
 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 
Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dan 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 berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha 

pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pengembangan dan 

perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, 

pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga 

kependidikan lainnya. Tetapi kenyataan belum cukup dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan. 

 
Pendidikan tidak hanya tanggung jawab pemerintah akan tetapi juga tanggung 

jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat. Tanggung jawab 

orang tua dan masyarakat dalam bidang pendidikan direalisasikan dalam suatu 

wadah komite sekolah. Komite sekolah sebagai badan mandiri yang 

beranggotakan orang tua atau wali murid, komunitas sekolah serta tokoh 

masyarakat yang peduli terhadap pendidikan memiliki peran penting dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, organisasi komite sekolah 

memiliki tanggung jawab sebagai pelopor terciptanya pendidikan yang bermutu 

dalam satuan pendidikan. 



 

 

 

Salah satu tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah meningkatkan tanggung 

jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan 

pendidikan.  Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam 

mewujudkan  program kerja sekolah, bukan hanya sekedar memberikan bantuan 

berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran 

atau ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah. 

 

Dewan pendidikan atau organisasi Komite Sekolah yang mewadahi peran serta 

masyarakat dalam rangka mendukung program sekolah, pemerataan, serta 

efesiensi pengelolaan pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun 

jalur pendidikan luar sekolah memiliki peran serta yang sangat dibutuhkan dalam 

bidang pendidikan. 

 
Mengacu pada peranan Komite Sekolah terhadap penyelesaian program kerja 

sekolah, sudah tentu memerlukan dana.  Dana dapat diperoleh melalui iuran 

anggota sesuai kemampuan, sumbangan sukarela yang tidak mengikat, usaha lain 

yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan pembentukan Komite 

Sekolah. Sedangkan Fungsi Komite Sekolah adalah : 

1. Mendorong tumbuhnya komitmen dan perhatian masyarakat, terhadap 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. 

2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat, pemerintah dan DPRD yang 

berkenaan dengan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. 

3. Menampung dan menganalisis ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan 

pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. 



 

 

4. Memberikan masukan dan pertimbangan serta rekomendasi kepada 

pemerintah daerah/DPRD mengenai : 

a. Kebijakan dan program pendidikan 

b. Kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan. 

c. Kriteria tenaga kependidikan khususnya Guru/Tutor dan Kepala 

Satuan Pendidikan. 

d. Kriteria fasilitas Pendidikan. 

e. Hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan mendorong orang tua dan 

masyarakat berpartisipasi dalam bidang pendidikan guna mendukung 

peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. 

5. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan 

dan keluaran pendidikan. 

6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan 

penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan. 

7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, 

penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan disatuan pendidikan 

(Kepmendiknas nomor: 044/U/2002). 

 
Fungsi-fungsi komite tersebut akan terlaksana dengan baik apabila mendapat 

dukungan dari orang tua atau wali murid, masyarakat, dan pemerintah. Selain 

dukungan, partisipasi dari orang tua atau wali murid, dan masyarakat tentu sangat 

dibutuhkan untuk menunjang fungsi komite sekolah dapat terlaksana dengan baik. 

Persoalan di lapangan sekarang ini, orang tua atau wali murid kurang memahami 

secara mendalam fungsi komite sekolah disetiap satuan pendidikan. Mereka 



 

 

beranggapan bahwa komite sekolah hanyalah badan yang bertugas sebagai 

pengumpul dana bantuan untuk pendidikan saja. Pada dasarnya keberadaan 

komite sekolah sangatlah penting, yaitu sebagai sarana bagi masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam pelaksanaan program kerja sekolah. 

 

Selain memiliki fungsi diatas, komite sekolah juga memiliki peran dalam 

pelaksanaan pendidikan disatuan pendidikan. Berdasarkan keputusan Mendiknas 

No. 044/U/2000, komite sekolah berperan sebagai berikut : 

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam pelaksanaan kebijakan 

pendidikan disatuan pendidikan. 

2. Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, 

maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan. 

3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas 

penyelenggaraan dan keluaran pendidikan disatuan pendidikan. 

4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan dengan masyarakat disatuan 

pendidikan. 

 
Peran-peran komite dapat terlaksana karena adanya otonomi dalam pengelolaan 

pendidikan yang berpotensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para 

personil, menawarkan partisipasi langsung pihak-pihak terkait, dan meningkatkan 

pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan melalui komite 

sekolah. apabila peranannya dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik, 

diharapkan komite sekolah lebih dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan 

program kerja sekolah disetiap satuan pendidikan. 

 



 

 

Persoalan dilapangan saat ini, kehadiran komite sekolah hanyalah sebagai 

formalitas semata, dan pihak orang tua atau wali murid tidak mengetahui secara 

mendalam fungsi dan peran komite sekolah disetiap satuan pendidikan. 

Pemahaman masyarakat tentang peranan komite sekolah merupakan salah satu 

pendukung terlaksananya peranan komite sekolah dalam mewujudkan program 

kerja sekolah disetiap satuan pendidikan. Di samping itu, dukungan dari 

pemerintah juga berperan dalam terlaksananya peran komite sekolah secara 

optimal. 

 
Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 053/U/2001, 

setiap lembaga penyelenggara pendidikan dituntut untuk senantiasa melaksanakan 

manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.  Hal ini dijalankan dengan tetap 

berorientasi pada visi, misi, dan target peningkatan mutu secara berkelanjutan. 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah upaya serius yang rumit untuk 

memunculkan berbagai masalah kebijakan dan melibatkan banyak pihak yang 

berwenang dalam mengambil keputusan yang diambil.  Oleh sebab itu, semua 

pihak yang terlibat perlu memahami benar pengertian Manajemen Berbasis 

Sekolah, manfaat, masalah-masalah, dalam penerapannya, dan yang terpenting 

adalah pengaruhnya terhadap penyelesaian program pendidikan. 

 
Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti di SMA Negeri 

14 Bandar Lampung, menunjukan bahwa sekolah tersebut telah terbentuk komite 

sekolah. Organisasi tersebut telah berpartisipasi dalam bidang pendidikan dengan 

mengorganisir bantuan dana penyelenggaraan pendidikan. 

 



 

 

Berikut ini peneliti menyajikan data mengenai program kerja sekolah tersebut. 

Tabel 1. Data Program Kerja SMA Negeri 14 Bandar Lampung 

 

No Program Kerja 
Tahun Pelajaran 

2008/2009 2009/2010 

1 Dana Penunjang Pendidikan Telah Terlaksana Telah Terlaksana 

2 
Dana Penunjang Kesejahteraan 
Guru dan Pegawai 

Administrasi 

Telah Terlaksana Telah Terlaksana 

3 
Dana Penunjang Pengadaan, 
Pemeliharaan Sarana dan 

Prasarana 

Telah  
dilaksanakan 
namun belum 

sepenuhnya 

Telah dilaksanakan 
namun belum 

sepenuhnya 

4 Kas Komite Telah Terlaksana Telah Terlaksana 

5 
Pembangunan 1 unit Lab. 

Fisika 
Belum Terlaksana 

Telah terlaksana 
namun belum 

selesai 

6 Pembangunan 1 unit kelas baru Belum Ada Telah Terlaksana 

7 
Kegiatan Sekolah Rintisan 
Sekolah Berstandar Nasional 

Belum Ada 
Telah Terlaksana 
namun belum 

selesai 

Sumber : Dokumentasi SMA Negeri 14 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2008/2009 dan 2009/2010 

 
Dari tabel diatas menunjukan peran komite sekolah dalam pelaksanaan program 

kerja sekolah belum maksimal, hal itu dapat dilihat ada beberapa program kerja 

sekolah yang belum terselesaikan. Untuk itu, upaya dari warga sekolah  dan  peran 

komite sekolah dalam pelaksanaan program kerja di SMA Negeri 14 sangatlah 

penting. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik dan ingin lebih mengetahui 

“Bagaimanakah Peranan Komite Sekolah dalam Pelaksanaan Program Kerja 

Sekolah di SMA Negeri 14 Bandar Lampung”. 

 

 

B. Identifikasi Masalah 



 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Peranan komite sekolah dalam pelaksanaan program kerja sekolah. 

2. Hambatan dalam pelaksanaan Program Kerja Sekolah. 

3. Faktor pendukung pelaksanaan Program Kerja Sekolah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penelitian ini membatasi masalah pada 

“Peranan Komite Sekolah dalam Pelaksanaan Program Kerja Sekolah di SMA 

Negeri 14 Bandar Lampung”. 

 
D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, masalah penelitian dirumuskan: 

Bagaimanakah peranan Komite Sekolah dalam pelaksanaan program kerja 

sekolah di SMA Negeri 14 Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peranan-peranan Komite Sekolah dalam pelaksanaan program kerja sekolah di 

SMA Negeri 14 Bandar Lampung. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Kegunaan penelitian ini secara teoritis dapat memperkaya konsep-konsep 

ilmu pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan (PKn) yang 

termasuk kajian pendidikan karena berkaitan dengan hak warganegara 



 

 

khusunya orang tua dalam mendukung pelaksanaan program kerja sekolah 

yang baik, untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. 

 
b. Secara Praktis 

1. Secara praktis penelitian ini berguna untuk referensi oleh komite 

sekolah dalam pelaksanaan program kerja sekolah yang baik. 

2. Mendorong peran serta masyarakat berpartisipasi aktif dalam upaya 

pelaksanaan program kerja sekolah. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

a. Ruang Lingkup Ilmu 

Penelitian ini termasuk kedalam ruang lingkup pendidikan, khususnya 

Pendidikan Kewarganegaraan yang termasuk dalam penanaman nilai-nilai 

kebersamaan dan hak warganegara mengemukakan pendapat serta untuk 

mengembangkan dan melaksanakan tugas kependidikan khususnya 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). 

 

b. Ruang Lingkup Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah peranan komite sekolah dalam pelaksanaan 

program kerja sekolah di SMA Negeri 14 Bandar Lampung. 

 
c. Ruang Lingkup subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah pengurus komite sekolah di SMA Negeri 14 

Bandar Lampung. 

 
d. Ruang Lingkup Tempat 



 

 

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 14 Bandar Lampung. 

 
e. Ruang Lingkup Waktu 

Pelaksanaan penelitian ini adalah sejak dikeluarkan surat izin penelitian 

oleh Dekan FKIP Universitas Lampung pada tanggal 13 Mei 2011 sampai 

dengan 28 Mei 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


