
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pendidikan nasional Indonesia mendapat roh baru dalam 

pelaksanaannya  sejak  disahkannya  Undang-undang  nomor  20  tahun  2003 

tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Beberapa  indikator  yang  menjadi  tolok 

ukur  keberhasilan  dalam  pembangunan  pendidikan  diantaranya,  sistem 

pendidikan  yang  efektif  dan  efesien,  pendidikan  nasional  yang  merata  dan 

bermutu serta peran serta masyarakat dalam pendidikan (Humas, 2008: 1).

Upaya peningkatan kualitas pendidikan bukan merupakan masalah yang 

sederhana,  tetapi  memerlukan  penanganan  yang  multidimensi  dengan 

melibatkan berbagai pihak yang terkait. Dalam konteks ini, kualitas pendidikan 

bukan hanya terpusat pada pencapaian target kurikulum semata,  akan tetapi 

menyangkut semua aspek yang secara langsung maupun tidak langsung turut 

menunjang terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas.

Peran masyarakat dalam pendidikan memiliki  andil  yang sangat besar. 

Namun,  tidak  semua  elemen  masyarakat  tahu  tentang  peran  tersebut. 

Meskipun tahu, kadang masyarakat seolah menutup mata dan telinga atas apa 

yang  terjadi  dalam  proses  pendidikan.  Jangankan  mendukung,  malah  tanpa 

sadar  merobohkan  pendidikan.  Mereka  tidak  bisa  langsung  disalahkan  juga. 

Masyarakat sangat heterogen dalam mengenyam pendidikan. Tentu saja yang 
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kurang  kenyang  pendidikan  akan  dominan  menampakkan  rasa kemanusiaan 

yang  mendorong  mereka  untuk  mendukung  pendidikan.  Namun,  kadang, 

aplikasi yang mereka lakukan jauh di luar harapan pendidikan.

Masyarakat  berkewajiban untuk  memberikan  dukungan  terhadap 

tujuan, program, kebutuhan sekolah atau pendidikan. Sebaliknya, sekolah harus 

mengetahui  dengan  jelas  apa  kebutuhan,  harapan  dan  tuntutan  masyarakat 

terhadap sekolah. Dengan perkataan lain, antara sekolah dan masyarakat harus 

dibina  suatu hubungan yang harmonis.  Dengan hubungan yang harmonis  ini 

diharapkan  akan dapat membentuk (Mulyasa, 2003: 51):  (i)  saling pengertian 

antara sekolah, orangtua,  masyarakat dan lembaga-lembaga lain  yang ada di 

masyarakat,  termasuk  dunia  kerja;  (ii)  saling  membantu  antara  sekolah  dan 

masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-

masing;  (iii)  kerjasama  yang  erat  antara  sekolah  dengan  berbagai  pihak 

masyarakat  dan  mereka  merasa  ikut  bertanggungjawab  atas  suksesnya 

pendidikan di sekolah.

Peningkatan  mutu  hanya  akan  berhasil  jikalau  ditekankan  adanya 

kemandirian dan kreativitas sekolah. Proses pendidikan menyangkut berbagai 

hal diluar proses pembelajaran, seperti misalnya lingkungan sekolah yang aman 

dan  tertib,  misi  dan  target  mutu  yang  ingin  dicapai  setiap  tahunnya, 

kepemimpinan  yang  kuat,  harapan  yang  tinggi  dari  warga  sekolah  untuk 

berprestasi, pengembangan diri, evaluasi yang terus menerus, komunikasi dan 

dukungan intensif  dari  pihak orang tua,  masyarakat dan alumnus.  Salah satu 
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bentuk peran masyarakat adalah dengan dibentuknya Komite Sekolah pada tiap-

tiap  lembaga  pendidikan.  Terbentuknya  komite  sekolah  tersebut  bertujuan 

untuk lebih meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat. Untuk dapat 

melaksanakan peran dan fungsi  komite sekolah secara optimal  dalam rangka 

peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah dan daerah, Dirktorat Jenderal 

Manajemen  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah,  melalui  kegiatan  pembinaan 

Komite  Sekolah,  telah  meluncurkan beberapa  program  dan  kegiatan  dengan 

tujuan agar  Komite sekolah dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara 

optimal (Riyanto, 2004: 1).

Masyarakat  memiliki  tugas  untuk  memberikan  masukan  dalam 

pengembangan program  sekolah,  peningkatan  fundring,  pengembangan 

kurikulum, memberikan pertimbangan dalam pengembangan serta pembinaan 

personalia.  Komite  sekolah  sebagai  masyarakat  sekolah  turut  terlibat  dalam 

berbagai  kebijakan  pendidikan  di  sekolah,  perencanaan  strategis  sekolah 

sehingga  komite  sekolah  memahami  pentingnya  kontribusi  mereka  dalam 

fundrising bagi sekolah komite sekolah berhak memperoleh pelaporan kegiatan 

sekolah yang akuntabel sehingga manajemen sekolah dapat diketahui publik, 

sekalipun komite sekolah tidak berada dalam struktur birokrasi sekolah.

Terkait  dengan  pentingnya  peran  masyarakat  dalam  pengelolaan 

pendidikan  seperti  yang  diuraikan  di  atas,  maka  dalam  penelitian  ini  akan 

mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan khususnya pada 

pendidikan dasar, dalam penelitian yang berjudul: Partisipasi Masyarakat dalam 
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Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (Studi  Situs di  UPTD Dinas Pendidikan 

dan  Olah  Raga  Kecamatan  Mojosongo  Kabupaten  Boyolali  Tahun  Ajaran 

2011/2012).

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan  identifikasi  masalah  tersebut  di  atas  maka  peneliti 

memfokuskan penelitian sebagai  berikut:  “Bagaimana karakteristik  partisipasi 

masyarakat dalam Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar?”.   Fokkus tersebut 

terbagi tiga sub fokus.

1. Bagaimana  karakteristik partisipasi  masyarakat  dalam menyusun Rencana 

Kerja Sekolah?

2. Bagaimana karakteristik partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana 

Anggaran dan Pendapatan Sekolah?

3. Bagaimana karakteristik partisipasi masyarakat dalam pengadaan sarana dan 

prasarana sekolah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk  mendeskripsikan  karakteristik partisipasi  masyarakat  dalam 

menyusun Rencana Kerja Sekolah.

2. Untuk  mendeskripsikan  karakteristik partisipasi  masyarakat  dalam 

penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Sekolah.
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3. Untuk  mendeskripsikan  karakteristik partisipasi  masyarakat  dalam 

pengadaan sarana dan prasarana sekolah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara  teoritis  penelitian  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  landasan 

pengembangan  ilmu  pengetahuan  yang  berhubungan  dengan  partisipasi 

masyarakat  dalam  penyusunan  RKS,  RAPBS,  dan  pengadaan  sarana  dan 

prasarana. 

2. Manfaat Praktis

a. Bagi kepala sekolah, hasil  penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan  untuk  lebih  meningkatkan  kualitas  manajemen  partisipasi 

masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan.

b. Bagi Dinas Pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah di 

dalam  menumbuhkembangkan  partisipasi  masyarakat  dalam 

peningkatan mutu pendidikan. 

c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan partisipasi 

masyarakat  berupa  apa  yang  dibutuhkan  sekolah  untuk  peningkatan 

mutu pendidikan.

3.
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