
9 

 

BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Konsep Teoretis  

1. Kerjasama 

a. Pengertian Kerjasama  

Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh 

beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk 

mencapai tujuan bersama.
7
 Kerjasama merupakan salah satu bentuk 

interaksi sosial. 

Para ahli memberikan definsi tentang “kerjasama dan hasilnya 

merujuk pada usaha lebih dari satu orang untuk mencapai tujuan”. 

Menurut Soekanto kerjasama adalah suatu usaha bersama antara 

orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan 

bersama. Menurut Max Wiber melalui teori Birokrasi memberikan 

kontribusi untuk menguatkan kerjasama dalam organisasi yang paling 

efisien bagi organisasi untuk mencapai tujuan. Menurut Robbin 

dalam teori organisasi mengungkapkan bahwa terbentuknya 

organisasi karena adanya kebutuhan untuk mengkoordinasikan pola 

interaksi para anggota organisasi secara formal. Kaitannya dengan 

terbentuknya kerjasama bahwa kerjasama di dalam organisasi, 

individu berinteraksi melalui koordinasi antara individu dalam 

organisasi. Interaksi merujuk pada adanya kerjasama antar individu 
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untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Interaksi untuk 

mencapai tujuan yang melibatkan lebih dari satu orang, maka 

terimplisit adanya pengertian tentang kerjasama yaitu jumlah individu 

yang ada dalam suatu interaksi tersebut bekerja atau berusaha 

bersama-sama dalam mencapai tujuan. Tujuan merupakan suatu 

sasaran yang akan dicapai dan bersifat penting.
8
 

Menurut Sarwono kerjasama merupakan bentuk kelompok yang 

terdiri dari lebih dari seseorang yang melakukan tugas dengan 

sejumlah peraturan dan prosedur. Bowo dan Andy menjelaskan 

bahwa dalam pelaksanaan kerjasama harus tercapai keuntungan 

bersama, Pelaksanaan kerjasama hanya dapat tercapai apabila 

diperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat di 

dalamnya. Apabila satu pihak dirugikan dalam proses kerjasama, 

maka kerjasama tidak lagi terpenuhi. Dalam upaya mencapai 

keuntungan atau manfaat bersama dari kerjasama, perlu komunikasi 

yang baik antara semua pihak dan pemahaman sama terhadap tujuan 

bersama.
9
 

Dalam organisasi berbasis tim, pencapaian kinerja organisasi 

sangat ditentukan oleh kinerja tim, yang terdiri dari sekelompok orang 

                                                             
8
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dan Pembelajaran, 2014, h. 6-7 
9
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dengan latar belakang budaya berbeda dan kompetensi bervariasi. 

Keberhasilan tim sangat ditentukan oleh kemampuan bekerjasama.
10

  

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kerjasama adalah suatu kegiatan atau usaha bersama antara orang-

perorangan atau kelompok diantara kedua belah pihak untuk tujuan 

bersama dan mendapatkan hasil yang lebih cepat dan lebih baik. 

Dengan adanya kerjasama, bentuk kegiatan untuk pemenuhan 

kebutuhan individu maupun kelompok akan mudah dilaksanakan dari 

pada dikerjakan sendiri-sendiri, apalagi jika seseorang atau kelompok 

dihadapkan pada suatu jenis tugas yang menuntut batas waktu yang 

telah ditentukan. Karena itu peran kerjasama sangat berpengaruh 

untuk keberhasilan suatu kelompok dalam menyelesaikan tugas-tugas 

organisasi. 

b. Tujuan dan manfaat kerjasama 

Tujuan kerjasama dapat melakukan penghematan waktu, tenaga 

dan biaya dalam pemberian informasi dan penyelenggaraan 

pendidikan. Manfaat kerjasama dapat digunakan untuk membantu 

citra positif (image building) lembaga, sehingga lebih dikenal dan 

dipercaya oleh masyarakat.
11

 

c. Prinsip-prinsip kerjasama 

Prinsip-prinsip tersebut antara lain dapat dikemukakan sebagai 

berikut: 
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1) Berorientasi pada tercapainya tujuan yang baik, 

2) Memperhatikan kepentingan bersama, 

3) Prinsip saling menguntungkan. 

b. Pelaksanaan kerjasama  

Pelaksanaan kerjasama dan sistem informasi pendidikan dapat 

dilakukan dengan menempuh tahapan yaitu: tahapan penjajakan, 

tahapan penanda tanganan kerjasama, tahap penyusunan program, 

tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap pelapor. 

c. Karakteristik kerjasama 

1) Ada kesepakatan terhadap misi tim 

2) Semua anggota mentaati peraturan tim yang berlaku  

3) Ada pembagian tanggung jawab dan wewenag yang andil 

4) Orang beradaptasi terhadap perubahan
12

 

d. Faktor-faktor pendukung dan penghambat kerjasama 

1) Faktor pendukung dalam kerjasama 

Ada 10 strategi dalam pencapaian tujuan diantaranya 

adalah: 

a) Saling ketergantungan 

Saling ketergantungan diperlukan diantara para oanggota tim 

dalam hal informasi, sumber daya, pelaksanaan tugas, dan 

dukungan. Adanya ketergantungan dapat memperkuat 

kesamaan tim. 

b) Perluasan tugas  

Setiap tim harus diberi tantangan, karena reaksi atau 

tanggapan terhadap tantangan tersebut akan membentuk 

semanagat persatuan (esprit de corps) kebangsaan, dan 

kesatuan tim. 

c) Penjajaran (Aligment)  

Anggota tim harus bersedia menyisihkan sikap 

individualisnya dalam rangka mencapai misi bersama. 
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d) Bahasa yang umum 

Setiap tim harus menguasai bahasa yang umum dan mudah 

dimengerti. 

e) Kepercayaan 

Dibutuhkan waktu dan usaha untuk membentuk kepercayaan 

dan respek agar setiap anggota tim dapat bekerja sama. 

f) Kepemimpinan 

Setiap orang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. 

Oleh karena itu pemimpin yang baik harus memperhatikan 

bakat timnya. 

g) Keterampilan pemecahan masalah 

Setiap tim harus bekerjasama dalam memecahkan masalah 

yang dihadapi siswa atau kliennya. 

h) Keterampilan menangani konfrontasi atau konflik 

Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Oleh karena itu 

dibutuhkan keterampilan dalam penerimaan perbedaan 

pendapat orang lain tanpa harus menyakiti orang lain yang 

bersangkutan. 

i) Penilaian atau tindakan  

Penilaian dilakukan dengan memantau segala sesuatu yang 

dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu.
13

 

j) Perayaan  

Kesuksesan yang dicapai suatu tim yang efektif dapat 

diperkuat dengan jalanan merayakannya. Penghargaan dan 

pengakuan terhadap atas tugas yang terlaksana dengan baik 

akan memotivasi anggota tim untuk bekerja lebih giat dan 

tangkas dalam rangka mencapai tujuan berikutnya.
14

 

2) Faktor penghambat dalam kerjasama 

Sekumpulan orang belum tentu merupakan tim. Orang-

orang dalam suatu kelompok tidak secara otomatis dapat 

bekerjasama. Sering kali tim tidak akan dapat berjalan 

sebagaimana yang diharapkan. Penyebabnya adalah sebagai 

berikut:
15

 

a) Identifikasi pribadi anggota tim 

Sudah merupakan hal yang alamiah bila seseorang ingin tahu 

apakah mereka cocok disuatu organisasi, termasuk di dalam 

suatu tim. Orang menghawatirkan hal-hal seperti 
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kemungkinan menjadi out seder, pergaulan dengan anggota 

lainnya, faktor pengaruh dan saling percaya antar anggota 

tim.  

b) Hubungan antara anggota tim 

Agar setiap anggota dapat bekerjasama, mereka saling 

mengenal dan berhubungan. Untuk itu dibutuhkan waktu bagi 

anggota yang berasal dari berbagai latar belakang tersebut 

agar dapat saling membantu dan bekerjasama. 

c) Identifikasi tim dalam organisasi 

Faktor ini terdiri dari dua aspek. (1). Kesesuaian atau 

kecocokan tim di dalam organisasi dan (2). Pengaruh 

keanggotaan tim tertentu terhadap hubungan dengan anggota 

di luar tim.
16

 

e. Ciri-ciri kerjasama yang efektif  

Ciri-ciri kerjasama yang efektif diantaranya:
17

 

1) Sasaran yang jelas 

Tim yang berkinerja baik mempunyai pemahaman jelas tentang 

sasaran yang akan dicapai. Anggota berkomitmen pada sasaran 

tim, mereka tahu apa yang mereka akan lakukan untuk mencapai 

tujuan dan memahami cara mereka bekerjasama untuk mencapai 

sasaran.  

2) Keterampilan Relevan  

Tim yang efektif terdiri dari individu-individu yang kompeten 

yang memiliki keterampilan teknis dan keterampilan antar-pribadi 

yang perlu untuk mencapai sasaran yang dikehendaki sekaligus 

bekerja bersama secara baik dengan orang lain.  
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3) Saling Percaya  

Tim yang efektif bercirikan kepercayaan timbal balik yang tinggi 

dikalangan anggota. Artinya anggota-anggota yakin intregitas, 

watak, dan kemampuan satu sama lain. Dengan saling percaya 

antar individu dalam tim akan memudahkan kelompok dalam 

bekerja.  

4) Komitmen Bersama  

Komitmen bersama bercirikan pada dedikasi pada tujuan tim dan 

kemauan untuk menghabiskan sejumlah besar tenaga untuk 

mencapainya.
18

 

5) Komunikasi  

Tim yang efektif anggota-anggotanya mempuyai komunikasi 

yang baik secara verbal atau nonverbal, satu sama lain dalam 

bentuk yang mudah dan dimengerti. Komunikasi yang baik akan 

menimbulkan kemistri kerja yang baik. 

6) Keterampilan Negosiasi  

Tim yang efektif selalu membuat panilaian seperti siapa 

melakukan apa. Fleksibelitas ini menuntuk anggota-anggota tim 

untuk memiliki keterampilan negosiasi yang memadai. 

7) Kepemimpinan  

Pemimpin-pemimpin yang efektif dapat memotivasi suatu tim 

untuk mengikuti mereka menempuh situasi-situasi yang paling 
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sulit. Dengan meningkatkan percaya diri para anggota tim dan 

menolong anggota-anggota untuk menyadari potensi mereka 

secara lebih penuh dan bisa menjadi pelatih dan fasilitator bagi 

tim.  

8) Dukungan Internal dan Eksternal  

Persyaratan terakhir yang dibutuhkan sebuah tim yang efektif 

adalah iklim yang mendukung. Secara internal, tim harus diberi 

infrastruktur yang sehat. Ini mencakup pelatihan sebagai mana 

mestinya, sebuah sistem pengukuran yang dapat dimengerti yang 

dapat digunakan oleh anggota-anggota tim untuk mengevaluasi 

kerja. Secara eksternal, manajemen harus memberi tim sumber 

daya yang dibutuhkan untuk merampungkan tugas. 
19

 

Dalam MBS/MBM, keberhasilan program-program sekolah 

didukung oleh kinerja team yang kompak dan tansparan dari berbagai 

pihak yang terlibat dalam pendidikan di sekolah. Dalam dewan 

pendidikan dan komite sekolah bekerjasam dengan pihak lain secara 

harmonis sesuai dengan posisinya masing-masing untuk mewujudkan 

sesuatu yang dapat dibanggakan oleh semua pihak. Mereka tidak 

saling menunjukkan kuasa atau yang paling berjasa, tetapi saling 

berkontribusi terhadap upaya peningkatan mutu dan kinerja secara 

kaffah. Dalam pelaksanaan program pihak terkait bekerjasama secara 
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professional untuk mencapai tujuan atau target yang disepakati 

bersama.
20

 

Berbagai penelitian yang berkaitan dengan keefektifan sekolah 

menyimpulkan bahwa kelemahan utama manajemen pendidikan 

adalah team working, yang tidak solid. Tidak semua personal pada 

satuan pendidikan sebagai team working, yang kompak dan solid, 

pada berbagai istitusi satuan pendidikan pimpinannya selalu memiliki 

orang-orang tertentu sebagai kepercayaan, meskipun orang itu 

menurut pandangan personal lainnya atas dasar pengalaman 

bekerjasama sesungguhnya tidak terlalu istimewa. Tetapi orang 

kepercayaannya itu dapat dimanfaatkan oleh kepala sekolah sesuai 

degan kehendaknya, meskipun pemahaman orang kepercayaannya itu 

terhadap sekolah tidak memadai. 
21

 

2. Kepala sekolah 

a. Pengertian kepala sekolah 

Kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan 

untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar-

mengajar atau tempat terjadi interaksi antara guru yang memberi 

pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Kepala sekolah juga 

merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala sekolah 
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bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, 

administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan, dan 

pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.
22

 

Peran kepala sekolah dalam meningkatkan sarana dan prasarana 

pendidikan pada sekolah yang dipimpinnya harus dijalankan oleh 

kepala sekolah. Karena kepala sekolah bertanggungjawab penuh 

dalam semua kegiatan sekolah termasuk juga dalam meningkatkan 

sarana dan prasarana di lembaga pendidikan, karena sarana dan 

prasarana adalah salah satu faktor yang penting untuk penunjang 

proses belajar mengajar di sekolah. Sarana dan prasarana pendidikan 

juga menjadi salah satu tolok ukur dari mutu sekolah. 

Tetapi fakta di lapangan banyak ditemukan sarana dan prasarana 

yang tidak dioptimalkan dan dikelola dengan baik untuk itu 

diperlukan pemahaman dan pengaplikasian manajemen sarana dan 

prasarana pendidikan persekolahan berbasis sekolah. Bagi pengambil 

kebijakan di sekolah pemahaman tentang sarana dan prasarana akan 

membantu memperluas wawasan tentang bagaimana ia dapat berperan 

dalam merencanakan, menggunakan dan mengevaluasi sarana dan 

prasarana yang ada sehingga dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh 

sekolah guna mencapai tujuan pendidikan. 
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3. Komite Sekolah 

a. Pengertian Komite Sekolah 

Defenisi komite sekolah Berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 

Tentang Komite Sekolah pasal 1 ayat 2 bahwa komite sekolah adalah 

lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, 

komunitas sekolah serta komunitas masyarakat yang peduli 

pendidikan.
23

 

Dewan sekolah atau komite sekolah adalah lembaga/badan khusus 

yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para 

Stakeholders pendidikan. Berbagai unsur komite sekolah 

bertanggungjawab terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. 

komite sekolah terdiri dari wakil orang tua, siswa, wakil guru-guru, 

kepala sekolah, wakil tokoh masyarakat, wakil pengusaha/industri, 

wakil pemerintah daerah, dan wakil pejabat pengendalian 

pendidikan.
24

 

Sekolah merupakan salah satu unit penting yang keberadaanya 

tidak bisa dilepas dari masyarakat. Oleh karena itu, program 

pengembangan sekolah harus diorientasikan agar para peserta didik 

mampu berperan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan. Yang 

harus dilakukan adalah bagaimana sekolah mamapu menjalin 
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hubungan yang baik dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Lebih 

dari itu bagaimana kepala sekolah mampu menggandeng komite 

sekolah dalam mengembangkan program-programnya, serta dalam 

mewujudkan visi dan misinya.  

Keberadaan komite sekolah harus menjadi kekuatan dari faktor 

pendorong terbentuknya sekolah yang efektif. Hal tersebut dapat 

diwujudkan apabila kepala sekolah mampu menggandeng komite 

sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan 

serta menilai program-program sekolah.
25

 Kepala sekolah harus 

mampu menggandeng komite sekolah untuk bekerjasama dalam 

merencanakan, melaksanakan, dan mengembangakan fasilitas sekolah 

dengan melengkapai sarana dan prasarana sesuai kebutuhan sekolah. 

b. Peran Komite Sekolah 

Peran komite sekolah yang ada pada UU No. 20 tahun 2003 

pasal 56 tentang sistem pendidikan nasional mengenai dewan 

pendidikan dan komite sekolah adalah: 

1) Masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan 

pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi 

program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah. 

2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan 

berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan 

memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana 
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dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, 

Propinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan 

hirarkis. 

3) Komite sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan 

dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, 

arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana pada tingkat 

satuan pendidikan.
26

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah 

pasal 10 ayat 1 bahwa Komite Sekolah melakukan penggalangan dana 

dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya 

dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta 

pengawasan pendidikan.
27

 

Peran komite sekolah antara lain dapat dikemukakan sebagai 

berikut: 

1) Memberi pertimbangan (advisory agency) dalam memberdayakan 

masyarakat dan lingkungan sekolah, serta menentukan dan 

melaksanakan kebijakan pendidikan. 

2) Mendukung (supporting agency) kerjasama sekolah dengan 

masyarakat, baik secara finansial, pemikiran maupun tenaga 

dalam penyelenggaraan pendidikan. 
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3) Mengontrol (controlling agency) kerjasama sekolah dengan 

masyarakat dalam rangka transparasi dan akuntabilitas 

penyelenggaraan dan output pendidikan. 

4) Mediator antara sekolah, pemerintah (eksekutif), dengan 

masyarakat di sekolah.
28

 

Menurut Sri Renani komite sekolah memiliki peran sebagai 

advisory agency, badan yang memberikan pertimbangan kepada 

sekolah. Idealnya sekolah, pendidikan harus meminta pertimbangan 

kepada komite sekolah dalam merumuskan kebijakan, progam, dan 

kegiatan sekolah, termasuk juga dalam merumuskan visi, misi, dan 

tujuan sekolah.
29

 

Komite sekolah memiliki peran sebagai supporting agency, 

badan yang memberikan dukungan berupa dana, tenaga, dan pikiran. 

Jika dahulu komite sekolah lebih sebagai pendukung dana, maka 

penekanan peran komite sekolah seharusnya bukan pada aspek dana 

saja melainkan aspek lainnya, terutama berupa gagasan dalam  rangka 

penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan  

Berkaitan dengan peran komite sekolah sebagai badan 

pendukung, dapat dijabarkan ke dalam beberapa poin yang berkaitan 

dengan pengelolaan sumber daya pendidikan di sekolah, termasuk 

memantau kondisi tenaga kependidikan di sekolah. Selain itu, 

berperan juga dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah 
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sehingga dapat memantau kondisi sarana dan prasarana sekolah dan 

memberikan bantuan langsung sarana dan prasarana sekolah. 

Peran komite sekolah sebagai pengontrol terhadap perencanaan 

pendidikan seperti melakukan kontrol terhadap proses pengambilan 

keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah termasuk 

perumusan kebijakan yang ada dan mengontrol proses perencanaan 

pendidikan di sekolah. Selain itu, komite sekolah juga dapat berperan 

sebagai pengontrol pelaksanaan program sekolah, di samping alokasi 

dana dan sumber-sumber dana bagi pelaksanaan program-program 

tersebut.  

Komite sekolah memiliki peran sebagai mediator antara sekolah 

dengan orang tua dan masyarakat. Keberadaan komite sekolah di 

lembaga pendidikan akan menjadi tali pengikat antara pihak sekolah, 

orang tua dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan akan 

menjadi kunci keberhasilan upaya peningkatan pendidikan.
30

 

c. Fungsi Komite Sekolah  

Fungsi komite sekolah sebagai berikut: 

1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat 

terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di sekolah. 

2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ 

organisasi/ dunia usaha/ dunia industri) dan pemerintahan 

berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 
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3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan 

berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. 

4) Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepala 

sekolah mengena; kebijakan dan program pendidikan; Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS); kriteria 

kinerja sekolah; kriteria tenaga kependidikan; kriteria fasilitas 

pendidikan; dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. 

5) Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartispasi dalam 

pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan 

pendidikan. 

6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 

7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, 

program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di sekolah.
31

 

Fungsi komite sekolah di atas, dapat diketahui bahwa komite 

sekolah memiliki tugas yang cukup berat berkaitan dengan upaya 

peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Apabila kinerja komite 

sekolah berjalan dengan baik tentu perbaikan sarana dan prasarana 

pendidikan di sekolah juga akan meningkat. 

d. Tujuan komite sekolah 

Tujuan komite sekolah diarahkan kepada hal-hal seperti berikut: 
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1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat 

dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan 

di sekolah. 

2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan dan pendidikan di sekolah. 

3) Menciptakan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam 

penyelenggaraan dan pelayanan yang bermutu dalam sekolah.
32

 

Menurut Rusman komite sekolah bertujuan untuk mewadahi 

dan menjalankan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan 

kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan 

dan meningkatkan tanggung jawab dan perserta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan serta 

menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan 

demokratis dalam menyelenggarakan dan pelayanan pendidikan yang 

bermutu di satuan pendidikan.
33

 Tujuan akan tercapai apabila sebuah 

organisasi bekerjasama dengan terbuka, akuntabel dalam 

penyelenggaraan pendidikan. 

Secara lebih rinci Ace Suryadi dan Dasim Budimansyah 

menjelaskan indikator dari peran dan fungsi komite sekolah itu 

sebagai berikut:
34
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Tabel II. 1 

Indikator Kinerja Komite Sekolah  

Peran Komite 

Sekolah 

Fungsi Komite 

Sekolah 
Indikator 

Sebagai Memberi 

Pertimbangan 

(advisory agency)  

 

1. Perencanaan 

sekolah  
 Identifikasi sumber daya 

pendidikan dalam masyarakat. 

 Memberikan masukan RAPBS 

 Menyelenggarakan rapat 
RAPBS 

 Memberikan pertimbangan 
perubahan RAPBS 

 Ikut mensahkan RAPBS 
bersama kepala sekolah. 

 2. Pelaksananan 

program 

kurikulum, 

PBM dan 

penilaian  

 Memberikan masukan terhadap 
proses pengelolaan pendidikan 

di sekolah. 

 Memberi masukan terhadap 

proses pembelajaran kepada 

guru-guru. 

 3. Pengadaan 

sumber daya 

pendidikan 

(SDM, S/P, 

anggaran) 

 Memberi pertimbangan tentang 
tenaga kependidikan yang dapat 

diperbantukan di sekolah. 

 Memberi pertimbangan tentang 

sarana dan prasarana yang dapat 

diadakan sekolah. 

 Memberi pertimbangan 
anggaran yang dapat 

dimanfaatkan di sekolah 

Mendukung 

(Supporting 

agency) 

1. Sumber daya   Pemantauan terhadap kondisi 

ketenagaan pendidikan 

disekolah 

 Mobilisasi guru dan tenaga 
kependidikan di sekolah. 

 Memantau kondisi sarana dan 
prasarana di sekolah. 

 

 2. Sarana dan 

prasarana 
 Mobilisasi bantuan sarana dan 

prasarana di sekolah 

 Koordinasi dukungan sarana 
dan prasarana di sekolah 

 Evaluasi pelaksanaan dukungan. 

 3. Anggaran   Memantau kondisi anggaran 
pendidikan di sekolah. 

 Mobilisasi dukungan terhadap 
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anggaran pendidikan di sekolah. 

 Koordinasi dukungan terhadap 

anggaran pendidikan di sekolah. 

 Evaluasi pelaksanaan dukungan 
anggaran di sekolah. 

Mengontrol 

(controlling 

agency)  

 

1. Control 

terhadap 

perencanaan  

 Pengawasan terhadap proses 
pengambilan keputusan di 

sekolah 

 Penilaian terhadap kualitas 
kebijakan di sekolah 

 Pengawasan terhadap proses 
perencanaan sekolah 

 Pengawasan terhadap kulitas 

perencanaan sekolah 

 Pengawasan terhadap kualitas 
program sekolah 

 2. Kontrol 

terhadap 

pelaksanaan 

program 

sekolah 

 Pengawasan terhadap organisasi 
sekolah  

 Pengawasan terhadap 
penjadwalan program sekolah 

 Pengawasan terhadap alokasi 
anggaran untuk pelaksanaan 

program sekolah 

 Pengawasan terhadap sumber 

daya pelaksanaan program 

sekolah 

 Pengawasan terhadap partisipasi 
sekolah terhadap program 

sekolah. 

 3. Control 

terhadap 
output 

pendidikan 

 Penilaian terhadap hasil Ujian 
Nasional 

 Penilaian terhadap angka 
partisipasi sekolah 

 Penilaian terhadap angka 
mengulang sekolah 

 Penilaian terhadap angka 

bertahan di sekolah  

Mediator antara 

Sekolah, 

Pemerintah 

(eksekutif) 

 

1. perencanaan   Menjadi penghubung antara 
komite sekolah dengan 

masyarakat, komite sekolah 

dengan dewan pendidikan, serta 

komite sekolah dengan sekolah. 

 Identifikasi aspirasi pendidikan 

dalam masyarakat. 

 Membuat usulan kebijakan dan 
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program pendidikan kepala 

sekolah 

 2. Pelaksanaan   Sosialisasi kebijakan dan 
program pendidikan sekolah 

terhadap masyarakat 

 Memfasilitasi berbagai masukan 

terhadap kebijakan program 

terhadap sekolah 

 Menampung pengaduan dan 
keluhan terhadap kebijakan dan 

program pendidikan 

 Mengomunikasikan pengaduan 
dan keluham masyarakat 

terhadap instansi terkait dalam 

bidang pendidikan di sekolah. 

 3. Sumber daya   Identifikasi kondisi sumber daya 
di sekolah 

 Identifikasi kondisi sumber daya 
masyarakat 

 Mobilisasi bantuan masyarakat 

untuk pendidikan di sekolah 

 Koordinasi bantuan masyarakat 

 

4. Sarana dan Prasarana  

a. Pengertian Sarana  

Menurut Mulyana dalam buku Sohiron sarana pendidikan 

adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan 

dan menunjang proses pendidikan, khususnyan proses belajar 

mengajar. Menurut Ibrahim Bafadal sarana pendidikan semua 

perangkat peralatan, bahan, dan perabot secara langsung digunakan 

dalam proses pendidikan di sekolah.  

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto dan 

Lia Yuliana sarana pendidikan merupakan fasilitas yang diperlukan 

dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak 
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bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan 

lancar, teratur dan efisien. Menurut Mulyasa sarana pendidikan adalah 

peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan 

menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, 

seperti gedung ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media 

pengajaran. 
35

 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sarana 

pendidikan merupakan alat yang digunakan secara langsung dalam 

proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. 

b. Pengertian Prasarana 

Menurut Ibrahim Bafadal prsarana pendidikan adalah semua 

kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan 

proses pendidikan di sekolah. Menurut Roduone prasarana pendidikan 

adalah sebagai perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha 

pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Sedangkan menurut 

Mulyasa prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak 

langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran 

seperti halaman kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah. Dari 

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa prasarana pendidikan 

adalah alat yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses 

belajar mengajar.  

Jadi sarana dan prasarana adalah serangkaian kegiatan 

perencanaan hingga penghapusan sarana dan prasarana dalam satuan 
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pendidikan agar proses belajar mengajar berjalan dengan efektif dan 

efisien sehingga dapat menjadi tujuan pendidikan
36

 

Dalam proses perencanaan sarana dan prasarana pendidikan 

hendaknya melibatkan unsur-unsur penting di sekolah seperti kepala 

sekolah, wakil kepala sekolah, dewam guru, kepala tata usaha dan 

bendahara, serta komite sekolah.
37

 Perencanaan sarana dan prasarana 

sebagai keseluruhan proses pemikiran secara matang rancangan 

pembelian, pengadaan, rehabilitasi dan perlengkapan yang sesuai 

dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan yang 

harus dipenuhi sekolah. 

 

G. Penelitian Relevan  

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai 

perbandingan dari menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan 

menguat bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah 

diteliti dengan orang lain, peneliti terdahulu yang relevan pernah dilakukan 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Isnaini, Annurrahman, Masluyab Suib, jurusan Manajemen Pendidikan 

Islam, Program Studi S2 Administrasi Pendidikan, FKIP Universitas 

Tanjungpura dengan penelitian berjudul: Kerjasama Komite dan Sekolah 

dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Batu Ampar, Hasil penelitiannyanya menyebutkan bahwa: 
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 Barnawi, Manajemen Sarana & Prasarana Sekolah, (Jakarta: Ar-Ruzz  Media,2012), h. 
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kerjasama antara komite dan sekolah untuk meningkatkan mutu belajar 

belum terwujud. Kerjasama semestinya tercantum dalam peran komite 

cenderung berwujud pada kerjasama fisik yang terfokus pada 

pembangunan sarana. Kerjasama yang berbentuk non materi berupa 

bantuan ide antar lembaga ini menujukkan sebagian kecil dari kerjasama 

yang seharusnya dilakukan komite sekolah untuk meningkatkan mutu 

belajar. Kerjasama fisik yang ditunjukkan dalam pelaksanaan 

pembangunan sarana sekolah bukan bersumber dari swadaya komite 

namun mengharapkan bantuan pemerintah.
38

 

2. Azmi Azim (2015) Program Pascasarjana (PPs) jurusan Magister 

pendidikan Islam UIN SUSKA RIAU dengan penelitian berjudul: Peran 

Komite Sekolah dalam Mendukung Pelaksanaan Pendidikan Di MTS 

Hubbul Wathan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Hasil 

penelitiannyanya menyebutkan bahwa: Berdasarkan dari analisis data dan 

kemudian penulis telah menganalisis sesuai jawaban, permasalahan 

penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, peran komite 

madrasah dalam mendukung madrasah pelaksanaan pendidikan di Mts 

Hubbul Wathan sudah cukup efektif. Berkaitan dengan pelaksanaan 

pendidikan di Mts Hubbul Wathan yang menjadikan partisipasi warga 

madrasah dan masyarakat dalam hal ini komite madrasah, keterbukaan 

manajemen responsif dan aktisipatif terhadap kebutuhan dan memiliki 

komunikasi yang baik sebagai bagian dari kehidupan madrasah, maka 
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 Isnani, Annurrahma, Masluyah Suib, Kerjasama Komite dan Sekolah dalam 
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kinerja komite madrasah dalam menjalankan perannya sebagai badan 

pertimbangan komite madrasah sudah terlihat dalam hal perencanaan 

sekolah dengan mengidentifikasi, merumuskan, mensosialisasikan dan 

mengesahkan RAPBM.
39

 

3. Mahendra Dwi Purnama Putra (2014) Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan 

Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar Universitas Negeri Yogyakarta 

dengan penelitian berjudul: Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah dalam 

Pengelolaan Sarana dan Prasarana di SD Negeri Caturtunggal 6 Depok 

Sleman. Hasil penelitiannyanya menyebutkan bahwa: Peran Komite 

Sekolah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah tentu 

tidak lepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi. Hambatan utama yang 

dihadapi oleh komite sekolah dalam usaha meningkatkan kualitas sarana 

dan prasarana yaitu masalah dana dan terbatasnya lahan yang dimiliki oleh 

sekolah. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan penelitian di 

lapangan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara 

keseluruhan Komite Sekolah di SD Negeri Caturtunggal 6 dalam upaya 

ikut meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah sudah baik.
40

 

4. Amka, (2017) FKIP Universitas Lambung Mangkurat,  dengan penelitian 

berjudul: Kajian Tentang Kinerja Kerjasama Kepala Sekolah Dengan 

Komite Sekolah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat, Ed-
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 Azmi Azim, Peran Komite Sekolah dalam Mendukung Pelaksanaan Pendidikan, Skripsi 
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40

 Mahendra Dwi Purnama Putra, Pelaksanaan Fungsi Komite Sekolah dalam Pengelolaan 
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Humanistics. Volume 02 Nomor 02 Tahun 2017. Hasil penelitiannyanya 

menyebutkan bahwa: Model kerjasama antara komite Sekolah dengan 

kepala sekolah dilakukan dengan cara kepala sekolah menangani persoalan 

di sekolah dan komite sekolah lebih berkonsentrasi pada sarana prasarana. 

Kerjasama belum dilakukan dengan berbasis pada program, akan tetapi 

lebih cenderung dilaksanakan dengan mengacu pengalaman saja. Komite 

sekolah lebih berkonsentrasi pada pengadaan sarana dan kepala sekolah 

berkonsentrasi pada kegiatan pembelajaran sehingga belum semua aspek 

kerjasama terjalin dengan baik.
41

 

Apabila diperhatikan penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan 

baik oleh, Isnaini dkk, Azmi Azim, Mahendra Dwi Purnama Putra  DAN 

AMKA, akan terdapat persamaan dengan penelitian yang sedang penulis 

lakukan. Namun sebenarnya penelitian yang dilaksanakan oleh, Isnaini dkk, 

Fitri hayati, Azmi Azim, berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti 

lakukan. Isnaini dkk meneliti tentang Kerjasama Komite dan Sekolah dalam 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Batu Ampar. Mahendra Dwi Purnama Putra meneliti tentang: Pelaksanaan 

Fungsi Komite Sekolah Dalam Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Di SD 

Negeri Caturtunggal 6 Depok Sleman. Sedangkan penulis meneliti tentang 

Kerjasama Kepala Sekolah dengan Komite sekolah dalam Meningkatkan 

Ketersediaan Sarana dan Prasarana. Oleh karena itu penulis berpendapat 

bahwa penelitian yang sedang penulis lakukan ini belum pernah diteliti. 
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H.  Konsep Operasional  

Konsep operasional ini merupakan konsep yang digunakan untuk 

memberikan batasan terhadap kerangka teoretis. Hal ini diperlukan agar tidak 

terjadi kesalahan dari penafsiran. Konsep operasional dalam penelitian ini 

berkenaan dengan kerjasama kepala sekolah dengan komite sekolah dalam 

meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana. Kerjasama kepala sekolah 

dengan komite sekolah dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan 

prasarana di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 XIII Koto Kampar dapat 

diukur melalui: 

1. Memberi pertimbangan (advisory agency) dalam memberdayakan 

masyarakat dan lingkungan sekolah, serta menentukan dan melaksanakan 

kebijakan pendidikan. 

a. Memberikan masukan, menyelenggarakan rapat, memberikan 

pertimbangan perubahan RAPBS dan ikut mensahkan RAPBS 

bersama kepala sekolah. 

b. Memberi pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat 

diadakan sekolah. 

2. Mendukung (Supporting agency) kerjasama sekolah dengan masyarakat, 

baik secara finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan 

pendidikan, terutama dalam melakukan: 

a. Memantau kondisi sarana dan prasarana di sekolah. 

b. Mobilisasi bantuan sarana dan prasarana sekolah 

c. Koordinasi dukungan sarana dan prasarana di sekolah 
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3. Mengontrol (controlling agency) kerjasama sekolah dengan masyarakat 

dalam rangka transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan output 

pendidikan. 

a. Pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan di sekolah 

b. Pengawasan terhadap alokasi anggaran untuk pelaksanaan program 

sekolah 

4. Mediator antara sekolah, pemerintah (eksekutif), dengan masyarakat di 

sekolah. 

a. Menjadi penghubung antara komite sekolah dengan masyarakat, 

komite sekolah dengan dewan pendidikan, serta komite sekolah 

dengan sekolah. 

b. Menampung saran, masukan, kritikan dari masyarakat dan orang tua 

siswa dalam perencanaan sarana dan prasarana sekolah 

c. Mengomunikasikan keluham masyarakat terhadap instansi terkait 

dalam bidang pendidikan di sekolah. 

5. Faktor penghambat dan pendukung kerjasama kepala sekolah dengan 

komite sekolah dalam meningkatkan  ketersediaan sarana dan prasarana. 

 


