak
sekolah sebagai masukan dan pertimbangan.
Sesuai

hasil

penelitian

tersebut

dapat

ditarik

kesimpulan bahwa Komite SMA Negeri 3 Demak
berhasil menunjukkan kinerjanya sebagai pemberi
pertimbangan.
Berdasarkan hasil penelitian pada peran dan
fungsi komite SMA Negeri 3 Demak sebagai pendukung
(supporting) mengenai hasil kegiatan yang dilakukan
Komite

Sekolah

SMA

Negeri

3

Demak

dalam

merealisasikan program kerjanya sebagai pendorong
orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pendidikan, penggalang dana masyarakat dalam rangka
pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, pendorong
tumbuhnya

perhatian

dan

komitmen

masyarakat

terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
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yaitu target untuk mendapatkan orang tua asuh belum
dapat

terpenuhi,

karena

kesulitan

menghadirkan

orang-orang yang diundang. sehingga fungsi sebagai
pendorong

orang

berpartisipasi

tua

dalam

dan

masyarakat

pendidikan

belum

untuk
berhasil.

Berhasil menumbuhkan motivasi orang tua siswa
dalam

bermusyawarah,

namun

belum

berhasil

menumbuhkan komitmen orang tua dan masyarakat
untuk berpartisipasi dalam pendidikan, penggalang
dana

masyarakat

dalam

rangka

pembiayaan

penyelenggaraan pendidikan. Konsep subsidi silang
hasilnya

kurang

optimal,

“pentas

dan

hiburan,

kejuaraan-kejuaraan yang diikuti berhasil. Dengan
demikian

fungsi

pendorong

tumbuhnya

perhatian

masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang
bermutu dapat berhasil, namun komitmen masyarakat
terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
belum berhasil.
Sesuai hasil penelitian tersebut dapat ditarik
kesimpulan bahwa kinerja Komite SMA Negeri 3 Demak
belum berhasil mendorong orang tua dan masyarakat
untuk berpartisipasi dalam pendidikan, penggalang
dana

dalam

pendidikan,

rangka

pembiayaan

komitmen

penyelenggaraan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, hanya baru
dapat berhasil mendorong tumbuhnya motivasi dan
perhatian orang tua siswa dan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pendidikan.
Berdasarkan

hasil

penelitian

mengenai

hasil

kegiatan yang dilakukan Komite Sekolah SMA Negeri 3
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Demak dalam merealisasikan program kerjanya sebagai
pelaksana

evaluasi

dan

pengawasan

terhadap

kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran
pendidikan

adalahhasilnya

belum

optimal

karena

belum dapat dilaksanakan setiap hari, namun dapat
berhasil

menghilangkan

kesan

negatif,

terjalin

kerjasama dan keakraban dengan pihak sekolah.
Sesuai hasil penelitian tersebut dapat ditarik
kesimpulan bahwa kinerja Komite SMA Negeri 3 Demak
sebagai pelaksana evaluasi dan pengawasan terhadap
kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran
pendidikan
terjalin

berhasil

kerjasama

menghilangkan
dan

kesan

keakraban

negatif,

dengan

pihak

mengenai

hasil

sekolah.
Berdasarkan

hasil

penelitian

kegiatan yang dilakukan Komite Sekolah SMA Negeri 3
Demak dalam merealisasikan program kerjanya sebagai
penjalin kerjasama dengan masyarakat adalah belum
semua dapat dilakukan sesuai rencana, sangat sulit
untuk

menjalin

kerjasama

dengan

masyarakat,

khususnya dengan dunia usaha karena merasa tidak
butuh.
Sesuai hasil penelitian tersebut dapat ditarik
kesimpulan bahwa Komite SMA Negeri 3 Demak belum
berhasil menumbuhkan motivasi masyarakat sekitar
khususnya

dengan

dunia

usaha,

karena

mutu

pendidikan di SMA 3 Demak tidak relevan dengan
kebutuhan yang dibutuhkan dunia usaha yang ada di
sekitar.
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Berdasarkan

hasil

penelitian

mengenai

hasil

kegiatan yang dilakukan Komite Sekolah SMA Negeri 3
Demak dalam merealisasikan program kerjanya sebagai
penampung dan penganalisis aspirasi, ide, tuntutan,
dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh
masyarakat
pencarian

adalah
data

cara

yang

menggunakan

dilakukan
kuesioner

dalam
kurang

maksimal ,karena data yang didapat sebagian besar
tidak sesuai dengan realita dilapangan.
Sesuai hasil penelitian tersebut dapat ditarik
kesimpulan bahwa Komite SMA Negeri 3 Demak belum
berhasil menampung dan menganalisis aspirasi, ide,
tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang
diajukan oleh masyarakat.
Berdasarkan

hasil

penelitian

mengenai

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki SMA Negeri 3
Demak oleh komite sekolah,terdiri dari : 1)Sumber
Daya Manusia (SDM) yang meliputi: pengurus dan
anggota komite sekolah, Tenaga administrasi dan
keuangan 2) Daya Dukung yang meliputi: prasarana
fisik kantor,

adminitrasi dan keuangan, data dan

dokumen adalah belum dapat memanfaatkan fasilitas
yang diberikan sekolah, karena disibukkan dengan
pekerjaan sendiri-sendiri, sehingga tenaga administrasi
dan keuangan kami serahkan ke pihak sekolah.
Sesuai hasil penelitian tersebut dapat ditarik
kesimpulan bahwa Komite SMA Negeri 3 Demak belum
berhasil melakukan optimalisasi ketersediaan sumber
daya, dengan demikian tersedianya sumber daya belum
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dapat menumbuhkan komitmen Komite SMA Negeri 3
Demak.
Berdasarkan hasil pembahasan pada produk
program kerja komite sekolah SMA Negeri 3 Demak
dapat

ditarik

kesimpulan,

bahwa

ketercapaian

pelaksanaan program kerja komite sekolah SMA Negeri
3 Demak sebagai pemberi pertimbangan, pendukung,
pengontrol, dan mediator belum seluruhnya dapat
berhasil

sesuai rencana, karena komite sekolah SMA

Negeri 3 Demak kurang komitmen terhadap peran dan
fungsinya sebagai komite sekolah.
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