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ABSTRAK

Musriyadi (2020) : Pengaruh Kemampuan Manajerial Ketua Komite
terhadap Proses Pembelajaran di SMP Negeri
Kota Batam

Kemampuan Manajerial merupakan suatu kemampuan pimpinan untuk
menggunakan sumber daya dan alat-alat sehingga penggunaannya berjalan efisien
dan efektif maka diharapkan akan menghasilkan kelancaran dalam proses belajar
mengajar di SMP Negeri  Kota Batam. Rumusan masalah pada tesis ini adalah :
(1) Bagaimana Kemampuan menajerial Ketua Komite di SMP Negeri Kota
Batam? (2) Bagaimana Kelancaran Proses Pembelajaran di SMP Negeri Kota
Batam? Apakah ada Pengaruh Kemampuan Manajerial Ketua Komite terhadap
Kelancaraan Proses Pembalajaran di SMP Negeri Kota Batam? Adapun tujuan
penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui kemampuan menejerial komite
sekolah di SMP Negeri Kota Batam (2) Untuk mengetahui Kelancaran Proses
Pembelajaran di SMP Negeri Kota Batam, dan (3) Untuk mengetahui pengaruh
kemampuan  Manajerial Komite sekolah terhadap kelancaran proses pembelajaran
di SMP Negeri di Kota Batam. Populasi dalam penelitian ini adalah 35 ketua
komite sekolah di SMP Negeri Kota Batam, data yang dikumpulkan melalui
kuisioner, dokumentasi. Data dianalisis dengan regresi linier sederhana. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kemampuan manajerial Ketua Komite
tergolong cukup dengan memperoleh skor angket 68.12% (2) Kelancaran proses
pembelajaran  di SMP Negeri Kota Batam tergolong baik dengan memperoleh
skor angket 77.65 %, (3) Terdapat Pengaruh yang positif dan signifikan
Kemampuan Manajerial Ketua Komite Sekolah terhadap Kelancaran Proses
Pembelajaran di SMP Negeri Kota Batam. Hal dapat dilihat dari nilai rhitung 0.518
lebih besar dari nilai rtabel = 0.344. Sementara itu, kemampuan manajerial ketua
komite sekolah memberikan pengaruh terhadap kelancaran proses pembelajaran di
SMP Negeri Kota Batam sebesar 26.8%.

Kata Kunci : Kemampuan Manajerial Ketua Komite, Kelancaran Proses
Pembelajaran
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ABSTRACT

Musriyadi (2020) : The Effect of Managerial Capability of Committee
Chairpersons on Learning Process at Junior High
Schools in Batam City

Managerial ability is a leadership ability to use resources and tools efficiently and
effectively, so that it is hoped that the teaching and learning process at junior high
schools in Batam city will run smoothly. Based on this background, the
formulation of the problems in this thesis are (1) How is the managerial ability of
the committee chairpersons at junior high schools in Batam? (2) How is the
smoothness of learning process at junior high schools in Batam? (3) Is there any
influence of managerial ability of the committee chairpersons on the smoothness
of the learning process at junior high schools in Batam? The objectives of this
study are (1) To find out the managerial ability of school committees at junior
high schools in Batam (2) To find out the smoothness of learning process at junior
high schools in Batam, and (3) To examine the influence of school committees’
managerial abilities on the smoothness of learning process at junior high schools
in Batam. The population of this study was 35 school committee chairpersons of
junior high schools in Batam. Data were collected through questionnaires and
documentation. Data were analyzed by simple linear regression. The results of
this study indicated that (1) managerial ability of the committee chairpersons was
categorized into enough with the questionnaire score of 68.12% (2) The
smoothness of the learning process at junior high schools in Batam was classified
as good with questionnaire score of 77.65%, (3) There was a positive and
significant effect of managerial ability of the school committee chairpersons on
the smoothness of learning process at junior high schools in Batam. It can be seen
that the value of robserved (0.518) was greater than the value of rtable (0.344).
Meanwhile, the influence the managerial ability of the school committee
chairperson on the smoothness of the learning process at junior high schools in
Batam was 26.8%.

Keywords: Managerial Ability of Committee Chairperson, Smoothness of
Learning Process
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ملخص

م يف يالتعلاتعملييفتأثري القدرة اإلدارية لرئيس اللجنة ): ۲۰۲۰مسريادي، (
باتام املتوسطة احلكومية مبدينةرسادامل

ادة على استخدام املوارد واألدوات حبيث يعمل استخدامها يالقدرة اإلدارية هي قدرة الق
املتوسطة رساداملالتعليم والتعلم يف اتفعالة ويؤمل أن ينتج عنها طالقة يف عمليالب

كيف ) ۱هي: (ا البحث،هذةشكلاخللفية، فإن متلك بناء على . باتاماحلكومية مبدينة
) كيف۲(؟باتامس املتوسطة احلكومية مبدينةر اداملالقدرة اإلدارية لرئيس اللجنة يف 

هل هناك تأثري القدرة ؟باتاماملتوسطة احلكومية مبدينةرساداملم يف يالتعلاتعمليطالقة
املتوسطة احلكومية مبدينةرساداملم يف يالتعلاتعملييف طالقةجنةلاإلدارية لرئيس ل

رساداملاملدرسة يفةمعرفة القدرة اإلدارية للجن)۱(ويهدف هذا البحث إىل: ؟باتام
املتوسطة رساداملم يفيالتعلاتعمليطالقةمعرفة)۲(،باتاماملتوسطة احلكومية مبدينة

م يعمليات التعليفاإلدارية للجنة املدرسة ة) معرفة تأثري القدر ٣(، وباتاماحلكومية مبدينة
للجنة رئيسا ٣٥جمتمع هذا البحث هو .باتاماملتوسطة احلكومية مبدينةرسادامليف

طريقة ، استخدمتمع البيانات. جلباتاماملتوسطة احلكومية مبدينةرساديف املمدرسة
دلتر اخلطي البسيط.االحنداةطريق، استخدمتتحليل البياناتولق.يوثتاالستبيان وال

درجة استبيانبالقدرة اإلدارية لرئيس اللجنة كافية )۱(أن:إىلا البحثنتائج هذ
املتوسطة احلكومية مبدينةرساداملم يفيالتعلاتعمليطالقةمت تصنيف )۲(، ٪٦٨.١٢

القدرة هام يفهناك تأثري إجيايب و )٣(٪، ٧٧.٦٥درجة استبيان بباتام
املتوسطة احلكومية رساداملم يفيالتعلاتعمليطالقة يفاإلدارية لرئيس جلنة املدرسة 

= جدولrأكرب من قيمة ٥۱٨‚۰حسابrذلك من قيمةمعرفةميكن.باتاممبدينة
اتعملييف طالقة كان للقدرة اإلدارية لرئيس اللجنة املدرسة تأثري . وبني ذلك،  ٣٤٤‚۰

.٪٧ـ۱۸مبدى باتاماملتوسطة احلكومية مبدينةرساداملم يف يالتعل

ميالتعلاتعملي، طالقة لقدرة اإلدارية لرئيس اللجنة املدرسةا: الكلمات األساسية
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran ialah membelajarkan peserta didik menggunakan asas 

pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan 

pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar 

dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan 

oleh peserta didik . Menurut Corey konsep pembelajaran adalah suatu proses 

dimana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan 

ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau 

menghasilkan respons terhadap situasi tertentu, Pekat pembelajaran 

merupakan subjek khusus dari pendidikan.
1
 

Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang dijalani oleh peserta 

didik dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Proses pembelajaran ini 

berlangsung dalam interaksi antar komponen-kompenen peserta didik dan 

pendidik dengan muatan tujuan pendidikan. Dalam interaksi ini pendidikan 

menyikapi dan memperlakukan peserta didik sesuai dengan harkat matabat 

manusia yang melekat pada diri peserta didik. Dalam penyikapan dan 

perlakuan pendidik seperti itu, peserta didik berprilaku sesuai dengan 

dinamika harkat martabat manusianya yang sedaang berkembang . 

Proses pembelajaran pada awalnya meminta guru untuk mengetahui 

kemampuan dasar yang dimiliki oleh peserta didik meliputi kemampuan 

                                                           
1
 James A.F Stoner  and Charles Wankel, Management, (Prentice Hall, third edition, 1986) 
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dasarnya, motivasinya, latar belakang akademisnya, latar belakang sosial 

ekonominya, dan lain sebagainya. Kesiapan guru untuk mengenal 

karakteristik peserta didik dalam pembelajaran merupakan modal utama 

penyampaian bahan belajar yang menjadi indicator suksesnya pelaksanaan 

pembelajaran. Pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam 

desain instruksional, untuk membuat peserta didik belajar secara aktif, yang 

menekankan pada penyediaaan sunber belajar.
2
 

Pembelajaran mempunyai karakteristik yaitu pertama, dalam proses 

pembelajaraan melibatkan proses mental peserta didik secara maksimal, 

bukan hanya menuntut psesrta didik sekedar mendengar, mencatat, akan 

tetapi menghendaaki aktivitas peserta didik daalaam proses berfikir. Kedua, 

dalam pembelajaran membangun suasana daalogis dan proses Tanya jawab 

terus menerus yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kemampuan peserta didik, yang pada giliran nya kemampuan berfikir itu 

dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pengetahuan yang mereka 

konstruksi sendiri.  

Proses pembelajaran atau pengajaran kelas ( Classroom teaching ) 

berada pada empat variable interaksi yaitu: 

1. Vriabel pertanda (presage variables) berupa pendidik 

2. Variable konteks (context variables) berupa peserta didik, sekolah dan 

masyarakat  

                                                           
2
 Azyumardi Azra, Pendidikan  Islam Tradisi dan Moderninasi Menuju Millanium Baru, ( 
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3. Variabel proses (process variables) berupa interaksi peserta didik dengan 

pendidik 

4. Variabel produk (product variables) berupaa perkembangan peeserta didik 

dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.  

Teknologi pembelajaran melibatkan tiga komponen utama yang saling 

berinteraksi yaitu pendidik, peserta didik dan kurikulim. Komponen tersebut 

melengkapi struktur dan lingkungan belajar formal. Hal ini menggambarkan 

bahwa interaksi pendidik dengan peserta didik merupakaan inti proses 

pembelajaran.
3
 

Salah satu aspek yang tidak kala pentingnya agar proses pembelajaran 

berjalan dengan baik adalah kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran. 

Oleh karnanya kelengkapan faasilitas penunjang kelancaran proses belajar 

mengajar hendaknya mendapat perhatian khusus dari Komite sekolah, karena 

dengan sarana prasarana yang lengkap dapat menunjang kelancaran proses 

pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama di Kota Batam. Adapun  

kelengkapan sarana dan prasaran tersebut misalmya infocus, kipas angin, 

komputer, papan tulis alat-alat tulis meja, kursi dan lain sebagainya.  

Komite sekolah mengemban empat peran sebagai berikut: (1) memberi 

pertimbangan,(2) pendukung, (3) pengawas, dan (4) mediator. Keempat peran 

komite sekolah tersebut bukan peran yang berdiri sendiri melainkan 

merupakan peran yang saling terkait antara peran satu dengan peran lainnya.
4
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1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan 

pelaksanaaan kebijakan pendidikan dan satuan pendidikan . 

2. Pemberi dukungan (supporting agency) baik yang berwujud finansial, 

pemikiran, maupun tenaga dalam penyelanggaraan pendidikan di satuaan 

pendidikan. 

3. Melakukan pengawasan (controlling agency) dalam rangka transparansi 

dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan 

pendidikan.  

4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan dengan  masyarakat di satuan 

pendidikan.
5
 

Komite sekolah mengemban empat peran sebagai berikut: (1) memberi 

pertimbangan, (2) pendukung, (3) pengawas, dan (4) mediator. Keempat peran 

komite sekolah tersebut bukan peran yang berdiri sendiri melainkan 

merupakanperan yang saling terkait antara peran satu dengan peran lainnya.  

Pemerintah melalui keputusan nomor : 044/U/2002 tanggal  2 April 

2002 kemudian mengaktualisasikan suatu Badan Pembantu Penyelanggara 

pendidikan (BP3) Menjadi Komite Sekolah yang diaktualisasikan kembali 

oleh pemerintah melalui peraturan Menteri Pendidikan tahun 2016. 

Penggantian nama ini kaitannya dengan diperlukannya keterlibaatan 

masyarakat secaraa penuh dalam meningkatkan mutu pendidikan . Hal ini 

disebabkan karena permasalahan dilapangan memperlihaatkan bahwa 

peningkatan mutu pendidikan tidak cukup dengan peningkatan anggaran 
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pendidikan dan ketersediaan guru. Selain itu dienergi tambahan, yaitu 

perencanaan dan program, strategi pencapaian, semangat kesungguhan serta 

komitmen untuk membangun budaya itu, yaitu kinerja yang menunjukan cara 

berfikir dan budaya kerja yang mengutamakan mutu.  

Kebijakan Nasional akan peningkatan mutu pendidikan dituangkan 

dalam UU nomor2 tahun 1986 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas) pasal 3 bertujuan untuk mengembangkan kemampuan serta 

peningkatan mutu dan martabat kehidupan manusia Indonesia dalam rangka 

upaya mewujudkan tujuan nasional. Untuk lebih terarahnya akses pemeratan 

penyelenggaraan peningkatan mutu pendidikan, maka melalui UU no. 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang pada pasal 35 ayat (1) 

mengatakan bahwa standar Nasional Pendidikan terdiri atas ; standar isi, 

standar proses, standar kopetensi lulusan, sgtandar pendidikan dan tenaga 

kependidikaa, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan, standar penilaiaan pendidikan yang harus ditingkatkan secara 

berencana dan berkala . 

Peran komite sekolah memberi pertimbangan dalaam penentuan dan 

pelaksanaan kebijaksanaan peendidikan, mendukung penyelenggaraan 

pendidikan, mengontrol, mediator antara pemerintah dan  masyarakat.
6
 

Depdiknas dalam bukunya berpartisipasi masyarakat, menguraikan 

tujuh peranan komite sekolah terhadap penyelenggaraan sekolah yakni; 

                                                           
6
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1. Membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar 

mengajar disekolah baik sarana, prasarana maupun teknis pendidikan.  

2. Melakukan penilaian sikaap dan perilaku sisiwa, membantu usaha 

pemantapn sekolah dalam mewujudkan pembinaan dan pengenbangan 

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan demokrasi sejak 

dini, keterambpilan dan kewirausahaan, kesegaran jasmani dan 

berolahraga, daya kreasi dan cipta, serta apresiasi seni dan budaya.  

3. Mencari sumber pandangan untuk membantu siswa yang tidak mampu. 

4. Melakukan penilain sekolah untuk pengembangan pelaksanaaan 

kurikulum, baik intra maupun ekstrakulikuler dan pelaksana manajemen 

sekolah, kepala/wakil kepala sekolah, guru, sisw, dan karyawan.  

5. Memberikan penghargaan atas keeberhasilan manajemen sekolah.  

6. Melakukan pembahasan tentang usulahn rancangan anggaran pendapatan 

dan belanja sekolah.  

7. Meminta sekolah agar mengadakan pertemuan untuk kepentingan 

tertentu.
7
  

Masyarakat yang merupakan lembaga ketiga, sebagai lembaga 

pendidikan, dalam konteks penyelenggaraan pendidikan itu sendiri besar 

sekali perannya. Berukut ini adalah beberapa peranan dari masyarakat 

terhadap pendidikan (sekolah) yaitu: 

1. Masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah.  

                                                           
7
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2. Masyaraakat berperan dalam mengawasi pendidikan sekolaah tetap 

membaantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan sekolah.  

3. Masyarakat  yang ikut menyediakan tempat pendidikan seperti gedung- 

gedung museum, perpustakaan, panggung-panggungkesenian, kebun 

binatang dan sebagainya.  

4. Masyarakatlah yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah. Mereka 

dapat diundang ke sekolah untuk memberikan keterangan-keterangan 

mengenai suatu masakah yang sedaang dipelajari anak didik. Orang-orang 

yang punya keahlian khusus banyak sekali terdapat dimasyarakat, seperti 

petani, peternak, saudagar, polisi, dokter, dan sebagainya.  

5. Masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belaajar. 

Disamping buku-buku pelajaran, masyarakat memberi bahan pelajaran 

yang banyak sekali, antara lain seperti apsek alaami industri, perumahan, 

transport, perkebunan, pertambangan, dan sebagainya.
8
 

Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk memberdayakan 

masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta 

masyarakat, termasuk dalam meningkatkan sumber dana dalaam 

penyelenggaraan pendidikan. Peran serta masyarakat dalam pendidikan dapat 

berupa perorangan, kelompok, ataupun lembaga seperti dunia usaha dan 

industri. Peran serta masyarakat dalam pendidikan akan lebih efektif karena 

                                                           
8
 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 
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secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat itu sendiri, antaaraa lain 

melalui komite sekolah.
9
  

Berdasarkan studi pendahuluan,  ditemukan fenomena di lapangan ada 

beberapa SMP Negeri Kota Batam yang kondisinya belum memenuhi 

kualifikasi standar kelayakan, seperti ruang kelas yang tidak nyaman, tidak 

tersediannya alat peraga pembelajaran yang lengkap, buku ajar yang tersedia 

tidak lengkap dan jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada, tidak 

tersedianya computer/laptop dan proyektor sebagai sarana penunjang 

pembelajaran siswa, dan adanya sebagaian guru honorer yang kondisi 

finansialnya tidak mencukupi sehingga fokus mengajarnya terbagi dengan 

aktifitas lain untuk memenuhi kebutuhan finansialnya.  

Terkait dengan permasalahan-permasalahan tesebut, disinilah 

kemampuan manajerial ketua komite dibutuhkan untuk tanggap terhadap 

permasalahan-permasalahan kebutuhan sarana pendidikan yang belum 

memadai dalam rangka mendukung kelancaran proses pembelajaran sehingga 

proses pembelajaran dapaat berjalan dengan lancar. Hal ini sesuai dengan 

Permendikbud No 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah yang menjelaskan 

bawha tugas komite diantaranya adalah memberikan pertimbangan dalam 

penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, menggalang dana dan 

sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik 

perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku 

kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif, mengawasi pelayanan 

                                                           
9
 Nurdin Matry, Implementasi Dasar-dasar Manajemen Sekolah dalam Era Otonomi 

Daerah, (Makasar: Aksara Madani, 2008), hlm. 10-11 
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pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta 

didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah 

atas kinerja sekolah; 

Mengacu pada Permendikbud No 75 tahun 2016 tersebut, ketua komite 

di SMP Negeri kota Batam semestinya berperan aktif menjalankan tugas dan 

fungsinya, terlebih komite yang yang kondisi sekolahnya belum memiliki 

kualifikasi sntandar kelayakan. Dengan dijalankannya tugas dan fungsi 

komite, maka komite baik secara langsung maupun tidak langsung membantu 

kelancaran proses pembelajaran di sekolah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian pada sebuah tesis yang berjudul “Pengaruh kemampuan 

menejerial ketua komite terhadap kelancaran proses pembelajaran di SMP 

Negeri Kota Batam”.  

B. Penegasan Istilah 

          Untuk memudahkan pemahaman agar tidak terjadi kesalah pahaman tentang 

judul penelitian ini, maka perlu adanya definisi istilah yakni: 

1. Manajerial adalaah perpaduan seni dan ilmu, untuk mengatur segala 

sesuatunya dengan benar dan profesonal dan dapat dipertanggung 

jawabkan oleh Ketua Komite.  

2. Komite sekolah adalah suatu lembaga mandiri di lingkungan sekolah dan  

pertimbangan, arah, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta 

pengawasan pada tingkat satuan pendidikan (sekolah).  
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3. Kemampuan Manejerial adalah usaha yang dilakukan komite sekolah 

dalam merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengawasi 

sumber-sumber yang ada dalam mencapai tujuan organisasi secaraa efisien 

dan efektif.  

4. Proses pembelajaran adalah proses kegiatan interaksi antara guru-siswa 

dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif 

untuk mencapai tujuan belajar.  

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, sejauh mana 

kemampuan kemampuan manajerial ketua komite dalam mendukung proses 

pembelajaran di SMP Negeri Kota Batam dapat di identifikasi antara lain:  

a. Partisipasi komite ketua sekolah dalam kegiatan penyelenggaraan 

pendidikan di SMP Negeri Kota Batam kurang.  

b. Kemampuan manajerial ketua komite sekolah SMP Negeri Kota Batam.  

c. Pemilihan ketua komite sekolah tidak berdasarkan pada prinsip 

demokratis, transparansi, dan akuntabilitas.  

d. Ketua komite sekolah kurang berkoordinasi kepada pihak terkait. 

e. Proses pembelajaran tidak berjalan dengan efektif dan efisien 

f. Beberapa sekolah tidak memiliki fasilitas belajar yang memadai 

g. Media pembelajaran yang tersedia tidak lengkap 

h. Gaji yang diterima oleh guru honorer tidak mencukupi kebutuhan 

finansial guru.  
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2. Pembatasan Masalah  

Dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah 

diuraikan di atas maka dibatasi pada ”pengaruh kemampuan manajerial 

ketua komite terhadap Proses kelancaraan pembelajaran di sekolah 

Menengah Pertama Negeri di Kota Batam” . 

3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan indentifikasi masalah yang diangkat pada penelitian ini, 

maka Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana kemampuan menejerial ketua komite sekolah pada SMP 

Negeri di Kota Batam? 

b. Bagaimana kelancaran proses pembelajaran di SMP Negeri Kota Batam? 

c. Apakah ada pengaruh kemampuan manajerial komite sekolah terhadap 

kelancaraan proses pembalajaran di SMP Negeri Kota Batam ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Relevan dengan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui kemampuan menejerial komite sekolah SMP Negeri 

di Kota Batam.  

b. Untuk mengetahui kelancaran proses pembelajaran di SMP Negeri Kota 

Batam. 

c. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan  manajerial komite terhadap 

kelancaran proses pembelajaran di SMP Negeri Kota Batam. 
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2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan judul pengaruh kemampuan manajerial ketua komite 

terhadap kelancaran proses pembalajaran di SMP Negeri Kota Batam, maka 

manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu: 

a. Secara Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat bergunaa sebagai bahan masukan 

bagi komite sekolah sebagai mediator, memberi pertimbangaan demi 

terlaksananya sebuah peningkatan serta kelancaran proses pembeajaran 

di SMP Kota Bataam. 

b. Secara teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

Manajerial Ketua Kmite sekolah, sekaligus sebagai referensi 

pengetahuan bagi mahasiswa UIN SUSKA RIAU yang melakukan 

penelitian berhubungan dengan judul penelitian ini. 



13 
 

 
 

BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Landasan Teori 

1. Kemampuan Manajerial Komite Sekolah 

a. Pengertian dan Fungsi Manajemen 

Manajemen secara bahasa berasal dari bahasa inggris yaitu manage 

yaitu berarti mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola. 

Mengatur sebuah organisasi secara sistimatis agar berjalan efektif dan 

efisien dalam mencapai tujuan organisasi.
1
 

Manajemen secara terminologi menurut Simon and Schuster adalah 

efficiency in climbing the ledder of success; leandership determines 

whether the ladder is leaning against the right wall.
2
 Manajemen dalam 

definisi Simon tersebut bahwa dia menjadikan manajemen sebagai alat 

menggapai kesuksesan oeganisasi. Sementara itu Malayu S.P. Hasibuan 

menjelaskan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses 

pemamfaatan sumber daya manusia secara efektif yang didukung oleh 

sumber-sumber lainnya dalam organisasi untuk mencapai tujuan 

tertentu.
3
 Begitu juga pandangan Mondy mendefinisikan manajemen 

                                                           
1
 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, , (Jakarta: Gunung 
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2
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Publishing imprint , 2005), h. 3 
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adalah The Proses of getting think done through the offorts of other 

people.
4
  

Richard L. Daft berpandangan manajemen adalah the attainment of 

organization goals in an effective and effectient manner trhough 

planning, organizing, leading, and controlling organizational resources.
5
 

James A.F. Stoner dan Charles Wankel mendefinisikan manajemen 

sebagai the process of planning, organizing, leading, and controlling the 

efforts of organization members and of using all other and of using all 

other organizational resources to achieve stated organizational goals.
6
 

Daft dan Stoner sependapat dalam mendefiniskan manajemen 

sebagai sebuah proses yang dilaksankan dengan fungsi-fungsinya antara 

lain perencanaan, pengorganisasian, memimpin daan mengendalikan 

dalam mencapaai tujuan organisasi.  

Sedangkan menurut George R. Terry bahwa manajemen adalah 

suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk 

menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui 

pemanfaatan.
7
 

                                                           
4
 R. Wayne Mondy and Shane R. Premeaux, Management Concepts, Pratices, and Skills, 

(Amerika: Library of Congress Cataloging in Publication Data, 1980) 6th Edition, hlm. 5  
5
 Richard L. Daft and Dorothy Marcic, Management the New Workplace, (International 

Student Edition, Sixth Edition) 2009, hlm. 8 
6
 James A.F. Stoner and Charles Wankel, Management, (Prentice Hall, third edition, 

1986), hlm. 4  
7
 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 1999), hlm 12 
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Berdasarkan beberapa pengertiaan di atas dapat disimpulkan bahwa 

manajemen adalah ilmu dalam mengatur organisasi secara efektif dan 

efisien dengan melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, staffing, 

kepemimpinan, controlling, motivasi dan pengendalian untuk mencapai 

tujuan organisasi. Manajemen organisasi tidak terlepas dari fungsi 

manajemen dalam mengatur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Dari pengertian-pengertian manajemen di atas menjadi dasar 

substansial dalam mendefinisikan manajemen pendidikan yang sifatnya 

lebih aplikatif berkaitan dengan lembaga pendidikan. Manajemen 

pendidikan adalah suatu proses untuk mengkoordinasikan berbagai sumber 

daya pendidikan seperti guru dan sarana prasarana pendidikan yang terdiri 

dari perpustakaan, laboratorium bahasa, laboratorium IPA dan sebagainya 

untuk mencapai tujuan dan sarana pendidikan.
8
  Manajemen pendidikan 

juga merupakan usaha sistematik, sistemik, dan komprehensif dalam 

rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka 

pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
9
  

Lebih lanjut Indriyo Gitosudarmo menyatakan bahwa proses 

manajemen terdiri dari (1) kegiatan perencanaan yang meliputi penentuan 

tujuan organisasi, penjabaran tugas/pekerjaan, pembagian tugas, (2) 

kegiatan pengarahan, atau menggerakkan anggota organisasi untuk bekerja 

                                                           
8
 Raihani, Kepemimpinan Sekolah Transformatif, (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 

2011), cet. ke-2, h. 58 
9
 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah  Konsep, Strategi dan Implementasi, (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 2012) cet.ke14, h. 19-20 
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memutar roda organisasi, (3) serta kegiatan pengawasan yang berarti 

memantau hasil pekerjaan sebagai umpan balik dengan 

membandingkannya terhadap standar yang telah ditentukan dalam rencana 

semula serta kemudian mencoba untuk menemukan jalan keluar bagi 

kesalahan-kesalahan yang terjadi.
10

 

Pada prinsipnya pengertian manajemen mempunyai beberapa 

karakteristik sebagai berikut: 
11

 

1) Ada tujuan yang ingin dicapai. 

2) Sebagai perpaduan ilmu dan seni. 

3) Proses yang sistematis, terkoordinasi, koperatif, dan terintegrasi 

dalam memanfaatkan unsur-unsur nya. 

4) Ada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam suatu 

organisasi. 

5) Didasarkan pada pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab. 

6) Mencakup beberapa fungsi. 

7) Merupakan alat untuk mencapai tujuan.  

Untuk memahami fungsi manajemen dengan baik, maka akan 

dijelaskan secara detail mengenai fungsi-fungsi manajemen yang meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.  

1) Perencanaan  

Perencanaan adalah fungsi dasar manajemen, karena organisasi, 

kepegawaian, dan pengawasan pun harus terlebih dahulu direncanakan. 

                                                           
10

. Indriyo Gitosudarmo, Prinsip Dasar Manajemen Edisi 2, (Yogyakarta: BPFE, 1990), 

hlm. 10. 
11

. Malayu Hasibuan, Manajemen Dasar,…hlm.15 
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Hasil perencanaan baru akan diketahui pada masa depan. Agar resiko 

yang ditanggung itu relatif kecil, hendaknya semua kegiatan, tindakan, 

dan kebijakan derencanakan terlebih dahulu. Perencanaan ini adalah 

masalah memilih, artinya memilh tujuan, dan cara terbaik untuk 

mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada.  

Ernie Trisnawati dan Kurniawan mendefinisikan perencanaan 

sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, 

menetukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara 

menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh 

untuk mengintegrasikan dan mengkordinasikan seluruh pekerjaan 

organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi.
12

 

Menurut George R. Terry perencanaan ialah menetapkan 

pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai 

tujuan yang  Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, 

karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan.
13

 

Jadi kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan dapat meliputi 

penetapan tujuan, penegakan strategi, dan pengembangan rencana untuk 

mengkoordinasikan kegiatan. Ketua prodi sebagai top manajemen di 

lembaga pendidikan perguruan tinggi mempunyai tugas untuk membuat 

                                                           
12

 Ernie Trisnawati dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Kencana, 

2010), hlm.96 
13

.  George R. Terry, Prinsip-prinsip Manajemen, (Jakarta:  Bumi Angkasa, 2009),hlm. 

17 
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perencanaan, baik dalam bidang program pembelajaran dan kurikulum, 

kepegawaian, kesiswaan, keuangan maupun perlengkapan.
14

 

2) Pengorganisasian  

Pengorganisasian merupakan pembagian pekerjaan yang 

direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, 

penentuan hubungan-hubungan pekerjaan di antara mereka dan 

pemberian lingkungan pekerjaan yang sepatutnya.
15

 

Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang 

perlu mendapatkan perhatian. Pendapat yang sama dikemukakan oleh 

Robbins dalam Miftah Thoha bahwa kegiatan yang dilakukan dalam 

pengorganisasian dapat mencakup
16

:  

a) menetapkan tugas yang harus dikerjakan. 

b) siapa yang mengerjakan. 

c) bagaimana tugas itu dikelompokkan. 

d) siapa melapor ke siapa. 

e) di mana keputusan itu harus diambil.  

3) Pelaksanaan/Pengarahan  

Menurut Melayu S.P. Hasibuan pengarahan adalah 

mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja 

                                                           
14

. Modul Program Penguatan Individu Kepala Sekolah, Manajerial, (Direktorat 

Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Dan Menengah : Jakarta, 2016), 1. 
15

. Djati Julia Triasa, Manajemen Umum Sebuah Pengantar, ( Yogyakarta: BPFF, 1998), 

hlm.14 
16

. Miftah Thoha, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm.14. 
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efektif untuk mencapai tujuan.
17

 Jadi Pengarahan adalah aktivitas 

untuk memberikan dorongan, pengarahan, dan pengaruh terhadap 

semua anggota kelompok agar mau bekerja secara sadar dan suka rela 

dalam rangka mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sesuai dengan 

perencanaan dan pola organisasi.  

4) Pengawasan.  

Pengawasan dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan untuk 

mengetahui realisasi perilaku personel dalam organisasi pendidikan 

dan apakah tingkat pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan yang 

dikehendaki, kemudian apakah perlu diadakan perbaikan. Pengawasan 

dilakukan untuk mengumpulkan data tentang penyelenggaraan kerja 

sama antara dosen, ketua prodi, konselor, supervisor, dan petugas 

madrasah lainnya dalam institusi satuan pendidikan.
18

 

Pada dasarnya ada tiga langkah yang perlu ditempuh dalam 

melaksanakan pengawasan, yaitu
19

 :  

1) Menetapkan alat ukur atau standar.  

2) Mengadakan penilaian atau evaluasi.  

3) Mengadakan tindakan perbaikan atau koreksi dan tindak 

lanjut. 

Oleh sebab itu, kegiatan pengawasan itu dimaksudkan untuk 

mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan, menilai 

                                                           
17

. Malayu S.P. Hasibuan, Organisasi,..hlm. 21 
18

.  Soewarno Handayaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, ( 

Jakarta: Bina Aksara, 2007), hlm.26. 
19

. Ibid,… hlm 26 
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proses dan hasil kegiatan dan sekaligus melakukan tindakan 

perbaikan. 

Dalam praktek manajemen, fungsi-fungsi pokok manajemen 

tersebut merupakan kegiatan yang saling terkait yang harus dilakukan 

oleh para manajer, agar dapat memanfaatkan seluruh sumber daya 

yang dimiliki organsisasi tersebut baik sumber daya manusia maupun 

bukan untuk dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam upaya 

untuk mencapai tujuan dengan produktivitas yang tinggi dan kepuasan 

individu yang terlibat dalam kegiatan manajemen. 

Pelaksanaan manajemen sekolah yang efektif dan efisien 

menuntut pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan) dilaksanakan 

secara terpadu dan terintegrasi dalam pengelolaan bidang-bidang 

kegiatan manajemen pendidikan di sekolah.  

b. Kemampuan Manajerial 

Kemampuan manajerial adalah kemampuan untuk mengatur, 

mengoordinasikan dan menggerakkan para bawahan kearah pencapaian 

tujuan yang telah ditentukan organisasi. Dalam organisasi yang 

berukuran besar, kesempatan manajer unyuk mengadakan kontrak 

dengan seluruh bawahan relatif sangat kecil. Lebih-lebih dalam 

organisasi yang besar yaitu organisasi yang ruang lingkup operasinya 

nasional atau internasional. Dengan demikian, kegiatan 

mengintegrasikan, mengoordinasikan dan menggerakkan para bawahan 
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oleh manajer puncak dilakukan melalui pendelegasian wewenang kepada 

manajer dan manajer pengawas.  

Kemampuan manajerial tidak begitu saja muncul. Kemampuan 

ini lahir dari suatu proses yang panjang yang terjasdi secara perlahan-

lahan melalui proses pengamatan dan belajar. Bukti dari kemampuan 

manajerial adalah sejauh mana kelompok kerja yang dipimpinnya 

mampu berkinerja secara optimal. Dalam hal ini, manajer di semua 

tingkatan harus mampu menunjukkan bahwa mereka sanggup dekat 

secara emosional dengan bawahan sehingga bawahan memberikan 

dukungan dengan komitmen yang kuat pada kelompok kerjanya.  

Kemampuan manajerial berkaitan dengan kemampuan 

menjalankan fungsi-fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi 

manajemen ini merupakan proses dari pelaksanaan manajemen suatu 

perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Seseorang akan mampu mengelola organisasi apabila ia memiliki 

kecakapan manajerial (Manajerial Competency) yaitu suatu keterampilan 

atau karakteristik personal yang membantu tercapainya kinerja yang 

tinggi dalam tugas manajemen. 

Adapun karakteristik personal yang harus ada pada diri seseorang 

manajer adalah memiliki beberapa personal yang diperukan agar 

mencapai keberhasilan, sebagai berikut: 



22 
 

 
 

1) Kepemimpinan (Leadership) : kemampuan untuk mempengaruhi 

orang lain agar mau melaksanakan tugas. 

2) Objektivitas sendiri (My Objectivity); kemampuan untuk menilai diri 

sendiri secara realistis. 

3) Berfikir analitis (Analytic Thingking): kemampuan untuk 

mengintrepetasikan dan menyampaikan segala macam bentuk 

informasi. 

4) Fleksibilitas perilaku (Behavior Flexibility): kemampuan untuk 

menyesuaikan perilaku dalam mencapai suatu tujuan. 

5) Komunikasi Lisan (Oral Communication): kemampuan untuk 

mengungkapkan pendapat secara jelas dalam berbicara. 

6) Komunikasi tulis (Written Communication): kemampuan untuk 

mengungkapkan pendapat dengan baik secara tertulis. 

7) Dampak pribadi (Personal Impact): kemampuan untuk menumbuhkan 

kesan baik dan kepercayaan bagi orang. 

8) Daya tahan terhadap stres (Resistence to stress): kemampuan untuk 

tetap dapat bekerja dalam keadaan tertekan. 

9) Toleransi terhadap ketidakmenentuan (Tolerance for uncertancy): 

kemampuan untuk bekerja dalam situasi yang tidak menentu. 

Manajer yang kompeten adalah seseorang yang mempunyai 

kompetensi manajerial yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap perilaku yang turut berkontribusi terhadap penampilan manajerial 

yang efektif. 
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Menurut pendapat para ahli, sukses dibidang manajemen banyak 

dibantu oleh pengetahuan dan keterampilan dalam ketiga bidang sebagai 

berikut: pertama kemampuan membuat konsep (Conceptual Skill) yaitu 

kemampuan mental untuk berfikir dalam memberikan pengertian, 

pandangan, persepsi dan pendapat dalam menagani kegiatan-kegiatan 

organisasi secara menyeluruh. Kedua kemampuan kemanusiaan (Human 

Skill) yaitu kemampuan untuk bekerja dalam kelompok atau dengan 

kelompok yang lain secara organisasi maupun secara individu dalam 

memperbaiki motivasi, komunikasi, memimpin, dan mengarahkan orang-

orang untuk mengerjakan sesuatu dalam mencapai tujuan yang 

diinginkan. Ketiga kemampuan Teknis (Technical Skill) yaitu kecakapan 

menangani atau menghendel suatu masalah melalui penggunaan 

peralatan,prosedur, metode dan teknik dalam proses operasional terutama 

menyangkut manusia kerja yang berhubungan dengan alat-alat yang 

harus digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan.
20

 

Dalam suatu kelompok kerja, tidak jarang kita jumpai manajer 

yang tidak menghasilkan kerjaa optimal bagi kelompok yang 

dipimpinnya. Mengapa hal ini bias terjadi? banyak hal yang 

menyebabkan seorang manajer tidak menghasilkan kinerja yang 

diharapkan dalam memimpin kelompoknya. Antara lain karena ia; 

                                                           
20

 Maman Ukas,” Kemampuan Manajerial”, https://tulisanterkini.com/artikel/ artikel-

ilmiah/8411 Pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2019 jam 21.27 WIB  
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1) Kurang memahami kinerja yang diharapkan dari posisinya sebagai 

seoraang pemimpin kelompok kerja; 

2) Kurang memahami peran manajerial yang disandangnya; 

3) Tidak mempunyai keterampilan manajerial yang diperlukan untuk 

menghasilkan kinerja manajerial yang ditargetkan;  

4) Lemah dalam hal memotivasi atau menggerakkan orang-orang yang 

dipimpinnya.  

Menurut T. Hani Handoko praktek manajerial adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh manajer.
21

 Selanjutnya Siagian mengemukakan bahwa 

Kemampuan manajerial adalah suatu kemampuan pimpinan untuk 

menggunakan sumber daya (manusia dan bukan manusia), dan alat-alat 

sehingga penggunaannya berjalan efisien, ekonomis dan efektif, sangat 

menentukan bagi suksesnya pencapaian tujuan organisasi yang telah 

ditentukan.
22

 Kemampuan manajerial sangat berkaitan erat dengan 

manajemen kepemimpinan yang efektif, karena sebenarnya manajemen 

pada hakekatnya adalah masalah interaksi antara manusia baik secara 

vertikal maupun horizontal.  

Kepemimpinan dapat dikatakan sebagai perilaku memotivasi orang 

lain untuk bekerja ke arah pencapaian tujuan tertentu. Kepemimpinan yang 

baik seharusnya dimiliki dan diterapkan oleh semua jenjang organisasi 

agar bawahannya dapat bekerja dengan baik dan memiliki semangat yang 

tinggi untuk kepentingan organisasi. Menurut Hendiyat Soetopo 

                                                           
21

.T. Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 1995), hlm.13. 
22

. Siagian, manajemen sumber daya manusia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999) hlm. 
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kepemimpinan adalah suatu kegiatan dalam membimbing suatu kelompok 

sedemikian rupa sehingga tercapai tujuan dari kelompok itu yaitu tujuan 

bersama.
23

 

Menurut T. Hani Handoko bahwa kepemimpinan merupakan 

kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar 

bekerja mencapai sasaran.
24

 Dari berbagai pengertian di atas maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seorang 

pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk 

bekerjasama mencapai suatu tujuan kelompok. Upaya untuk menilai 

sukses tidaknya pemimpin itu dilakukan antara lain dengan mengamati dan 

mencatat sifat-sifat dan kualitas atau mutu perilakunya, yang dipakai 

sebagai kriteria untuk menilai kepemimpinannya. Adapun sifat-sifat yang 

harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah sebagai berikut
25

:  

1) Kemampuan sebagai pengawas (supervisory ability) 

2) kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan 

3) kecerdasan  

4) Ketegasan  

5) kepercayaan diri 

6) Inisiatif. 

 

 

                                                           
23

. Hendiyat Soetopo, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan, (Jakarta: Bina Aksara, 

1984), hlm.1 
24

. T. Hani Handoko, Manajemen, hlm. 294 
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c. Komite Sekolah 

Komite Sekolah merupakan nama baru pengganti Badan 

Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3). Scara substansial kedua 

istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan, yang membedakan 

hanya terletak pada pengoptimalan kemampuan menejerial serta 

masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan.  

Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi 

kemampuan menejerial serta masyarakat dalam rangka meningkatkan 

mutu, pemeratan, dan efisiensi penelolaan pendidikan di satuan 

pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah 

maupun jalur pendidikan di luar sekolah (Kepmendiknas nomor: 

044/U/2002 ). 

Permendikbud No 75 tahun 2016 dijelaskan bawha komite 

sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali 

peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli 

pendidikan. 

Tujuan pembentukan komite sekolah adalah  : 

1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi setra prakarsa masyarakat dalam 

melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan 

pendidikan.  

2) Meningkatkan tanggung jawab kemampuan menejerial serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 
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3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan 

demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang 

bermutu di satuan pendidikan (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).  

Adapun fungsi Komite Sekolah, sebagai berikut:  

1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.  

2) Melakukan kerjasama dengaan masyarakat (perorangan 

/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan 

dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.  

3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai 

kebutuhan pendidikan yang dianjurkan oleh masyarakat.  

4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan 

pendidikan mengenai: 

a) Kebijakan dan program pendidikan  

b) Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS) 

c) Kriteria kinerja satuan pendidikan 

d) Kriteria tenaga kependidikan  

e) Kriteria fasilitas pendidikan 

Hal-hal yang terkait dengan pendidikan  

a) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam 

pendidikan guma mendukung peningkatan mutu daan pemerataan 

pendidikan  
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b) Menggalang dana masyarakat dalaam rangka pembiayaan 

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 

c) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, 

penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan 

(Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).  

Secara kontekstual, kemampuan menejerial komite sekolah sebagai: 

1) Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan 

pelaksanan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.  

2) Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finasial, 

pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di 

satuan pendidikan.  

3) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan dankeluaraan pendidikan di satuan 

pendidikan.  

4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan 

pendidikan. 

Depdiknas dalam bukunya Partisipasi Masyaraakat, menguraikan 

tujuh kemampuan menejerial Komite Sekolah terhadaap penyelenggaraan 

sekolah, yakni:  

1) Membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan 

belajar-mengajar di sekolah baik sarana, prasarana maupun teknis 

pendidikan.  
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2) Melakukan pembinaan sikap dan prilaku peserta didik. Membantu 

usaha pemantaapan sekolah dalam mewujudkan pembinaan dan 

pekembangan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan 

demokrasi sejak dini ( kehidupan berbangsa fan bernegara, pendidikan 

pendahuluan bela Negara, kewaarganegaraan, berorganisasi, dan 

kepemimpinan), keterampilan dan kewirausahaan, kesegaran jasmani 

dan berolah raga, daya kreaasi dan cipta, sertaapresiasi seni dan 

budaya.  

3) Mencari sumber pendanaan untuk membantu peserta didik yang tidak 

mampu.  

4) Melakukan penilaian sekolah untuk pengembangan pelaksana 

kurikulum, baik intra maupun ekstrakulikuler daan pelaksaanaan 

manajemen sekolah, kepala/waakil kepala sekolah, guru, peserta didik, 

dan karyawan. 

5) Memberikan penghaargaan atas keberhasilan manajemen sekolah. 

6) Melakukan pembahasan tentaang usulan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). 

7) Meminta sekolah agar mengadakan pertemuan untuk kepentingan 

tertentu (Depdiknas, 2001: 17). 

Mengacu pada kemampuan menejerial komite sekolah terhadap 

peningkatan mutu pendidikan, sudah barang tentu memerlukan dana. Dana 

dapat diperoleh melalui iuran anggota sesuai kemampuan, sumbangan 
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sukarela yang tidak mengikat, usaha lain yang tidak bertentangan dengan 

maksud dan tujuan pembentukan Komite Sekolah.  

Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah mengatur 

tentang apa itu tugas komite sekolah adalah: 

1) Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan 

kebijakan pendidikan. 

2) Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari 

masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri 

maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan 

inovatif 

3) Mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

4) Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, 

orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite Sekolah 

atas kinerja Sekolah. 

d. Hubungan Sekolah dengan Komite Sekolah 

Sekolah bukanlah suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat. 

Sekolah merupakan lembaga yang bekerja dalam konteks sosial. Sekolah 

mengambil peserta didiknya dari masyaraakat setempat, sehingga 

keberadannya tergantung dari dukungan sosial dan finansial masyarakat. 

Oleh kaarena itu, hubungaan sekolah dan masyarakat merupakan salah 

satu komponen penting dalam keseluruhan kerangka penyelenggaraan 

pendidikan.  
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Adanya hubungan yang harmonis antar sekolah dan masyarakat 

yang diwadahi dalam organisasi Komite Sekolah, sudah barang tentu 

mampu mengoptimalkan kemampuan menejerial serta orang tua dan 

masyarakat dalam memajukan program pendidikan, dalam bentuk: 

1) Orang tua dan masyarakat membantu menyediakan fasilitas pendidikan, 

memberikan bantuan dana serta pemikiran saran yang diperlukan 

sekolah.  

2) Orang tua memberikan informasi kepada sekolah tentang potensi yang 

dimiliki anaknya, dan 

3) Orangtua menciptakan rumah tangga yang edukatif bagi anak. 

Berkenaan dengan peningkatan hubungan sekolah dengan 

masyarakat, subtansi pembinaannya harus diarahkan kepada meningkatkan 

kemampuan seluruh personil sekolah dalam : 

1) Memupuk pengertian dan pengetahuan orang tua tentang pertumbuhan 

pribadi anak.  

2) Memupuk pengertian orang tuaa tentang cara mendidik anak yang baik, 

dengan harapan meraka mampu memberikan bimbinganyang tepat bagi 

anak-anaknya dalam mengikuti pelajaran. 

3) Memupuk perhatian orang tua dan masyarakat tentang program 

pendidikan yang sedang dikembangkan di sekolah.  

4) Memupuk pengertian orang tua dan masyarakat tentaang hambatan- 

hambatan yang dihadapi sekolah.  
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5) Memberikan kesempataan kepaadaa masyarakat untuk berkemampuan 

menejerial serta memajukan sekolah.  

6) Mengikut serta orang tua dan tokoh masyarakat dalam merencankan 

daan mengawasi program sekolah.  

Komite sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu 

Penyelenggaraan Pendidikan (BP3). Secara substansial kedua istilah 

tersebut tidak begitu mengalami perbedaan. Yang membedakan hanya 

terletak pada pengptimalan kemampuan menejerial serta masyarakat 

dalaam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan.  

Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi kemampuan 

menejerial serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemeratan, 

dan efisien pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada luar 

sekolah (Kepmendiknas nomor 044/U/2002). 

Adapun kedudukan komite pada SMP Negeri kota Batam dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 1 

Struktur Organisasi Sekolah SMP Negeri 
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2. Kelancaran Proses Pembelajaran 

a. Pengertian Kelancaran 

Kelancaran dalam arti luas adalah tidak tersendat-sendat, 

kelancaran terjadi ketika seseorang atau kelompok akan mencapai tujuan. 

Kelancaran ini bersifat positif, karena sebagai suatu pemacu untuk 

mencapai tujuan yang dicapai.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lancar adalah tidak 

tersendat-sendat atau tidak tersangkut-sangkut. Kelancaran memiliki arti 

yang sangat penting dalam setiap pelaksanaan suatu tugas atau pekerjaan. 

Suatu tugas atau pekerjaan akan terlaksana apabila ada kelancaran 

pekerjaan tersebut. Kelancaran merupakan keadaan yang dapat 

menyebabkan pelaksanaan terlaksana dengan baik dan maksimal.  

b. Proses Pembelajaran 

Kata pembelajaran berasal dari kata dasar belajar, dalam arti 

sempit, pembelajaran merupakan suatu proses belajar agar seseorang 

dapat melakukan kegiatan belajar. Sedangkan belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku karena interaksi individu dengan lingkungan dan 

pengalaman.
1
 Sebagaimana yang terdapat dalam UU RI Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyebutkan 

bahwa, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut 

Miarso pembelajaran adalah usaha pendidikan yang dilaksanakan secara 

sengaja, dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelum proses 
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dilaksanakan serta pelaksanaannya terkendali.
26

 

Sedangkan menurut Gagne dan Briggs, pembelajaran merupakan 

suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar anak didik, 

yang dirancang, sedemikian rupa untuk mendukung terjadinya proses 

belajar anak didik yang bersifat internal.
27

  

Pembelajaran pada hakekatnya merupakan proses interaksi antara 

siswa dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah 

lebih baik. Selama proses pembelajaran, tugas guru yang paling utama 

adalah mengkondisikan lingkungan belajar agar menunjang terjadinya 

perubahan perilaku bagi siswa. 

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar 

dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan 

oleh peserta didik atau siswa. Berdasarkan teori belajar ada lima 

pengertian pembelajaran diantaranya sebagai berikut: 

1) Pembelajaran adalah upaya menyampaikan pengetahuan kepada siswa 

di sekolah 

2) Pembelajaran adalah mewariskan kebudayaan kepada generasi muda 

melalui lembaga sekolah 

3) Pembelajaran adalah upaya mengorganisasikan lingkungan untuk 

menciptakan kondisi belajar bagi siswa 

4) Pembelajaran adalah upaya untuk mempersiapkan siswa untuk 

                                                           

26
 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajara, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 10 

27
 Eveline Siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2011), hlm.12 
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menjadi warga masyarakat yang baik 

5) Pembelajaran adalah suatu proses membantu siswa menghadapi 

kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, 

pembelajaran merupakan proses yang dilakukan oleh pendidik untuk 

membelajarkan peserta didik pada lingkungan belajar tertentu dan 

akhirnya terjadi perubahan tingkah laku. Oleh karena pembelajaran 

merupakan proses, tentu  dalam  sebuah proses terdapat komponen-

komponen yang saling terkait. Komponen-komponen pokok dalam 

pembelajaran mencakup tujuan pembelajaran, pendidik, peserta didik, 

kurikulum, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi 

pembelajaran.
28

 Hubungan antara komponen-komponen pembelajaran 

tersebut salah satunya akan membentuk suatu kegiatan yang bernama 

proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran menurut Roijakers “proses pembelajaran 

merupakan suatu kegiatan belajar mengajar menyangkut kegiataan tenaga 

pendidik, kegiataan peserta didik, pola dan proses interaksi tenaga 

pendidik dan peserta didik dan sumber belajar dalam kerangka 

keterlaksaanaan program pendidikan”. Pendapat yang hampir sama 

dikemukakan oleh Winkel “proses pembelajaran adalah suatu aktivitas 

psikis atau mental yang berlangsung dalam lingkungan, yang 

                                                           
28

 Glendoni,  Komponen-komponen  Pembelajaran, diakses 30 Oktober 2013 
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menghasilkan perubahan-perubahan pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan dan nilai sikap. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran adalah segala upaya bersama antara guru dan siswa untuk 

berbagi dan mengelola informasi, dengan harapan pengetahuan yang 

diberikan bermanfaat dalam diri siswa dan menjadi landasan belajar yang 

berkelanjutan, serta diharapkan adanya perubahan yang lebih baik untuk 

peningkataan yang positif pada perubahan tingkah laku individu demi 

terciptanya proses belajar mengajar yang efektif daan efisien. 

Kelancaran proses pembelajaran adalah proses yang didalamnya 

terdapat kegiatan interaksi dan komunikasi timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan.
29

 

c. Komponen Pembelajaran 

Berlangsungnya proses pembelajaran tidak terlepas dari 

komponen-komponen yang ada di dalamnya, menurut Moedjiono dan 

Dimyati  komponen-komponen proses belajar megajar tersebut adalah 

peserta didik, guru, tujuan pembelajaran, materi/isi, metode, media dan 

evalusi. 

1) Peserta Didik 

Menurut Nazarudin peserta didik adalah manusia dengan 

segala fitrahnya. Mereka mempunyai perasaaan dan fikiran serta 

                                                           
29

 Nuryani Rustaman,  Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, (Bandung: Inperial Bakti Utama, 

2001) hlm. 461 
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keinginan atau aspirasi. Mereka mempunyai kebutuhan dasar yang 

harus dipenuhi yaitu sandang, pangan, papan, kebutuhan akan rasa 

aman, kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan, dan kebutuhan 

untuk mengaktualisasi dirinya sesuai dengan potensinya. 

Menurut undang undang No.20 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang 

tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta 

didik adalah subjek yang bersifat unik yang mencapai kedewasaan 

secara bertahap.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa 

peserta didik adalah seseorang dengan segala potensi yang ada pada 

dirinya untuk senantiasa dikembangkan baik melalui proses 

pembelajaran maupun ketika ia berinteraksi dengan segala sesuatu. 

2) Guru 

Pengertian guru menurut Muhammad Ali sebagaimana di 

kemukakan oleh Nazarudin merupakan pemegang peranan sentral 

proses belajar mengajar. Guru yang setiap hari berhadapan langsung 

dengan siswa termasuk karakterisrik dan problem mengajar yang 

mereka hadapi berkaitan dengan proses belajar mengajar. Mochtar 

Buchori menyatakan bahwa yang akan dapat memperbaiki situasi 

pendidikan pada akhirnya berpulang kepada guru yang sehari-hari 

bekerja dilapangan. 
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Dari pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa guru adalah 

seseorang dengan fitrahnya sebagai manusia berkepribadian yang 

memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar dan 

berpartisipasi penuh dalam menyelenggarakan pendidikan.  

3) Tujuan Pembelajaran 

 Dalam Permendiknas RI No. 52 Tahun 2008 sebagaimana 

dikemukakan Akhmad Sudrajat tentang Standar Proses disebutkan 

bahwa tujuan pembelajaran memberikan  petunjuk untuk memilih isi 

mata pelajaran, menata urutan topik-topik, mengalokasikan waktu, 

petunjuk dalam memilih alat-alat bantu pengajaran dan prosedur 

pengajaran, serta menyediakan ukuran (standar) untuk mengukur 

prestasi belajar siswa. 

Upaya merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan 

manfaat tertentu, baik bagi guru maupun siswa. Nana Syaodah 

Sukmadinata mengidentifikasi 4 (empat) manfaat dari tujuan 

pembelajaran, yaitu: 

a) memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan 

belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan 

perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. 

b) memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar 

c) membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan 

media pembelajaran 

d) memudahkan guru mengadakan penilaian 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa 

tujuan pembelajaran adalah suatu rancangan yang menitik beratkan 

terhadap pencapaian yang akan di dapat oleh peserta didik setelah 

melalui proses pembelajaran itu sendiri 

4) Materi/ Isi 

Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi 

pembelajaran (instructional materials) adalah pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam 

rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi 

pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari 

keseluruhan kurikulum, yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan 

pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai 

dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang harus 

dicapai oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk 

kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar 

menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar 

serta tercapainya indikator. 

5) Metode 

 Metode pembelajaran menurut Oemar Hamalik  merupakan 

salah satu cara yang digunakan oleh guru dalam mengadakan 

hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan menurut Nana 

Sudjana  metode adalah cara yang digunakan guru dalam 
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mengadakan interaksi atau hubungan dengan siswa pada saat 

berlangsungnya pembelajaran. 

6) Media  

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara 

harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dengan demikian 

media merupakan wahana penyalur informasi belajar dan penyalur 

pesan. Nana Sudjana dan Ahmad Rivai mengemukakan bahwa media 

pengajaran sebagai alat bantu mengajar. 

Menurut Arief S. Sadiman media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang fikiran, perasaan, 

perhatian, dan kompetensi serta perhatian siswa sedemikian rupa 

sehingga proses belajar terjadi. Sedangkan menurut Sudarwan 

Danim media pembelajaran merupakan seperangkat alat bantu atau 

pelengkap yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka 

berkomunikasi dengan siswa atau peserta didik. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran merupakan seperangkat alat bantu yang dapat 

digunakan sebagai sumber belajar oleh guru dalam menyampaikan 

materi kepada siswa atau peserta didik. Dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan kemauan siswa sehingga mendorong 

terjadinya proses belajar mengajar. 
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Pengelompokan berbagai jenis media apabila dilihat dari segi 

perkembangan teknologi dibagi kedalam 2 kategori luas yaitu pilihan 

media tradisional dan pilihan media teknologi mutakhir. Media 

tradisional seperti gambar, poster, foto, charts, grafik, diagram, 

pameran, papan info, dan buku teks, modul, teks terprogram, 

jobsheet, workbook, majalah ilmiah berkala, dan lembaran lepas 

(hand-out. Sedangkan media mutakhir seperti komputer, laptop, 

proyektor. 

7) Evaluasi  

Menurut Nana Sudjana evaluasi merupakan proses 

memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu 

berdasarkan suatu kriteria tertentu. Evaluasi pembelajaran 

merupakan penilaian kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik 

yang dilakukan secara berkala berbentuk ujian, hasil praktik, tugas 

harian, atau pengamatan oleh guru. Bentuk ujian meliputi ujian 

tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian tugas akhir. 

Pembobotan masing-masing unsur penilaian ditetapkan berdasarkan 

KKM sesuai dengan kurikulum sekolah. Berdasarkan pendapat 

tersebut dapat dikemukakan bahwa evaluasi adalah sebagai satu 

upaya untuk melihat, memberikan nilai pada objek tertentu dengan 

menggunakan alat dan kriteria tertentu. 

Berdasarkan penjelasan diatas, komponen pembelajaran 

dapat diartikan sebagai seperangkat alat atau cara dari berbagai 
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proses yang kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh dalam 

sebuah pembelajaran demi tercapainya suatu tujuan. 

B. Tinjauan Penelitian Relevan 

 Penelitian yang relevan dengan kajian ini telah banyak diteliti, 

diantaranya adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hasmiana Hasan dengan judul “Fungsi 

komite sekolah dalam perkembangan implementasi program sekolah di SD 

Negeri 19 kota Banda Aceh. Kesimpulan hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa fungsi komite sekolah sekolah dalam pengembangan dan 

implementasi program sekolah di SD Negeri 19 Banda Aceh masih kecil. 

Keterlibatan komite sekolah dalam pengembangan dan implementasi 

program sekolah hanya 36%. Komite sekolah akan berfungsi penuh 

dilibatkan oleh pihak sekolah  jika ada kaitannya dengan pendanaan 

sekolah yang memerlukan bantuan masyarakat. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Nur Septiana, Ibrahim Bafadal, Desi 

Eri Kusumaningrum dengan judul “Pelibatan komite sekolah dalam 

peningkatan mutu pendidikan”. Temuan hasil penelitiannya menyimpulkan 

bahwa (1) kekuatan komite berasal dari keaktifan, kesigapan 

menindaklanjuti masalah, pembagian kerja yang jelas, dan koordinasi yang 

baik; (2) bentuk-bentuk pelibatan komite yaitu: mengadakan 

pertemuan, menggalang dana, mengontrol keuangan, mengarahkan dan 

melibatkan orang tua dalam program, melaporkan hasil kegiatan kepada 

orang tua; (3) strategi kepala sekolah melibatkan komite yaitu 
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berkoordinasi, melakukan pendekatan-pendekatan, dan kepala 

sekolah menjadi tauladan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lilis Febriana dengan judul “Peranan 

komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 

Palembang”. Temuan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa peran 

komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 

Palembang sangatlah baik, ini dapat dilihat dari segi peningkatan sarana 

prasarana sekolah. Komite sekolah dalam meningkatan mutu pendidikan di 

MAN 1 Palembang tak luput dari beberapa perannya tersebut, yang 

pertama pertimbangan (advisory agency), yang kedua sebagai pendukung 

(supporting agency), yang ketiga sebagai pengotrol (controlling agency), 

dan yang keempat sebagai mediator (executive). Kesimpulannya bahwa 

komite sekolah sangatlah berpengaruh dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di MAN 1 Palembang karena komite sekolah memiliki 

beberapa peranan yang harus dijalankan untuk sekolah itu. Memberikan 

pertimbangan (advisory agency), dalam setiap perancanaan dan program 

yang disusun oleh sekolah, komite sekolah.Mendungkung (supporting 

agency) penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 

Palembang berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. 

Melakukan Kontrol (controlling agency) terhadap pengambilan keputusan 

dan perencanaan pendidikan di sekolah, dan Menjadi Mediator atau 

penghubung antara aspirasi orang tua masyarakat terhadap pihak sekolah 
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dan turut serta memasyarakatan kebijakan sekolah kepada pihak-pihak 

yang terkait dan berwenang di tingkat daerah.  

C. Konsep Operasional 

Berdasarkan kajian teori di atas, konsep operasional penelitian ini adalah: 

1. Kemampuan Manajerial Ketua Komite Sekolah 

Kemampuan manajerial ketua komite sekolah yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah kemampuan ketua komite dalam mengorganisir sumber 

daya pendidikan untuk membantu kelancaran proses pembelajaran di 

sekolah. Adapun indikator variabel kemampuan manajerial ketua komite 

adalah sebagai berikut:  

Indikator Sub Indikator 

Perencanaan 

 

Megidentifikasi sumber daya pendidikan dalam 

masyarakat  

Melibatkan Komite dalam penyusunan RAPBS di 

sekolah 

Melibatkan Komite dalam penyelenggaraan rapat 

RAPBS di sekolah 

Melibatkan Komite dalam memberikan pertimbangan 

perubahan RAPBS  

Pengorganisasian 

 

 

Melibatkan Komite dalam melengkapi sarana 

prasarana di sekolah 

Ketua Komite berpearan aktif untuk kemajuan sekolah 

Melibatkan Komite untuk mengidentifikasi sumber 

daya tenaga pendidik 
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Penggerakan 

 

Ketua Komite memberikan arahan dan koreksi 

terhadap SDM Guru 

Ketua Komite memberikan bantuan sarana prasarana 

di sekolah 

Ketua Komite melakukan identifikasi terhadap sarana 

prasaran belajar 

Pengawasan 

 

 

Ketua Komite ikut memberikan pertimbangan 

terhadap tenaga yang di perbantukan di sekolah 

Ketua Komite melakukan pengawasan proses evaluasi 

Ketua Komite melakukan pengawasan terhadap sarana 

prasaran di sekolah 

 

2. Kelancaran Proses Pendidikan 

Kelancaran proses pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah keadaan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar yang berjalan dengan lancar, efektif 

dan efisien. Adapun indikator kelancaran proses pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

Indikator Sub Indikator 

Guru Kesejahteraan guru terpenuhi 

Siswa Siswa disiplin dalam belajar 

 Siswa nyaman dalam belajar 

Sarana dan 

Prasarana Sekolah 

  

Tersedianya perabot sekolah 

 ersedianya peralatan pendidikan 

 Tersedianya Media Pendidikan 

Tersedianya buku dan sumber Lain 
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D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teoretis yang telah 

peneliti kemukakan maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini adalah: 

Ha:  Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kemampuan manajerial 

ketua komite  terhadap kelancaran proses pembelajaran di SMP 

Negeri Kota Batam. 

Ho: Tidak Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kemampuan 

manajerial ketua komite  terhadap kelancaran proses pembelajaran di 

SMP Negeri Kota Batam. 

 

 

     

 

     

 



47 
 

 
 

BAB III 

  METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan/field research 

dengan pendekatan korelatif yang bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya 

hubungan antar variabel. Apabila ada hubungan, seberapa erat hubungan dan 

berarti atau tidak hubungan itu, melalui perlakuan antara dua atau lebih 

variabel yang diteliti. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

 Lokasi penelitian ini dilakuakan di SMP Negeri yang ada di Kota 

Batam.  

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan (terhitung mulai dari 

bulan Juli-Agustus 2019 )  

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Jumlah populasi yang akan diteliti pada penelitian ini adalah di 59 

SMP Negeri Batam Kota.  
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2. Sampel Penelitian 

Karena banyaknya jumlah SMP Negeri di kota Batam dan kondisi 

tempat yang sulit dijangkau, maka peneliti mengambil sampel 59% atau 

35 SMP Negeri di kota Batam. Adapun data sampel tersebut dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel III.1 

Sampel Penelitian 

NO 
NAMA 

SEKOLAH 
KOMITE SEKOLAH ALAMAT 

1 SMP Negeri 9 Eny Murniyastuti Kec. Sagulung 

2 SMP Negeri 21 Poniman Kec. Sagulung 

3 SMP Negeri 27 Borbor Hehe Tua Kec. Sagulung 

4 SMP Negeri 35 Misnarlaini Kec. Sagulung 

5 SMP Negeri 36 Nelhydah Kec. Sagulung 

6 SMP Negeri 37  Nelly Werdaty Kec. Sagulung,  

7 SMP Negeri 44 Amri.A Kec. Sagulung 

8 SMP Negeri 50 Darsudi, S.Pd Kec. Sagulung,  

9 SMP Negeri 59 Ihsan Mulyadi Kec. Sagulung 

10 SMP Negeri 11  Drs. H. Sargono,M.Pd Kec. Batu Aji 

11 SMP Negeri 26 Rafe’ah,S.Pd Kec. Batu Aji 

12 SMP Negeri 38 Alfida Hasan Kec. Batu Aji 

13 SMP Negeri 53 Efrina Kec. Batu Aji 
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14 SMP Negeri 3 Wiwik Darwiyati Kec. Sekupang 

15 SMP Negeri 25 Bulkaini Kec. Sekupang 

16 SMP Negeri 56   Nurhayati Kec. Sekupang 

17 SMP Negeri 47 Pesra Daryanti Kec. Sekupang 

18 SMP Negeri 57 Nyamini Kec. Sekupang 

19 SMP Negeri 17 Roslani Kec. Sekupang 

20 SMP Negeri 10 Apridal Kec. Batam Kota 

21 SMP Negeri 12 Nurmi Kec. Batam Kota 

22 SMP Negeri 28 Boedi Kristijorni Kec. Batam Kota 

23 SMP Negeri 31 Dra .Maisyarah Kec. Batam Kota 

24 SMP Negeri 6 Wagiyem Kec. Batam Kota 

25 SMP Negeri 42 Sumiati Kec. Batam Kota 

26 SMP Negeri 43 Sahir Kec. Batam Kota 

27 SMP Negeri 52 Liendriani Kec. Batam Kota 

28 SMP Negeri 30 Nyorita Kec. Bengkong 

29 SMP Negeri 4 Desmizar Kec. Bengkong 

30 SMP Negeri 16 Alisman Kec. Sei Beduk 

31 SMP Negeri 40 Tulus Muntari Kec. Sei Beduk 

32 SMP Negeri 54 Devir Ovina, M.Pd Kec. Sei Beduk 

33 SMP Negeri 41 Fahrul Kec. Lubuk Baja 
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34 SMP Negeri 29 Edison Kec. Batu Ampar 

35 SMP Negeri 45 Sumarno Kec. Batu Ampar 

           

Adapun alasan peneliti mengambil 35 Sekolah yang dijadikan 

sampel dalam penelitian di atas adalah : 

1. Alasan letak geografis sebagian sekolah berada di pulau-pulau yang 

membutuhkan waktu yang cukup karena harus menyeberangi lautan. 

2. Alasan transportasi karena akan membutuhkan biaya yang cukup 

banyak untuk sampai pada titik sekolah yang dimaksud. 

3. Efesien waktu, untuk sampai pada lembaga atau sekolah yang terletak 

ditempat pulau-pulau terpencil tersebut akan membutuhkan waktu 

yang lama oleh karenanya peneliti memutuskan hanya meneliti 

sekolah SMP Negeri yang berada di Batam Kota yang satu daratan 

dengan Kota Batam. 

4. Sekolah yang baru didirikan dan statusnya masih menginduk dan 

menumpang di Sekolah Dasar Negeri terdekat dengan pemberlakuan 

masuk siang. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan keperluan penelitian, 

maka peneiti menggunakan beberapa teknik, yaitu : 
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1. Angket 

Angket yaitu suatu daftar pertanyaan atau pernyataan untuk 

memperoleh  data berupa jawaban dari responden secara tertulis.
1
 Teknik ini 

digunakan untuk memperoleh data tentang variabel kemampuan manajerial 

ketua komite sekolah dan kelancaran proses pembelajaran.  Responden 

diminta memilih salah satu jawaban atas pernyataan yang sudah disajikan 

sesuai dengan keadaan dirinya, dengan cara memberi tanda silang.
2
 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket model 

Skala Likert memberikan suatu nilai skala untuk setiap alternatif jawaban 

yang berjumlah lima kategori. Dengan demikian instrumen itu akan 

menghasilkan total skor bagi tiap responden. Alternatif jawaban 5 item 

yaitu: 

Sangat Sesuai ( SS ) 

Sesuai ( S ) 

Kadang Sesuai ( KS )   

Tidak Sesuai ( TS ) 

Sangat Tidak Sesuai ( STS ) 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mencari sumber-sumber 

informasi baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen-

dokumen yang dihimpun tentunya hanya dokumen-dokumen yang relevan 

                                                           
1
 Aminul – Harjono, Op.Cit 

2
 .Nasution, Metode Research, (Jakarta :BumiAksara, 2001), hlm. 129 
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dengan tujuan dan focus masalah penelitianini.
3
 Dokumen yang dianggap 

penting dalam penelitian ini adalah: dokumen hasil belajar siswa, struktur 

organisasi, tata tertib, data pengurus, program kerja dan berdirinya sekolah 

dan yang lainnya yang dianggap perlu. 

E. Teknik Analisa Data 

Setelah data dikumpulkan,  langkah selanjutnya adalah melakukan 

analisis data. Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan cara sebagai 

berikut: Dalam menganalisa data yang diperoleh dari pengumpulan data 

diatas, yaitu melalui angket. Kemudian direkapitulasi menjadi data kuantitatif 

agar mudah dianalisa. Disamping direkapitulasi, data-data juga di analisa 

dengan statistik supaya memperoleh gambaran yang jelas dan akurat dari 

subjek penelitian. 

1. Deskripsi Data 

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan 

masing terkumpul dari instrumen yang telah disebarkan, selanjutnya 

dilakukan masing variable penelitian. Menurut Sugiyono statistic 

deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang  telah terkumpul sebagaimana adanya.
4
 

Setelah data penskoran untuk tiap-tiap item instrument dengan 

member nilai 1, 2, 3, 4 atau 5 untuk masing-masing item. Adapun 

                                                           
3
 Aminul Hadun ,Harjono, Metode Penelitian Pendidikan, ( Bandung : Toha Putra, 1998), 

hlm. 135 
4
 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan (R&D). 

(Bandung: Alfabeta Bandung, 2008), hlm 147. 
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pemberian nilai untuk tiap-tiap item instrument berpedoman pada tabel 

berikut. 

Tabel . III.2 

Panduan Penskoran Item Angket 

 

 

PilihanJawaban 

 

Item Positif 

 

Item Negatif 

Sangat Sesuai (SS) 5 1 

Sesuai  (S) 4 2 

Kurang Sesuai (KS) 3 3 

Tidak Sesuai (TS) 2 4 

Sangat Tidak Sesuai (TS) 1 5 

 

2. Pengujian persyaratan analisis 

a.   Uji Normalitas 

Supardi menjelaskan bahwa pengujian normalitas dilakukan 

untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data.
5
 

Menurut Widiyanto pedoman yang dipakai dalam uji normalitas dapat 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yaitu membandingkan 

koefisien Asymp. Sig. atau P-value dengan taraf  signifikansi 0,05. 

1) Jika Asymp. Sig. atau P-value> dari 0,05 (taraf signifikansi), maka 

data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

2) Jika Asymp. Sig. atau P-value ≤ 0,05 (taraf signifikansi), maka 

data berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal. 

 

 

                                                           
5
Supardi. Aplikasi Statistika dalam Penelitian. (Jakarta: Ufuk Publishing House 2012), hlm 129. 
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b. Uji linieritas  

Uji linieritas dilakukan untuk melihat apakah hubungan antar 

variabel memiliki kecenderungan membentuk garis yang linier. 

Menurut A. Muri Yusuf cara yang dapat digunakan untuk uji linieritas 

adalah menggunakan persamaan garisregresi.
6
 Apabila nilai Fhitung>Ftabel 

pada taraf signifikansi( )= 0,05 maka dapat dikatakan linier. 

3. Pengujian Hipotesis 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel X adalah Kemampuan 

manajerial ketua komite sekolah, sedangkan Variable Y adalah 

kelancaran proses pembelajaran, kemudian data kuantitatif dari seluruh 

variabel dimasukkan ke dalam rumus statistik yang digunakan yaitu 

Persamaan Regresi Linear sederhana, ebagaimana berikut ini : 

Y = a + b X 

dalam penelitian ini : 

Y   = Variabel terikat : Kelancaran proses pembelajaran    

a   = Bilangan konstan 

b = Koefisien regresi untuk X   

X  = Variabel bebas : Kemampuan manajerial ketua komite 

Menghindari risiko kesalahan manual, maka peneliti menganalisis  

data  dengan  menggunakan bantuan perangkat computer melalui 

program SPSS 20.0. Output hasil analisis  tersebut digunakan untuk 
                                                           

6
A. Muri Yusuf, Metodologi Penelitian:  Kuantitatif, kualitatif dan penelitian    

gabungan.(Padang: 2013, UNP Press) hlm 290. 
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menjelaskan tingkat signifikansi dan linieritas korelasi antar variable 

bebas dan variable terikat.  Untuk menafsirkan hasil uji signifikan,  

kriteria yang digunakan adalah X dan Y dinyatakan signifikan jika harga 

Fhitung  >  FTabel.  Sebaliknya,  X dan Y dinyatakan tidak signifikan jika 

harga Fhitung  <  FTabel  pada regresi. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan: 

1. Hasil penelitian menujukkan bahwa kemampuan manajerial ketua komite 

sekolah diperoleh data, yaitu rata-rata skor 58.57 dan secara umum 

kemampuan manajerial ketua komite sekolah tergolong pada kategori 

sedang/ cukup dengan persentase 68.57%. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelancaran proses pembelajaran 

diperoleh data, yaitu rata-rata skor 83.14 dan secara kelancaran proses 

pembelajaran tergolong pada kategori sedang/ cukup dengan persentase 

65.71%. 

3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kemampuan manajerial 

ketua komite sekolah terhadap kelancaran proses pembelajaran. Hal ini 

dibuktikan dengan perolehan angka korelasi nilai rhitung = 0.518 lebih besar 

dari nilai rtabel = 0.344. Sementara itu, kemampuan manajerial ketua komite 

sekolah memberikan pengaruh terhadap kelancaran proses pembelajaran di 

SMP Negeri kota Batam sebesar 26.8%. 

B. Implikasi 

 Dengan mengacu pada hasil penelitian dan kesimpulan sebagaimana 

dikemukakan di atas, terdapat beberapa implikasi yang perlu dicermati dalam 

upaya meningkatkan kelancaran proses pembelajaran. Secara teoritis, faktor 
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yang mempengaruhi kelancaran proses pembelajaran dapat dilihat dari 

berbagai faktor. Salah satu faktor yang turut mempengaruhi kelancaran proses 

pembelajaran adalah kemampuan manajerial ketua komite. Dengan demikian, 

agar pelaksanaan proses pembelajaran dapat terus berjalan lancar 

sebagaimana yang diharapkan maka perlu diperhatikan hal-hal berikut. 

1. Kelancaran proses pembelajaram merupakan situasi yang seyogyanya 

terjadi dalam lembaga pendidikan. Situasi pembelajaran yang berjalan 

lancar merupakan indikasi bahwa sekolah sebagai wadah bagi 

berlangsungnya pendidikan mampu menciptakan situasi yang nyaman bagi 

siswa dan juga masyarakat sebagai  pengguna jasa pendidikan. Jika proses 

pembelajaran berjalan dengan lancar, maka proses pendidikan dilembaga 

pendidikan juga dapat dikatakan baik, dan akan menghasilkan output yang 

baik pula. Oleh karena itu, semua stockholder sekolah harus dapat 

bekerjasama dalam menciptakan situasi proses pembelajaran yang nyaman 

dan lancar. Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan juga 

masyarakat yang dalam hal ini diwakili komite sekolah harus mampu 

saling bekerja sama kelancaran proses pembelajaran dapat berjalan dengan 

baik. 

2. Kemampuan manajerial ketua komite memiliki memiliki peran penting 

dalam mendukung kelancaran proses pembelajaran. Ketua komita 

semestinya mampu menghimpun dan memanfaatkan sumberdaya yang 

tersedia guna mendukung kelancaran proses pembelajaran di sekolah. Hal 

yang perlu diperhatikan oleh komite dalam mendukung kelancaran proses 
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pembelajaran di antaranya adalah hal yang terkait kelengkapan dengan 

sarana dan prasarana atau fasilitas pendidikan, selain itu hal yang terkait 

dengan kesejahteraan guru berupa honor perlu diperhatikan. Guru yang 

honor/gajinya lancar dan mampu mencukupi kebutuhannya akan focus 

dalam melaksanakan pembelajaran, sebaliknya jika honor yang diterima 

tersendat-sendat dan tidak mencukupi, maka konsentrasi guru dalam 

mengajar akan terbagi, disamping memikirkan kewajibannya sebagai 

pendidik guru juga terpaksa harus memikirkan mencari uang tambahan 

untuk memenuhi kebutuhannya.  

C. Saran 

Berdarkan temuan dan hasil penelitian, peneliti menyarankan kepada pihak-

pihak sebagai berikut: 

1. Kepada komite 

Komite harus berperan aktif dalam mendukung kelancaran proses 

pembelajaran sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pemberi 

pertimbangan penentuan dan pelaksanaaan kebijakan pendidikan dan 

satuan pendidikan, sebagai pemberi dukungan (supporting agency) baik 

yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam 

penyelanggaraan pendidikan di satuaan pendidikan, sebagai pengawasan 

(controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas 

penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, sebagai 

mediator antara pemerintah (eksekutif) dan dengan  masyarakat di satuan 

pendidikan 
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2. Kepada kepala sekolah 

Kepala sekolah sebagai penanggung jawab terlaksananya proses pendidkan 

di sekolah yang dipimpinnya harus memperhatikan kelancaran proses 

pembelajaran yang ada di sekolah. Salah satu hal yang harus dilakukan 

agar tercipta kondisi proses pembelajaran yang lancar, kepala sekolah  

harus melibatkan komite dalam mengambil atau menentukan kebijakan-

kebijakan yang terkait dengan proses pendidikan di sekolah. Dukungan 

komite kepada kepala sekolah merupakan hal penting yang harus dimiliki 

oleh kepala sekolah, oleh karena itu kepala sekolah harus mampu 

merangkul komite sekolah untuk bekerjasama untuk kemajuan pendidikan 

di sekolah yang dipimpinnya.  

3. Kepada orang tua/wali murid 

Kepada orang tua/wali murid harus dapat memberikan sumbangsih berupa 

masukan baik berupa pemikiran, moril maupun materil kepda pihak 

sekolah, baik secara langsung kepada pihak sekolah maupun melalui 

komite.  

4. Kepada instansi terkait 

Kepada instansi terkait sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam 

mengontrol berlangsungnya proses pendidikan di lembaga pendidikan, 

harus mampu mengontrol dan memastikan proses pembelajaran berjalan 

dengan lancar di sekolah. Apabila terdapat hal-hal yang dapat mengganggu 

kelancaran proses pembelajaran, maka seyogyanya instansi memberikan 
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solusi agar permasalahan-permasalahan yang ada dapat diatasi dengan 

baik.  
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PETUNJUK ANGKET:

1.

2. Beri tanda cek list ( √ ) pada kolom yang Bpk/Ibuk/Sdr/Sdri pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

3. Untuk Variabel Kemampuan Manajerial ketua Komite Ada 5 (lima) alternatif jawaban yang dipilih, yaitu:

SL  = Selalu

SR    = Sering

KK = Kadang-kadang

JR   = Jarang

TP  = Tidak Pernah

Untuk Variabel Kelancaran Proses Pembelajaran Ada 5 (lima) alternatif jawaban yang dipilih, yaitu:

SS  = Sangat Sesuai

S    = Sesuai

CK = Cukup Sesuai

TS  = Tidak Sesuai

STS  = Sangat Tidak Sesuai

No

SL SR KK JR TP

Kemampuan Manajerial Variabel X

1 Ketua Komite ikut berkoordinasi dalam menentukan SDM di sekolah

2 Ketua Komite  ikut dalam menyusun RAPBS di sekolah

3 Ketua Komite ikut dalam penyelenggaran rapat RAPBS di sekolah

4 Ketua Komite ikut memberikan pertimbangan, perubahan RAPBS

5 Ketua Komite ikut dalam pengesahan RAPBS bersama kepala sekolah

6 Ketua Komite ikut memberikan masukan terhadap proses pembelajaran

7 Ketua Komite ikut memberikan masukan dalam proses pengolaan pendidikan

8
Ketua Komite ikut memberikan pertimbangan terhadap tenaga yang diperbantukan di
sekolah

9 Ketua Komite ikut  mengidentifikasi SDM pendidikan di masyarakat

10 Ketua Komite ikut  memberikan pertimbangan terhadap kelengkapan sarana prasarana

11
Ketua Komite ikut  memberikan pertimbangan terhadap anggaran yang dapat dimanfaatkan
di sekolah

12 Ketua Komite ikut dalam rapat evaluasi program pendidikan di sekolah

13 Ketua Komite ikut mengidentifikasi kelengkapan sarana penunjang dalam pendidikan

14 Ketua Komite ikut melengkapi sarana media pembelajaran di sekolah

15 Ketua Komite ikut mengawasi Kelancaran proses pembelajaran di sekolah

16 Ketua Komite ikut  mengawasi proses evaluasi hasil pembelajaran di sekolah

17 Ketua Komite ikut mengawasi pelaksanaan berjalannya program pendidikan

KEMAMPUAN MANAJERIAL KETUA KOMITE  TERHADAP KELANCARAN PROSES

PEMBELAJARAN DI SMP NEGERI KOTA BATAM

Mohon bantuan dan kesediaan Bapakk/Ibuk/Sdr/Sdri untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada.

INSTRUMEN PENELITIAN ILMIAH

Alternatif Jawaban
Pernyataan



Kelancaran Proses Pembelajaran Variabel Y

No Pernyataan SS S CS TS STS

18 Guru mendapatkan gaji/honor yang cukup untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhannya

19 Guru menerima haknya (gaji/honor) secara rutin setiap bulannya

20 Siswa mengikuti proses belajar mengajar secara tertib

21 Siswa mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah

22
Siswa antusias mengikuti proses pembelajaran karena kondisi sekolah yang aman dan
nyaman

23
Siswa dapat mengembangkan potensi dirinya dengan maksimal karena ditunjang oleh
fasilitas sekolah yang memadai

24 Kondisi ruang kelas nyaman dan sesuai dengan standar

25 Tersedia alat peraga pembelajaran yang lengkap di dalam kelas

26 Meja dan kursi di sekolah sangat nyaman dalam menunjang pembelajaran

27 Terdapat LCD di dalam kelas untuk menunjang proses pembelajaran

28 Tersedia papan tulis, spidol dan penghapus di setiap kelas

29 Tersedia media ajar berupa gambar untuk mempermudah proses pembelajaran

30 Tersedia media ajar berupa grafik untuk mempermudah proses pembelajaran

31 Penggunaan power point untuk mempermudah proses pembelajaran

32 Ada perpustakaan sekolah yang menunjang pembelajaran

33 Buku yang tersedia dalam perpustakaan lengkap dan sesuai dengan kebutuhan siswa

Alternatif Jawaban



No Definisi konseptual Sub Variabel Indikator Instrumen

2. Kesejahteraan guru terpenuhi
6 Guru mendapatkan gaji/honor yang cukup untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhannya 23

7 Guru menerima haknya (gaji/honor) secara rutin setiap bulannya 24

1. Siswa disiplin dalam belajar
8 Siswa mengikuti proses belajar mengajar secara tertib 25

9 Siswa mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah 26

2. Siswa nyaman dalam belajar
10 Siswa antusias mengikuti proses pembelajaran karena kondisi sekolah yang aman dan nyaman 27

11
Siswa dapat mengembangkan potensi dirinya dengan maksimal karena ditunjang oleh fasilitas
sekolah yang memadai

28

Sarana dan Prasarana
Sekolah

1. Tersedianya perabot sekolah
12 Kondisi ruang kelas nyaman dan sesuai dengan standar 29

13 Tersedia alat peraga pembelajaran yang lengkap di dalam kelas 30

14 Meja dan kursi di sekolah sangat nyaman dalam menunjang pembelajaran 31

2. Tersedianya peralatan
pendidikan 15 Terdapat LCD di dalam kelas untuk menunjang proses pembelajaran 32

16 Tersedia papan tulis, spidol dan penghapus di setiap kelas 33

3. Tersedianya Media Pendidikan 17 Tersedia media ajar berupa gambar untuk mempermudah proses pembelajaran 34

18 Tersedia media ajar berupa grafik untuk mempermudah proses pembelajaran 35

19 Penggunaan power point untuk mempermudah proses pembelajaran 36

4. Tersedianya buku dan sumber Lain 20 Ada perpustakaan sekolah yang menunjang pembelajaran 37

21 Buku yang tersedia dalam perpustakaan lengkap dan sesuai dengan kebutuhan siswa 38

Kelancaran merupakan keadaan yang dapat menyebabkan
pelaksanaan terlaksana dengan baik dan maksimal tanpa ada
kendala atau hambatan. Proses belajar adalah proses
kegiatan interaksi antara guru-siswa dan komunikasi timbal
balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk
mencapai tujuan belajar. Kelancaran proses yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah terlaksananya proses kegiatan
belajar mengajar dengan lancar tanpa kendala atau
hambatan pada lembaga pendidikan.

Item

KEMAMPUAN MANAJERIAL KETUA KOMITE SEKOLAH
DALAM MENDUKUNG KELANCARAN PROSES PEMBELAJARAN DI SMP NEGERI KOTA BATAM

VARIABEL Y

1 Guru

Siswa



No Definisi konseptual Sub Variabel Instrumen
A. Perencanaan 1 Megidentifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat 1 Ketua Komite ikut berkoordinasi dalam menentukan SDM disekolah merencanakan 1

2 Melibatkan Komite dalam penyusunan RAPBS di sekolah 2 Ketua Komite ikut dalam menyusun RAPBS di sekolah merencanakan pelaksanaan 2
3 Melibatkan Komite dalam penyelenggaraan rapat RAPBS di sekolah 3 Ketua Komite ikut dalam penyelenggaran rapat RAPBS di sekolah 3
4 Melibatkan Komite dalam memberikan pertimbangan perubahan RAPBS 4 Ketua Komite ikut memberikan pertimbangan, perubahan RAPBS 4

5 Ketua Komite ikut dalam pengesahan RAPBS bersama kepala sekolah 5
B. Pengorganisasian 1 Melibatkan Komite dalam melengkapi sarana prasarana di sekolah 6 Ketua Komite ikut memberikan masukan terhadap proses pembelajaran 6

2 Ketua Komite berpearan aktif untuk kemajuan sekolah 7 Ketua Komite ikut memberikan masukan dalam proses pengolaan pendidikan 7
3 Melibatkan Komite untuk mengidentifikasi sumber daya tenaga pendidik 8 Ketua Komite ikut memberikan pertimbangan terhadap tenaga yang diperbnatukan

disekolah
8

9 Ketua Komite ikut  mengidentifikasi SDM pendidian di masyarakat 9
C. Penggerakan 1 Ketua Komite memberikan arahan dan koreksi terhadap SDM Guru 10 Ketua Komite ikut  memberikan pertimbangan terhadap kelengkapan saran prasarana 10

2 Ketua Komite memberikan bantuan sarana prasarana di sekolah 11 Ketua Komite ikut  memberikan pertimbangan terhadap anggaran yang dapat
dimanfaatkan di sekolah

11

3 Ketua Komite melakukan identifikasi terhadap sarana prasaran belajar 12 Ketua Komite ikut dalam rapat evaluasi program pendidikan di sekolah 12
13 Ketua Komite ikut mengidentifikasi kelengkapan sarana penunjang dalam pendidikan 13

D. Pengawasan 1 Ketua Komite ikut memberikan pertimbangan terhadap tenaga yang di
perbantukan di sekolah

14 Ketua Komite ikut melengkapi sarana media pembelajaran di sekolah
14

2 Ketua Komite melakukan pengawasan proses evaluasi 15 Ketua Komite ikut mengawasi Kelancaran proses pembelajaran di sekolah 15
3 Ketua Komite melakukan pengawasan terhadap sarana prasaran di 16 Ketua Komite  ikut mengawasi proses evaluasi hasil pembelajaran di sekolah 16

17 Ketua Komite ikut mengawasi pelaksanaan berjalannya program pendidikan 17

KEMAMPUAN MANAJERIAL KETUA KOMITE SEKOLAH

Kisi-kisi
1 Kemampuan manajerial

adalah suatu kemampuan
pimpinan untuk
menggunakan sumber
daya (manusia dan bukan
manusia), dan alat-alat
sehingga penggunaannya
berjalan efisien,
ekonomis dan efektif,
sangat menentukan bagi
suksesnya pencapaian
tujuan organisasi yang
telah ditentukan Henni
Indrayani ( 2013 )

DALAM MENDUKUNG KELANCARAN PROSES PEMBELAJARAN DI SMP NEGERI KOTA BATAM

Indikator

VARIABE X1
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