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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu dari banyaknya permasalahan pendidikan yang dihadapi 

oleh pendidikan Indonesia ialah rendahnya mutu pendidikan. Terdapat tiga 

faktor yang menyebabkan permasalahan ini yakni kebijakan dan 

penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education 

function yang tidak dilaksanakan secara konsekuen, penyelenggaraan 

pendidikan nasional dilakukan secara birokratiksentralistik. Serta peran serta 

warga sekolah khususnya guru dan peran serta masyarakat khususnya orang 

tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. 

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, tentu saja perlu dilakukan 

upaya-upaya perbaikan, salah satunya adalah melakukan reorientasi 

penyelenggaraan pendidikan, yaitu dari manajemen peningkatan mutu 

berbasis pusat menuju manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. 

Manajeman Berbasis Sekolah (MBS) adalah model manajemen 

sekolah dengan memberi wewenang yang lebih besar pada tingkat sekolah 

guna melakukan pengelolaannya sendiri secara langsung terhadap sekolahnya 

(Nurkolis, 2005: 11). Pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 49 ayat 1 menyebutkan 

manajemen satuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah 

melaksanakan penerapan MBS yang ditunjukkan dengan kemandirian, 
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partisipasi, kemitraan, akuntabilitas, dan keterbukaan”. MBS memberikan 

wewenang terhadap sekolah guna pengambilan berbagai kebijakan 

operasional sekolah yang dilaksanakan secara partisipatif dengan 

mengikutsertakan stake holder, yaitu siswa, guru, komite sekolah, dan tokoh-

tokoh masyarakat. Usaha penyelenggaraan pendidikan di SDN Sabranglor 

No. 78 untuk mencapai prestasi sekolah berusaha untuk melibatkan peran 

orang tua dan stakeholders.  

Bentuk peningkatan kualitas pendidikan, utamanya dalam meraih 

prestasi hasil ujian nasional sebagai peringkat pertama di Kecamatan Jebres 

selama tiga tahun terakhir serta masuk dalam peringkat sepuluh besar hasil 

ujian nasional di Kota Surakarta, membuktikan bahwa kondisi geografis 

sekolah tidak mempengaruhi upaya sekolah dalam mencapai prestasi. Letak 

geografis sekolah SDN Sabranglor No. 78 terletak di pinggiran Kelurahan 

Mojosongo yang berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar. Dengan kondisi 

ini maka dapat dipastikan bahwa input atau siswa yang masuk di SDN 

Sabranglor No. 78 sebagian besar berasal dari keluarga prasejahtera. Ini 

dibuktikan dengan adanya sekolah gratis. Siswa yang masuk di SDN 

Sabranglor No. 78 tidak dipungut biaya apapun karena setiap siswa mendapat 

fasilitas peralatan sekolah secara gratis dan buku-buku pelajaran sudah 

disiapkan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kecamatan Jebres.  

Bantuan alat-alat tulis pendidikan diberikan kepada siswa pada setiap 

awal tahun pelajaran sehingga orang tua siswa sangat terbantu dengan 

fasilitas ini. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
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Nasional dalam Pasal 56 ayat 1 menyebutkan orang tua memiliki peran dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yaitu perencanaan, pengawasan, 

dan evaluasi program pendidikan lewat dewan pendidikan dan komite 

sekolah. Dewan pendidikan dan komite sekolah tersebut dibentuk guna 

peningkatan partisipasi aktif masyarakat pada pendidikan. Dewan pendidikan 

dibentuk pada tiap-tiap kabupaten atau kota, sementara komite sekolah 

dibentuk di tiap-tiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan. 

Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite 

sekolah memaparkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan akan semakin menunjukkan peningkatan.  

Dewan pendidikan dan komite sekolah diharapkan bisa menyalurkan 

aspirasi orang tua siswa dengan baik. Lewat lembaga itulah, peran orang tua 

siswa akan smakin central dalam pendidikan. Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 044/U/2002 menjelaskan komite sekolah merupakan badan 

mandiri yang adalah wadah peran serta orang tua siswa guna peningkatan 

kualitas, pemerataan, dan efisiensi manajemen pendidikan pada satuan 

pendidikan. Komite sekolah yang dibentuk di tiap-tiap sekolah adalah 

lembaga strategis dan penting sekali dalam menyelenggarakan pendidikan di 

tingkat sekolah.  

Berdasarkan uraian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa komite 

sekolah merupakan sebuah lembaga mandiri yang dibentuk guna memberikan 

wadah peran serta orang tua siswa pada setiap satuan pendidikan guna 

peningkatan mutu pendidikan. Komite sekolah diharapkan bisa memberikan 
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peningkatan peran orang tua siswa dalam penyelenggaraan sekolah, dengan 

demikian muncul rasa saling bertanggung jawab dan saling memiliki dalam 

memajukan sekolah. Komite sekolah perlu berlandaskan pada partisipasi 

orang tua siswa dalam peningkatan mutu pelayanan dan hasil pendidikan di 

sekolah. Pembentukan komite sekolah perlu memberikan perhatian 

pembagian peran sesuai dengan posisi dan otonomi yang ada. Komite sekolah 

adalah lembaga yang penting sekali bagi kelangsungan sekolah.  

Keprihatinan yang terjadi adalah sekolah-sekolah masih menggunakan 

pola lama dalam mengakomodasi peran serta orang tua. Akibatnya potensi 

yang ada pada orang tua tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Orang tua 

pun seakan tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekolah. Orang tua 

menyerahkan sepenuhnya pendidikan anaknya kepada sekolah. Itulah 

sebabnya sekolah-sekolah semakin jauh dari harapan anak didik, orang tua 

dan masyarakat atau dengan kata lain sekolah-sekolah kurang responsif 

terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat. 

Masalah lain yang timbul yaitu komite sekolah belum bisa 

melaksanakan perannya secara baik, kehadiran dari komite sekolah dilihat 

sebagai badan legalitas atau stempel yang memberikan pengesahan berbagai 

pungutan dana oleh pihak sekolah. Selain itu, para stakeholder yang terkait 

dengan pendidikan kurang dapat memahami mengenai peran dan fungsi 

komite sekolah yang dianggap sama saja dengan badan pembantu 

penyelenggara pendidikan (BP3). Hal tersebut mengindikasikan sosialisasi 

terhadap keberadaan komite sekolah belum dapat dilaksanakan secara baik. 
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Hasil kajian yang dilakukan oleh Hidayat (2010: 139-140) memaparkan peran 

komite sekolah yang terlemah sebagai badan pengontrol dan tertinggi sebagai 

badan pertimbangan.  

Armansyah (2009: 83) dalam penelitiannya menunjukkan dimana 

komite sekolah saat melaksanakan peran utamanya hanya sebagai pengawas 

dan pemberi pertimbangan, sementara perannya sebagai pendukung dan 

mediator belum dapat dilaksanakan secara penuh. Komite sekolah belum aktif 

terlibat pada pembelajaran dan program-program di sekolah. Melihat kondisi 

dan keprihatinan terhadap mutu pendidikan dengan tidak optimalnya peran 

orang tua siswa (yang diwadahi oleh komite sekolah), maka diperlukan 

bermacam-macam strategi guna melaksanakan pemberdayaan orang tua. 

Sehingga pada penelitian ini memfokuskan diri pada pemberdayaan peran 

orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan di SDN Sabranglor No. 

78 Jebres, Surakarta. Sekolah ini dipilih menjadi subjek penelitian 

dikarenakan meskipun berada di pinggiran pelosok utara Kelurahan 

Mojosongo, Surakarta dan berbatasan langsung dengan Kabupaten 

Karanganyar, sekolah ini amat berprestasi.  

SDN Sabranglor No. 78 merupakan sekolah Adiwiyata tingkat Kota 

Surakarta dan tingkat Provinsi Jawa Tengah. Penelitian mengenai peran orang 

tua dalam wadah komite sekolah perlu dilaksanakan guna mengetahui 

pelaksanaan pemberdayaan peran orang tua siswa sebagai badan pendukung, 

badan pertimbangan, badan penghubung, dan badan pengontrol, yang berjalan 

di SDN Sabranglor No. 78 dengan demikian bisa menjadi informasi yang 
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berguna sekali dalam perencanaan program pemberdayaan dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan lewat komite sekolah dan menjadi contoh 

kepada sekolah lain meskipun berada di pinggiran namun dapat menjadi 

sekolah yang berprestasi. 

Ada beberapa sekolah yang mempunyai program yang sangat baik 

yang bersifat timbal balik antara orang tua dan sekolah diantaranya sekolah 

membuat sebuah program yang menghasilkan sebuah peningkatan peran serta 

orang tua terhadap sekolah, program ini dimiliki SDN Sabranglor No. 78. 

Sekolah ini menjadikan lembaganya sebagai lembaga pendidikan milik 

masyarakat, lembaga yang secara langsung melibatkan orang tua di dalam 

sistem sekolah. Tidak hanya memberikan pendidikan kepada anak didik, 

tetapi juga secara tidak langsung merubah pola pikir orang tua menjadi lebih 

baik untuk keluarga dan lingkungannya. Sekolah ini aktif dalam 

memberdayakan orang tua siswa dalam wadah paguyuban orang tua atau 

komite sekolah untuk ikut serta dalam mendukung pelaksanaan program 

pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran. Setiap satu bulan sekali, 

paguyuban di sekolah ini pertemuan rutin untuk konsultasi kemajuan belajar 

putra-putrinya yang dilaksanakan per kelas. Paguyuban ini juga melakukan 

kegiatan-kegiatan yang secara tidak langsung ikut mendukung mutu 

pembelajaran di sekolah, salah satunya adalah membuat kebun sayur dan 

bunga yang ada di pekarangan sekolah yang nantinya dapat digunakan oleh 

anak mereka dalam pembelajaran, misalnya mata pelajaran IPA. Dengan 

adanya pemberdayaan orang tua tersebut, diharapkan program dan mutu dan 

serta mutu pendidikan di sekolah dapat tercapai dengan baik. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana peran orang tua siswa dalam mendukung pelaksanaan program 

pembelajaran di SDN Sabranglor No. 78 Jebres, Surakarta? 

2. Bagaimana model pemberdayaan orang tua siswa untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran di SDN Sabranglor No. 78 Jebres, Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini dapat 

ditentukan sebagai berikut:  

1. Mendeskripsikan peran orang tua siswa dalam mendukung pelaksanaan 

program pembelajaran di SDN Sabranglor No. 78 Jebres, Surakarta. 

2. mendeskripsikan model pemberdayaan orang tua siswa dalam rangka 

peningkatan mutu pembelajaran di SDN Sabranglor No. 78 Jebres, 

Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran pemberdayaan orang tua siswa dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran di SD.  
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2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut : 

a. Bagi kepala sekolah, untuk memberi masukan kepada kepala sekolah 

dan perlunya pemberdayaan orang tua siswa dalam penyelenggaraan 

pembelajaran di sekolah. 

b. Bagi komite sekolah, agar dapat menggunakan hasil penelitian ini 

sebagai acuan untuk melaksanakan tugas dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolahnya. 

c. Bagi guru sebagai pelaksana program, agar menjadi acuan model 

pemberdayaan orang tua siswa dalam rangka peningkatan mutu 

pembelajaran di sekolahnya. 

 


