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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Penelitian  

Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM), pendidikan memiliki 

peranan yang cukup menonjol. Oleh karena itu sangat penting bagi pembangunan 

nasional untuk lebih memfokuskan pada upaya peningkatan mutu pendidikan. 

Rendahnya mutu pendidikan disinyalir sebagian besar diakibatkan oleh rendahnya 

sumber daya manusia. Pendidikan yang bermutu akan diperoleh pada  sekolah yang 

bermutu, dan sekolah yang bermutu akan menghasilkan SDM yang bermutu pula.  

Upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), peran 

pendidikan sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan 

proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya 

proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah telah dan terus 

berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan 

pendidikan yang lebih berkualitas, antara lain melalui pengembangan dan perbaikan 

kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan pengembangan dan 

pengadaan materi ajar, pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, serta peningkatan 

mutu manajemen sekolah. 

Setiap negara membutuhkan sumber daya yang berkualitas sebab sumber 

daya yang berkualitas akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan 

pembangunan suatu bangsa dalam berbagai bidang. Tidak hanya dalam hal 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diharapkan, tetapi juga sikap 
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mental yang baik. Oleh karena itu, setiap negara selalu meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia yang dimilikinya. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia itu dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan bangsanya 

karena dengan pendidikan yang berkualitas akan tercipta sumber daya manusia yang 

berkualitas pula, yang pada akhirnya dapat mendukung perkembangan pembangunan 

nasional. Manajemen sumberdaya manusia merupakan bidang yang strategis dari 

suatu organisasi oleh karena itu harus dikelola secara efektif (Usmara, 2002: 3). 

Sumber daya manusia yang berkualitas juga akan mengembangkan potensi 

yang dimilikinya untuk kemajuan bangsa dan negara. Hal itu sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional yang menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai akhlak mulia, sehat, berilmu, 

kreatif, mandiri, estetis, dan demokratis, serta memiliki rasa kemasyarakatan dan 

kebangsaan. Sejalan dengan hal itu. Hasibuan (2003: 204) menyatakan bahwa 

sumber daya manusia menjadi unsur pertama dan utama dalam setiap aktifitas yang 

dilakukan. Peralatan yang andal atau canggih tanpa adanya peran aktif SDM tidak 

berarti apa-apa. 

Pada sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah 

membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia, dimana berbagai 

permasalahan hanya dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan peningkatan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain manfaat bagi kehidupan manusia, di satu sisi 

perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke era persaingan global yang 

semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa 
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kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, 

efektif dan efisien dalam proses pembangunan.  

Pendidikan yang berkualitas dapat menunjuk kepada kualitas proses dan 

kualitas produk. Pendidikan disebut bermutu dari segi proses jika proses belajar 

mengajar berlangsung secara efektif, peserta didik mengalami proses pembelajaran 

yang bermakna, dan ditunjang oleh sumber daya manusia, dana, sarana, prasarana 

yang wajar disamping juga dipengaruhi oleh kualitas masukannya. Logikanya, proses 

pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan produk yang berkualitas pula. Untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan tersebut pendidikan harus dikelola dengan baik dan 

profesional dengan menerapkan manajemen yang mampu menghadapi dinamika dan  

tuntutan perubahan. Peningkatan kualitas tersebut berlaku di setiap sekolah melalui 

manajemen sekolah secara efektif dan efisien (Mulyasa, 2003: 20). 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, tumbuh kesadaran untuk melakukan 

upaya perubahan peningkatan kualitas manajemen pendidikan, baik yang dilakukan 

oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga pendidikan. Peningkatan mutu sekolah 

merupakan suatu metode peningkatan mutu yang bertumpu pada sekolah itu sendiri, 

mengaplikasikan sekumpulan teknik, mendasarkan pada ketersediaan data kuantitatif 

dan kualitatif, dan pemberdayaan semua komponen sekolah untuk secara 

berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi sekolah guna 

memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat.  

Peningkatan mutu pendidikan juga dapat dilakukan dengan keterlibatan dan 

pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dapat menjalankan berbagai peran dalam 
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penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan baik melalui peran 

perorangan,kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, maupun organisasi 

kemasyarakatan. Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana dan 

pengguna hasil pendidikan. Masyarakat juga memiliki peran dalam peningkatan 

mutu pendidikan, yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan monitoringprogram 

pendidikan melalui dewan sekolah dan komite sekolah. 

Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam menunjang mutu 

pendidikan merupakan salah satu konsekuensi dari penerapan era otonomi 

pemerintahan secara umum dan adanya otonomi dalam pendidikan secara 

khusus.Konsekuensi tersebut membawa impilkasi terhadap penyelenggaraan 

pendidikan pada yang perlu melibatkan peran serta dari unsur 

masyarakat.Implementasi dari pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang pendidikan 

tersebut telah melahirkan manajemen berbasis sekolah (MBS) atau school-based 

management (SBM). Salah satu karakteristik manajemen berbasis sekolah tidak lain 

adalah pelibatan peran serta orangtua dan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, 

program, dan kegiatan sekolah. 

Keberadaan dan peran dari Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan pada saat ini memang belum optimal.Upaya dalam 

pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan perlu terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan 

Dasar dan Menengah melalui berbagai program dan kegiatan. Upaya peningkatan 

mutu dan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak lain bertujuan untuk 

memberdayakan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. 
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Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta 

masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan 

pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan 

sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah (Kepmendiknas nomor: 

044/U/2002).Keberadaan komite sekolah dapat dijadikan sebagai sebuah lembaga 

yang mewadahi peran serta dan keterlibatan dari unsur masyarakat dalam rangka 

meningkatkan kualitas pendidikan, pemerataan pendidikandan efisiensi pengelolaan 

pendidikan dalam lingkup satuan pendidikan.  

Komite sekolah dalam pengelolaannya bersifat mandiri, tidak mempunyai 

hubungan struktur komando dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. 

Pembentukan komite sekolah pada satuan pendidikan merupakan pelaksanaan dari 

desentralisasi pelaksanaan pendidikan yang menjadikan pelaksanaan pendidikan 

bukan hanya tugas pemerintah dan sekolah, tetapi juga melibatkan peran serta 

masyarakat dan keterlibatan lingkungan sekolahmaupun stakeholder serta dunia 

usaha/dunia industri.   

Keberadaan komite sekolah sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 dibentuk dalam rangka untuk mewadahi 

aspirasi masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, dan menciptakan suasana 

demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan itu merupakan 

konsekuensi dari upaya meletakkan landasan yang kuat bagi terselenggaranya 

pendidikan yang lebih demokratis, transparan, dan efisien dengan pelibatan 

partisipasi masyarakat. Peran komite sekolah mengarah pada empat peran utama 

komite sekolah, yaitu sebagai: (1) Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam 
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penentuan dan pelaksanaan  kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; (2) 

Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran,  maupun 

tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (3) Pengontrol 

(controlling agency) dalam rangka transparansi danakuntabilitas penyelenggaraan 

dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; (4) Mediator antara pemerintah 

(executive) dengan masyarakat di satuan  pendidikan. 

Berdasarkan hal tersebut, untuk melihat lebih jauh bagaimanakah peran 

Komite Sekolah dalam menunjang mutu pendidikan, maka dalam penelitian ini akan 

diteliti mengenai bagaimana “PEMBERDAYAAN KOMITE SEKOLAH DI SD 

NEGERI SIBELA TIMUR JEBRES SURAKARTA“. 

 

B. Fokus  Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas,  maka fokus dalam penelitian ini 

adalah ”Bagaimana Pemberdayaan Komite Sekolah di SD Negeri Sibela Timur 

Jebres Surakarta”. Fokus tersebut dijabarkan menjadi tiga subfokus yaitu: 

1. Bagaimana perencanaan program kerja komite sekolah di SD Negeri Sibela 

Timur Jebres Surakarta? 

2. Bagaimana pelaksanaan program kerja komite sekolah di SD Negeri Sibela 

Timur Jebres Surakarta? 

3. Bagaimana evaluasi program kerja komite sekolah di SD Negeri Sibela Timur 

Jebres Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, memahami, 

dan memaknai hal-hal yang paling mendasar mengenai pengelolaan program kerja 

Komite Sekolah di SD Negeri Sibela Timur Jebres Surakarta.  

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagia berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan program kerja komite sekolah di SD Negeri 

Sibela Timur Jebres Surakarta. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program kerja komite sekolah di SD Negeri 

Sibela Timur Jebres Surakarta. 

3. Untuk mendeskripsikan evaluasi program kerja komite sekolah di SD Negeri 

Sibela Timur Jebres Surakarta. 

 

D. Manfaat  Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk pengelolaan program 

kerja Komite Sekolah di SD Negeri Sibela Timur Jebres Surakarta baik secara 

teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: a) 

sebagai tambahan bahan kajian, khususnya dalam peningkatan Pemberdayaan 

Komite Sekolah di SD Negeri Sibela Timur Jebres Surakarta, b) memberikan 

sumbangan wawasan bagi penelitian selanjutnya pada Program Pascasarjana 

Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, c) bagi 

penulis, penelitian ini bermanfaat dalam menerapkan teori serta mendapat 
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gambaran dan pengalaman praktis dalam penelitian mengenai Pemberdayaan 

Komite Sekolah di SD Negeri Sibela Timur Jebres Surakarta. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan: a) sumbangan 

sebagai model dalam mengimplementasikan pengelolaan program kerja Komite 

Sekolah di SD Negeri Sibela Timur Jebres Surakarta, b) gambaran bagi Komite 

Sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di SD 

Negeri Sibela Timur Jebres Surakarta. 

 

 

 

 

  

 


