
BAB IV
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum SMK Negeri 1 Terbanggi Besar

4.1.1 Sejarah SMK Negeri 1 Terbanggi Besar

SMK Negeri 1 Terbanggi Besar sebagai salah satu SMK di Indonesia 

berdiri pada tanggal 22 Februari 1970 merupakan Filial SMEA Negeri Metro 

dengan kepala sekolah Supiyatun, B.A. yang menjabat tahun 1970 – 1990,

selanjutnya tahun 1990-1997 kepala SMEA Negeri Poncowati dijabat oleh 

Drs. Sujadi Margono, kemudian tahun 1997 nama SMEA Negeri Poncowati 

berubah menjadi SMK Negeri 1 Terbanggi Besar, tahun 1997-2006 kepala 

sekolah dijabat oleh Drs. Hendra Suryono, tahun 2006 - Januari 2012 kepala 

SMK Negeri 1 Terbanggi Besar dijabat oleh Drs. Edy Christanto, M.Pd., dan 

mulai dari Februari 2012 hingga sekarang kepala SMK Negeri 1 Terbanggi 

Besar dijabat oleh Drs. Puguh Purwanto.

4.1.2 Kondisi Geografis

SMK Negeri 1 Terbanggi Besar berada di wilayah Kabupaten 

Lampung Tengah tepatnya di Jalan Ahmad Yani Poncowati Kecamatan

Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Letak sekolah berada di  desa 

Poncowati yang merupakan wilayah transmigrasi TNI Angkatan Darat. 
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Kondisi geografis yang cukup nyaman karena terletak lingkungan sekitar 

adalah pedesaan dan komplek lembaga pendidikan yang terdiri dari 1 SMA 

Negeri,1 SMA swasta ,1 MAN,  3 SMK Negeri, 2 SMK swasta, 2 SMP 

Negeri,   1 MTSN, 1 SMP swasta, 3 SDN, dan beberapa sekolah taman kanak-

kanak serta PAUD. Jadi kondisi dan situasinya benar-benar nyaman untuk 

belajar dan didukung pula oleh kemudahan untuk alat transportasi. SMK 

Negeri 1 Terbanggi Besar berdiri di atas tanah seluas 6 hektar yang memiliki 

beberapa gedung dan fasilitas penunjang lainnya antara lain:

1. Ruang kelas : 21 ruang

2. Ruang guru : 1   ruang

3. Ruang tata usaha : 1   ruang

4. Ruang Kepala Sekolah : 1   ruang

5. Ruang Wakil Kepala Sekolah : 1   ruang

6. Perpustakaan : 1   ruang

7. Ruang BP/BK : 1   ruang

8. Ruang Pokja HKI : 1   ruang

9. Ruang Administrasi : 1   ruang

10. Ruang UKS : 1   ruang

11. Ruang Osis : 1   ruang

12. Ruang Praktik Sekolah : 5   ruang yaitu 1 ruang praktik komputer, 1 

ruang praktik akuntansi, 1 ruang praktik administrasi perkantoran, 1 ruang 

praktik pemasaran, dan 1 ruang laboratorium bahasa.

13. Ruang Unit Produksi : 2 ruang yaitu 1 toko dan 1 kantin kejujuran

14. Ruang Unit Koperasi : 1   ruang
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15. Ruang gudang : 2   ruang

16. Mushola : 1   gedung

17. Toilet guru dan TU : 4   ruang

18. Toilet siswa : 14 ruang

19. Lapangan Basket : 1   unit

20. Lapangan Voli : 1   unit

21. Lapangan atletik : 1   unit

22. Lapangan sepakbola : 1   unit

23. Lapangan upacara : 1   unit 

24. Tempat  Parkir Motor : 5   unit

25. Ruang parkir mobil : 1   unit : 

4.1.3 Penyelenggaraan Pendidikan

SMK Negeri 1 Terbanggi Besar sebagai bentuk satuan pendidikan 

kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik 

terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Tujuan tersebut dapat 

dijabarkan lebih lanjut menjadi tujuan umum dan tujuan khusus sebagai 

berikut:

Tujuan umum SMK Negeri 1 Terbanggi Besar:

1. Menyiapkan peserta didik agar dapat menjalani kehidupan secara layak

2. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik

3. Menyiapkan peserta didik agar menjadi warga Negara yang mandiri dan 

bertanggungjawab
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4. Menyiapkan peserta didik agar dapat menerapkan dan memelihara hidup 

sehat, memiliki wawasan lingkungan, pengetahuan dan seni.

Tujuan khusus SMK Negeri 1 Terbanggi Besar:

1. Mempersiapkan tamatan yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia 

sebagai tenaga kerja tingkat menengah yang kompeten sesuai kompetensi 

keahlian pilihannya.

2. Membekali peserta didik beradaptasi di lingkungan kerja sesuai bidangnya 

dan mampu menghadapi perubahan yang terjadi di masyarakat.

3. Membekali peserta didik sikap professional untuk mengembangkan diri 

dan mampu berkompetensi di tingkat nasional, regional, dan internasional.

SMK Negeri 1 Terbanggi Besar adalah sekolah menengah kejuruan 

dengan bidang keahlian bisnis dan manajemen. Sekolah ini memiliki 3 

program studi yaitu 

1. program studi keuangan, memiliki 2 program studi keahlian yaitu 

akuntansi dan perbankan

2. program studi administrasi, memiliki 1 program studi keahlian yaitu 

administrasi perkantoran

3. program studi tata niaga,  memiliki 1 program studi keahlian pemasaran

Setiap tingkat memiliki 7 rombongan belajar/kelas, jadi ada 21 rombongan 

belajar/kelas dengan jumlah masing-masing rombongan belajar 36 siswa.

Masing-masing tingkat meliputi 2 kelas akuntansi, 1 kelas perbankan, 2 kelas 

administrasi perkantoran, dan 2 kelas pemasaran.

Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran mengacu pada prinsip 

belajar tuntas dan prinsip pendidikan sistem ganda yang proses 
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pembelajarannya dilaksanakan bersama antara sekolah dengan Dunia 

Usaha/Dunia Industri yang direalisasikan dalam bentuk program Praktik Kerja 

Industri (PRAKERIN). Pelaksanaan pembelajaran pada SMK Negeri 1 

Terbanggi Besar adalah sebagai berikut:

1. Komponen Pendidikan Umum meliputi:

a. Program Normatif yaitu kelompok mata pelajaran yang berfungsi 

membentuk peserta didik sebagai pribadi yang utuh, pribadi yang 

memiliki norma-norma sebagai makhluk individu maupun makhluk 

sosial.

b. Program Adaptif yaitu kelompok mata pelajaran yang berfungsi 

membentuk peserta didik sebagai individu agar memiliki dasar yang 

kuat untuk berkembang dan mampu menyesuaikan diri dengan 

perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

serta dasar-dasar kejuruan yang berkaitan dengan program studi 

keahlian yang dipelajari sehingga peserta didik berkesempatan untuk 

memahami dan menguasai konsep dan prinsip dasar keilmuan yang 

dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari dan pada saat bekerja.

c. Program Produktif yaitu kelompok mata pelajaran yang berfungsi 

membekali peserta didik agar memiliki kompetensi standar atau 

kemampuan produktif pada suatu pekerjaan/keahlian tertentu yang 

relevan dengan tuntutan dan permintaan pasar kerja.

2. Komponen Praktik Dasar Kejuruan/Keahlian di sekolah

3. Komponen praktik keahlian profesi yang dilaksanakan sepenuhnya di 

Dunia Usaha/Dunia Industri.
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Dalam pelaksanaan administrasi sekolah dilaksanakan oleh bidang tata 

usaha yang terdiri dari administrasi umum, administrasi persuratan, 

administrasi kesiswaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, dan 

administrasi perlengkapan yang dilaksanakan oleh 12 PNS dan 17 tenaga 

honorer. Dalam administrasi pembelajaran dilaksanakan oleh 42 guru PNS 

dan 11 guru honorer yang terdiri dari 20 guru mata pelajaran produktif, 11 

guru mata pelajaran normatif, dan 11 guru mata pelajaran adaptif.

Berikut struktur organisasi sekolah yang menunjukkan kedudukan 

komite sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi SMK Negeri 1 Terbanggi Besar
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4.1.4 Standarisasi Sekolah

Pemerintah menetapkan SMK Negeri 1 Terbanggi Besar sebagai 

Sekolah Standar Nasional (SSN) untuk Program Studi Tata Niaga dan sedang 

dalam rintisan Sekolah Berstandar Internasional (SBI), sedangkan untuk 

program studi keuangan dan administrasi sedang dipersiapkan menuju SSN.

Sistem manajemen sekolah telah menggunakan manajemen ISO 9001:2008 

sejak awal tahun 2012. 

Pelaksanaan manajemen di sekolah dilaksanakan oleh Kepala Sekolah, 

Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah bidang 

Manajemen Mutu, Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan, Wakil Kepala 

Sekolah bidang sarana dan prasarana, Wakil Kepala Sekolah bidang

Hubungan Kerjasama Industri, Tata Usaha, Ketua-ketua program studi, ketua 

program normatif dan adaptif, kepala laboratorium/ruang praktik sekolah, 

piket guru, piket Wakil Kepala Sekolah, dan guru-guru yang kompeten di 

bidang masing-masing. Guru PNS di SMK Negeri 1 Terbanggi Besar 99,9% 

telah bersertifikat pendidik sehingga dalam pelaksanaan ISO dituntut lebih 

professional.

4.1.5 Kompetensi Keahlian Lulusan

Masing-masing program studi membekali peserta didik dengan 

kompetensi keahlian sesuai dengan visi dan misinya. Secara umum 

kompetensi lulusan keuangan adalah melakukan pekerjaan administrasi 

keuangan, perbankan, dan perpajakan. Kompetensi lulusan administrasi yaitu 

melakukan pekerjaan sebagai operator komputer dan telepon, receptionist, 
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surat-menyurat, arsiparis, administrasi tata usaha, dan sekretaris yunior. 

Kompetensi lulusan tata niaga adalah pramuniaga, administrasi barang dan 

jasa, staf marketing, dan kasir.

Dengan kompetensi keahlian yang dimiliki lulusan SMK Negeri 1 

Terbanggi Besar telah banyak diterima di perusahaan-perusahaan besar di 

wilayah Lampung Tengah dan Tulang Bawang karena di Lampung Tengah 

banyak perusahaan besar, kantor pemerintah dan kantor swasta, rumah sakit, 

pusat perniagaan/bisnis, dan berwirausaha. Sekolah memiliki Bursa Kerja 

Khusus (BKK) dan bidang Hubungan Kerjasama Industri yang telah 

melakukan kerjasama penempatan lulusan dengan perusahaan-perusahaan 

tertentu yang berada di luar Lampung Tengah, diantaranya PT Sanyo dan PT 

Panasonic di Batam, Citra Bunda di Jakarta, Perusahaan di Malaysia, PT 

Sumber Alfaria Trijaya, Radar Lampung, Universitas Darmajaya, dan 

beberapa perusahaan di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, Serang dan 

Banten.

4.1.6 Pengembangan Diri Siswa

Pengembangan diri siswa di bidang akademik dilakukan pada masing-

masing program studi untuk kompetensi produktif yang dilakukan di ruang

praktik masing-masing program studi, dan unit produksi. Ketiga Program 

Studi selalu meraih juara 1 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat 

Kabupaten Lampung Tengah. Program studi yang pernah meraih juara 1 

Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat propinsi dan maju ke tingkat 

nasional adalah program studi administrasi perkantoran dan tata niaga.
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Pengembangan diri siswa bidang non akademik antara lain:

1. Kegiatan OSIS

2. Kegiatan Pramuka

3. Kegiatan PASIS (Pasukan Inti Sekolah)

4. Kegiatan ROHIS (Rohani Islam)

5. Kegiatan Apresiasi Seni terdiri dari Seni Suara, Seni Tari, Seni Musik, 

Seni Drama, dan Mading 

6. Kegiatan Olah raga prestasi, terdiri dari basket, voli, senam, taekwondo, 

bela diri tapak suci, bela diri inkado, atletik, bulu tangkis, tennis meja, dan 

sepakbola

7. Kegiatan Lingkungan Hidup dan 7K

8. Kegiatan Koperasi Siswa

9. Kegiatan Karya Ilmiah Remaja

10. Kegiatan UKS/PMR

Seluruh kegiatan pernah berprestasi di tingkat kabupaten, untuk kegiatan 

OSIS, Apresiasi Seni, Olahraga Prestasi dan UKS/PMR pernah berprestasi di 

tingkat Provinsi Lampung, untuk Taekwondo berprestasi di tingkat nasional 

dan internasional. Tahun ini sekolah mendapat predikat sekolah sehat karena 

juara 1 Lomba Sekolah Sehat tingkat kabupaten, dan sekarang masih dalam 

proses ke tingkat provinsi Lampung.
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4.2  Paparan Data Penelitian

Data penelitian yang telah dihimpun oleh peneliti adalah melalui kegiatan 

wawancara, dokumentasi dan observasi. Data yang dipaparkan mengenai peran 

dan fungsi komite sekolah dalam meningkatakan mutu pendidikan di SMK Negeri

1 Terbanggi Besar. Paparan data dan temuan penelitian dalam bab ini adalah 

berdasarkan fokus penelitian yang dikelompokkan dalam 6 bagian yaitu: (1) peran 

komite sekolah SMK Negeri 1 Terbanggi Besar dalam penyusunan Rencana Kerja 

dan Anggaran Sekolah, (2) usaha komite sekolah SMK Negeri 1 Terbanggi Besar 

dalam menggalang dana masyarakat di luar dana pemerintah untuk pembiayaan 

penyelenggaraan pendidikan, (3) fungsi komite sekolah SMK Negeri 1 Terbanggi 

Besar dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ 

Dunia Usaha /Dunia Industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan 

pendidikan yang bermutu, (4) fungsi komite sekolah SMK Negeri 1 Terbanggi 

Besar dalam meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

untuk meningkatkan mutu pendidikan, (5) fungsi komite sekolah SMK Negeri 1 

Terbanggi Besar dalam meningkatkan mutu lulusan, dan (6) faktor pendukung dan 

penghambat keberhasilan program–program yang dijalankan oleh komite sekolah 

4.2.1 Peran Komite Sekolah SMK Negeri 1 Terbanggi Besar Dalam 
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah 

Komite sekolah memiliki fungsi memberikan pertimbangan terhadap 

segala kebijakan dan program yang telah dibuat oleh sekolah. Penyusunan 

program kerja telah dibuat oleh sekolah sehingga komite sekolah hanya 

memberikan pertimbangan program kerja dan juga menjalankan program yang 
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telah dibuat. Hal ini seperti dikemukakan oleh kepala sekolah dalam wawancara  

berikut:

Rencana kerja sekolah telah disusun dan dibuat oleh sekolah kemudian 
komite sekolah tinggal menyetujui dan memberikan koreksi program mana 
yang bisa dilakukan dan mana yang belum mampu dilakukan pada periode 
yang akan datang. Jadi pada saat pembuatan program kerja masing-masing 
bidang atau kelompok kerja menyusun program kerja kemudian disusun 
dalam program sekolah dan komite sekolah. Selama ini program yang 
disetujui komite sekolah lancar-lancar saja dalam pelaksanaannya
(W.KS.K1.19012012).

Rencana kerja sekolah yang disusun oleh masing-masing kelompok kerja 

juga dibenarkan oleh guru yang terlibat dalam penyusunan rencana kerja sekolah. 

Penjelasan beliau dalam wawancara berikut:

Sekolah memberikan tugas kepada masing-masing kelompok kerja untuk 
menyusun program kerja yang akan dilaksanakan pada periode tahun 
depan untuk lebih mengetahui kebutuhan masing-masing kelompok kerja. 
Program kerja kemudian dianalisis bersama dalam koordinasi dengan 
kepala sekolah beserta kelompok kerja lainnya. Hal ini untuk 
menyempurnakan program kerja secara global. Seperti halnya saya sebagai 
wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana harus menyusun program 
yang akan saya ajukan dan nantinya disetujui untuk dilaksanakan tahun 
berikutnya. Analisis kebutuhan selalu saya pertimbangkan supaya 
program-program itu dapat memberikan kemajuan bagi sekolah dan 
diupayakan pelaksanaannya. Jadi ya komite sekolah sebelum rapat dengan 
orangtua siswa sudah tahu program-program apa yang akan dijalankan dan 
menyetujuinya baik anggaran biaya untuk fisik maupun non fisik
(W.KMS.K1.14012012)

Rapat komite sekolah dilakukan setiap awal tahun pelajaran bersama 
dengan wali murid. Kalau rapat intern pengurus ketika akan melaksanakan 
program ya rapat dulu. Untuk rapat dengan pihak sekolah ketika sekolah 
sudah punya program tahun ajaran depan yang kemudian dibawa ke rapat 
komite. Komite  sekolah tidak punya program, hanya menjalankan 
program. Komite tidak terlibat dalam penyusunan program, program sudah 
dibuat oleh sekolah. Kepala sekolah selalu mengkomunikasikan program 
yang harus dijalankan oleh komite sekolah dipantau terus dalam 
pelaksanaannya (W.KMS.K2.17022012)
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Hasil wawancara bahwa komite sekolah tidak terlibat dalam pembuatan 

program-program sekolah diperkuat dengan hasil pengamatan peneliti sebagai 

berikut: 

RAKS yang dipegang oleh bendahara komite sekolah bahwa program-
program yang telah dibuat oleh sekolah tinggal dijalankan jika ada 
program yang perlu dibenahi itulah komite sekolah memberikan 
masukannnya sebelum dibawa ke rapat komite sekolah bersama orang tua 
siswa (O.K1.17022012).

Hasil paparan data ini diketahui bahwa komite sekolah telah menjalankan 

fungsinya sebagai pemberi pertimbangan untuk program-program yang telah 

disusun oleh sekolah.

Matrik 4.2.1
Peran Komite Sekolah SMK Negeri 1 Terbanggi Besar 

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Sekolah 

KOMPONEN KONDISI
Sekolah dalam penyusunan 
Rencana Kerja dan 
Anggaran Sekolah (RKAS)

Penyusunan RKAS dilakukan pada saat akhir 
tahun pelajaran untuk program tahun berikutnya. 
Masing-masing unit kerja atau kelompok kerja 
menyusun program kerja dan anggaran untuk 
selanjutnya akan dibahas untuk pembuatan 
program sekolah dalam RKAS. Kemudian komite 
sekolah dilibatkan untuk memberikan masukan dan 
pertimbangan dalam penyempurnaan program 
sekolah.

Komite sekolah dalam 
penyusunan Rencana Kerja 
dan Anggaran Sekolah 
(RKAS)

Komite sekolah tidak memiliki program kerja. 
Komite sekolah juga tidak menyusun RKAS. 
Komite sekolah memberi masukan dan 
pertimbangan pada RKAS yang telah disusun oleh 
pihak sekolah. Selanjutnya program dalam RKAS 
akan disampaikan oleh komite sekolah dalam rapat 
komite dengan orang tua siswa. Jadi komite 
sekolah adalah sebagai pelaksana program sekolah. 
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4.2.2 Usaha Komite Sekolah SMK Negeri 1 Terbanggi Besar Dalam 
Menggalang Dana Masyarakat Di Luar Dana Pemerintah Untuk 
Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan 

Berbagai faktor membuat masa depan SMK semakin diminati oleh 

masyarakat sejak  dikumandangkan semboyan oleh pemerintah yaitu “SMK 

BISA”. Pengembangan SMK merupakan salah satu program utama Dinas 

Pendidikan Nasional. Pemerintah memperbanyak pembangunan gedung-gedung 

SMK dan pengadaan peralatan-peralatan teknik untuk SMK. Alokasi 

pembangunan untuk sekolah negeri dan swasta dananya bersumber dari APBN 

dan APBD untuk pengalokasian pembangunan RKB (Ruang Kelas Baru). 

Kendala yang dihadapi oleh SMK adalah dana yang dikucurkan oleh pemerintah 

dalam pengadaan peralatan penunjang mutu pendidikan untuk mencetak tenaga

kerja terampil yang siap kerja belum maksimal sehingga kerja keras dari pihak 

sekolah bekerja sama dengan komite sekolah sebagai mitra sekolah harus selalu 

bahu membahu untuk mewujudkan tujuan SMK. Komite sekolah melibatkan wali 

kelas untuk menghimpun dana yang harus dibayarkan oleh para orang tua siswa 

ketika sudah melebihi batas waktu yang telah disepakati dalam rapat komite. 

Berbagai kendala dihadapi untuk mewujudkan SMK yang lebih terbuka, fleksibel, 

dan adaptif terhadap dunia kerja. 

Usaha komite sekolah dalam menggalang dana dari masyarakat adalah dari 

para orang tua siswa seperti yang dikemukakan dalam wawancara dengan kepala 

sekolah berikut:

Dana komite sekolah dari orang tua siswa tiap tahun yang dibayarkan 
secara diangsur. Tiap tingkat tidak sama, dana yang disetujui oleh orang 
tua siswa itulah yang bisa dikelola komite sekolah. Dana komite dari 
sumber lain belum ada (W.KS.K1.19012012)
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Hal tersebut juga disampaikan oleh wakil kepala sekolah yang juga 

menjabat sebagai wakil ketua komite sekolah dalam hasil wawancara berikut

Sejauh ini dana berasal dari wali murid. Pada saat awal tahun pelajaran 
antara komite sekolah dengan wali murid menyepakati jumlah dana komite 
yang harus dibayarkan untuk kemajuan pendidikan. Ketika kesepakatan 
tidak ditepati maka tindakan komite sekolah adalah meminta bantuan wali 
kelas untuk ikut menghimpun dana komite sekolah. Ketika akan 
berlangsung ujian semester, tunggakan dana komite yang belum dibayar 
oleh siswa akan ditanyakan pembayarannya dengan pembuatan surat 
pernyataan kesanggupan pembayaran (W.KMS.K1.14012012)

Penggunaan dana komite sekolah sudah diupayakan sesuai dengan pos 

masing-masing dan sesuai dengan tingkat kebutuhan serta dana yang tersedia dan 

mencukupi untuk pos kegiatan yang akan dibiayai. Hal ini seperti yang 

disampaikan oleh komite sekolah dalam hasil wawancara.

Dana komite yang ada dapat dikelola semaksimal mungkin untuk program 
sekolah yang perlu diprioritaskan dan mendesak. Sepertinya semua 
kebutuhan pendanaan program sudah diusahakan secara maksimal oleh 
komite sekolah, walaupun kadang ya ada program yang belum bisa didanai 
dan harus menunggu dana terkumpul dari para orangtua
(W.KMS.K2.17022012)

Sulitnya dalam menghimpun dana dari orang tua siswa sejak kesepakatan 
batas waktu pembayaran hingga akan berakhirnya tahun pelajaran masih 
banyak dana komite sekolah yang masih belum dibayarkan oleh orang tua 
siswa sehingga pengelolaan dana komite sekolah harus dengan skala 
prioritas (O.K1.17022012).

Pengalokasian dana komite sekolah digunakan untuk dua jenis kegiatan 

yaitu fisik dan non fisik. Hal ini dikemukakan komite sekolah dalam hasil 

wawancara berikut:

Bidang fisik dan non fisik. Saya sebagai wakil kepala sekolah bidang 
sarana dan prasarana membuat RAP pembangunan bidang fisik, seperti 
renovasi gedung, sarana belajar, fasilitas pemelajaran di kelas. 
(w.kms.K1.14012012)
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Bidang-bidang yang dibiayai oleh dana komite sekolah ya semua bidang 
bu, baik fisik maupun non fisik. Yang fisik misalnya renovasi gedung, 
pengadaan sarana dan prasarana belajar, pembenahan fasilitas pendidikan, 
alat-alat pembelajaran, ini semua sudah disusun programnya oleh bidang 
sarana dan prasarana. Lalu bidang non fisik ada beberapa diantaranya 
membayar insentif pegawai honorer, pengembangan diri pegawai, dan 
ekstra kurikuler  atau pengembangan diri siswa (W.KMS.K2.17022012)

Manfaat adanya komite sekolah dalam membantu kelancaran siswa-siswi 

dalam kelancaran proses pembelajaran di sekolah berkaitan dengan dana yang 

harus mereka bayarkan disampaikan oleh orang tua siswa dalam hasil wawancara 

berikut:

Manfaatnya ada yang benar-benar mengurusi pembayaran siswa dan 
fasilitas pendidikan siswa diadakan yang secepatnya karena tidak 
menunggu dana dari pemerintah yang mungkin lebih lama prosedurnya.
Uang komite sebenarnya tidak terlalu mahal dan pembayarannya bisa 
diangsur, hal ini cukup meringankan orang tua. Walaupun tidak semahal 
sekolah negeri yang lain tetapi fasilitasnya cukup lengkap, pendidikannya 
bagus (W.OT.K1.29012012).

Paparan data di atas menggambarkan bahwa usaha komite sekolah dalam 

menggalang dana dari masyarakat yaitu dari para orang tua siswa sudah cukup 

maksimal baik dalam mengimpun maupun dalam penggunaannya.
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Matrik 4.2.2
Usaha Komite Sekolah SMK Negeri 1 Terbanggi Besar

Dalam Menggalang Dana Masyarakat Di Luar Dana Pemerintah Untuk 
Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan 

KOMPONEN KONDISI
Usaha yang dilakukan oleh 
komite sekolah untuk 
menghimpun dana

Besarnya dana komite sekolah dihimpun dari para 
orang tua siswa yang disampaikan pada awal tahun 
ajaran baru. Selanjutnya dibuat kesepakatan jangka 
waktu pembayarannya.

Penggunaan dana komite 
sekolah

Dana komite sekolah dialokasikan sesuai dengan 
pos masing-masing sesuai dengan tingkat 
kebutuhan yang dianggarkan dalam RKAS. Dana 
komite sekolah yang ada dikelola semaksimal 
mungkin sesuai kebutuhan yang diprioritaskan. 
Dana komite sekolah digunakan untuk bidang fisik 
dan non fisik yaitu untuk pengadaan fasilitas dan 
pengembangan mutu sekolah.

Komitmen orang tua siswa 
dalam membiayai 
penyelenggaraan pendidikan

Besarnya dana komite yang harus dibayarkan tidak 
terlalu mahal dibandingkan dengan fasilitas dan 
kualitas yang diberikan sekolah yang lebih dari 
cukup untuk bekal para peserta didik setelah lulus.

4.2.3 Komite Sekolah Dalam Melakukan Kerjasama Dengan Masyarakat 
(Perorangan/Organisasi/Dunia Usaha/Dunia Industri)

Komite sekolah dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan

disampaikan dalam kegiatan rapat yang dilakukan antara komite sekolah dengan 

orang tua siswa dan penarikan dana komite sekolah. Hal ini terlihat pada 

dokumen rapat komite sekolah yaitu

Notulen hasil rapat komite sekolah pada awal tahun ajaran baru bahwa 
orang tua siswa memberikan pendapat dan argumentasinya dalam 
memberikan masukan terhadap kegiatan sekolah ke depan                       
(D. K2.14022012)

Komite sekolah sebagai mitra sekolah yang berfungsi dalam meningkatkan 

mutu layanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan 

dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat 
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satuan pendidikan. Komite sekolah di SMK Negeri 1 Terbanggi Besar telah 

menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional. Hal ini dipaparkan oleh 

kepala sekolah sebagai berikut:

“Komite sekolah sebagai mitra sekolah sangat membantu kelancaran 
program-program sekolah. Pengurus komite sekolah terdiri dari orang-
orang yang profesional dalam kerjanya dan pernah menjabat pada 
organisasi kemasyarakatan dan dinas pemerintah sehingga dimata 
masyarakat juga berpengaruh sebagai tokoh masyarakat. Apalagi ketua 
komite sekolah yang ditunjuk karena dipandang benar-benar mampu dan 
berwawasan luas dalam lingkup komite sekolah, sehingga tidak diragukan 
lagi kinerjanya sebagai pengurus komite sekolah. Kerjasama dengan 
masyarakat sudah cukup baik dalam menghimpun aspirasi dan 
menjalankan amanat dari masyarakat dalam kemajuan sekolah ini. Kalau 
tidak ada komite sekolah, ya sekolah ini tidak akan semaju seperti 
sekarang ini (W.KS.k1.190112).

Komite sekolah yang selama ini menjalankan fungsi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, hal ini diungkapkan oleh ketua komite sekolah melalui 

hasil wawancara berikut:

Selama ini saya sudah menjalankan tugas sesuai dengan kemampuan saya 
dan sesuai dengan fungsinya sebagai mitra sekolah. Pengurus komite 
sekolah sepertinya sudah mewakili untuk semuanya, ya dari tokoh 
masyarakat, pemerhati pendidikan seperti saya, dunia usaha dan sekolah. 
Untuk kerjasama dengan masyarakat ya sebatas dengan orang tua siswa, 
kalau untuk dengan dunia industri belum karena selama ini belum pernah 
menjalin kerjasama dengan mereka yang telah menggunakan lulusan 
sekolah ini. Kerjasama dengan dunia usaha sebatas dengan percetakan 
yang bersedia untuk bekerjasama dalam segala keperluan peralatan alat 
tulis kantor dan pencetakan administrasi sekolah (W.KMS.K2.130212).

Keterlibatan komite sekolah dalam kerjasama dengan dunia usaha/dunia 

industri memang belum maksimal seperti diungkapkan oleh seorang guru dalam 

wawancara berikut:

Selama ini komite sekolah tidak masuk dalam kegiatan yang berkaitan 
dengan dunia industri seperti yang rutin dilakukan oleh sekolah dalam 
program praktik kerja industri, komite sekolah tidak pernah memberikan 
pertimbangan dunia kerja mana yang siap menjadi tempat praktik siswa. 
Sepertinya informasi tentang hal ini belum jalan baik yang digali dari 
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masyarakat yang punya usaha dan tidak menutup kemungkinan orang tua 
siswa yang memiliki usaha yang bersedia untuk ditempati siswa praktik
(W.G.K1.140112).

Sebagai sekolah yang mencetak tenaga terampil tingkat menengah yang 
siap kerja maka penambahan fasilitas pembelajaran pun diutamakan 
seperti penambahan komputer dalam hal ini berupa notebook yang lebih 
praktis dan sekarang umumnya dimiliki oleh sekolah dengan kerjasama 
dengan sekolah teknologi untuk pengadaannya, pembuatan meja dan kursi 
laboratorium atau ruang praktik sekolah untuk kenyamanan pelaksanaan 
praktik dan minimal dapat memenuhi kriteria ruang praktik, serta 
pembuatan meja kursi siswa untuk kenyamanan kegiatan pembelajaran di 
kelas (O.K1.21012012).

Kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan peningkatan mutu 
pendidikan yaitu pembiayaan dalam kegiatan Lomba Kompetensi Siswa 
(LKS) yang diselenggarakan mulai dari persiapan, pelatihan hingga saat
lomba (O.K2.23042012).

Dukungan komite sekolah dalam hubungan kerjasama dengan masyarakat 

sangat diperlukan untuk mendukung program sekolah sehingga siswa siap kerja 

yang professional dapat tercapai sekolah ini. Namun komite sekolah juga sesuai 

dengan porsi fungsi dan perannya dalam menjalan tugas sebagai mitra sekolah 

yang baik bukan hanya dalam bentuk fisik tetapi juga dalam non fisik.

Hasil paparan data di atas menunjukkan bahwa profesionalnya pengurus 

komite sekolah ditunjukkan dengan kinerja yang baik sebagai mitra sekolah, 

namun bagaimana kerjasama dengan masyarakat harus diperluas lagi sehingga 

siswa dapat benar-benar bisa belajar sesuai dengan kompetensi keahlian masing-

masing. Kerjasama yang dijalin oleh sekolah dengan dunia industri selama ini 

perlu dukungan juga oleh komite sekolah.
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Matrik 4.2.3
Komite Sekolah Dalam Melakukan Kerjasama Dengan Masyarakat 

(Perorangan/Organisasi/Dunia Usaha/Dunia Industri)

KOMPONEN KONDISI
Kepengurusan komite 
sekolah

Komite sekolah didukung oleh orang-orang yang terlibat 
dalam kepengurusan terdiri dari orang-orang yang 
professional dalam bidang pendidikan dan sebagai 
pemerhati pendidikan. Pengurus komite sekolah yang 
dijabat oleh orang-orang yang memiliki konerja yang 
baik. Anggota komite sekolah terdiri dari orang-orang 
yang berpengaruh di lingkungan masyarakat sehingga 
dapat diandalkan untuk kinerjanya.

Keterlibatan komite 
sekolah dalam 
kerjasama dengan 
dunia usaha/dunia 
industry

Kerjasama yang dilakukan oleh komite sekolah dengan 
dunia usaha/dunia industri belum maksimal berkaitan 
dengan penempatan lulusan karena telah ditangani oleh 
Bursa Kerja Khusus (BKK) dan unit kerja bidang 
Hubungan Kerjasama Industri (HKI). Untuk kerjasama 
dalam pengadaan fasilitas telah dilakukan dan berjalan 
baik seperti kerjasama dengan sekolah menengah 
kejuruan bidang keahlian teknologi dan industri untuk 
pengadaan notebook dan meja kursi untuk kegiatan 
pembelajaran. Juga dengan pihak percetakan untuk 
keperluan administrasi ketatausahaan.

4.2.4 Komite Sekolah SMK Negeri 1 Terbanggi Besar Dalam 
Meningkatkan Kinerja Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Untuk 
Meningkatkan Mutu Pendidikan 

Komite sekolah bertanggung jawab merespon harapan masyarakat melalui 

peran dan fungsinya dalam meningkatkan mutu sekolah dari kinerja tenaga 

pendidik. Komite sekolah dalam meningkatkan kinerja tenaga pendidik seperti 

dikemukakan dalam hasil wawancara berikut:

Tiap bulan pembayaran insentif guru honor, guru PNS mendapat tambahan 
tunjangan dari komite untuk lebih meningkatkan kinerja mereka dalam 
kelengkapan perangkat evaluasi dan pembelajaran. Yang bidang fisik 
termasuk juga penambahan fasilitas pembelajaran supaya lebih mengarah 
pada pembelajaran yang baik dan maju (W.KMS.K1.19012012)

Buku-buku cukup lengkap dan biasanya ada selingan foto copy bahan 
pelajaran. Tapi untuk peralatan praktik belum memadai, masih ada yang 
rusak dan tidak normal jika digunakan, fasilitasnya kurang sehingga 
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misalnya 4 jam pelajaran di ruang praktik harus mengantri pegang alat 
harus duduk berlama-lama menunggu giliran, capek bu. Kemudian ada 
mata pelajaran yang ada praktik di kelas, tetapi gurunya tidak memberi 
contoh dulu, malah siswanya suruh praktik dulu (W.SW.K2.24022012)

Selama 3 tahun saya sekolah disini ya cukup memuaskan. Walaupun ada 
guru yang memang tidak bisa dimengerti tentang materi yang diberikan. 
Belum ada guru yang benar-benar bisa mengajak siswa untuk larut dalam 
pelajaran sehingga menyenangkan belajarnya. Bahkan waktu Prakerin 
hanya sedikit sekali ilmu dari guru yang bisa diterapkan. Teori dan praktik 
berbeda bu, ilmu yang di sekolah dan yang diterapkan berbeda dengan 
yang dikerjakan di tempat praktik (W.SW.K3.19042012)

Peningkatan kinerja pendidik juga dilakukan untuk peningkatan kinerja 

tenaga kependidikan seperti yang disampaikan pada hasil wawancara berikut:

Ya sama untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, komite 
membayar tenaga honorer di tata usaha, kemudian fasilitas tata usaha 
ditingkatkan (W.KS.K1.19012012).

Pemberian upah/gaji yang layak serta tambahan insentif juga diberikan 
kepada mereka. Fasilitas juga diberikan kepada mereka yang memiliki 
jabatan vital didalamnya sehingga pelayanan administrasi sekolah dapat 
lancar  (W.KMS.K1.14012012)

Pelayanan tata usaha terhadap kebutuhan administrasi kesiswaan dalam 

kegiatan pembelajaran dan pelayanan untuk kegiatan siswa disampaikan oleh 

beberapa siswa dalam hasil wawancara berikut:

Di tata usaha sudah tersedia apa yang kami butuhkan dan bisa diambil 
sendiri tanpa harus menunggu dilayani, seperti lembar absen harian pagi 
ambil dan pulang sekolah setor, kunci ruang kelas juga tinggal ambil dan 
kembalikan di tempatnya, isi spidol sudah ada, surat keterangan masuk 
kelas atau ijin keluar kelas, semua sudah disiapkan  
(W.SW.K1.17122011).

Kurang menyenangkan, terlalu berbelit-belit sehingga bikin lama. Yang 
lancar hanya urusan absen siswa cepat dilayani, untuk urusan yang lain 
lama (W.SW.K2.24022012)

Hanya absen saja yang cepat dilayani karena blanko tinggal ambil sendiri 
di rak absen, untuk urusan yang lain pelayanannya lama
(W.SW.K3.19042012)
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Hasil paparan data tersebut menunjukkan bahwa peran komite sekolah 

berhubungan dengan pemenuhan fasilitas yaitu sarana dan prasarana serta dana

yaitu untuk kesejahteraan warga sekolah antara lain kepala sekolah, guru, staf, dan 

siswa. Usaha untuk meningkatkan kinerja seluruh komponen sekolah telah 

ditingkatkan dengan memberikan tambahan tunjangan kesejahteraan mereka yang 

bertujuan untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan.

Matrik 4.2.4
Komite Sekolah SMK Negeri 1 Terbanggi Besar Dalam Meningkatkan Kinerja 

Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan 

KOMPONEN KONDISI
Komite sekolah dalam 
meningkatkan kinerja 
tenaga pendidik

Pengadaan kelengkapan fasilitas pembelajaran dan 
pemberian tunjangan pembuatan perangkat dan 
evaluasi pembelajaran merupakan usaha yang 
dilakukan oleh komite sekolah dalam peningkatan 
kinerja tenaga pendidik sehingga meningkat pula 
mutu pendidikan.

Komite sekolah dalam 
meningkatkan kinerja 
tenaga kependidikan

Fasilitas ruang dan sarana prasarana yang selalu 
dilengkapi untuk kelancaran pelayanan 
administrasi sekolah kepada siswa, guru, 
masyarakat, dan alumni sehingga urusan 
administrasi untuk seluruh komponen sekolah juga 
dapat lebih baik.

Pandangan peserta didik 
tentang kinerja tenaga 
pendidik

Belum banyak guru yang bisa membawa peserta 
didik untuk larut dalam proses pembelajaran di 
kelas sehingga kegiatan pembelajaran belum 
begitu mengena pada kompetensi yang harus 
dicapai. Penggunaan fasilitas pembelajaran di kelas 
dan ruang praktik belum maksimal.

Pandangan peserta didik 
tentang kinerja tenaga 
kependidikan

Pelayanan oleh tenaga tata usaha belum 
sepenuhnya lancar. Masih ada beberapa pelayanan
yang berbelit-belit dan kurang memuaskan.
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4.2.5 Fungsi Komite Sekolah SMK Negeri 1 Terbanggi Besar Dalam 
Meningkatkan Mutu Lulusan 

Lulusan SMK Negeri 1 Terbanggi Besar diharapkan mampu menciptakan 

tenaga terampil tingkat menengah yang dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja 

suatu perusahaan di bidang pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi masing-

masing sehingga lulusan SMK Negeri 1 Terbanggi Besar terserap ke berbagai 

jenis perusahaan. Dukungan sarana dan prasarana untuk mengaplikasikan 

ketrampilan dari teori yang didapatkan siswa melalui peralatan yang ada. Hal ini 

senada seperti yang disampaikan melalui hasil wawancara berikut:

Ya dengan pengadaan sarana dan prasarana belajar dan fasilitas 
pendukung pembelajaran setiap periode dan pemenuhan kebutuhan 
pembelajaran yang dirasa memang segera perlu diadakan sehingga siswa
belajar dengan menggunakan fasilitas yang cukup untuk menunjang 
peningkatan kompetensi yang dibutuhkan nantinya di dunia kerja. Apa lagi 
sekarang sekolah kita sudah mendapat sertifikat ISO jadi ya mau tidak 
mau sekolah kita harus berusaha menciptakan lulusan yang siap pakai atau 
siap terjun ke dunia kerja yang sesuai dengan kemampuan lulusan. Hal ini 
bukan hanya tanggung jawab komite sekolah tetapi seluruh pihak sekolah 
termasuk kerjasama guru dan siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran
(W.KS.K1.17012012)

Setiap program studi keahlian diberi peralatan yang  sesuai dengan 
kebutuhannya sehingga dapat digunakan untuk praktikum sehingga siswa 
benar-benar mengerti antara teori dengan praktik (W.KMS.K1.14012012)

Sekarang setiap jurusan sudah dilengkapi dengan laboratorium untuk 
praktik, alatnya juga sudah lengkap jadi mudah-mudahan siswa dapat  
benar-benar menggunakannya untuk belajar. Gedung juga sudah 
direnovasi supaya siswa lebih nyaman dan konsentrasi dalam belajar
(W.KMS.K2.17022012)

Usaha yang dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan mutu lulusan

di SMK Negeri 1 Terbanggi Besar dalam pengamatan dan melihat dokumentasi 

adalah 

Dengan upaya komite sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana 
pendidikan dalam kelancaran kegiatan belajar mengajar antara lain P2E 
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KBM (Pembuatan perangkat dan Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar) dan 
pengadaan bahan praktik (D.K1.17022012). 

Untuk kegiatan fisik seperti rehab laboratorium komputer, dan 
perpustakaan yang merupakan akses vital dalam kelancaran pembelajaran
(O.K1.21012011). 

Lain halnya dengan yang diungkapkan oleh siswa yang masih menempuh 

pendidikan di sekolah ini:

Fasilitas belajar sudah cukup bagus seperti ruang praktik yang sudah kami 
nikmati sekarang bu, walaupun belum lama dapat kami nikmati khusus 
untuk masing-masing jurusan, terasa lebih nyaman walau cuma 1 tahun di 
kelas 12 aja. Kalau ada dari kelas 10 pasti lebih puas dengan fasilitas 
praktik di jurusan (W.SW.K1.17122011)

Lulusan SMK Negeri 1 Terbanggi Besar dengan bidang studi keahlian 

bisnis manajemen dapat terserap di berbagai bidang bisnis pada perusahaan 

swasta dan pemerintah. Suatu prestasi yang membanggakan bagi sekolah. Hal itu 

di dukung oleh sarana dan prasarana yang ada di sekolah sebagai alat aplikasi. Hal 

ini seperti yang disampaikan oleh alumni melalui hasil wawancara berikut:

Fasilitas dulu dengan sekarang sangat jauh perbedaannya. Kalau dulu 
untuk bareng-bareng untuk semua jurusan jadi tidak maksimal sehingga 
waktu menyelesaikan pekerjaan perlu belajar lagi bu. Berbeda dengan 
sekarang fasilitas tiap jurusan sudah sendiri-sendiri jadi lebih puas 
belajar menggunakan alat-alat seperti komputer, bahkan sekarang sudah 
menggunakan laptop. Tapi ya banyak yang bisa diterapkan ilmunya 
waktu sekolah dengan pekerjaaan sekarang (W.AL.K1.14012012)

Banyak yang telah dicapai oleh komite sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan melalui pengadaan sarana dan prasarana penunjang dan fasilitas 

pembelajaran untuk siswa, guru, dan tenaga pendidikan yang tujuannya agar 

lulusan sekolah ini kompeten dan mampu menembus pasar kerja. Hal ini 

dirasakan oleh para siswa dan para alumni sekolah ini yang telah bekerja maupun 

berwirausaha. 
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Matrik 4.2.5
Fungsi Komite Sekolah SMK Negeri 1 Terbanggi Besar

Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan 

KOMPONEN KONDISI
Usaha komite sekolah dalam 
meningkatkan mutu lulusan

Penambahan fasilitas pembelajaran untuk masing-
masing program studi dipenuhi oleh komite sekolah 
baik untuk teori maupun praktik. Penambahan buku-
buku di perpustakaan sesuai dengan kebutuan 
kompetensi masing-masing program studi dan peralatan 
praktik selalu dipikirkan oleh komite sekolah. Melalui 
bimbingan guru yang professional dengan fasilitas 
penunjang yang ada diharapkan dapat meningkatkan 
kompetensi lulusan. Kerjasama yang baik antara guru 
dan siswa dalam pembelajaran merupakan faktor 
pendukung usaha komite sekolah ini.

Pandangan alumni terhadap
mutu lulusan

Kompetensi sudah cukup untuk diterapkan tetapi harus 
banyak belajar sesuai dengan perkembangan teknologi 
dan informasi. Fasilitas yang ada sekarang sudah lebih 
baik sehingga diharapkan mutu lulusannya juga jauh 
lebih baik dari sebelumnya. Ada juga kompetensi yang 
dari sekolah tidak berkaitan dengan bidang pekerjaan 
padahal program studi sejalan tetapi antara teori dengan 
praktik berbeda jauh.

Pandangan Dunia Usaha 
/Dunia Industri terhadap mutu 
lulusan

Lulusan SMK Negeri 1 Terbanggi Besar sudah baik, 
cepat menyesuaikan dengan bidang pekerjaan yang 
dilakukan dan cepat tanggap terhadap jenis pekerjaan 
yang diberikan karena dasar keilmuan untuk siap kerja 
telah diperoleh di sekolah. Walaupun banyak lulusan 
yang melakukan pekerjaan menyimpang dari 
kompetensi pada program studi di sekolah.

Usaha guru dalam 
meningkatkan mutu lulusan

Mutu lulusan sangat tergantung pada proses pendidikan 
atau pembelajaran yang dilakukan yaitu oleh bimbingan 
guru kepada siswa baik melalui teori maupun praktik di 
sekolah dan dunia usaha/dunia industri. Peningkatan 
kompetensi guru melalui keikutsertaan dalam pelatihan 
dan penataran serta workshop juga mendukung profesi 
guru dalam upaya meningkatkan mutu lulusan yang 
siap kerja. 

Usaha peserta didik untuk 
meningkatkan kompetensi

Salah satu upaya peserta didik agar siap memasuki 
dunia kerja sebagai tenaga kerja tingkat menengah yaitu 
menggunakan fasilitas pembelajaran dengan sebaik-
baiknya serta menggali informasi dari teori yang 
diperoleh dari guru dan dicoba melalui praktik dengan 
peralatan praktik yang ada serta mengikuti 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
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4.2.6 Faktor pendukung dan penghambat keberhasilan program-program 
yang dijalankan komite sekolah

Setiap kegiatan atau usaha yang dilakukan baik perorangan maupun 

organisasi dalam menjalankan program pasti ada faktor pendukung dan faktor 

penghambatnya. Hal ini dialami pula oleh komite sekolah dalam menjalankan 

program-program sekolah. Sehingga ada  program-program yang memang lancar 

dalam pelaksanaannya dan ada program yang tertunda dalam pelaksanaannya.

Adapun faktor pendukung kondisi tersebut dikemukakan dalam hasil wawancara 

berikut:

Faktor yang mendukung adalah kinerja komite sekolah yang bekerja keras 
untuk pelaksanaan program. Bahkan pengurus komite sekolah adalah 
orang-orang yang professional dalam keterlibatannya dalam komite 
sekolah. Para orang tua siswa yang tepat dengan komitmen pembayaran 
uang komite sekolah sangat mendukung kelancaran pelaksanaan program
(W.Ks.K1.19012012)

Faktor pendukungnya sebenarnya dari wali murid, kalau pembayaran dana 
komite lancar ya kegiatan siswa lancar, kebutuhan pendidikan di sekolah 
juga lancar pengadaannya  (W.KMS.K2.17022012)

Program-program sekolah yang dijalankan oleh komite sekolah tidak 

semua berjalan lancar sehingga ada program yang tertunda untuk dilaksanakan. 

Penyebabnya seperti yang disampaikan dalam hasil wawancara berikut:

Hambatan berasal dari para orang tua siswa yang tidak menepati 
komitmen yang disepakati dengan pihak sekolah dan komite sekolah pada 
awal tahun pelajaran (W.KS.K1.19012012)

Hambatanya ya berasal dari wali murid, komite sekolah kaitannya dengan 
dana yang berasal dari wali murid, jika tidak lancar pembayarannya ya 
kebutuhan untuk pendidikan anak-anak ya jadi terhambat
(W.KMS.K2.17022012)
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Hambatan yang disampaikan tersebut terlihat dalam hasil pengamatan 

peneliti:

Dalam daftar tagihan dana komite sekolah untuk siswa setiap akhir 
semester ganjil  masih menunjukkan bahwa dana komite sekolah yang 
telah disepakati oleh orang tua bahkan hingga semester genap pun dana 
komite sekolah yang belum dibayarkan oleh orang tua siswa masih sangat 
banyak bahkan hingga kelas XII masih ada yang utuh belum dicicil 
sedikitpun (O.K2.23042012)

Kegiatan pelaksanaan program didukung oleh ketersediaan dana yang ada 

dan bersumber dari orang tua siswa. Program-program selalu dievaluasi oleh 

sekolah bersama dengan komite sekolah, program mana yang sudah dan belum 

dilaksanakan. Hal ini seperti disampaikan dalam hasil wawancara berikut:

Evaluasi dilakukan setiap bulan, dilihat dari laporan keuangan komite 
sekolah. Komite sekolah dengan sekolah selalu bersama-sama dalam 
pengevaluasian program yang telah dilaksanakan oleh komite sekolah
(W.KS.K1.19012012)

Setiap 6 bulan sekali sudah pasti dievaluasi, tapi ketika selesai 
menjalankan program selalu ada evaluasi. Kepala sekolah mengevaluasi 
pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh komite sekolah, dan komite 
sekolah juga melaporkan apa yang telah dilaksanakan
(W.KMS.K2.17022012)

Dalam evaluasi program itu diketahui program mana yang telah berhasil 

dilaksanakan dan program selanjutnya yang harus segera dilaksansakan. Hasil-

hasil yang telah dicapai oleh komite sekolah dengan dukungan dana dari orang tua 

siswa sudah dapat dinikmati oleh siswa walaupun belum maksimal. Hal ini seperti 

dikemukakan dalam hasil wawancara berikut:

Hasil yang dicapai sangat banyak, antara lain pembangunan sarana fisik 
sekolah, pengadaan fasilitas pembelajaran, peningkatan prestasi non 
akademik siswa melalui ekstra kurikuler yang diwujudkan keberhasilannya 
dalam mengikuti kejuaraan, fasilitas pembelajaran untuk guru 
ditingkatkan, kesejahteraan komponen sekolah diberikan juga oleh komite 
sekolah supaya lebih meningkatkan kinerjanya (W.KS.K1.19012012)
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Seperti yang sudah ibu lihat sekarang, perbaikan gedung belajar, sarana 
ibadah, kegiatan siswa, kebutuhan sarana dan prasarana sudah semaksimal 
mungkin dapat terpenuhi. Semua kegiatan fisik dan non fisik sepertinya 
sudah bisa terpenuhi (W.KMS.K2.17022012)

Paparan di atas menggambarkan bahwa semua program berusaha 

dijalankan oleh komite sekolah dengan keterbatasan dana yang terhimpun dari 

orang tua siswa yang merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan program 

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan siswa di SMK Negeri 1 Terbanggi 

Besar.

Matrik 4.2.6
Faktor pendukung dan penghambat keberhasilan program-program yang 

dijalankan komite sekolah

KOMPONEN KONDISI
Faktor pendukung 
keberhasilan pelaksanaan 
program

Faktor utama pendukungnya adalah kelancaran 
pembayaran dana komite oleh orangtua siswa 
sehingga pembiayaan penyelenggaraan pendidikan 
daapat berjalan sesua rencana kerja sehingga 
kebutuhan pendidikan peserta didik pun dapat 
dipenuhi dengan pengadaan fasilitas yang sesuai.

Faktor penghambat 
keberhasilan pelaksanaan 
program

Kelancarann pelaksanaan program oleh komite 
sekolah terhambat oleh ketersediaan dana yang 
pembayarannya tidak sesuai dengan komitmen 
yang telah disepakati pada rapat komite sesuai 
jangka waktu yang ditentukan.

4.3 Temuan Penelitian

Pemaparan data hasil wawancara dari 14 informan, pengamatan/observasi, 

dan dokumentasi pada penelitian peran dan fungsi komite sekolah dalam upaya

meningkatkan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Terbanggi Besar Lampung 

Tengah ini selanjutnya diungkapkan dalam temuan-temuan penelitian dan 

disajikan berdasarkan fokus penelitian. Berikut adalah temuan-temuan penelitian 

yang diungkapkan.
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4.3.1 Peran Komite Sekolah SMK Negeri 1 Terbanggi Besar Dalam 
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah 

Peran komite sekolah dalam penyusunan rencana kerja sekolah dalam hasil 

penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah telah melakukan perannya sesuai 

dengan peraturan yang berlaku yaitu dalam Lampiran II Kepmendiknas Nomor 

044/U/2002 tanggal 2 April 2002 disebutkan bahwa komite sekolah memiliki 4 

peran yaitu: (1) pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan 

pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, (2) pendukung 

(supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga 

dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, (3) pengontrol 

(controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan 

dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, (4) mediator antara pemerintah 

(eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Sebagai pemberi pertimbangan, komite sekolah tidak melakukan kegiatan 

yang menyimpang dari perannya tersebut. Temuan tersebut dapat digambarkan 

dalam diagram berikut:

Gambar 4.3.1 Penyusunan RKAS

Kepala Sekolah

Wakil-wakil 
Kepala Sekolah

Ketua-Ketua Program 
Studi Keahlian

Koordinator-
koordinator Bidang

Pembina Osis

Tim Pengembang 
Sekolah

Komite Sekolah

Program Fisik
Dan

Non Fisik

Tercapainya
Visi dan Misi Sekolah
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4.3.2 Usaha Komite Sekolah SMK Negeri 1 Terbanggi Besar Dalam 
Menggalang Dana Masyarakat Di Luar Dana Pemerintah Untuk 
Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan

Sebagai pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, 

pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan 

pendidikan, komite sekolah dalam menggalang dana dari masyarakat sudah 

berusaha semaksimal mungkin supaya penyelenggaraan pendidikan di sekolah ini 

dapat berjalan lancar. Hanya dari orang tua siswa komite sekolah mendapatkan 

dana untuk pembiayaan pendidikan, baik untuk kegiatan fisik maupun non fisik. 

Dana komite sekolah yang dihimpun dari orang tua siswa pada setiap awal tahun 

pelajaran. Masing-masing tingkat besarnya biaya tidaklah sama sehingga rapat 

komite sekolah dengan orang tua siswa dilakukan bertahap. Tahap pertama adalah 

untuk siswa baru atau kelas X. Besarnya anggaran pendidikan yang telah disusun 

dalam Rencana Anggaran Sekolah dan telah mendapat pertimbangan dan 

persetujuan dari rapat komite sekolah bersama dengan pihak sekolah akan 

menyatukan kesepakatan apakah besarnya anggaran pendidikan itu akan disetujui 

atau diubah pada saat rapat komite bersama orang tua siswa. Dalam rapat itu juga 

akan disepakati waktu pembayarannya. 

Begitu pula dengan orang tua siswa kelas XI dan XII juga akan melakukan 

hal yang sama pada rapat tahap kedua. Tetapi kesepakatan itu belum berjalan 

sebagaimana mestinya, orang tua siswa masih banyak yang melalaikan 

kewajibannya untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Komite sekolah 

melalui wali kelas secara periodik mengingatkan pada para siswa kekurangan 

dana komite sekolah yang harus dibayarkan oleh orang tua mereka. 
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Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kemajuan anak-

anak serta dukungan pada kegiatan komite sekolah untuk bekerjasama sebagai 

mitra sekolah dalam membangun sekolah yang bermutu selalu disampaikan 

kepada masyarakat sehingga orangtua juga bertanggung jawab dalam 

membimbing dan memberikan dorongan kepada anak-anaknya. Temuan ini dapat 

digambarkan dalam diagram berikut:

Gambar 4.3.2 Penggalangan Dana Komite Sekolah di Luar Dana 
         Pemerintah

4.3.3 Komite Sekolah Dalam Melakukan Kerjasama Dengan Masyarakat 
(Perorangan/Organisasi/Dunia Usaha/Dunia Industri)

Sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di 

satuan pendidikan, kerjasama yang dilakukan oleh komite sekolah dengan 

masyarakat baru sebatas dengan orang tua siswa serta dengan pihak percetakan 

yang memang sangat membantu kelancaran administrasi ketatausahaan sekolah. 

Kepala Sekolah Komite Sekolah Orangtua/Wali 
Siswa

Rapat Komite 
Awal Tahun 

Pelajaran

Dana
Komite Sekolah

Pelaksanaan 
Program-program Sekolah
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Komite sekolah belum melakukan peluasan aktivitas kerjasama dengan dunia 

kerja atau dunia usaha bahkan dengan penghimpunan alumni yang mungkin bisa 

memberikan bantuan pikiran dan material untuk peningkatan pendidikan di 

sekolah. Kerjasama dengan dunia usaha atau industri selalu ditangani oleh bidang 

Hubungan Kerjasama Industri yang selama ini tidak pernah dibiayai oleh komite 

sekolah. Hubungan kerjasama kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja juga 

masih ditangani oleh Bursa Kerja Khusus dan komite sekolah tidak pernah 

mendapatkan informasi atau sebaliknya memberikan informasi mengenai dunia 

kerja yang bisa menyerap lulusan sekolah ini. 

Melalui rapat komite sekolah pada awal tahun pelajaran sebenarnya bisa 

memberikan informasi kepada masyarakat kemungkinan dari orang tua siswa atau 

masyarakat pemerhati pendidikan membuka peluang bagi siswa praktik maupun 

lulusan sekolah ini bagi yang memiliki usaha atau pandangan tentang dunia usaha 

yang bisa dimasuki. Temuan Penelitian tersebut dapat digambarkan dalam 

diagram berikut:

Gambar 4.3.3 Hubungan Kerjasama dengan Masyarakat

Komite Sekolah
Orangtua dan Masyarakat 

(Perorangan/Organisasi/DU/DI)

Pelaksanaan 
Program-program Sekolah
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4.3.4 Komite Sekolah SMK Negeri 1 Terbanggi Besar Dalam 
Meningkatkan Kinerja Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Untuk 
Meningkatkan Mutu Pendidikan 

Sekarang ini sering dikumandangkan tentang Penilaian Kinerja Guru 

(PKG) yang akan mempengaruhi kredibilitas dan loyalitas para pendidik sehingga 

diharapkan para pendidik dapat memiliki dedikasi yang tinggi terhadap tugas 

pokok dan fungsinya. Komite sekolah setiap bulan telah mengalokasikan dana 

komite untuk penyelenggaraan pendidikan berkaitan dengan kinerja pendidik dan 

tenaga kependidikan di sekolah ini. Pemberian upah/gaji yang sesuai dan layak 

bagi tenaga kerja non PNS diharapkan mampu turut serta dalam meningkatkan 

mutu pendidikan. Komite sekolah juga memberikan alokasi dananya untuk 

pengembangan evaluasi pembelajaran bagi PNS. Guru PNS di sekolah ini sudah 

99% mendapat tunjangan profesi dengan sertifikat pendidik yang telah dimiliki 

sedangkan guru non PNS mendapat tunjangan fungsional. Sungguh suatu 

kebijakan yang mulia untuk komite sekolah karena masih memberikan perhatian 

bagi tenaga PNS untuk ikut menggunakan dana komite sekolah dalam 

mengembangkan perangkat dan evaluasi pembelajaran. Komite sekolah berharap 

dengan hal tersebut dapat meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga 

kependidikan. Pengadaan fasilitas penunjang tugas tambahan juga diberikan oleh 

komite sekolah untuk guru yang memiliki tugas tambahan yaitu inventaris laptop 

dan tunjangan tugas tambahan. 

Begitu pula dengan tenaga kependidikan yang memiliki pekerjaan yang 

sangat urgen dalam hal ketatausahaan juga diberikan fasilitas penunjang seperti 

halnya tenaga pendidik. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja 
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mereka melalui pelayanan administrasi terbaik  untuk semua komponen sekolah 

demi peningkatan mutu pendidikan.

Semua kegiatan yang berkaitan dengan kemajuan pendidik dan 

kependidikan didanai oleh komite sekolah antara lain penataran guru, insentif 

pembuatan perangkat dan evaluasi pembelajaran, insentif tenaga honorer, 

pelayanan administrasi kepegawaian, rapat dinas, minum guru dan TU, insentif 

kegiatan semester, kegiatan ekstra kurikuler atau pengembangan diri, piket, wali 

kelas, Pembina kegiatan. Sungguh memang ironis jika perhatian komite sekolah 

tersebut tidak disadari oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk selalu 

meningkatkan mutu pendidikan melalui tangan-tangan mereka.  Temuan 

penelitian ini dapat digambarkan dalam diagram berikut:

Gambar 4.3.4 Usaha Komite Sekolah dalam Peningkatan Kinerja Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan

4.3.5 Fungsi Komite Sekolah SMK Negeri 1 Terbanggi Besar Dalam 
Meningkatkan Mutu Lulusan 

Sebagai pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, 

komite sekolah melaksanakan program sekolah dalam meningkatkan mutu lulusan 

diantaranya:

Komite Sekolah
Dana

Komite Sekolah

Peningkatan Kinerja 
Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan 

Peningkatan Mutu 
Pendidikan
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1. pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran berupa alat praktik kejuruan 

yang mengacu pada dunia kerja seperti penambahan komputer, laptop, 

notebook, alat-alat perkantoran, mesin-mesin bisnis dan alat penunjang 

lainnya.

2. renovasi gedung untuk kelas, laboratorium, perpustakaan, sarana olah raga 

agar siswa lebih nyaman dan mengasah ketrampilan kejuruannya sehingga 

lebih berkompeten.

3. pengadaan fasilitas penunjang seperti sarana ibadah, kamar kecil, dan kantin 

kejujuran yang nyaman agar siswa lebih terkondisikan dalam beristirahat, 

namun hingga saat ini belum digunakan sebaik-baiknya oleh siswa. 

4. pembiayaan pengembangan diri siswa  baik akademik dan non akademik 

bertujuan untuk meningkatkan prestasi siswa, namun masih banyak siswa 

siswi yang tidak memanfaatkan kegiatan ini, mereka kurang menyadari bahwa 

kegiatan ini dibiayai oleh orang tua mereka.

5. pembiayaan pada kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang sebenarnya 

merupakan ajang untuk para siswa dalam menunjukkan kemampuannya di 

program keahlian masing-masing tetapi masih banyak siswa yang tidak 

mengerti sehingga kegiatan ini yang sifatnya untuk meningkatkan kompetensi 

lulusan untuk bersaing menjadi yang terbaik dan terpilih, ternyata dianggap 

biasa-biasa saja.

Bagi siswa memang sarana dan prasarana belajar dan fasilitas yang lain 

sudah baik dibandingkan dengan sekolah lain. Sekolah ini lebih nyaman untuk 

belajar dilihat dari kondisi lingkungan dan peraturan yang ada. Namun untuk 

durasi pembelajaran yang disediakan belum digunakan maksimal, efisien dan 
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efektif baik oleh guru maupun oleh para siswa. Sarana dan prasarana 

pembelajaran di kelas belum secara maksimal digunakan, untuk alat praktik 

kejuruan harus bergantian karena memang masih terbatas dan belum mampu 

memenuhi kebutuhan setiap rombongan belajar. Sehingga pada saat praktik atau 

magang di dunia usaha/industri ketrampilan dan pengetahuan mereka tentang 

dunia kerja sangat kurang karena apa yang diajarkan belum tentu dipraktikkan di 

lapangan.

Bagi alumni yang telah bekerja ternyata pengetahuan dan ketrampilan 

yang diajarkan di sekolah tidak jauh berbeda dengan apa yang dikerjakan di 

bidangnya walaupun memang sarana dan prasarana yang ada belum dapat 

memenuhi kebutuhan pendidikan dengan dunia kerja. Mereka harus lebih banyak 

belajar dan mengembangkan apa yang diajarkan di sekolah. Ilmu pengetahuan 

dari sekolah sangat bermanfaat di dunia kerja jadi berbeda dengan rekan-rekan 

kerja yang berasal dari sekolah menengah umum yang benar-benar masih harus 

menggali lebih dalam. Kompetensi benar-benar dibutuhkan di dunia kerja, dan 

kompetensi itu sudah diujikan melalui uji kompetensi keahlian yang 

diselenggarakan pada tingkat akhir menjelang ujian nasional dan ujian sekolah, 

dan biasanya ada yang menguji dari dunia usaha/dunia industri. Kompetensi yang 

diujikan banyak mengacu ke kurikulum bukan mengacu pada kompetensi ke 

dunia kerja. Sehingga beberapa lulusan mengatakan bahwa ada tuntutan 

kompetensi pada beberapa jenis pekerjaan di industri dan perkantoran tidak 

sinkron dengan kompetensi yang dipelajari dan diujikan di sekolah. Sertifikat 

kompetensi yang dimiliki akan memudahkan lulusan dalam berkompetisi di dunia 

kerja.
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Walaupun komite sekolah telah berusaha ikut meningkatkan kinerja tenaga 

pendidik namun manfaatnya belum begitu dirasakan oleh para siswa yang 

menyampaikan bahwa metode pembelajaran belum membuat mereka terbawa 

kearah pembelajaran yang efektif dan menuju ke sasaran kompetensi yang 

diharapkan. Terkadang suasana atau situasi di luar kelas yang kurang mendukung 

proses belajar di kelas yang disebabkan oleh kelas yang kosong tidak ada guru 

yang mengganggu konsentrasi belajar siswa lain. Temuan penelitian tersebut 

dapat digambarkan dalam diagram berikut:

    

Gambar 4.3.5 Usaha Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Lulusan

4.3.6 Faktor pendukung dan penghambat keberhasilan program-program 
yang dijalankan komite sekolah

Dalam penelitian ini ditemukan  faktor yang mendukung keberhasilan 

pelaksanaan program oleh komite sekolah yaitu komunikasi yang baik antara 

kepala sekolah dan staf-stafnya dengan komite sekolah sehingga setiap program 

yang akan dan telah dilaksanakan terkoordinir dengan baik. Kerjasama yang baik 

antara komite sekolah dengan pihak sekolah selalu dilaksanakan dengan baik. 

Faktor penghambat tercapainya program oleh komite sekolah adalah 

ketersediaannya dana komite sekolah yang berasal dari orangtua siswa yang masih 

Komite Sekolah
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Sarana Prasarana

Peserta Didik

Mutu Lulusan
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belum memegang komitmen kesepakatan rapat komite sekolah pada awal tahun 

ajaran baru. Sehingga komite sekolah menggunakan skala prioritas mendahulukan 

kegiatan yang benar-benar mendesak, dan jika terpaksanya banyak program yang 

bersamaan, maka harus merampingkan anggaran yang ada. Ketegasan dari komite 

sekolah dalam menggali dana komite sekolah juga menggunakan bukti pernyataan 

kesanggupan pembayaran tertulis yang dibuat oleh orangtua siswa. Itu juga belum 

berhasil sepenuhnya sehingga memang komite sekolah dalam menjalankan 

program-program sekolah sangatlah berat. Temuan penelitian tersebut 

digambarkan dalam diagram berikut:

Gambar 4.3.6   Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan 
Program-program Sekolah

Faktor 
Pendukung

Ketersediaan 
Dana

Faktor 
Penghambat

Perencanaa 
Program RKAS

Keberhasilan Program-
program Sekolah

Evaluasi Program 
dan

Laporan Pertanggungjawaban

Kepala Sekolah 
dan

Orangtua/wali


