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Lampiran 1.1 Hasil wawancara komite sekolah
Melalui pertanyaan ini , peneliti menyiapkan
pertanyaan yang berkenaan dengan aspek yang
menjadi fokus dalam penelitian.Bapak ibu responden di
mohon berkanan memberikan persepsi terhadap “
Evaluasi kinerja komite dalam peningkatan mutu
pendidikan di SMANegeri 3 Demak dengan model
Evaluasi CIPP”
Pedoman wawancara untuk komite sekolah
Nama
: Edi Sugeng SH
Jabatan
: ketua komite SMA Negeri 3 Demak
Tempat wawancara : SMA Negeri 3 Demak
Tgl
: 23 Januari 2015
A. Aspek Kontek
1. Apa yang melatarbelakangi Bapak selaku Komite
SMAN 3 Demak bersedia meningkatkan kinerja?
Jawab
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 dan fasilitas dari sekolah yang
diberikan kepada kami, yaitu berupa ruangan
dan perlengkapannya untuk kerja komite
sekolah.
2. Selaku Komite SMA N 3 Demak apa yang Bapak
lakukan dalam rangka peran dan fungsi komite
sebagai pemberi pertimbangan dan masukan
dalam
penyusunan kebijakan dan program
pendidikan, kreteria kinerja, RAPBS, kreteria
tenaga kependidikan, kreteria fasilitas pendidikan
di SMAN 3Demak?
Jawab
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.
3. Apakah bapak ikut menyusun kebijakan dan
program pendidikan, kreteria kinerja, RAPBS,
kreteria tenaga kependidikan, kreteria fasilitas
pendidikan di SMAN 3Demak?
Jawab
Sesuai peran dan fungsi kami sebagai Komite
sekolah,
kami
juga
diundang
untuk
menyusunnya, jadi yang menyusun kegiatankegiatan itu adalah Kepala Sekolah, dewan guru
dan Kepala Tata Usaha dan kami bersama
anggota Komite SMAN 3 Demak.
4. Berperan sebagai apakah Komite SMAN 3 Demak
dalam kegiatan penyusunan
kebijakan dan
program pendidikan, kreteria kinerja, RAPBS,
kreteria tenaga kependidikan, kreteria fasilitas
pendidikan?
Jawab
Peran kami dalam kegiatan penyusunan hal
tersebut adalah sebagai pemberi pertimbangan
dan masukan serta diberi hak juga untuk
merekomendasi.
5. Apakah Bapak merencanakan dan melakukan
usaha untuk mendorong orang tua dan
Jawab
Ya.... memang kami sudah dah di fasilitasi oleh
sekolah yang berupa ruangan khusus untuk
pertemuan kami, juga dilengkapi dengan sarana
penunjang yaitu ada meja,kursi almari ,ATK,
seperangkat komputer.
6. Menurut
bapak
bagaiman
susunan
kepengurusan komite di SMA Negeri3 Demak ?

Jawab
Dalam
susunan
kepengurusan
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.
7. Apakah bapak sudah mengarsipkan dari semua
kegiatan yang Bapak dilakukan di SMANegeri 3
Demak
Jawab
Sudah..memang segala kegiatan yang telah kami
lakukan sudah saya arsipkan,walaupun yang
melakukan bukan kami sendiri.
B. Aspek Proses
8. Bagaimanakah bentuk usaha Bapak untuk
menggalang dana masyarakat dalam rangka
pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di
SMAN 3 Demak?
Jawab
Bentuk 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.
9. Apakah bentuk usaha Bapak untuk menggalang
dana masyarakat dalam rangka pembiayaan
penyelenggaraan pendidikan di SMAN 3 Demak
dapat berhasil?
Jawab
Rapat pleno dapat berjalan dengan baik dan
mendapat kesepakatan, namun dalam realisasi

kesepakatan tersebut belum dapat berhasil
optimal, karena komitmen orang tua murid pada
pembayaran uang sekolah masih rendah
10. Apakah Bapak merencanakan dan melakukan
usaha untuk mendorong tumbuhnya perhatian
dan
komitmen
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu ?
Jawab
Ya, merencanakan dan merealisasikan.
11. Bagaimanakah bentuk usaha Bapak selaku
sekolah komite SMAN 3 Demak untuk
mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu?
Jawab
Melaksanakan konsep subsidi silang agar siswa
dari keluarga kurang mampu tetap dapat
bersekolah , melaksanakan kegiatan inovatif
yang melibatkan siswa,orang tua siswa, alumni
dan masyarakat.
12. Apakah bentuk usaha Bapak untuk mendorong
tumbuhnya
perhatian
dan
komitmen
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu dapat berhasil ?
Jawab
Dapat terlaksana dengan baik
13. Apakah bapak melakukan evaluasi dan
pengawasan terhadap kebijakan, program,
penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan ?
Jawab
Ya kami melaksanakan
Bagaimanakah bentuk evaluasi dan pengawasan
komite sekolah SMAN
Demak
terhadap

kebijakan, program, penyelenggaraan, dan
keluaran pendidikan ?
Jawab
Mengadakan pertemuan antara kepala sekolah,
dewan guru, TU. Mengadakan kunjungan atau
silaturahmi ke sekolah
C. Aspek Proses
14. Apakah bentuk evaluasi dan pengawasan komite
sekolah SMAN 3 Demak terhadap kebijakan,
program,
penyelenggaraan,
dan
keluaran
pendidikan dapat berhasil ?
Jawab
Berhasil baik, meskipun kadang kami hanya
menerima laporan pelaksanaannya saja, hal ini
saya lakukan untuk menghilangkan kesan
buruk terhadap kami.
15. Apakah Bapak melakukan kerjasama dengan
masyarakat
Jawab
Ya melakukan
16. Bagaimanakah bentuk kerjasama yang Bapak
lakukan dengan masyarakat
Jawab
Membina hubungan dan kerjasama dengan
stakeholder pendidikan di sekolah ini, menjalin
kerjasama dunia usaha,dan lembaga lain.
17. Apakah bentuk kerjasama yang Bapak lakukan
dengan masyarakat dapat berhasil?
Jawab
Ya....berhasil.....saya akui sangat sulit
pelaksanaannya.
18.
Apakah
Bapak
menampung
dan
menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan

berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan
oleh masyarakat ?
Jawab
Ya melakukan
19. Bagaimanakah cara Bapak untuk menampung
dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan
berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan
oleh masyarakat ?
Jawab
.....Dengan..menyebarkan kuesioner.
20. Apakah cara yang dilakukan Komite SMAN 3
Demak untuk menampung dan menganalisis
aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan
pendidikan yang diajukan oleh masyarakat
dapat berhasil ?
Jawab
Ya...... Alkhamdulillah... berhasil.
Dengan ini saya menyatakan wawancara ini
sesuai dengan kenyataan dan tidak keberatan di
publikasikan pada tesis dan karya ilmiah yang lain.

Demak, 23 Januari 2015
Ketua Komite Sekolah

Edi Sugeng SH

Lampiran 2. Hasil wawancara kepala sekolah
Melalui pertanyaan ini ,peneliti menyiapkan perta
nyaan yang berkenaan dengan aspek yang menjadi
fokus dalam penelitian.Bapak ibu responden di mohon
berkanan memberikan persepsi terhadap “ Evaluasi
kinerja komite dalam peningkatan mutu pendidikan di
SMANegeri 3 Demak dengan model Evaluasi CIPP”
Pedoman wawancara untuk komite sekolah
Nama
Jabatan
Tempat
Tanggal
B.

: Drs. Sunarno Utomo M.Si
: Kepala Sekolah
: SMA Negeri 3 Demak
: 24 Januari 2015

Aspek Konte
1. Menurut bapak apa
yang melatarbelakangi
Komite sekolah berkinerja di SMA Negeri 3
Demak ?
Jawab
ya.. karena dengan di gantinya 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 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
Menurut bapak
2.
bagaimana peran dan fungsi komite sebagai
pemberi pertimbangan dan masukan dalam
penyusunan kebijakan dan program pendidikan,
kreteria
kinerja,
RAPBS,
kreteria
tenaga
kependidikan, kreteria fasilitas pendidikan di
SMAN 3 Demak ?
Jawab
Sesuai dengan rencana yang sudah dibuat yaitu
mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi
keluarga peserta didik dan sumber daya
pendidikan di SMA 3 Demak,walaupun data-data
itu semua meminta dari pihak sekolah, yang
selanjutnya data-data itu di analisis oleh komite
lalu digunakan 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
3.
Menurut bapak
apakah komite sekolah juga wajib menyusun
kebijakan dan program pendidikan, kreteria
kinerja, RAPBS, kreteria tenaga kependidikan,
kreteria fasilitas pendidikan di SMAN 3Demak ?
Jawab
.....Menurut
saya
itu
wajib
meskipun
menyusunnya dilakukan bersama dengan kepala
sekolah ,wakil kepala sekolah dan guru-guru
4.
Menurut bapak
bagaimana peran komite SMAN 3 Demak dalam
kegiatan penyusunan kebijakan dan program
pendidikan, kreteria kinerja, RAPBS, kreteria
tenaga kependidikan, kreteria fasilitas pendidikan
?
Jawab
Peran komite sekolah di SMA Negeri 3 Demak
dalam kegiatan penyusunan
hal tersebut
biasanya sebagai pemberi pertimbangan dan
masukan
serta
diberi
hak
juga
untuk
merekomendasi.
Menurut bapak
5.
apakah komite di SMA Negeri 3 harus membuat
rencana
dan melakukan usaha untuk
mendorong
orang
tua
dan
masyarakat
berpartisipasi dalam pendidikan ?
Jawab
ya...menurutku... itu wajib siapa lagi kalau
bukan komite sekolah agar orang tua siswa dan
masyarakat ikut berpartisipasi dalam pendidikan

6.

Menurut bapak
bentuk usaha komite sekolah apa yang paling
tepat untuk mendorong orang tua dan
masyarakat
dalam
perpartisipasi
dalam
pendidikan?
Jawab
Menurut
saya
...komite
sekolah
bisa
mengundang orang tua siswa dan masyarakat
untuk mengadakan pertemuan secara berkala
dan insidental sesuai jadwal yang sudah
direncakan, mencari bantuan dana dari dunia
usaha dan industri untuk biaya pembebasan
uang sekolah bagi siswa yang berasal dari
keluarga tidak mampu, mengadakan pendekatan
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
7. Menurut
bapak,bagaimana usaha komite
sekolah
untuk mendorong orang tua dan
masyarakat perpartisipasi dalam pendidikan
dapat berhasil?
Jawab
Terus terang... mengenai kinerja
komite
untukmendorong orang tua berpartisipasi sudah
dilakukan
namun
hasilnya....belum
sesuai
dengan harapan.
C. Aspek Input
1. Apakah komite sekolah di SMANegeri 3 Demak
merencanakan dan melakukan
penggalangan

dana masyarakat dalam rangka pembiayaan
penyelenggaraan pendidikan?
Jawab
Ya....justru kegiatan itulah yang menjadi harapan
besar dari sekolah.
D. Aspek Proses
1. Menurut bapak bagaimanakah bentuk usaha
komite
sekolah
dalam
menggalang
dana
masyarakat
dalam
rangka
pembiayaan
penyelenggaraan pendidikan di SMAN 3 Demak?
Jawab
Kegiatan yang yang dilakukan oleh komite
sekolah 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.
2. Apakah bentuk usaha Bapak untuk menggalang
dana masyarakat dalam rangka pembiayaan
penyelenggaraan pendidikan di SMAN 3 Demak
dapat berhasil?
Jawab
rapat pleno dapat berjalan dengan baik dan
mendapat kesepakatan, namun dalam realisasi
kesepakatan tersebut belum dapat berhasil
optimal, karena komitmen orang tua murid pada
pembayaran uang sekolah masih rendah
3. Apakah Bapak merencanakan dan melakukan
usaha untuk mendorong tumbuhnya perhatian
dan komitmen masyarakat terhadap
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu ?
Jawab
Ya, merencanakan dan merealisasikan.

4. Bagaimanakah bentuk usaha Bapak selaku
sekolah komite SMAN 3 Demak untuk mendorong
tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat
terhadap penyelenggaraan pendidikan yang
bermutu?
Jawab
Melaksanakan konsep subsidi silang agar siswa
dari keluarga kurang mampu tetap dapat
bersekolah ,
melaksanakan kegiatan inovatif
yang melibatkan siswa,orang tua siswa, alumni
dan masyarakat.
5. Apakah bentuk usaha Bapak untuk mendorong
tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat
terhadap penyelenggaraan pendidikan yang
bermutu dapat berhasil?
Jawab
Dapat terlaksana dengan baik
6. Apakah bapak melakukan evaluasi dan
pengawasan terhadap kebijakan, program,
penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan ?
Jawab
ya kami melaksanakan
7. Bagaimanakah bentuk evaluasi dan pengawasan
komite sekolah SMAN Demak terhadap
kebijakan, program, penyelenggaraan, dan
keluaran pendidikan
Jawab
Mengadakan pertemuan antara kepala sekolah,
dewan guru,TU. Mengadakan kunjungan atau
silaturahmi ke sekolah
8. Apakah bentuk evaluasi dan pengawasan komite
sekolah SMAN 3 Demak terhadap kebijakan,
program, penyelenggaraan, dan keluaran
pendidikan dapat berhasil?

Jawab
Berhasil baik, meskipun kadang kami hanya
menerima laporan pelaksanaannya saja, hal ini
saya lakukan untuk menghilangkan kesan buruk
terhadap kami.
9. Apakah Bapak melakukan kerjasama dengan
masyarakat
Jawab
Ya melakukan
10. Bagaimanakah bentuk kerjasama yang Bapak
lakukan dengan masyarakat
Jawab
membina hubungan dan kerjasama dengan stake
holder pendidikan di sekolah ini, menjalin
kerjasama dunia usaha,dan lembaga lain
11. Apakah bentuk kerjasama yang Bapak lakukan
dengan masyarakat dapat berhasil ?
Jawab
Ya....berhasil.....saya akui sangat sulit
pelaksanaannya
12. Apakah Bapak menampung dan menganalisis
aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan
pendidikan yang diajukan oleh masyarakat?
Jawab
Ya melakukan
13. Bagaimanakah cara Bapak untuk menampung
dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan
berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan
oleh masyarakat?
Jawab
.....Dengan..menyebarkan kuesioner.
14. Apakah cara yang dilakukan Komite SMAN 3
Demak untuk menampung dan menganalisis
aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan

pendidikan yang diajukan oleh masyarakat dapat
berhasil?
Jawab
Ya...... Alkhamdulillah... berhasil.
Dengan ini saya menyatakan wawancara ini sesuai
dengan kenyataan dan tidak keberatan di publikasikan
pada tesis dan karya ilmiah yang lain

Demak, 24 Januari 2015
Kepala Sekolah SMA N3 Demak

Drs. SUNARNO UTOMO,M.S.i
NIP.19610412 198603 1 0 22

Lampiran 3. Hasil wawancara pengawas SMA
kabupaten Demak
Melalui pertanyaan ini ,peneliti menyiapkan perta
nyaan yang berkenaan dengan aspek yang menjadi
fokus dalam penelitian.Bapak ibu responden di mohon
berkanan memberikan persepsi terhadap “ Evaluasi
kinerja komite dalam peningkatan mutu pendidikan di
SMANegeri 3 Demak dengan model Evaluasi CIPP”
Pedoman wawancara untuk komite sekolah
Nama
: Drs. Sri Eriyadi M.Pd
Jabatan
: Pengawas SMA SMA Kab.Demak
Tempat wawancara : SMA Negeri 3 Demak
: 25 Januari 2015
Tgl
E. Aspek Kontek
21.
Bagaimana menurut bapak apa yang
melatarbelakangi
Komite SMAN 3 Demak
bersedia meningkatkan kinerja?
Jawab
memang selama ini masih banyak persepsi 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
dan fasilitas dari sekolah yang diberikan kepada
kami, yaitu berupa ruangan dan
perlengkapannya untuk kerja komite sekolah.
22.
Sebagai Pengwas SMA Kabupaten Demak
saran apa
yang bapak berikan agar kinerja
komite sesuai perannya pemberi pertimbangan
dan masukan dalam penyusunan kebijakan dan
program pendidikan, kreteria kinerja, RAPBS, di
SMAN 3 Demak ?
Jawab
Saran saya komite selalu koordinasi dan mendata
kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik di
SMA 3 Demak,namun realisasinya saya tidak tau
percis
23.
Bagaimana menurut bapak apakah komite
sekolah harus menyusun kebijakan dan program
pendidikan, kreteria kinerja, RAPBS, kreteria

tenaga kependidikan, kreteria fasilitas pendidikan
di SMAN 3 Demak?
Jawab
Sesuai yang di amanahkan Kepmen Diknas
komite harus ikut menyusun kebijakan dan
program.
24. Bagaimana saran Bapak kepada komite
sekolah dalam hal merencanakan
dan
melakukan usaha untuk mendorong orang tua
dan
masyarakat
berpartisipasi
dalam
pendidikan?
Jawab
Ya...saya menyarankan supaya komite tidak
sungkan-sungkan untuk mendorong orang tua
siswa dan masyarakat berpartisipasi dalam
pendidikan.
25. Menurut Bapak seperti apa bentuk partisipasi
yang harus di berikan oleh komite sekolah dalam
memberikan dorongan orang tua dan masyarakat
untuk perpartisipasi dalam pendidikan?
Jawab
Menurut saya bisa dengan cara mengundang
orang tua siswa dan masyarakat untuk
mengadakan pertemuan secara berkala dan
insidental sesuai jadwal yang sudah direncakan,
mencari bantuan dana dari dunia usaha dan
industri untuk biaya pembebasan uang sekolah
bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak
mampu, mengadakan pendekatan kepada orang
tua siswa, masyarakat, instansi yang kami
pandang mampu untuk dapat menjadi nara
sumber
dalam
kegiatan
intrakurikuler,
mendukung kegiatan pemeriksaan kesehatan
para siswa, pencegahan dan memberantas

narkoba di sekolah, mendukung pelaksanaan
kegiatan ekstrakurikuler di sekolah
D. Apek Input
pembentukan
1. Menurut bapak bagaimana
komite sekolah yang baik untuk SMA Negeri 3
Demak ?
Jawab
Sepertinya masih sederhana karena cuma diganti
nama saja yang dulu itu BP3 diganti nama
komite, selanjutnya tinggal menambah jumlah
keanggotaannya yang dulu 7 sekarang 9,
walaupun demikian tetap harus 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
bapak
bagaiman
susunan
2. Menurut
kepengurusan komite di SMA Negeri3 Demak ?
Jawab
Dalam susunan kepengurusan 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
E. Aspek Proses
1. Bagaimanakah bentuk usaha Bapak untuk
menggalang dana masyarakat dalam rangka
pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di
SMAN 3 Demak?
Jawab
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”.
2. Apakah bentuk usaha Bapak untuk menggalang
dana masyarakat dalam rangka pembiayaan
penyelenggaraan pendidikan di SMAN 3 Demak
dapat berhasil?
Jawab
rapat pleno dapat berjalan dengan baik dan
mendapat kesepakatan, namun dalam realisasi
kesepakatan tersebut belum dapat berhasil
optimal, karena komitmen orang tua murid pada
pembayaran uang sekolah masih rendah
3. Apakah Bapak merencanakan dan melakukan
usaha untuk mendorong tumbuhnya perhatian
dan
komitmen
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu ?
Jawab
Ya, merencanakan dan merealisasikan.
4. Bagaimanakah bentuk usaha Bapak selaku
sekolah komite SMAN 3 Demak untuk mendorong
tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat
terhadap penyelenggaraan pendidikan yang
bermutu?
Jawab
“melaksanakan konsep subsidi silang agar siswa
dari keluarga kurang mampu tetap dapat
bersekolah ,
melaksanakan kegiatan inovatif
yang melibatkan siswa,orang tua siswa, alumni
dan masyarakat”.
5. Apakah bentuk usaha Bapak untuk mendorong
tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat

terhadap penyelenggaraan pendidikan yang
bermutu dapat berhasil?
Jawab
“ Dapat terlaksana dengan baik
bapak
melakukan
evaluasi
dan
6. Apakah
pengawasan
terhadap
kebijakan,
program,
penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan ?
Jawab
ya kami melaksanakan
7. Bagaimanakah bentuk evaluasi dan pengawasan
komite sekolah SMAN
Demak
terhadap
kebijakan,
program,
penyelenggaraan,
dan
keluaran pendidikan
Jawab
Mengadakan pertemuan antara kepala sekolah,
dewan guru,TU. Mengadakan kunjungan atau
silaturahmi ke sekolah
D. Aspek Produk
1. Apakah bentuk evaluasi dan pengawasan komite
sekolah SMAN 3 Demak terhadap kebijakan,
program,
penyelenggaraan,
dan
keluaran
pendidikan dapat berhasil?
Jawab
Berhasil baik, meskipun kadang kami hanya
menerima laporan pelaksanaannya saja, hal ini
saya lakukan untuk menghilangkan kesan buruk
terhadap kami”.
2. Apakah Bapak melakukan kerjasama dengan
masyarakat
Jawab
Ya melakukan
3. Bagaimanakah bentuk kerjasama yang Bapak
lakukan dengan masyarakat
Jawab

membina hubungan dan kerjasama dengan stake
holder pendidikan di sekolah ini, menjalin
kerjasama dunia usaha,dan lembaga lain
4. Apakah bentuk kerjasama yang Bapak lakukan
dengan masyarakat dapat berhasil?
Jawab
ya....berhasil.....saya akui sangat sulit
pelaksanaannya
5. Apakah Bapak menampung dan menganalisis
aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan
pendidikan yang diajukan oleh masyarakat?
Jawab
ya melakukan
6. Bagaimanakah cara Bapak untuk menampung
dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan
berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan
oleh masyarakat?
Jawab
.....Dengan..menyebarkan kuesioner.
7. Apakah cara yang dilakukan Komite SMAN 3
Demak untuk menampung dan menganalisis
aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan
pendidikan yang diajukan oleh masyarakat dapat
berhasil?
Jawab
Ya...... Alkhamdulillah... berhasil”
Subjek: Pengawas Pendidikan (Drs. Sri EryadiM.Pd )
selaku Informan
1. Apakah komite sekolah SMA Negeri 3 Demak
mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi
keluarga
peserta
didik
dan
sumberdaya
pendidikan dalam masyarakat?
Hasil Wawancara

Komite sekolah mengadakan pendataan kondisi
sosial ekonomi keluarga peserta didik dan
sumberdaya pendidikan dalam masyarakat yang
didelegasikan kepada sekolah
2. Apakah komite sekolah SMA Negeri 3 Demak
Menyampaikan masukan, pertimbangan, dan atau
rekomendasi secara tertulis kepada sekolah, dengan
tembusan kepada Dinas Pendidikan dan Dewan
Pendidikan ?
Hasil Wawancara
Analisis hasil pendataan dilakukan dengan
pembahasan di forum rapat pengurus komite
secara lisan
3. Apakah komite sekolah SMA Negeri 3 Demak
Memberikan pertimbangan kepada sekolah
dalam rangka pengembangan kurikulum muatan
local ?
Hasil Wawancara
Masukan dan pertimbangan disampaikan secara
lisan dalam pertemuan rapat pengurus komite
4. Apakah komite sekolah SMA Negeri 3 Demak
Memberikan pertimbangan kepada sekolah
untuk meningkatkan proses pembelajaran dan
pengajaran yang menyenangkan (PAKEM) ?
Hasil Wawancara
Tidak banyak memberikan pertimbangan karena
pengembangan kurikulum muatan local
sepenuhnya dilakukan atas tim pengembang
kurikulum
5. Apakah komite sekolah SMA Negeri 3 Demak
Memberikan masukan dan pertimbangan kepada
sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan,
kebijakan, dankegiatansekolah ?
Hasil Wawancara

memberikan support kepada sekolah untuk
meningkatkan proses pembelajaran yang
menyenangkan
6. Apakah komite sekolah SMA Negeri 3 Demak
Mengadakan rapat atau pertemuan secara
berkala dan insidental dengan orangtua dan
anggota masyarakat?
HasilWawancara
Komite sekolah memberikan masukan dan
pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan
visi, misi, kebijakan dan kegiatan sekolah
7. Apakah komite sekolah SMA Negeri 3 Demak
Mencari bantuan dana dari dunia usaha dan
industri untuk biaya pembebasan uang sekolah
bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak
mampu ?
Hasil Wawancara
Pertemuan secara berkala dan insidensial terus
diadakan baik pada penyusunan perencanaan
kegiatan dan anggaran dengan tujuan menyikapi
permasalahan yang memerlukan peranan dari
komite sekolah
8. Apakah komite sekolah SMA Negeri 3 Demak
Menghimbau dan mengadakan pendekatan
kepada orangtua dan masyarakat yang dipandang
mampu untuk dapat menjadi narasumber dalam
kegiatan intrakurikuler bagi peserta didik?
Hasil Wawancara
Sampai saat ini belum dilakukan karena
persoalan uang sekolah bagi siswa tidak mampu,
sudah dapat diatasi dengan adanya BSM dari
pemerintah dan kekurangannya bisa dari
sekolah

9. Apakah komite sekolah SMA Negeri 3 Demak
Memberikan dukungan untuk pemeriksaan
kesehatan anak-anak ?
Hasil Wawancara
Hingga saat ini baru mengadakan himbauan
10. Apakah komite sekolah SMA Negeri 3 Demak
Memberikan dukungan kepada sekolah untuk
secara preventif dan kuratif dalam memberantas
penyebarluasan narkoba di sekolah ?
Hasil Wawancara
Memberikan support berupa masukan dan arahan
11. Apakah komite sekolah SMA Negeri 3 Demak
Memberikan dukungan kepada sekolah dalam
pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah?
Hasil Wawancara
Memberikan dukungan secara moral dan
memberikan kepercayaan penuh kepada sekolah
terkait dengan masalah pemberantasan narkoba
12. Apakah komite sekolah SMA Hasil Wawancara
Negeri 3 Demak Memverifikasi RAPBS yang
diajukan oleh kepala sekolah?
Hasil Wawancara
Memberikan dukungan secara penuh
13. Apakah komite sekolah SMA Negeri 3 Demak
Memberikan pengesahan terhadap RAPBS
setelah proses verifikasi dalam rapat pleno KS?
Hasil Wawancara
Komite sekolah memberikan masukan dan
pertimbangan penyusunan RAPBS sementara
yang telah diverifikasikan dari dinas sekolah
14. Apakah komite sekolah SMA Negeri 3 Demak
Memotivasi masyarakat kalangan menengah
keatas untuk meningkatkan komitmennya bagi

upaya peningkatan mutu pendidikan di
sekolah?
Komite sekolah memberikan pengesahan setelah
RAPBS diverifikasikan dinas pendidikan
15. Apakah komite sekolah SMA Negeri 3 Demak
Membantu sekolah dalam rangka penggalangan
Dana masyarakat untuk pengumpulan dana
abadi?
Hasil Wawancara
Motivasi dan himbauan dilakukan ketika
diadakan rapat permohonan orang tua/ wali
murid
16. Apakah komite sekolah SMA Negeri 3 Demak
Melaksanakan konsep subsidisilang dalam
penarikan iuran dari orangtua siswa?
Hasil Wawancara
Penggunaan dana masyarakat (khususnya orang
tua murid) untuk pengumpulan dana abadi
dimusyawarahkan dalam rapat pleno orang tua
murid
17. Apakah komite sekolah SMA Negeri 3 Demak
Mengadakan
kegiatan
inovatif
untuk
meningkatkan
kesadaran
dan
komitmen
masyarakat, misalnya panggung hiburan untuk
sekolah dan masyarakat?
Hasil Wawancara
Besaran iuran dari orang tua siswa dalam rapat
pleno ditetapkan sama. Bagi siswa yang tidak
mampu maka dapat mengajukan keringanan.
Bagi orang tua siswa yang sangat dihimbau agar
dapat memberikan iuran lebih dari yang
ditetapkan untuk subsidi silang
18. Apakah komite sekolah SMA Negeri 3 Demak
Membantu
sekolah
dalam
menciptakan

hubungan dan kerjasama antara sekolah
dengan orangtua dan masyarakat?
Hasil Wawancara
Sampai sejauh ini panggung hiburan atau
pentas seni yang menyelenggarakan
sekolah/siswa
19. Apakah komite sekolah SMA Negeri 3 Demak
Mengadakan rapat atau pertemuan secara rutin
atau insidental dengan kepala sekolah dan
dewan guru?
Hasil Wawancara
Tentu saja sangat membantu
20. Apakah komite sekolah SMA Negeri 3 Demak
Sering mengadakan kunjungan atau silaturahmi
kesekolah, atau dengan dewan guru di sekolah?
Hasil Wawancara
Pertemuan/rapat rutin asidesial dilaksanakan
dalam forum rapat pengurus dan rapat pleno
dengan orang tua siswa
21. Apakah komite sekolah SMA Negeri 3 Demak
Meminta penjelasan kepada sekolah tentang
hasil belajar siswa?
Hasil Wawancara
Kunjungan ketika rapat/masalah yang dibahas
terkait dengan komite sekolah
22. Apakah komite sekolah SMA Negeri 3 Demak
Bekerjasama dengan sekolah dalam kegiatan
penelusuran alumni ?
Hasil Wawancara
Sebatas pada hasil kenaikan kelas dan hasil
kelulusan
23. Apakah komite sekolah SMA Negeri 3 Demak
Membina hubungan dan kerjasama yang

harmonis
dengan
seluruh
stakeholder
pendidikan, ?
Hasil Wawancara
Sampai sejauh ini penelusuran alumni
dilakukan oleh sekolah melalui guru BK
24. Apakah komite sekolah SMA Negeri 3 Demak
Mengadakan penjajagan tentang kemungkinan
untuk dapat mengadakan kerjasama atau MOU
dengan lembaga lain untuk memajukan
sekolah?
Hasil Wawancara
Khusus dengan DU / DI keluar dilakukan
25. Apakah komite sekolah SMAN 3 Demak
mengadakan penjajagan tentang kemungkinan
untuk dapat mengadakan kerjasama/MOU
dengan lembaga lain untuk memajukan
sekolah?
Hasil Wawancara
Komite sekolah menyerahkan sepenuhnya
kepada sekolah terkait sehubungan menjalin
kerjasama lembaga lain
26. Apakah komite sekolah SMA Negeri 3 Demak
Menyebarkan kuesioner untuk memperoleh
masukan,
saran,
dan
ide
kreatif
dari
masyarakat?
Hasil Wawancara
Masukan dan saran disampaikan masih terbatas
secara lisan
27. Apakah komite sekolah SMA Negeri 3 Demak
Menyampaikan laporan kepada sekolah secara
tertulis, tentang hasil pengamatannya terhadap
sekolah?
Jawab

Hasil pengamatan disampaikan secara lisan
dalam rapat pengurus
Dengan ini saya menyatakan wawancara ini
sesuai dengan kenyataan dan tidak keberatan
dipublikasikan pada tesis dan karya ilmiah yang lain
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Pengawas SMA. Kab.Demak
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Lampiran 4. Hasil wawancara orang tua murid SMAN.3
Demak
Melalui pertanyaan ini ,peneliti menyiapkan perta
nyaan yang berkenaan dengan aspek yang menjadi
fokus dalam penelitian.Bapak ibu responden di mohon
berkanan memberikan persepsi terhadap “ Evaluasi
kinerja komite dalam peningkatan mutu pendidikan di
SMANegeri 3 Demak dengan model Evaluasi CIPP”
Pedoman wawancara untuk komite sekolah
Nama
: Hartatik S.Pd
Jabatan
: Orang tua siswa SMAN3Demak
Tempat wawancara : SMA Negeri 3 Demak
: 25 Januari 2015
Tgl
F. Aspek Kontek
26.
Bagaimana menurut ibu apa yang
melatarbelakangi
Komite SMAN 3 Demak
bersedia meningkatkan kinerja?
Jawab
“memang selama ini masih banyak persepsi 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 dan fasilitas dari sekolah yang
diberikan kepada kami, yaitu berupa ruangan dan
perlengkapannya untuk kerja komite sekolah”.
Sebagai wali murid SMAN.3 Demak apa
27.
yang
lbu harapkan dari kinerjanya komite
sekolah di SMAN.3 Demak ?
Jawab
Harapan saya ....komite sekolah benar-benar
dapat menjembatani antara sekolah dengan
kami-kami orang tua murid dalam menyalurkan
aspirasi kami
28.
Bagaimana menurut ibu Hartatik apakah
komite sekolah harus menyusun kebijakan dan
program pendidikan, kreteria kinerja, RAPBS,
kreteria tenaga kependidikan, kreteria fasilitas
pendidikan di SMAN 3 Demak?
Jawab
Pada prinsipnya saya setuju kalau komite ikut
menyusun kebijakan dan program yang di

amanahkan Kepmen Diknas komite harus
ikut,lalu realitanya juga kurang tau persis
29.
Apakah Ibu sebagai wali murid sekaligus
bagian dari warga masyarakat SMANegeri3
Demak,apkah sudah ikut berpartisipasi ?
Jawab
ya...kami sebagai wali murid atau orang tua
siswa dan masyarakat persaan kam sudah
berpartisipasi dalam pendidikan.
Menurut ibu bagaimanakah bentuk usaha
30.
komite dalam mendorong orang tua siswa dan
masyarakat
untuk
perpartisipasi
dalam
pendidikan?
Jawab
Kami bersama orang murid lainnya diundang
untuk mengadakan pertemuan secara insidental ,
mencari bantuan dana dari dunia usaha dan
industri untuk biaya pembebasan uang sekolah
bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak
mampu, mengadakan pendekatan 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
31.
Apakah bentuk usaha ibu
untuk
mendorong
orang
tua
dan
masyarakat
perpartisipasi dalam pendidikan dapat berhasil?
Jawab
Terus terang... mengenai hasilnya menurut kami
ada beberapa kegiatan tersebut hasilnya kurang
optimal, memang saya akui ...masih menemukan

kendala dalam
beasiswa

mencarikan bantuan dana atau

32.
Apakah ibu merencanakan dan melakukan
penggalang an dana masyarakat dalam rangka
pembiayaan penyelenggaraan pendidikan?
Jawab
“ya....justru kegiatan itulah yang menjadi
harapan besar dari sekolah”.
F. Apek Input
1. Menurut ibu bagaimana pembentukan komite
sekolah di SMA Negeri 3 Demak ?
Jawab
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
2. Menurut ibu bagaiman susunan kepengurusan
komite di SMA Negeri3 Demak ?
Jawab
dalam
susunan
kepengurusan
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
G. Aspek Proses
bentuk
usaha
ibu
untuk
8. Bagaimanakah
menggalang dana masyarakat dalam rangka
pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di
SMAN 3 Demak?
Jawab
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”.
9. Apakah bentuk usaha ibu untuk menggalang
dana masyarakat dalam rangka pembiayaan
penyelenggaraan pendidikan di SMAN 3 Demak
dapat berhasil?
Jawab
rapat pleno dapat berjalan dengan baik dan
mendapat kesepakatan, namun dalam realisasi
kesepakatan tersebut belum dapat berhasil
optimal, karena komitmen orang tua murid pada
pembayaran uang sekolah masih rendah
10. Apakah Bapak merencanakan dan melakukan
usaha untuk mendorong tumbuhnya perhatian
dan
komitmen
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu ?
Jawab
Ya, merencanakan dan merealisasikan.
11. Bagaimanakah bentuk usaha Bapak selaku
sekolah komite SMAN 3 Demak untuk mendorong
tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat

terhadap penyelenggaraan pendidikan yang
bermutu?
Jawab
“melaksanakan konsep subsidi silang agar siswa
dari keluarga kurang mampu tetap dapat
bersekolah ,
melaksanakan kegiatan inovatif
yang melibatkan siswa,orang tua siswa, alumni
dan masyarakat”.
12.
Apakah
bentuk
usaha
ibu
untuk
mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu dapat berhasil?
Jawab
“ Dapat terlaksana dengan baik
13.
Apakah ibu melakukan evaluasi dan
pengawasan
terhadap
kebijakan,
program,
penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan ?
Jawab
ya kami melaksanakan
.Bagaimanakah bentuk evaluasi dan pengawasan
komite sekolah SMAN
Demak
terhadap
kebijakan,
program,
penyelenggaraan,
dan
keluaran pendidikan
Jawab
Mengadakan pertemuan antara kepala sekolah,
dewan guru,TU. Mengadakan kunjungan atau
silaturahmi ke sekolah
A. Aspek Proses
8. Apakah bentuk evaluasi dan pengawasan komite
sekolah SMAN 3 Demak terhadap kebijakan,
program,
penyelenggaraan,
dan
keluaran
pendidikan dapat berhasil?
Jawab

Berhasil baik, meskipun kadang kami hanya
menerima laporan pelaksanaannya saja, hal ini
saya lakukan untuk menghilangkan kesan buruk
terhadap kami”.
9. Apakah Bapak melakukan kerjasama dengan
masyarakat
Jawab
Ya melakukan
10. Bagaimanakah bentuk kerjasama yang Bapak
lakukan dengan masyarakat
Jawab
membina hubungan dan kerjasama dengan stake
holder pendidikan di sekolah ini, menjalin
kerjasama dunia usaha,dan lembaga lain
11. Apakah bentuk kerjasama yang Bapak lakukan
dengan masyarakat dapat berhasil?
Jawab
ya....berhasil.....saya akui sangat sulit
pelaksanaannya
12. Apakah Bapak menampung dan menganalisis
aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan
pendidikan yang diajukan oleh masyarakat?
Jawab
ya melakukan
13. Bagaimanakah cara ibu untuk menampung dan
menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan
berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan
oleh masyarakat?
Jawab
.....Dengan..menyebarkan kuesioner.
14. Apakah cara yang dilakukan Komite SMAN 3
Demak untuk menampung dan menganalisis
aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan

pendidikan yang diajukan oleh masyarakat dapat
berhasil?
Jawab
Ya...... Alkhamdulillah... berhasil”

Subjek: Pengawas Pendidikan (Drs. Sri EryadiM.Pd ) selaku
Informan
Apakah komite sekolah SMA Negeri 3
28.
Demak mengadakan pendataan kondisi sosial
ekonomi keluarga peserta didik dan sumberdaya
pendidikan dalam masyarakat?
Hasil Wawancara
Komite sekolah mengadakan pendataan kondisi
sosial ekonomi keluarga peserta didik dan
sumberdaya pendidikan dalam masyarakat yang
didelegasikan kepada sekolah
29.
Bagaimana menurut ibu apakah komite
sekolah SMA Negeri 3 Demak Menyampaikan
masukan, pertimbangan, dan atau rekomendasi
secara
tertulis
kepada
sekolah,
dengan
tembusan kepada Dinas Pendidikan dan Dewan
Pendidikan ?
Hasil Wawancara
Analisis hasil pendataan dilakukan dengan
pembahasan di forum rapat pengurus komite
secara lisan
30.
Bagaimana menurut ibu .Apakah komite
sekolah SMA Negeri 3 Demak Memberikan
pertimbangan kepada sekolah dalam rangka
pengembangan kurikulum muatan local ?
Hasil Wawancara
Masukan dan pertimbangan disampaikan secara
lisan dalam pertemuan rapat pengurus komite

31.
Demikian menurut ibu .Apakah komite
sekolah SMA Negeri 3 Demak Memberikan
pertimbangan
kepada
sekolah
untuk
meningkatkan
proses
pembelajaran
dan
pengajaran yang menyenangkan (PAKEM) ?
HasilWawancara
Tidak banyak memberikan pertimbangan karena
pengembangan kurikulum muatan local
sepenuhnya dilakukan atas tim pengembang
kurikulum
32.
Bagaimana menurut ibu .Apakah komite
sekolah SMA Negeri 3 Demak Memberikan
masukan dan pertimbangan kepada sekolah
dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan,
dankegiatansekolah ?
Hasil Wawancara
memberikan support kepada sekolah untuk
meningkatkan proses pembelajaran yang
menyenangkan
33.
Bagaimana menrut ibu .Apakah komite
sekolah SMA Negeri 3 Demak Mengadakan rapat
atau pertemuan secara berkala dan insidental
dengan orangtua dan anggota masyarakat?
HasilWawancara
Komite sekolah memberikan masukan dan
pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan
visi, misi, kebijakan dan kegiatan sekolah
34.
Bagaimana
menurut
ibu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Apakah komite sekolah SMA
Negeri 3 Demak Mencari bantuan dana dari
dunia usaha dan industri untuk biaya
pembebasan uang sekolah bagi siswa yang
berasal dari keluarga tidak mampu ?

Hasil Wawancara
Pertemuan secara berkala dan insidensial terus
diadakan baik pada penyusunan perencanaan
kegiatan dan anggaran dengan tujuan menyikapi
permasalahan yang memerlukan peranan dari
komite sekolah
35.
Bagaimana menurut ibu ....Apakah komite
sekolah SMA Negeri 3 Demak Menghimbau dan
mengadakan pendekatan kepada orangtua dan
masyarakat yang dipandang mampu untuk dapat
menjadi
narasumber
dalam
kegiatan
intrakurikuler bagi peserta didik?
Hasil Wawancara
Sampai saat ini belum dilakukan karena
persoalan uang sekolah bagi siswa tidak mampu,
sudah dapat diatasi dengan adanya BSM dari
pemerintah dan kekurangannya bisa dari
sekolah
36.
Bagaimana menurut ibu....Apakah komite
sekolah SMA Negeri 3 Demak Memberikan
dukungan untuk pemeriksaan kesehatan anakanak ?
Hasil Wawancara
Hingga saat ini baru mengadakan himbauan
37. Bagaimna
menurut
ibu.....Apakah
komite
sekolah SMA Negeri 3 Demak Memberikan
dukungan kepada sekolah untuk secara
preventif dan kuratif dalam memberantas
penyebarluasan narkoba di sekolah ?
Hasil Wawancara
Memberikan support berupa masukan dan arahan
38. Bagaimana menurut ibu....Apakah komite
sekolah SMA Negeri 3 Demak Memberikan

dukungan kepada sekolah dalam pelaksanaan
kegiatan ekstrakurikuler di sekolah?
Hasil Wawancara
Memberikan dukungan secara moral dan
memberikan kepercayaan penuh kepada sekolah
terkait dengan masalah pemberantasan narkoba
39. Bagaimana menurut ibu ...Apakah komite
sekolah SMA Hasil Wawancara Negeri 3 Demak
Memverifikasi RAPBS yang diajukan oleh kepala
sekolah?
Hasil Wawancara
Memberikan dukungan secara penuh
40. Kalau menurut ibu ..Apakah komite sekolah
SMA Negeri 3 Demak Memberikan pengesahan
terhadap RAPBS setelah proses verifikasi dalam
rapat pleno KS?
Hasil Wawancara
Komite sekolah memberikan masukan dan
pertimbangan penyusunan RAPBS sementara
yang telah diverifikasikan dari dinas sekolah
41. Bagaimana menurut ibu ....Apakah komite
sekolah SMA Negeri 3 Demak Memotivasi
masyarakat kalangan menengah keatas untuk
meningkatkan
komitmennya
bagi
upaya
peningkatan mutu pendidikan di sekolah?
Komite sekolah memberikan pengesahan setelah
RAPBS diverifikasikan dinas pendidikan
42. Bagaimana
menurut
ibu...Apakah
komite
sekolah SMA Negeri 3 Demak Membantu sekolah
dalam rangka penggalangan
Dana masyarakat untuk pengumpulan dana
abadi?
Hasil Wawancara

Motivasi dan himbauan dilakukan ketika
diadakan rapat permohonan orang tua/ wali
murid
43. Bagaimana
menurut ibu Apakah komite
sekolah SMA Negeri 3 Demak Melaksanakan
konsep subsidisilang dalam penarikan iuran dari
orangtua siswa?
HasilWawancara
Penggunaan dana masyarakat (khususnya orang
tua murid) untuk pengumpulan dana abadi
dimusyawarahkan dalam rapat pleno orang tua
murid
44. Bagaimana
menurut
ibu....Apakah
komite
sekolah SMA Negeri 3 Demak Mengadakan
kegiatan inovatif untuk meningkatkan kesadaran
dan komitmen masyarakat, misalnya panggung
hiburan untuk sekolah dan masyarakat?
Hasil Wawancara
Besaran iuran dari orang tua siswa dalam rapat
pleno ditetapkan sama. Bagi siswa yang tidak
mampu maka dapat mengajukan keringanan.
Bagi orang tua siswa yang sangat dihimbau agar
dapat memberikan iuran lebih dari yang
ditetapkan untuk subsidi silang
45. Bagaimana
pendapat
ibu..Apakah
komite
sekolah SMA Negeri 3 Demak Membantu sekolah
dalam menciptakan hubungan dan kerjasama
antara
sekolah
dengan
orangtua
dan
masyarakat?
HasilWawancara
Sampai sejauh ini panggung hiburan atau pentas
seni yang menyelenggarakan sekolah/siswa

46. Bagaimana menurut ibu...Apakah komite sekolah
SMA Negeri 3 Demak Mengadakan rapat atau
pertemuan secara rutin atau insidental dengan
kepala sekolah dan dewan guru?
Hasil Wawancara
Tentu saja sangat membantu
47. Bagaimana
menurut
ibu...Apakah
komite
sekolah SMA Negeri 3 Demak Sering mengadakan
kunjungan atau silaturahmi kesekolah, atau
dengan dewan guru di sekolah?
Hasil Wawancara
Pertemuan/rapat rutin asidesial dilaksanakan
dalam forum rapat pengurus dan rapat pleno
dengan orang tua siswa
48. Bagaimana pendapat ibu ...Apakah komite
sekolah SMA Negeri 3 Demak Meminta
penjelasan kepada sekolah tentang hasil belajar
siswa?
Hasil Wawancara
Kunjungan ketika rapat/masalah yang dibahas
terkait dengan komite sekolah
49. Bagaimana
menurut
ibu...Apakah
komite
sekolah SMA Negeri 3 Demak Bekerjasama
dengan sekolah dalam kegiatan penelusuran
alumni ?
HasilWawancara
Sebatas pada hasil kenaikan kelas dan hasil
kelulusan
50. Bagaimana
menurut
ibu...Apakah
komite
sekolah SMA Negeri 3 Demak Membina
hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan
seluruh stakeholder pendidikan, khusnya dengan
DUDI ?

Hasil Wawancara
Sampai sejauh ini penelusuran alumni
dilakukan oleh sekolah melalui guru BK
menurut
ibu...Apakah
komite
51. Bagaimana
sekolah SMA Negeri 3 Demak Mengadakan
penjajagan tentang kemungkinan untuk dapat
mengadakan kerjasama atau MOU dengan
lembaga lain untuk memajukan sekolah?
HasilWawancara
Khusus dengan DU / DI keluar dilakukan
52. Bagaimana
menurut
ibu....Apakah
komite
sekolah SMAN 3 Demak mengadakan penjajagan
tentang kemungkinan untuk dapat mengadakan
kerjasama/MOU dengan lembaga lain untuk
memajukan sekolah?
Jawab
Komite sekolah menyerahkan sepenuhnya kepada
sekolah terkait sehubungan menjalin kerjasama
lembaga lain
53. Bagaimana
menurut
ibu...Apakah
komite
sekolah SMA Negeri 3 Demak Menyebarkan
kuesioner untuk memperoleh masukan, saran,
dan ide kreatif dari masyarakat?
Jawab
Masukan dan saran disampaikan masih terbatas
secara lisan
54. Bagaimana
menurut
ibu...Apakah
komite
sekolah SMA Negeri 3 Demak Menyampaikan
laporan kepada sekolah secara tertulis, tentang
hasil pengamatannya terhadap sekolah?
Jawab
Hasil pengamatan disampaikan secara lisan
dalam rapat pengurus

Dengan ini saya menyatakan wawancara ini
sesuai dengan kenyataan dan tidak keberatan di
publikasikan pada tesis dan karya ilmiah yang lain.

Demak,25 Januari 2015
Orang Tua Murid

Hartatik S.Pd

Rapat Pleno komite sekolah SMA Negeri 3 Demak
bersama orang tua siswa

Foto Wawancara dengan kepala sekolah

Hasil wawancara januari 2015 dengan orang tua murid SMA N 3
Demak

Foto wawancara dengan pengawas SMA Kabupaten Demak

