
BAB VI 
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan data di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa:

6.1.1 Komite sekolah belum diberdayakan secara maksimal dalam penyusunan

RKS,RKT, dan RKAS. Rencana program dan anggaran sekolah telah 

dibuat pada akhir tahun pelajaran oleh kepala sekolah beserta staf-stafnya 

yaitu wakil kepala sekolah, ketua-ketua program. Komite sekolah tinggal 

memberikan pertimbangan dan masukan untuk program dan anggaran 

sekolah tahun ajaran berikutnya. Pada awal tahun pelajaran akan 

disampaikan ke rapat komite sekolah yang menghadirkan para orang tua 

siswa seluruh tingkat X, XI, dan XII. Rapat komite sekolah dengan orang 

tua tingkat X dilaksanakan tahap pertama, rapat tahap kedua dengan orang 

tua tingkat XI dan XII. Sehingga program sekolah akan lebih baik lagi 

melalui hasil rapat-rapat itu.

6.1.2 Penggalangan dana dari masyarakat di luar dana pemerintah baru berasal 

dari para orang tua siswa dan sudah dilakukan oleh komite sekolah  

semaksimal mungkin dengan memberi kelonggaran kepada para orang tua 

siswa saat rapat komite sekolah pada awal tahun pelajaran dan sudah 

diputuskan berdasarkan usulan dari para orang tua siswa untuk jangka 



103

waktu pembayaran. Namun pada kenyataannya banyak para orang tua 

yang tidak konsisten pada kesepakatan, karena hingga satu tahun pelajaran 

atau kenaikan tingkat masih banyak yang belum menyetorkan dana komite 

sekolah.

6.1.3 Komite sekolah dalam melakukan kerjasama dengan dunia usaha/dunia 

industri baru berjalan dalam pengadaan blanko-blanko administrasi tata 

usaha yaitu untuk kelancaran administrasi kepegawaian, kesiswaan, dan 

kurikulum misalnya formulir penerimaan peserta didik baru, blanko buku 

induk siswa, jasa foto copy, alat tulis kantor, dan jasa percetakaan lainnya. 

Namun untuk kerjasama penempatan siswa praktik atau lulusan belum 

berjalan dari komite sekolah, untuk praktik kerjasama industri dan lulusan 

masih ditangani khusus oleh bursa kerja khusus dan kelompok kerja 

hubungan  kerjasama industri.

6.1.4 Komite sekolah dalam meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga 

kependidikan sudah sangat baik, untuk kesejahteraan maupun 

pengembangan diri melalui penataran dan pelatihan. Semua pegawai baik 

PNS maupun non PNS sangat diperhatikan, bahkan yang mendapat 

tunjangan sertifikasi juga masih mendapatkan hak yang sama. Pengadaan 

inventaris untuk menunjang kelancaran dalam melaksanakan tugas 

tambahan juga diperuntukkan bagi guru dan staf tata usaha. Hal ini 

diharapkan untuk sadar akan tugas dan tanggungjawab dalam peningkatan 

mutu pendidikan.

6.1.5 Penambahan fasilitas pembelajaran, pengadaan sarana dan prasarana, serta 

renovasi gedung selalu dilakukan tiap tahun pelajaran. Hal ini untuk 
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menunjang kelancaran proses pembelajaran sehingga siswa dapat lebih 

mendalami kompetensi yang ditempuh untuk setiap program studi 

keahlian, sehingga mutu lulusan lebih kompeten dalam bidangnya. 

Lulusan SMK Negeri 1 Terbanggi Besar diharapkan dapat menembus 

pasar kerja nasional maupun internasional dengan mengantongi sertifikat 

ISO 9001-2008. Kompetensi yang dimiliki oleh alumni sudah cukup baik 

walaupun untuk materi dan kompetensi yang diperoleh di sekolah tidak 

semua sinkron dengan yang dikerjakan di tempat kerja.

6.1.6 Faktor pendukung dan penghambat utama pelaksanaan program oleh 

komite sekolah adalah dari orang tua siswa berkaitan dengan dana komite 

sekolah yang harus disetorkan ke sekolah. Dana komite itulah yang 

digunakan untuk  pelaksanaan program sekolah oleh komite sekolah. 

Komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan  komite sekolah sangat 

mendukung kelancaran pelaksanaan program. Evaluasi program setiap 

akhir tahun pelajaran untuk pertimbangan sekolah dalam pembuatan 

program sekolah tahun pelajaran berikutnya.

6.2 Implikasi

Berdasarkan temuan di lapangan terdapat konsekuensi yang harus 

dilakukan untuk komite sekolah dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan 

di SMK Negeri 1 Terbanggi Besar. Peran dan fungsi komite sekolah dalam 

meningkatkan mutu pelayanan pendidikan khususnya di SMK Negeri 1 Terbanggi 

Besar sebagai lembaga pendidikan kejuruan yang mencetak lulusan menjadi 

tenaga kerja tingkat menengah siap kerja di dunia usaha/dunia industri dapat 
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menjalankan fungsinya secara berkesinambungan sebagai mitra sekolah dalam 

masa jabatannya. Implikasi dari penelitian ini antara lain:

6.2.1 Komite sekolah wajib memberikan masukan, pertimbangan dan 

rekomendasi untuk penyusunan RKS, RKT, dan RKAS. Rutinitas 

kehadiran komite sekolah di sekolah dan perlu memiliki ruangan khusus 

untuk mengontrol jalannya program sekolah agar lebih intensif. Kelanjutan 

pelaksanaan program hendaknya secara intensif dilakukan pada program-

program yang vital dan rutin dilakukan dalam prioritas kebijakan sebagai 

pemberi pertimbangan.

6.2.2 Usaha komite sekolah untuk menggalang dana masyarakat yaitu para 

orang tua siswa dilakukan sepanjang tahun pelajaran. Pembiayaan 

penyelenggaraan pendidikan tergantung dari jumlah dana komite sekolah 

yang dibayarkan oleh para orang tua siswa. Namun usaha komite sekolah 

ini masih belum begitu maksimal karena dari pengamatan dan melihat 

daftar dana komite sekolah yang masih ada di orang tua siswa hingga akhir 

tahun pelajaran masih banyak yang terhutang bahkan hingga 3 tahun 

mengikuti pendidikan masih ada yang sama sekali belum dibayarkan oleh 

orang tua siswa. Penggalangan dana dari sumber lain seperti tertuang 

dalam peraturan pemerintah selayaknya dilakukan oleh komite sekolah.

6.2.3 Komite sekolah hendaknya tidak hanya berfokus tentang adanya dana dari 

orang tua siswa untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah 

namun bagaimana  dapat menembus pasar kerja dengan menjalin 

kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri yang dapat dilibatkan dalam 

anggota pengurus komite sekolah, atau pada saat rapat komite sekolah 
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dapat menggali informasi dari para orang tua yang memiliki usaha atau 

pandangan mengenai dunia usaha/dunia industri yang dapat membantu 

pembiayaan pendidikan serta tidak menutup kemungkinan bagi para 

alumni yang telah berhasil untuk mensuport dana atau kesempatan kerja 

bagi alumni yang lain.

6.2.4 Komite sekolah dalam hal ini sudah benar-benar maksimal untuk 

meningkatkan kinerja seluruh komponen sumber daya manusia bagi 

peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Terbanggi Besar. 

Pengontrolan kinerja ini melalui bidang manajemen mutu dan kurikulum. 

Penilaian kinerja sudah dilakukan oleh kepala sekolah sehingga komite 

sekolah dalam meningkatkan kinerja melalui pengadaan fasilitas 

pembelajaran, pembuatan perangkat dan evaluasi pembelajaran, serta 

kesejahteraan diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah 

ini.

6.2.5 Banyak fasilitas pembelajaran, sarana dan prasarana sebagai penunjang 

proses pembelajaran di kelas. Hal ini diadakan sesuai dengan kebutuhan 

program masing-masing sehingga sebenarnya jika dimanfaatkan sudah 

dapat lebih meningkatkan kompetensi lulusan. Pemanfaatannya harus 

seimbang baik oleh guru maupun siswa sehingga antara teori dengan 

praktik akan sinkron atau sesuai. Apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja 

dapat terpenuhi oleh SMK Negeri 1 Terbanggi Besar benar-benar 

dipikirkan secara cermat agar keterkaitan ilmu dengan bidang pekerjaan 

dapat dimiliki oleh para lulusan. Lulusan SMK Negeri 1 Terbanggi Besar 

cepat dalam menembus pasar kerja karena dunia bisnis manapun 
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memerlukan lulusan di bidang keahlian bisnis dan manajemen. 

Kompetensi lulusan tidak diragukan lagi namun mereka juga masih harus 

banyak belajar sesuai tuntutan dunia kerja yang menariknya.

6.2.6 Faktor pendukung keberhasilan seluruh pelaksanaan program sekolah 

adalah koordinasi yang baik dengan pihak sekolah dan ketersediaan dana 

yang ada. Penghambat dari pelaksanaan program terletak pada dana yang 

terkumpul dari para orang tua siswa. Dana yang dikumpulkan lancar , 

program akan segera terlaksana, namun jika dana tidak lancar, program 

pun akan tersendat. Walaupun laporan pertanggungjawaban dilakukan 

setiap akhir tahun pelajaran tetapi evaluasi perlu dilakukan secara rutin 

baik triwulan maupun semester.

6.3 Saran

Saran yang diberikan pada penelitian ini yaitu antara lain:

6.3.1 Bagi Kepala Sekolah

6.3.1.1 Penjelasan dan sosialisasi mengenai peran dan fungsi komite 

sekolah perlu dilakukan agar komite sekolah dapat melaksanakan 

tugas sesuai dengan peran dan fungsinya

6.3.1.2 Melibatkan pengurus komite sekolah sebagai tim pengembang 

dalam penyusunan program-program sekolah (RKS, RKT, RKAS)

6.3.1.3 Pembentukan pengurus komite sesuai dengan ketentuan pemerintah 

yang berlaku



108

6.3.2 Bagi Komite Sekolah

6.3.2.1 Perlu pemahaman peran dan fungsi komite sekolah oleh komite 

sekolah sebagai mitra sekolah di tingkat satuan pendidikan.

6.3.2.2 Penggalangan dana komite sekolah digali bukan hanya dari 

orangtua/wali namun dari stakeholders (dunia usaha/dunia industri, 

alumni) selain pemerintah. 

6.3.2.3  Kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri ataupun alumni perlu 

dilakukan untuk membantu kelancaran pelaksanaan program-

program sekolah baik untuk kerjasama pendanaan maupun 

penempatan siswa atau lulusan.

6.3.2.4 Ketegasan terhadap para orang tua siswa dalam menyetorkan dana 

komite sekolah agar tidak menghambat keberhasilan program-

program.

6.3.3 Bagi Guru

Guru selalu meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan sarana dan 

prasarana sebagai media pembelajaran agar dapat menghasilkan lulusan 

yang berkompeten sehingga dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja.

6.3.4 Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat pemerhati dan peduli pada dunia pendidikan agar 

memberikan masukan berupa saran atau ide-ide mengenai program-program 

yang dilaksanakan oleh komite sekolah dalam meningkatkan mutu 

pelayanan pendidikan.


