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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan bagian penting dalam pembangunan sebuah negara 

dan ikut menentukan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pendidikan juga 

merupakan investasi dalam mengembangkan Sumber Daya manusia ( SDM ) 

dalam meningkatkan skill untuk mengatasi problem kehidupan yang semakin 

kompleks dewasa ini. Dalam konteks inilah pendidikan diperlukan dan dipandang 

sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat yang ingin maju, demikian juga dengan 

masyarakat Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dengan jumlah 

penduduk yang banyak. 

Undang undang Dasar 1945 alinea ke- 4 telah telah mengamanatkan bahwa 

tujuan negara antara lain adalah untuk  mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan 

dengan hal tersebut,pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas 

maupun kuantitas pendidikan,terutama pendidikan dasar. Hal ini sangat vital, 

karena stelah melewati berbagai macam krisis tetapi nasib bangsa Indonesia 

terutama kaum miskin tidak semakin terpuruk. 

Untuk kepentingan tersebut, pemerintah telah melincurkan berbagai 

program untuk meningkatkan kualita pendidikan yang didukung oleh badan-badan 

internasional seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia ( ADB ) dan 

UNICEF, pemerintah memberikan dukungan beasiswa, bantuan Operasional 

Sekolah ( BOS ), dan Kartu Indonesia Pintar. 

Kebijakan yang seragam dari pemerintah pusat, dirasakan kurang tepat 

sasaran karena ketidaksesuaian antara kebijakan dari pemerintah pusat dan 

kebutuhan masing-masing daerah. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki 

wilayah yang sangat luas dan kedaan sosial ekonomi yang ber-bhineka. Dengan 

kondisi yang seperti itu, masalah-masalah akan banayak muncul dan mendorong 

pemerintah untuk lebih memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk 

menyelenggarakan pendidikan, terutama pendidikan dasar.  

Berbagai program yang telah dilaksanakan tentunya memberikan harapan 

yang besar terhadap kelangsungan dan peningkatan kualitas maupun kuantitas 
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pendidikan di tanah air. Pemerintah pusat selaku pemangku kebijakan berusaha 

memberikan yang terbaik bagi pendidikan anak negeri di seluruh nusantara. Akan 

tetapi, pendidikan yang dikelola secara sentralistik dianggap terlalu kaku. Hal ini 

disebabkan karena dari aspek karakter , geografis, sosial dan ekonomi masyarakat 

Indonesia yang berbeda beda. Kebijakan dari pemerintah pusat mungkin cocok 

diterapkan di suatu daerah, tetapi belum tentu cocok bagi daerah lainya karena 

masyarakat Indonesia yang ber-bhineka. 

Dengan kondisi yang seperti itu, program program yang dicanangkan 

pemerintah pada akhirnya tidak banyak memberikan dampak positif bagi bagi 

pendidikan, partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan menurun. 

Dapat disinyalir bahwa menurunya kualitas pendidikan dikarenakan ada sesuatu 

yang salah pada pengelolaan atau manajemen pendidikan. Berkaitan dengan hal 

tersebut, muncullah ide kearah pengelolaan pendidikan yang memberi keleluasaan 

kepada sekolah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijaksanaan secara 

luas dan mandiri. Dalam perjalanannya, pemikiran seperti ini disebut Manajemen 

Berbasis Sekolah ( MBS ) atau School Based Management ( SBM ). 

Manajemen Berbasis Sekolah pada awalnya diperkenalkan oleh negara – 

negara maju seperti : Australia, Selandia Baru, Inggris dan Kanada pada awal 

tahun 80-an. Di Asia Tanggara, sistem ini dipelopori oleh Hongkong pada tahun 

90-an. Kemudian diikuti oleh Thailand dan Malaysia.  

Manajemen Berbasis Sekolah sebagai model pengelolaan yang memberikan 

otonomi ( kewenangan dn tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah ) 

memberikan fleksibilitas kepada sekolah, mendorong pertisipasi langsung dari 

warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 

kebijakan pendidikan nasional dan perundang-undangan yang berlaku ( Rohiat, 

2008:47) 

Myer dan Stonehill ( 1993 ) berpandangan bahwa Manajemen Berbasis 

Sekolah merupakan suatu strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui 

pengalihan otoritas pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke pemerintah 

daerah, kemudian ke masing-masing sekolah sehingga Kepala Sekolah, guru, 

peserta didik dan orang tua peserta didik mempunyai kontrol dan tanggung jawab 

yang lebih besar terhadap proses pendidikan . 
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Berkaitan dengan hal  ini  muncul ide    ke arah  pengelolaan pendidikan  

yang  memberi  keleluasaan  kepada  sekolah  untuk  mengatur  dan melaksanakan 

berbagai kebijakan secara luas.  Pemikiran ini dalam perjalanannya disebut 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Manajemen Berbasis Sekolah merupakan 

konsep yang menawarkan suatu konsep otonomi kepada sekolah untuk 

menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu , efisiensi dan 

pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat 

setempat serta menjalin kerjasama erat antara sekolah, masyarakat, dan 

pemerintah ( Mulyasa 2003 : 11 ) 

Pemberian otonomi pendidikan yang luas kepada sekolah merupakan bentuk 

komitmen kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul dalam 

masyarakat serta upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pemberian 

wewenang ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah 

agar dapat menampung seluruh kebutuhan sekaligus memberdayakan berbagai 

komponen masyarakat secara efektif guna mendukung kemajuan mutu dan system 

yang ada di sekolah. Dalam kerangka inilah, MBS muncul sebagai paradigma 

baru manajemen pendidikan yang ditawarakan. 

Education in Indonesia : From Crisis to Recoveryy ( Depdikbud, dalam 

Mulyasa 2003 :12 ), IMF merekomendasikan perlunya diberikan otonomi yang 

lebih besar kepada sekolah disertai dengan manjemen sekolah yang bertanggung 

jawab. Otonomi yang lebih besar harus diberikan kepada Kepala Sekolah dalam 

memanfaatkan sumber daya dan pengembangan strategi berbasis sekolah sesuai 

dengan kondisi dan kearifan lokal setempat. Pemberian otonomi yang luas ini 

harus diikuti pemilihan Kepala Sekolah yang kompeten, memiliki skill yang 

diperlukan untuk mengelola sekolah berbasis otonom. Pemberian penghargaan 

kepada kepala sekolah yang baik, dan merotasi kepala sekolah yang kurang baik 

diharapkan dapat mendorong Kepala Sekolah memahami aspek-aspek diluar 

peranan administrative mereka, termasuk pentinganya aspek kepemimpinan dalam 

otonomi pendidikan. 

Ada tiga aspek kemampuan dasar yang harus dimiliki Kepala Sekolah 

selaku penyelenggara sebuah lembaga pendidikan. Pertama, kemampuan 

manajerial dalam kaitanya dengan chief officer. Kedua, sense of business. Yaitu 
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kemampuan mencari sumber dana yang ada untuk menjamin tetap terlaksananya 

operasional pendidikan. Ketiga, sense of educated, hal ini jelas sangat diperlukan 

karena posisinya adalah sebagai pendidik ( Mulyasa, 2003 : 12 ) 

Senada dengan hal tersebut, Depdikbud mengemukakan bahwa manajemen 

berbasis sekolah merupakan suatu penawaran bagi sekolah untuk menyediakan 

pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Otonomi dalam 

pengelolaan pendidikan merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan 

kinerja para staf, menawarkan pertisipasi langsung kepada kelompok-kelompok 

terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Dalam 

pelaksanaan otonomi sekolah,diyakini bahwa untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan sedapat mungkin keputusan seharusnya dibuat oleh mereka yang 

berada pada garda depan, yang bertanggung jawab secara langsung terhadap 

pelaksanaan kebijakan, dan yang terkena akibat-akibat dari kebijakan tersebut, 

yaitu guru dan kepala sekolah. 

Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar, di 

samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan 

masyarakatjuga dapat ditujukan sebagai sarana peningkatan efisiensi, mutu, dan 

pemerataan pendidikan. Penekanan aspek-aspek tersebut dapat berubah dari waktu 

ke waktu sesuai dengan tuntutan jaman dan permasalahan yang dihadapi 

pemerintah. 

Dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolan sekolah, pemerintah akan 

terbantu baik dalam control maupun dalam pembiayaan sehingga pemerintah 

dapat lebih berkonsentrasi kepada masyarakat kurang mampu yang semakin 

bertambah jumlahnya. Selain itu, berkurangnya hierarki irokrasi dalam prinsip 

desentralisasi juga mendukung efisiensi tersebut. Keterlibatan kepala sekolah dan 

guru dalam pengambilan keputusan juga mendorong rasa kepemilikan yang lebih 

tinggi terhadap sekolahnya yang pada akhirnya  mendorong mereka untuk 

menggunakan sumber daya yang ada secara efisien untuk mencapai hasil yang 

optimal ( BPPN dalam Mulyasa 2003 :13 ). 

Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah menuntut dukungan tenaga kerja 

yeng terampil dan berkualitas agar dapat memacu motivasi kerja yang lebih 

produktif dan pemberdayaan otoritas local, serta efisiensi sistem dan dan 
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mengurangi bahkan menghilangkan birokrasi yang berbelit dan tumpang tindih. 

Keberhasilan MBS dapat di dilihat di Meksiko, salah satu faktornya dikarenakan 

pemerintah pusat telah melakukan pelatihan bagi pelaksana pendidikan. Bahkan di 

Chile menunjukkan adnya penurunan anggaran pendidikan yang sangat besar ( 

Fiske, 1996:25 ) 

Dalam pada itu, sekolah dituntut mandiri dan kreatif dalam mengelola 

pendidikan dan pembelajaran di balik otonomi luas yang dimilikinya. Sekolah 

harus mampu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik yang bervariasi, keinginan 

staf yang beragam, kondisi lingkungan yang berbeda, harapan yang besar dari 

masyarakat, serta tuntutan dari dunia kerja untuk memperoleh lulusan yang 

produktif, potensial dan berkualitas. 

Kompleksnya permasalahan yang dihadapi sekolah-sekolah di Ondonesia 

dalam melaksanakan MBS, akan menjadi kendala dalam pelaksanaan otonomi 

pendidikan. Oleh karena itu perlu adanya penahapan pelaksanaan untuk 

menghindari terjadinya benturan-benturan antaraspek dan antarunit pelaksana. 

Untuk kepentingan tersebut, sedikitnya perlu dilakukan tiga tahapan, yaitu jangka 

pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ( Mulyasa, 2004: 14 ) 

Manajemen Berbasis Sekolah sangat erat kaitannya dengan UU No.22 tahun 

1999 tentang Pemerintah Daerah, serta UU No. 25 tahun 1999 tentang Otonomi 

Daerah. Dengan terbitnya Undang-Undang tersebut, terjadilah perubaan 

mekanisme pengambilan kebijakan, jika sebelumnya dilakukan oleh pemerintah 

pusat maka akan berubah dan dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Kebijakan 

tersebut juga merupakan paradigm baru yang memungkinkan pelaksanaan 

desentralisasi pendidikan untuk memperbaiki sistem sentralisasi yang dinilai 

terlalu kaku dan monoton. 

Desentralisasi pendidikan memberikan kewenangan kepada sekolah dan 

masyarakat lokal untuk mengelola pendidikan. Tentunya hal ini memberikan 

dampak yang positif dikarenakan akan terjalin kerja sama yang erat antara kepala 

sekolah, guru, warga sekolah dan masyarakat dalam upaya pemerataan, efektifitas, 

efisiensi dan peningkatan kualitas serta produktivitas. Kondisi seperti ini akan 

memberikan peran pengontrol dari pemerintah kepada masyarakat melaui dewan 

pendidikan atau komite sekolah. 
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Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no.75 tahun 

2016 keberadaan komite sekolah dibentuk dalam rangka untuk mewadahi aspirasi 

masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, dan menciptakan suasana 

demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu 

pendidikan. Peningkatan mutu ini juga perlu didukung oleh kemampuan 

manajerial kapala sekolah dan staf di dalam institusi sekolah.  

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No.75 

tahun 2016, Komite sekolah berkedudukan di sekolah, dan berfungsi untuk 

meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Dalam melaksanakan fungsinya, 

komite sekolah bertugas untuk 1. Memberi pertimbangan dalam penentuan dan 

pelaksanaan kebijakan pendidikan. 2. Menggalang dana dan sumber daya 

pendidikan lainya dari masyarakat. 3. Mengawasi pelayanan pendidikan di 

sekolah. 4. Menindak lanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari peserta didik, 

orang tua/wali dan masyarakat ( Anonim, 2016) 

Undang–undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 51 ayat 1 menyatakan bahwa” pengelolaan satuan Pendidikan Anak Usia 

Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dilaksanakan berdasarkan 

Standar Pelayanan Minimal dengan prinsip Manajemen Berbasis 

Sekolah.peraturan yang menjabarkan UU No. 20 tahun 2003 adalah 

Permendikbud No 75 Tahun 2016 ,yang mengartikan komite sekolah sebagai 

lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ wali peserta didik, komunitas 

sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. 

Selama ini komite sekolah merupakan lembaga yang populer, tetapi juga 

menjadi sesuatu yang menakutkan bagi sebagian orang tua. Pandangan seperti ini 

bukanlah tanpa alasan. Penyebabnya antara lain banyak komite sekolah yang 

menjelma menjadi lembaga justifikasi untuk memungut berbagai iuran atas nama 

kepentingan sekolah. Itu sebabnya kontribusi dari masyarakat terhadap aktivitas 

pendidikan sangat diperlukan.  

Tidak mungkin semua kebutuhan sekolah dapat dipenuhi melalui anggaran 

pemerintah. Ada keterbatasan jumlah dana dibandingkan dengan kebutuhan. Kita 

menyaksikan berbagai kebutuhan fasilitas minimal di banyak sekolah di negeri ini 

masih belum terpenuhi. Kehadiran komite sekolah dipersepsikan sebagai lembaga 
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untuk melegalisasi pungutan. Selain itu menjadi wadah perantara pungutan agar 

seolah-olah sekolah itu bersih, tidak terlibat sama sekali dalam soal pungutan 

yang dilakukan. Itu sebabnya ada kecenderungan di banyak daerah, ketua komite 

sekolah adalah sosok kuat di daerah tersebut. Sering kali pejabat komite sekolah 

berasal dari orang tua yang memiliki posisi kuat seperti pejabat daerah, aparat 

hukum atau politisi. Salah satu tujuannya agar aman dari jangkauan aparat hukum. 

Padahal, kenyataanya dana masyarakat untuk pendidikan itu diperlukan dan di sisi 

lain ada anggota masyarakat yang bersedia memberikan kontribusi. 

Kondisi ini menjadi salah satu penyebab dikeluarkanya Permendikbud no 75 

Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Salah satu tujuannya untuk meluruskan 

eksistensi komite sekolah. Ada dua alasan pentingnya meluruskan keberadaan 

komite sekolah. Pertama agar masyarakat memiliki wadah untuk ikut 

berkontribusi guna meningkatkan mutu pendidikan.Selain itu, permendikbud ini 

dapat menjadi payung hukum bagi Komite Sekolah.   

 

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini ingin mengangkat tentang 

kinerja Komite Sekolah dalam  implementasi Manajemen Berbasis Sekolah  di SD 

Negeri 5 Lebak, Kecamatan Grobogan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana kinerja komite sekolah dalam 

pelaksanaaan Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS ) di Sekolah Dasar Negeri 5 

Lebak, Kecamatan Grobogan, Jawa Tengah? Sedangkan subfokus penelitian ini 

antara lain :  

1. Bagaimanakah kinerja komite sekolah dalam implementasi MBS  bidang 

manajemen ? 

2. Bagaimanakah kinerja Komite Sekolah dalam implementasi MBS  bidang 

Kegiatan Belajar Mengajar ( KBM )  ? 

3. Bagaimanakah kinerja komite sekolah dalam implementasi MBS  bidang 

pemberdayaan masyarakat ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui secara jelas dan cermat terhadap upaya yang dilakukan 

oleh Sekolah dan Pengurus Komite Sekolah untuk mendukung implementasi 

Manajemen Berbasis sekolah ( MBS ) di SD Negeri 5 Lebak ,Kecamatan 

Grobogan. Yang kemudian dibagi kedalam subfokus tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan kinerja komite sekolah dalam implementasi MBS di 

bidang manajemen .   

2. Untuk mendeskripsikan kinerja Komite Sekolah dalam implementasi MBS di 

bidang Kegiatan Belajar Mengajar ( KBM )  . 

3. Untuk mendeskripsikan kinerja komite sekolah dalam implementasi MBS di 

bidang pemberdayaan masyarakat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan mendasarkan pada rumusan masalah yang dianalisa,maka hasil 

penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun 

secara praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Proses dan hasil penelitian ini dapat dijadikan pegembangan penelitian 

tentang peran dan fungsi keikutsertaan masyarakat, khususnya mengenai 

kinerja komite sekolah dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah. 

Bagi Komite Sekolah SD Negeri 5 Lebak, Kecamatan Grobogan 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan 

untuk kegiatan komite sekolah, selanjutnya agar bisa berperan lebih aktif 

dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah. 

 

2. Manfaat praktis  

a. Sebagai bahan masukan kepada komite sekolah untuk lebih 

memaksimalkan fungsinya dalam mendukung pelaksanaan program 

Manajemen Berbasis Sekolah 

b. Bahan masukan kepada Dewan Pendidikan dalam rangka pembinaan 

terhadap komite sekolah berkaitan dengan perannya sebagai lembaga 
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pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator kebijakan di 

satuan pendidikan. 

c. Bahan masukan kepada Kepala Sekolah dalam  rangka peningkatan mutu 

pendidikan di satuan pendidikan masing–masing. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


