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BAB V 

SIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Setelah melalui serangkaian proses pengamatan empirik, kajian teoritik, penelitian 

lapangan, dan pembahasan  peran komite sekolah dalam peningkatan mutu layanan 

pendidikan di SMAN 2 Tumijajar maka simpulan penelitian adalah sebagai berikut: 

5.1.1 Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pertimbangan (Advisory Agency) Dalam     

         Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan 

Peran  komite SMAN 2 Tumijajar sebagai badan pertimbangan telah menjalankan perannya 

dalam perencanaan sekolah dengan melakukan pendataan kondisi sosial ekonomi keluarga 

peserta didik dan sumber daya pendidikan yang ada di masyarakat, memberikan masukan 

dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan dan 

kegiatan sekolah, memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam pengembangan 

kurikulum muatan lokal dan proses KBM, dan memverifikasi serta mengesahkan RAPBS 

yang diajukan oleh sekolah. Tetapi komite sekolah belum melakukan analisis hasil 

pendataan sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada 

sekolah, komite sekolah belum menyampaikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi 

secara tertulis kepada sekolah dengan tembusan dinas pendidikan. 
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5.1.2  Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pendukung (Supporting Agency) Dalam     

          Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan 

 

Peran komite SMAN 2 Tumijajar sebagai badan pendukung dilakukan dengan ikut 

memberikan sumbangan pemikiran, tenaga, memberi dukungan kepada sekolah dalam 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ,  membantu pendanaan sekolah melalui penggalangan 

dana dari orang tua/wali murid, berupaya memenuhi berbagai kebutuhan sarana dan 

prasarana pendidikan secara bertahap dan melaksanakan konsep subsidi silang dalam 

penarikan iuran dari orang tua siswa.  Tetapi komite sekolah belum mencari bantuan dana  

dari dunia usaha/industri untuk biaya pembebasan uang sekolah bagi siswa yang berasal 

dari keluarga tidak mampu. 

5.1.3  Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pengawas (Contolling Agency) Dalam     

          Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan 

Peran komite sekolah sebagai badan pengontrol di SMAN 2 Tumijajar adalah meminta 

penjabaran tentang hasil belajar siswa. melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan 

kebutuhan sarana dan prasarana sekolah,  mengawasi perkembangan peserta didik/kemajuan 

sekolah,  melakukan pemeriksaan keuangan sekolah,  mengontrol kinerja sekolah. mencari 

masukan dan saran dari masyarakat untuk peningkatan layanan pendidikan.  Tetapi komite 

sekolah belum menyampaikan laporan kepada sekolah secara tertulis tentang hasil 

pengamatan komite sekolah terhadap sekolah. 

5.1.4  Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Penghubung (Mediator Agency) Dalam     

          Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan 

Peran komite SMAN 2 Tumijajar sebagai badan penghubung adalah  membantu sekolah 

dalam menciptakan hubungan dan kerjasama antara sekolah dengan orang tua/wali murid 

dan masyarakat, mengadakan rapat atau pertemuan dengan kepala sekolah, dewan guru atau 

orang tua/wali murid dan masyarakat, mengadakan kegiatan yang meningkatkan kesadaran 
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dan kemitraan masyarakat. Tetapi komite sekolah belum bekerja sama dengan sekolah 

dalam kegiatan penelusuran alumni, komite sekolah belum membina hubungan dan 

kerjasama dengan stakeholder pendidikan dengan dunia usaha/industri. 

 

5.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Penelitian ini mengambil fokus peran komite sekolah dalam peningkatan mutu layanan 

pendidikan di SMAN 2 Tumijajar, secara umum peran komite sekolah sebagai wakil 

masyarakat dalam membantu program pendidikan telah menjalankan perannya membantu 

sekolah memberikan pertimbangan, dukungan, pengawasan dan mediator dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pendidikan di sekolah.  Implikasi dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai badan pertimbangan, komite sekolah dapat lebih berperan dalam:               

(1) mendata kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik dan sumber daya 

pendidikan, (2) memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam 

penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan dan kegiatan sekolah, (3) menganalisis hasil 

pendataan sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan dan rekomendasi 

kepada sekolah, (4) menyampaikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi secara 

tertulis kepada sekolah dengan tembusan dinas pendidikan, (5) memberikan 

pertimbangan kepada sekolah dalam pengembangan kurikulum muatan lokal dan 

proses KBM, memverifikasi dan mengesahkan RAPBS yang diajukan oleh sekolah.  

Komite sekolah dapat lebih meningkatkan perannya dalam hal analisis hasil 

pendataan sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan dan rekomendasi 

kepada sekolah, dapat menyampaikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi 

secara tertulis kepada sekolah. 
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b. Sebagai badan pendukung komite sekolah dapat lebih berperan dalam: (1) memberi 

dukungan kepada sekolah dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. (2) mencari 

bantuan dana  dari dunia industri untuk biaya pembebasan uang sekolah bagi siswa 

yang berasal dari keluarga tidak mampu. (3) melaksanakan konsep subsidi silang 

dalam penarikan iuran dari orang tua siswa.  Komite sekolah dapat lebih 

meningkatkan perannya dalam mencari bantuan dana  dari dunia industri untuk 

biaya pembebasan uang sekolah bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. 

c. Sebagai badan pengontrol komite sekolah dapat lebih berperan dalam: (1) meminta 

penjabaran kepada sekolah tentang hasil belajar siswa. (2) memperoleh masukan, 

saran, dan ide kreatif dari masyarakat. (3) menyampaikan laporan kepada sekolah 

secara tertulis tentang hasil pengamatan komite sekolah terhadap sekolah.  

d. Sebagai badan penghubung komite sekolah dapat lebih berperan dalam: (1) 

membantu sekolah dalam menciptakan hubungan dan kerjasama antara sekolah 

dengan orang tua/wali murid dan masyarakat. (2) mengadakan rapat atau pertemuan 

dengan kepala sekolah dan dewan guru. (3) bekerja sama dengan sekolah dalam 

kegiatan penelusuran alumni. (4) membina hubungan dan kerjasama dengan 

stakeholder pendidikan dengan dunia usaha/industri. (5) Mengadakan kegiatan 

inovatif untuk meningkatkan kesadaran dan kemitraan masyarakat. (6) mengadakan 

rapat atau pertemuan dengan orang tua/wali murid dan anggota masyarakat. 

 

5.3. Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, agar peran komite sekolah dalam peningkatan mutu 

layanan pendidikan dapat lebih optimal,  disarankan beberapa hal sebagai berikut: 
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5.3.1  Kepada Komite SMAN 2 Tumijajar 

Peran komite sekolah dalam peningkatan mutu layanan pendidikan di SMAN 2 Tumijajar 

sangat penting oleh karena itu peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan, badan 

pendukung, badan pengawas dan badan penghubung harus dioptimalkan.  Pengoptimalan 

peran komite sekolah untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dapat dilakukan dengan 

pemilihan pengurus komite sekolah dengan mengutamakan personil-personil yang memiliki 

kemampuan dan kemauan yang tinggi di bidang pendidikan yaitu kemampuan memberikan 

pertimbangan, kemampuan memberikan dukungan, kemampuan melakukan pengawasan 

dan kemampuan menjadi mediator serta selalu terlibat aktif  dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasasan program-program sekolah. 

5.3.2 Kepada Kepala SMAN 2 Tumijajar 

Untuk menciptakan layanan pendidikan yang bermutu, maka kepala sekolah sebaiknya: 

1. Membentuk pengurus komite berdasarkan ketentuan dengan melibatkan orang-orang 

yang memiliki kemampuan dan kepedulian terhadap pendidikan. 

2. Meningkatkan kerjasama dengan komite sekolah. 

3. Memfungsikan peran komite sekolah dalam setiap kegiatan, program, dan kebijakan. 

4. Melakukan koordinasi secara rutin dalam setiap perencanaan, pelaksanaan maupun 

evaluasi program. 

5.3.3 Kepada Dinas Pendidikan  Kabupaten Tulangbawang Barat 

Untuk peningkatan mutu layanan pendidikan di satuan pendidikan dinas pendidikan 

kabupaten sebaiknya: 
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1. Melakukan sosialisasi/workshop kepada pengurus komite sekolah mengenai peran 

dan fungsi komite sekolah untuk pendidikan. 

2. Melakukan pembinaan secara berkala kepada pengurus komite sekolah agar komite 

sekolah dapat melaksanakan perannya secara efektif. 

3. Melakukan koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah dengan membuat 

terobosan-terobosan untuk pengefektifan peran komite sekolah baik program 

maupun anggaran. 

4. Melakukan monitoring dan evaluasi mengenai peran komite sekolah di satuan 

pendidikan serta memberikan masukan dan saran untuk perbaikan. 

5.3.4 Kepada Peneliti-Peneliti Selanjutnya 

Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan dipengaruhi oleh 

berbagai faktor untuk itu  perlu kiranya peneliti-peneliti selanjutnya melakukan penelitian 

secara lebih mendalam dengan mengkaji aspek-aspek yang belum diteliti tentang berbagai 

faktor yang mempengaruhi peran komite sekolah dalam peningkatan mutu layanan 

pendidikan, terutama yang berkaitan langsung dengan peran komite sekolah terhadap 

peningkatan prestasi siswa 

 


