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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian  

Penyelenggaraan pendidikan dalam otonomi daerah mengalami 

perubahan yang signifikan. Hal ini tercermin dalam pola pengelolaan sekolah 

yang dikenal dengan nama Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS 

merupakan suatu model pengelolaan sekolah yang merepresentasikan adanya 

desentralisasi kewenangan ke tingkat sekolah.  

Konsep MBS sendiri menurut Caldwell (2005) didefinisikan sebagai 

”the decentralization of authority from the central government to the school 

level”. Konsep tersebut dalam istilah yang dikemukakan oleh Malen, Ogawa 

dan Kranz disebutkan sebagai berikut: 

”School-based management can be viewed conceptually as a formal 
alteration of governance structures, as a form of decentralization that 
identifies the individual school as the primary unit of improvement and 
relies on the redistribution of decisionmaking authority as the primary 
means through which improvement might be stimulated and sustained” 
(Barera-Osorio, et al., 2010: 8).  

 
Berdasarkan pendapat Ogawa, dkk., MBS dapat dipandang sebagai 

suatu pengalihan struktur pengelolaan sekolah, sebagai suatu bentuk dari 

proses desentralisasi, yang menandai sekolah sebagai satuan primer 

pengembangan. Pengalihan kewenangan tersebut terletak pada redistribusi 

kewenangan pengambilan keputusan sebagai cara utama untuk melakukan 

perubahan. Dengan demikian, MBS adalah suatu sistem manajemen yang 
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menjadikan sekolah sebagai unit yang mandiri dalam pengambilan keputusan 

penting tentang penyelenggaraan pendidikan. Dengan adanya MBS tersebut, 

maka seluruh stake-holder sekolah seperti kepala sekolah, guru, murid, dan 

orang tua diberi kesempatan untuk melakukan pengendalian yang lebih besar 

atas proses pendidikan di sekolah mereka. 

Proses penyederhanaan konsep tersebut dilakukan melalui suatu 

perwakilan fungsi stakeholder. Langkah ini dilakukan dengan cara membentuk 

Komite Sekolah (KS) yang ada pada setiap sekolah serta Dewan Pendidikan 

(DP) yang ada di tingkat kabupaten/kota. Dewan Pendidikan dan Komite 

Sekolah menjadi representasi dari adanya keragaman yang ada, sehingga 

keberadaan mereka dapat mewakili masyarakat. Atas dasar hal tersebut, 

interaksi yang terjadi antara sekolah dengan masyarakat dapat 

dimanifestasikan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan 

antara  pihak sekolah dengan Komite Sekolah, dan interaksi antara para 

pejabat pendidikan di pemerintah di tingkat kabupaten/kota dengan Dewan 

Pendidikan.  

Adanya fungsi yang melekat pada Komite Sekolah dan Dewan 

Pendidikan tersebut merupakan bukti tanggungjawab masyarakat terhadap 

pendidikan. Fungsi-fungsi tersebut antara lain meliputi fungsi pemberi 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan, fungsi kontrol dan akuntabilitas 

publik, fungsi pendukungan (supports), serta fungsi mediator antara sekolah 

dengan masyarakat yang diwakilinya. 



3 
 

Salah satu upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan 

dilakukan melalui pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. 

Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah mempunyai tujuan 

utama untuk meningkatkan tanggungjawab dan peran aktif masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite 

Sekolah tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 

044/U/2002 pada tanggal 2 April 2002 (Hasbullah, 2006: 47). 

Komite Sekolah adalah suatu badan mandiri yang menjadi wadah bagi 

masyarakat untuk melakukan peran dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan, pemerataan pendidikan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di 

tingkat satuan pendidikan. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri 

Pendidikan dalam Kepmendiknas Nomor 004/U/ 2002.  

Pembentukan Komite Sekolah sebagaimana ditetapkan melalui 

Keputusan Mendiknas No. 004/ U/2002 adalah manifestasi dari amanat UU 

Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 

2000-2004.  Komite Sekolah berkedudukan di setiap satuan pendidikan, 

merupakan badan mandiri yang tidak memiliki hubungan hierarki dengan 

lembaga pemerintah. Tujuan komite sekolah adalah (1) mewadahi dan 

menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan 

operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, (2) meningkatkan 

tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan,  

dan (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan 
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demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu 

di satuan pendidikan (Hasbullah, 2006). 

Peranan Komite Sekolah sangat strategis dalam pelaksanaan 

pelayanan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Keberadaan Komite 

Sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di satuan 

pendidikan/sekolah. Dengan demikian pembentukan Komite Sekolah harus 

memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. 

Peranan strategis Komite Sekolah dalam satuan pendidikan antara lain 

meliputi sebagai: (a) pemberi pertimbangan (advisory); (b) pendukung 

(supporting); (c) pengontrol (controlling); dan (d) mediator (Depdiknas, 2006: 

14). Atas dasar hal tersebut maka segala potensi yang ada pada kepengurusan 

Komite Sekolah harus terus diberdayakan secara maksimal.  

Adapun maksud dari dibentuknya Komite Sekolah, menurut 

Depdiknas, adalah agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah 

berkomitmen dan loyalit serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah 

tersebut (Depdiknas, 2006: 15).  Posisi komite sekolah berada di tengah-

tengah antara orang tua murid, murid, guru,  masyarakat setempat, dan 

kalangan swasta di satu pihak dan sekolah sebagai institusi, kepala sekolah, 

dinas pendidikan (wilayah), dan pemerintah daerah di pihak lainnya. 

Keberadaan komite sekolah menjembatani kepentingan keduanya. Peran 

komite sekolah dalam menjembatani kepentingan di antara masyarakat dan 
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penyelenggara pendidikan senantiasa memerlukan kecermatan identifikasi 

(Soejoso, 2004).  

Secara ideal, peranan Komite Sekolah yang strategis sebagaimana 

dipaparkan di atas akan mampu mendorong kualitas pelayanan pendidikan di 

tingkat satuan pendidikan. Bahkan Bank Dunia menyatakan bahwa di negara-

negara berkembang ada keinginan yang terus berkembang untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan melalui partisipasi masyarakat. Menurut 

Bank Dunia dikatakan hal ini dikarenakan “communities can contribute to 

improve service delivery because they can easily observe its quality and have a 

direct incentive to improve it” (Pradhan, et al., 2013: 2). 

Di Indonesia, peranan Komite Sekolah dalam penyelenggaraan 

pendidikan sudah mulai nampak pada sekolah-sekolah yang maju. Bahkan 

pada sebagian sekolah unggulan, peranan Komite Sekolah sangat menonjol 

melalui pembentukan Ikatan Orang Tua Murid (IOM) pada setiap kelas yang 

dapat mendukung program pembelajaran.  

Peranan komite sekolah yang sangat baik perlu dijadikan panutan bagi 

komite-komite sekolah di sekolah-sekolah lain. Dengan peranan yang baik dari 

pihak komite, maka penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah niscaya 

akan menjadi semakin berkualitas. 

Akan tetapi kenyataan berkata lain, karakteristik komite yang berbeda 

pada masing-masing sekolah juga mempunyai andil dalam menentukan besar 

kecilnya peranan yang mereka berikan kepada sekolah. Pada komite sekolah 
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yang tersusun atas individu-individu yang benar-benar peduli pada 

penyelenggaraan pendidikan maka peranan yang diberikan cukup menonjol 

dalam peningkatan kualitas penyelenggaran pendidikan. Di sisi lain pada 

komite sekolah yang tersusun atas individu yang menganggap bahwa komite 

sekolah merupakan lahan kehidupan maka peranan komite sekolah justru 

akan menjadi penghambat bagi kemajuan sekolah. 

Kondisi seperti ini banyak terjadi pada sekolah-sekolah di daerah 

dengan karakteristik sosial ekonomi menengah bawah. Pada kondisi ini, di 

mana sebagian pengurus komite menganggap bahwa menjadi komite adalah 

suatu mata pencaharian, maka peranan komite seolah-olah menjadi lahan 

untuk memperoleh pendapatan. Untuk itu diperlukan suatu sosialisasi yang 

intensif dengan memberikan pemahaman bahwa menjadi pengurus komite 

merupakan suatu pengabdian bukannya sebagai mata pencaharian.  

Minimnya pemahaman tentang peranan komite sekolah yang akhirnya 

menjadi hambatan dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

dikemukakan oleh Dharma sebagai berikut: banyak masyarakat yang tidak 

berminat untuk terlibat dalam Komite Sekolah, Komite Sekolah tidak efisien, 

kesulitan dalam mengaspirasi pikiran secara kelompok, minimnya pelatihan 

tentang Komite Sekolah, serta adanya kesulitan dalam hal koordinasi 

(Dharma, 2003: 4-5).  

Dalam hal keengganan untuk ikut terlibat, menurut Dharma dikatakan 

bahwa sebagian orang tidak menghendaki pekerjaan tambahan selain 



7 
 

pekerjaan yang mereka tekuni saat ini. Sebagian dari masyarakat tidak 

berminat untuk ikut serta dalam kegiatan yang dalam pandangan mereka 

hanya akan menambah beban, baik tenaga maupun pikiran. Kondisi tersebut 

berdampak pada kenyataan bahwa kepala sekolah dan guru harus bekerja 

ekstra keras untuk ikut memikirkan aspek-aspek pengelolaan sekolah di luar 

tugas mengajar mereka.  

Hal yang seperti tersebut di atas tidak berlaku bagi Komite Sekolah di 

SMP Negeri 2 Kaliwungu Kendal. Komite Sekolah di SMP Negeri 2 Kaliwungu 

Kendal mampu menjalankan peranannya sebagai mitra sekolah secara 

optimal. Hal ini terjadi karena Komite Sekolah di sekolah tersebut sudah 

melaksanakan pemberdayaan pada tiga aspek, yaitu: (1) Penguatan 

kelembagaan Komite Sekolah; (2) Peningkatan kemampuan organisasional 

Komite Sekolah; dan (3) Peningkatan wawasan kependidikan pengurus Komite 

Sekolah. 

Peranan komite sekolah dalam mendukung program sekolah di SMP 

Negeri 2 Kaliwungu, Kendal dipandang sudah cukup optimal. Hal ini ditandai 

dengan adanya keberhasilan Komite Sekolah yang sangat pro-aktif dalam 

mendukung segala bentuk program sekolah. Tidak jarang terjadi justru Komite 

Sekolah yang memberikan saran kepada sekolah untuk mengembangkan 

program-program yang dianggap sangat sesuai dengan kebutuhan siswa 

seperti diadakannya kegiatan ekstra kurikuler untuk meningkatkan prestasi 

sekolah di bidang non akademik, mengingat input sekolah yang ada di sekolah 



8 
 

tersebut masih kalah jauh dengan sekolah lain untuk berprestasi dalam bidang 

akademik. Melalui saran yang diberikan tersebut sekolah ternyata mampu 

mengoptimalkan prestasi di bidang kesenian melalui kegiatan ekstra kurikuler  

sehingga sekolah menjadi cukup terkenal menghasilkan siswa yang piawai 

dalam kegiatan musik.    

Tingginya peranan komite sekolah di SMP Negeri 2 Kaliwungu Kendal 

tidak terlepas dari personel yang mengisi keanggotaan komite sekolah 

tersebut yang sebagian besar adalah merupakan personel-personel yang 

sangat peduli pada pendidikan. Hal lain yang menjadi kekuatan komite 

sekolah adalah soliditas anggota komite sekolah dan kompetensi yang dimiliki 

para anggota komite sekolah yang terasah melalui berbagai pelatihan yang 

berkaitan dengan komite sekolah.    

Peranan Komite Sekolah yang proaktif tersebut dapat dijadikan 

percontohan bagi komite sekolah di sekolah lain yang sebagian besar seperti 

hanya sebagai pelengkap dari keberadaan suatu sekolah. Berpijak dari kondisi 

tersebut, maka penelitian tentang kinerja Komite Sekolah di SMP Negeri 2 

Kaliwungu Kendal dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa 

yang sudah dilaksanakan di sekolah tersebut. Dengan demikian maka hasil 

yang diperoleh dapat dijadikan sebagai penambah wawasan untuk diterapkan 

di sekolah-sekolah lain. 
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, selanjutnya dapat 

dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut: Bagaimana kinerja Komite 

Sekolah di SMP Negeri 2 Kaliwungu Kendal dilaksanakan? Fokus tersebut 

selanjutnya dapat dijabarkan ke dalam 4 (empat) sub fokus sebagai berikut: 

1. Bagaimana peranan dan fungsi Komite Sekolah dalam mendukung 

program sekolah di SMP Negeri 2 Kaliwungu Kendal? 

2.  Bagaimana kinerja kelembagaan Komite Sekolah di SMP Negeri 2 

Kaliwungu Kendal? 

3. Bagaimana peningkatan kemampuan organisasional Komite Sekolah di 

SMP Negeri 2 Kaliwungu Kendal dilakukan?  

4. Apa faktor pendukung dan kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan 

Komite Sekolah di SMP Negeri 2 Kaliwung Kendal dan bagaimana solusi 

yang dilakukan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari fokus dan sub fokus yang dipaparkan di atas, maka 

penelitian ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja Komite Sekolah di SMP 

Negeri 2 Kaliwung Kendal. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan peranan dan fungsi Komite Sekolah dalam 

mendukung program sekolah di SMP Negeri 2 Kaliwungu Kendal. 
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2. Untuk mendeskripsikan kinerja kelembagaan Komite Sekolah di SMP 

Negeri 2 Kaliwungu Kendal. 

3. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan peningkatan kemampuan 

organisasional Komite Sekolah di SMP Negeri 2 Kaliwungu Kendal. 

4. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam kinerja Komite 

Sekolah di SMP Negeri 2 Kaliwung Kendal dan solusi yang dilakukan. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik kepada 

sekolah maupun kepada instansi terkait. Manfaat yang dapat disumbangkan 

oleh penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis  

a. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi Komite Sekolah untuk dijadikan 

acuan dalam menguatkan kelembagaan Komite Sekolah sehingga 

mampu melaksanakan peranannya secara optimal.  

b. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi sekolah untuk menambah wawasan 

dalam membangun hubungan kemitraan dan kerjasama secara sinergis 

antara Sekolah, Keluarga dan Masyarakat. 

c. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai 

sumbangan dalam pengembangan ilmu manajemen pendidikan. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Dinas Pendidikan, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk 

memberikan gambaran mengenai pemberdayaan Komite Sekolah 

sehingga dapat menjadi percontohan bagi sekolah-sekolah lain. 

b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Komite Sekolah untuk 

dijadikan sebagai sumbangan informasi tentang peranan komite sekolah 

dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. 

c. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi sekolah untuk dijadikan sebagai 

bahan pengetahuan mengenai pemberdayaan Komite Sekolah yang  

dapat menjadi contoh bagi sekolah lain. 


