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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Peran komite sekolah pada SD Negeri di kecamatan Sumur Bandung berada 

pada kategori sangat baik. Meskipun masih ada komite sekolah yang belum 

secara maksimal menjalankan perannya. Pekerjaan lain diluar komite sekolah, 

kepribadian serta sikap organisasi komite sekolah menjadi penyebab 

ketidakmampuan Komite sekolah untuk menempatkan diri sebagai mitra sekolah 

sehingga komite sekolah menjadi suatu lembaga/badan mandiri yang mewadahi 

peran serta masyarakat sebagaimana tercantum dalam kepmendiknas No 

004/U/2002.  

Income generating sekolah pada SD Negeri di Kecamatan sumur Bandung 

diukur dari fungsi pengelolaan pembiayaan sekolah berada pada kategori sangat 

baik. Pengelolaan ini sangat esensial dimana melalui fungsi-fungsi tersebut 

Komite sekolah bersama pihak sekoolah dapat mengidentifikasi berbagai jenis 

pengeluaran dan potensi-potensi sumber dana yang dapat digali untuk 

meningkatkan pendapatan sekolah guna mendukung kelancaran proses belajar 

mengajar di sekolah. 

Peran komite sekolah memiliki kontribusi yang positif terhadap Income 

generating sekolah khususnya SD Negeri di kecamatan Sumur Bandung. 

Pendapatan sekolah meningkat seiring dengan semakin baiknya peran yang 

dijalankan komite sekolah. Berbagai kekurangan kebutuhan sarana prasarana 

maupun dana untuk kegiatan disekolah dapat dipenuhi dengan dukungan dana 
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yang diperoleh dari orang tua, masyarakat, pemerintah maupun dunia 

usaha/dunia industri melalui komite sekolah. 

 

 

B. Rekomendasi 

Baik komite sekolah, pihak sekolah maupun masyarakat harus memahami 

konsep keberadaan sekolah secara hakiki sebagai mitra sekolah dalam 

pemberdayaan dan pengembangan sekolah dalam upaya membangun dan 

meningkatkian mutu pendidikan serta bukan “alat legalitas” sekolah. Sehingga 

komite sekolah berubah menjadi suatu badan mandiri yang berbasis profit 

oriented (mencari keuntungan pribadi). 

Sekolah memberi kesempatan kepada komite sekolah untuk melaksanakan 

tupoksinya sebagai pemberi bantuan, baik berupa pikiran bagaimana cara 

mengatasi  problematika sekolah maupun finansial untuk mendukung manajemen 

di kegiatan belajar mengajar yang dibutuhkan sekolah. 

Untuk meningkatkan pendapatan (income generating) sekolah dapat 

dilakukan melalui peningkatan dan pemberdayaan peran  komite sekolah. 

Berbagai kegiatan dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan 

(income generating) sekolah seperti pengembangan jalinan kerja dengan 

penyandang dana, baik donatur tetap maupun tidak tetap, penggalangan dana dari 

berbagai sumber termasuk dari sponsor, menyusun proposal untuk setiap program 

kegiatan, dan sebagainya. 

 


