
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Mutu  Pendidikan

Penyelenggaraan layanan belajar bagi peserta didik biasanya dikaji dalam 

konteks mutu pendidikan yang erat hubungannya dengan kajian kualitas 

manajemen dan sekolah efektif. Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga 

mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan 

memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, 

serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan

(Pasal 56, ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003)

Hal ini untuk menjadikan organisasi tetap bertahan dan terus 

melangsungkan kehidupannya, masalah mutu harus menjadi perhatian termasuk 

dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, masalah mutu dalam dunia pendidikan 

harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah dan 

masyarakat. Mengingat masih diperlukan upaya yang serius guna meningkatkan 

mutu pendidikan serta persaingan global dalam bidang pendidikan yang 

menunjukkan kecenderungan makin meningkat dengan baik. 

Merosotnya mutu pendidikan di Indonesia secara umum dan mutu 

pendidikan secara spesifik dilihat dari persepsi masyarakat luas dapat disebabkan 

oleh buruknya sistem pendidikan nasional dan rendahnya sumberdaya manusia. 
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Secara umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari 

barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan 

yang ditentukan atau yang tersirat (Rini, 2011:81). Mutu mengandung makna 

derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang 

maupun jasa, baik yang tangible (dapat dipegang) maupun yang intangible (tidak 

dapat dipegang) (Suryosubroto, 2010:210). 

Sesuatu yang bermutu merupakan bagian dari standar yang sangat tinggi 
yang tidak dapat diungguli. Produk yang bermutu adalah sesuatu yang 
dibuat dengan sempurna dan dengan biaya yang mahal. Produk tersebut 
dapat dinilai serta membuat puas dan bangga para pemiliknya. Mutu dalam 
pandangan ini digunakan untuk menyampaikan keunggulan status dan 
posisi, dan kepemilikan terhadap barang yang memiliki “mutu” akan 
membuat pemiliknya berbeda dari orang lain yang tidak mampu 
memilikinya (Sallis, 2006:52)  

Mutu berarti sesuatu yang dinilai dari tingkat keunggulan. Mutu dalam 

konsep yang absolut berarti harus high quality atau top quality. Mutu yang absolut 

ialah mutu yang idealismenya tinggi dan harus dipenuhi, berstandar tinggi, mahal, 

sangat mewah, dan jarang dimiliki orang. Misalnya rumah mewah, mobil mewah, 

perhiasan mewah, meubel mewah, perabot mewah.

Pengertian mutu dalam konteks pendidikan mengacu pada proses 

pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu melibatkan 

berbagai input seperti bahan ajar, metode pembelajaran, sarana sekolah, dukungan 

administrasi, dan sarana prasarana serta sumber daya lainnya untuk penciptaan 

suasana sekolah yang kondusif. Mutu dalam pendidikan untuk menjamin kualitas 

input, proses, produk/output, dan outcome sekolah sehingga dapat meningkatkan 

akuntabilitas sekolah. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap diproses.

Proses pendidikan yang bermutu apabila mampu menerapkan PAKEM yang 
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efektif. Output dinyatakan bermutu jika hasil belajar akademik dan non akademik 

peserta didik tinggi. Outcome dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap 

di dunia kerja, gaji wajar atau sesuai, dan semua pihak mengakui kehebatan 

lulusan dan merasa puas dengan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan. 

Mutu dalam konteks “hasil pendidikan” mengacu pada prestasi yang 
dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang 
dicapai atau hasil pendidikan (student achivement) dapat berupa hasil tes 
kemampuan akademis. Dapat pula prestasi di bidang lain, seperti prestasi 
di cabang olahraga, seni, keterampilan, dan lain-lain. Bahkan prestasi 
sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible), 
seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan 
sebagainya (Sowiyah, 2010:24).

Rendahnya mutu pendidikan menurut Deming secara umum disebabkan 
oleh beberapa sumber yang mencakup desain kurikulum yang lemah, 
bangunan yang tidak memenuhi syarat, lingkungan kerja yang buruk, 
sistem dan prosedur yang tidak sesuai, jadwal kerja yang serampangan, 
sumberdaya yang kurang, dan pengembangan staf yang tidak memadai. 
Sebab-sebab khusus masalah mutu bisa mencakup kurangnya motivasi, 
kegagalan komunikasi, atau masalah yang berkaitan dengan perlengkapan-
perlengkapan (Sallis, 2006:103).

Pandangan secara umum banyak faktor yang mempengaruhi mutu 

pendidikan, diantaranya faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas 

pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, 

khususnya dalam proses pembelajaran di kelas, di labratorium, dan lingkup 

belajar lainnya melalui fasilitas internet, aplikasi metode, strategi, dan pendekatan 

pendidikan yang mutakhir dan modern, metode evaluasi pendidikan yang tepat, 

biaya pendidikan yang cukup, manajemen pendidikan yang dilakukan  secara 

professional, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang professional. Standar 

nasional pendidikan yang tepat untuk seluruh kalangan penyelenggara pendidikan 

perlu ditetapkan sebagai acuan  norma dalam pendidikan.
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Pandangan masyarakat secara sempit atau khusus, faktor dominan yang 

berpengaruh dan berkontribusi besar terhadap mutu pendidikan adalah guru yang 

professional dan guru yang sejahtera. Oleh karena itu, guru harus secara 

professional melaksanakan tugasnya dalam proses pembelajaran, pembimbingan 

dan pelatihan terhadap peserta didik agar berkompeten.

Pelaku-pelaku dunia pendidikan menyadari keharusan mereka untuk 
meraih mutu tersebut dan menyampaikannya pada pelajar dan anak didik. 
Sesungguhnya, ada banyak sumber mutu dalam pendidikan, misalnya 
sarana gedung yang bagus, guru yang terkemuka, nilai moral yang tinggi, 
hasil ujian yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan orang 
tua, bisnis, dan komunitas lokal, sumberdaya yang melimpah, aplikasi 
teknologi mutakhir, kepemimpinan yang baik dan efektif, perhatian 
terhadap pelajar dan anak didik, kurikulum, yang memadai, atau juga 
kombinasi dari faktor-faktor tersebut (Sallis, 2006: 30-31).

Banyak aspek yang berkaitan dengan mutu pendidikan, dan banyak pula 

pandangan yang komprehensif mengenai mutu pendidikan. Hal ini penting untuk 

melihat kondisi pendidikan secara utuh, meskipun secara praktis fokus dalam 

melihat mutu bisa berbeda-beda sesuai dengan maksud dan tujuan suatu kajian 

atau tinjauan. Mutu pendidikan bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya atau 

tanpa disadari, namun ini merupakan hasil dari suatu proses pendidikan. Jika 

proses pendidikan berjalan dengan baik, efektif dan efisien, maka terbuka peluang 

yang sangat besar untuk memperoleh hasil pendidikan yang berkualitas. Mutu 

pendidikan mempunyai kesesuaian dari rendah ke tinggi sehingga berkedudukan 

sebagai suatu variable. Pendidikan sebagai suatu sistem, variabel kualitas 

pendidikan dapat dipandang sebagai variabel bebas yang dipengaruhi oleh banyak 

faktor seperti kepemimpinan, iklim organisasi, kualitas guru, anggaran, 

kelengkapan fasilitas belajar, dan sebagainya.  
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Kita memang bisa mengetahui mutu ketika kita mengalaminya, tetapi kita 

merasa tetap kesulitan ketika mendiskripsikan dan menjelaskannya. Meskipun 

tidak ada definisi mengenai mutu/kualitas yang dapat diterima secara universal, 

dari definisi-definisi yang ada terdapat persamaan dalam faktor-faktor antara lain:

1. mutu meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.

2. mutu mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan

3. mutu merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap 

merupakan kualitas saat ini, mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa 

mendatang)

Upaya peningkatan mutu dan perluasan pendidikan membutuhkan 
sekurang-kurangnya tiga faktor utama, yaitu (1) kecukupan sumber-
sumber pendidikan dalam arti kualitas tenaga kependidikan, biaya dan 
sarana belajar; (2) mutu proses belajar mengajar yang mendorong siswa 
belajar efektif; dan (3) mutu keluaran dalam bentuk pengetahuan, sikap 
keterampilan, dan nilai-nilai. Jadi kecukupan sumber, mutu proses belajar 
mengajar, dan mutu keluaraan akan dapat terpenuhi jika dukungan biaya 
yang dibutuhkan dan tenaga professional kependidikan dapat disediakan di 
sekolah (Fattah, 2009:90).

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dinyatakan bahwa pendidikan di 

Indonesia menggunakan delapan standar yang menjadi acuan dalam membangun 

dan meningkatkan kualitas pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan 

kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, ada delapan standar yang menjadi kriteria minimal 

tersebut yaitu:

1. standar isi

2. standar  proses

3. standar kompetensi lulusan

4. standar pendidik dan tenaga kependidikan
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5. standar sarana dan prasarana

6. standar pengelolaan

7. standar pembiayaan

8. standar penilaian pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta 

keberadaan bangsa yang bermartabat.

Mutu bermanfaat bagi dunia pendidikan karena 1) meningkatkan 

pertanggungjawaban (akuntabilitas) sekolah kepada masyarakat dan atau 

pemerintah yang telah  memberikan semua biaya kepada sekolah, 2) menjamin 

mutu lulusannya, 3) bekerja lebih professional, dan 4) meningkatkan persaingan 

yang sehat (Usman, 2009:513-514).

Namun dalam kenyataannya, perhatian dunia pendidikan akan 

kualitas/mutu pendidikan menjadi sesuatu hal yang baru jika dibandingkan 

dengan dunia bisnis. Oleh karena itu, mutu dan penjaminan mutu dapat dipandang 

sebagai inovasi dalam pendidikan. Sosialisasi menjadi hal yang penting dalam 

mendukung keberhasilan implementasi penjaminan mutu pendidikan. 

2.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan

Partisipasi dapat berarti bahwa pembuat keputusan mengikutsertakan 

kelompok atau masyarakat luas terlibat dalam bentuk saran, pendapat, barang, 

ketrampilan, bahan atau jasa. Partisipasi dapat berarti bahwa kelompok mengenal 

masalah mereka  sendiri, mengkaji pilihan sendiri, membuat keputusan dan 

memecahkan permasalahan mereka sendiri (Erdawati dalam Muhidin, 2008:1).
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Bentuk partisipasi masyarakat antara lain: (a) kesamaan persepsi 
masyarakat dan pihak sekolah tentang pentingnya masyarakat dalam 
pelaksanaan pendidikan, (b) keterlibatan masyarakat dalam pengambilan 
keputusan tentang pengembangan sekolah, (c) keterlibatan masyarakat 
dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, (d) keterlibatan masyarakat 
dalam melaksanakan penilaian dalam keberhasilan sekolah, (e) 
keterlibatan masyarakat dalam mempertanggunggjawabkan keberhasilan 
sekolah (Erdawati dalam Muhidin, 2008:11).

Tujuan partisipasi masyarakat dalam pendidikan meliputi: (a) memajukan 

kualitas belajar, (b) meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak,           

(c) meningkatkan keserasian kehidupan sekolah dengan kehidupan di masyarakat, 

(d) memotivasi masyarakat dalam membantu program sekolah, (e) mewujudkan 

tanggungjawab bersama antar pihak sekolah dan masyarakat terhadap kualitas 

pendidikan (Erdawati dalam Muhidin, 2008:1).

Bentuk dukungan partisipasi masyarakat (dunia industri) terhadap sekolah 

diantaranya adalah: (a) member masukan untuk pengembangan kurikulum dan 

bahan ajar sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi yang  mutakhir, (b) 

penyelenggaraan magang/praktik kerja industri/praktik kerja lapangan siswa, (c) 

pelaksanaan uji kompetensi siswa/evaluasi belajar, (d) rekruitmen tenaga kerja 

(Korneli dalam Muhidin, 2008: 12).

2.3 Implementasi MBS Dalam Perencanaan Pendidikan

Perencanaan pendidikan sangat erat kaitannya dengan struktur 

penduduknya. Ada empat pendekatan dalam perencanaan pendidikan, yaitu (1)

pendekatan kebutuhan sosial (social demand approach), (2) pendekatan 

ketenagakerjaan (manpower approach), (3) pendekatan untung rugi (cost and 

benefit approach),dan (4) pendekatan keefektifan biaya (cost effectiveness 
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approach (Usman, 2009:74). Pendekatan yang erat kaitannya dengan perencanaan 

pendidikan yang melibatkan komite sekolah adalah pendekatan keefektifan biaya. 

Pendekatan ini menitikberatkan pemanfaatan biaya secermat mungkin untuk 

mendapatkan hasil pendidikan yang seoptimal mungkin, baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif. Pendidikan ini hanya diadakan jika benar-benar memberikan 

keuntungan yang relatif pasti, baik bagi penyelenggara maupun peserta didik 

(Usman, 2009:78).

MBS adalah strategi untuk meningkatkan pendidikan pendidikan dengan 

mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting dari pusat dan 

daerah ke tingkat sekolah (Rivai, 2008:140). MBS adalah suatu konsep yang 

menempatkan kekuasaan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

pendidikan diletakkan pada tempat yang paling dekat dengan proses belajar 

mengajar (Rivai, 2008:148). MBS merupakan salah satu jawaban pemberian 

otonomi daerah bidang pendidikan, oleh karena itu MBS wajib diketahui, 

dihayati, dan diamalkan oleh warga Indonesia terutama mereka yang berada di 

dunia pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Oleh karena itu MBS harus ditanamkan dalam pemikiran, kebiasaan, tindakan 

hingga terbentuknya karakter MBS kepada semua warga sekolah (peserta didik, 

pendidik dan tenaga kependidikan) dan masyarakat/stakeholders (orang tua, tokoh 

masyarakat, ilmuwan, pengusaha, alumni, dan pemerintah).

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan MBS antara 
lain:
(1) Komitmen, kepala sekolah dan warga sekolah harus mempunyai 

komitmen yang kuat dalam upaya menggerakkan semua warga sekolah 
untuk ber-MBS.

(2) Kesiapan, semua warga sekolah harus siap fisik dan mental untuk ber-
MBS.
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(3) Keterlibatan, pendidikan yang efektif melibatkan semua pihak dalam 
mendidik anak.

(4) Kelembagaan, sekolah sebagai lembaga unit terpenting bagi 
pendidikan yang efektif.

(5) Keputusan, segala keputusan sekolah oleh pihak yang benar-benar 
mengerti tentang pendidikan.

(6) Kesadaran, guru-guru harus memiliki kesadaran untuk membantu 
dalam pembuatan keputusan program pendidikan dan kurikulum.

(7) Kemandirian, sekolah harus diberi otomoni sehingga memiliki 
kemandirian dalam membuat keputusan pengalokasian dana.

(8) Ketahanan, perubahan akan bertahan lebih lama apabila melibatkan 
stakeholders sekolah.
Prinsip MBS diatas dapat disingkat K8 (Usman, 2008:624).

Prinsip utama pelaksanaan MBS ada lima hal yaitu:
a. Fokus pada mutu
b. Bottom-up and decision making
c. Manajemen yang transparan
d. Pemberdayaan masyarakat
e. Peningkatan mutu secara berkelanjutan (Rivai, 2008:148)

Pelaksanaan MBS untuk memberdayakan sekolah agar dapat melayani 

masyarakat secara maksimal sesuai dengan keinginan masyarakat. Pengambilan 

keputusan kepala sekolah perlu dilaksanakan secara demokratis salah satunya 

dengan melibatkan semua pihak khususnya guru dan orang tua siswa. Dukungan 

dan partisipasi dari berbagai pihak terutama guru dan orang tua siswa perlu 

diperhatikan oleh kepala sekolah.

Sekolah yang melakukan MBS perlu memiliki informasi yang jelas 
berkaitan dengan program sekolah. Informasi ini diperlukan agar semua 
warga sekolah serta masyarakat sekitar bisa dengan mudah memperoleh 
gambaran kondisi sekolah. Dengan informasi tersebut warga sekolah dapat 
mengambil peran dan partisipasi. Di samping itu, ketersediaan informasi 
sekolah akan memudahkan pelaksanaan nonitoring, evaluasi, dan 
akuntabilitas sekolah. Informasi yang amat penting untuk dimiliki sekolah 
antara lain yang berkaitan dengan guru dan prestasi murid (Rivai, 
2008:149).

MBS juga merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang 

menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan 
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memadai bagi peserta didik. Hal ini juga berpotensi untuk meningkatkan kinerja 

pendidik dan tenaga kependidikan, menawarkan partisipasi langsung kepada 

kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat 

terhadap pendidikan. MBS memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dengan 

maksud agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan 

mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan.

2.4 Sejarah Komite Sekolah

Sebelum orde reformasi, antara orangtua dan pihak sekolah diwadahi 

dalam lembaga Persatuan Orangtua Murid dan Guru (POMG). Kemudian pada 

tahun 1993, POMG berubah menjadi Badan Pembantu Pelaksanaan Pendidikan 

(BP3). Badan tersebut berperan dan menjalankan fungsinya lebih berbentuk 

sebagai lembaga penggalangan dana sekolah atau aspek finansial (Pantjastuti, 

2009).

Sejak tahun  2002, secara resmi konsep komite sekolah digulirkan oleh 

Menteri Pendidikan Nasional. Proses kelahiran Dewan Pendidikan dan Komite 

Sekolah adalah Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan 

dan Komite Sekolah. Salah satu landasan hukum lahirnya Kepmendiknas tersebut 

adalah UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 

Tahun 2001-2005 (Mujtahid, 2010). 

Sejak diluncurkannya konsep Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 
Sekolah dalam sistem manajemen sekolah, komite sekolah sebagai 
organisasi mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya 
turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah. Kehadirannya tidak 
hanya sekedar sebagai organisasi yang khusus memungut biaya dari orang 
tua siswa, namun lebih jauh komite sekolah harus dapat menjadi sebuah 
organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi 
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serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional 
dan program pendidikan di sekolah serta dapat menciptakan suasana dan 
kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan 
pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah (Sudrajat, 2008)
Itulah sebabnya dalam pelaksanaan urusan pendidikan, Kemendiknas 

termasuk Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota harus melibatkan 

komponen masyarakat termasuk kepala sekolah di satuan pendidikan harus 

menjalin hubungan kerjasama dengan komite sekolah sebagai mitra sekolah dan 

mediator antara masyarakat dengan pemerintah.

2.5 Pengertian Komite Sekolah

Berdasarkan lampiran nomor II dalam Keputusan Mendiknas No. 

044/2002, Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta 

masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, efisiensi pengelolaan 

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

maupun jalur luar sekolah.

Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 pasal 197 ayat 1 memuat tentang 

Komite Sekolah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta 

didik, tokoh masyarakat yang peduli pada pendidikan, dan pakar pendidikan yang 

relevan.

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, 

masyarakat dan pemerintah. Komite sekolah berada di tengah-tengah mereka 

untuk menjembatani kepentingan di dalam dan luar sekolah.
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2.6 Ruang Lingkup Komite Sekolah

Bentuk peran serta masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan pada 

tingkat satuan pendidikan adalah melalui komite sekolah. Sejak tahun 2002, 

secara resmi konsep Komite Sekolah digulirkan oleh Menteri Pendidikan 

Nasional. Proses kelahiran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah diatur dalam 

Kepmendiknas No 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. 

Salah satu landasan hukum yang melahirkan Kepmendiknas tersebut adalah UU 

Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2001-

2005. Pada Bab VII tentang Pendidikan dalam UU tersebut diuraikan bahwa 

untuk melaksanakan desentralisasi bidang pendidikan perlu dibentuk “Dewan 

Sekolah” di setiap kabupaten/kota, yang kemudian lebih dikenal dengan nama 

“Dewan Pendidikan”, dan di setiap satuan pendidikan dibentuk “Komite 

Sekolah/Madrasah”.

Lahirnya Kepmendiknas tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah 

sesungguhnya tidak terlepas dari perubahan paradigma pelaksanaan urusan 

pemerintahan di Indonesia sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah, dimana hampir semua urusan pemerintahan telah 

diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, kecuali tiga 

urusan yaitu politik luar negeri, keuangan, dan agama. Masalah pendidikan 

tentunya sudah menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karena 

itu, untuk melaksanakan urusan dalam bidang pendidikan, komponen masyarakat 

harus ikut berbicara dan dilibatkan mulai dari memberikan masukan dalam 

perencanaan dan juga dalam pengawasan serta penilaian program pendidikan. 

Itulah sebabnya dalam pelaksanaan pendidikan, Kementerian Pendidikan 
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Nasional, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Kabupaaten/Kota harus 

melibatkan komponen masyarakat sebagai mitra kerjasama. Termasuk satuan 

pendidikan, kepala sekolah juga harus menjalin hubungan dan kerjasama dengan 

pihak masyarakat yang bergabung dalam komite sekolah.  

Komite sekolah diharapkan bekerjasama dengan kepala sekolah sebagai 

partner yang baik untuk mengembangkan kualitas sekolah dengan menggunakan 

konsep manajemen berbasis masyarakat dan masyarakat yang demokratis, 

transparan, dan akuntabel. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang dibentuk 

dan dan berperan penting dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Peran 

serta masyarakat dapat dimulai dari penyelenggaraan dan pengendalian mutu 

pendidikan, penyelenggaraan satuan pendidikan, sampai dengan peran serta untuk 

peningkatan mutu pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan 

evaluasi program pendidikan. Ada lima permasalahan yang harus dipecahkan 

bersama yaitu mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan, pemerataan, peran serta 

masyarakat, dan akuntabilitas pendidikan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 

Nasional dinyatakan bahwa ada tiga tantangan besar dalam pendidikan di 

Indonesia yaitu (1) mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang 

telah dicapai; (2) mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan 

mampu bersaing dalam pasar kerja global; (3) sejalan dengan diberlakukannya 

otonomi daerah maka sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan 

perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang 

lebih demokratis, memperhatikan keragaman, memperhatikan kebutuhan daerah 

dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.
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Keharmonisan kerjasama antara komite sekolah dengan pihak sekolah 

sebagai mitra Dunia Usaha/Dunia Industri merupakan bentuk upaya dalam 

peningkatan mutu pendidikan. Masyarakat adalah sumber pendidikan, pelaksana 

pendidikan, dan pengguna hasil pendidikan. 

2.7 Peran  Komite Sekolah

Komite sekolah berperan menjembatani kepentingan antara masyarakat 

dan penyelenggara pendidikan. Komite sekolah diharapkan mampu membantu 

kinerja kepala sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan dan menjadi wadah 

pemecahan masalah bersama yang dihadapi penyelenggara pendidikan. 

Penyelenggara pendidikan dan komite sekolah saling bekerjasama secara sinergis 

untuk membangun kualitas layanan pendidikan. Peran dan dukungan masyarakat 

perlu dilibatkan secara aktif dalam menentukan kebijakan dan program sekolah.

Komite sekolah diharapkan menjadi mitra sekolah yang dapat 
menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan 
kebijkan operasional dan program pendidikan. Komite sekolah merupakan 
perwujudan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, dengan kata lain, 
bahwa masyarakat tidak lagi hanya sebagai pengguna (user) akan tetapi 
juga menjadi pengelola, penyelenggara, dan pengontrol mutu pendidikan 
di sekolah. Masyarakat yang luruh dimaksud adalah seluruh unsur di 
dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung 
berhubungan dengan pendidikan (Rini, 2011:69).

Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 

pada bab XV tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan pasal 54 

diamanatkan bahwa: 1) peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran 

serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan 

organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu 
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pelayanan pendidikan; (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, 

pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. 

Pasal 56 ayat 1 diuraikan tentang masyarakat berperan dalam peningkatan 

mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi 

program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. 

Dalam ayat 3 diuraikan tentang Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga yang 

mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan 

memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, 

serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Peran serta masyarakat dirumuskan dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 

188 ayat 2 bahwa masyarakat menjadi sumber pelaksana, dan pengguna hasil 

pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai peran dalam bentuk           

(a) penyediaan sumber daya pendidikan, (b) penyelenggaraan satuan pendidikan, 

(c) pengguna hasil pendidikan, (d) pengawasan penyelenggaraan pendidikan, (e) 

pengawasan pengelolaan pendidikan, (f) pemberian pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan 

pada umumnya, (g) pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan 

dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.

Adapun peran komite sekolah secara khusus yang termuat dalam 
Kepmendiknas No 044/U/2002 adalah sebagai berikut:
1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam perencanaan dan 

pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan
2. Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud financial, 

pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di 
satuan pendidikan

3. Pengontrol (controlling agency)  dalam rangka transparansi dan 
akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan 
pendidikan
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4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan 
pendidikan. 

Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan perlu 

mendapat dukungan dari seluruh komponen pendidikan, baik guru, kepala 

sekolah, siswa, orangtua/ wali, masyarakat, institusi pendidikan. Oleh karena itu 

perlu kerjasama dan koordinasi yang erat di antara komponen pendidikan tersebut 

sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan dapat efektif dan 

efisien.

2.8 Fungsi Komite Sekolah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan bagian keenam mengenai komite sekolah/madrasah 

pada pasal 196 ayat 1 dinyatakan bahwa komite sekolah/madrasah berfungsi 

dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan 

pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta 

pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Ayat 2 menyatakan 

bahwa komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan 

professional. 

Komite sekolah memiliki fungsi antara lain sebagai berikut:
1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2) Melakukan upaya kerjasama dengan masyarakat (perorangan

/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan 
dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai 
kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan 
mengenai: 
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1. kebijakan dan program pendidikan
2. rencana  kerja anggaran sekolah (RKAS)
3. kriteria kinerja satuan pendidikan
4. kriteria tenaga pendidik
5. kriteria fasilitas pendidikan
6. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.

5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan 
guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.

6) Menggalang dana masyarakat untuk pembiayaan penyelenggaraan 
pendidikan di satuan pendidikan

7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, 
penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. 

(Kepmendiknas Nomor 044/U/2002).

2.9 Pembentukan Komite Sekolah

Keberadaan komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi 

masyarakat dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan hasil 

pendidikan. Oleh karena itu, untuk memberdayakan komite sekolah maka dalam 

pembentukan pengurus pun harus dapat memenuhi beberapa prinsip/kaidah dan 

mekanisme yang benar, serta juga dapat dikelola secara benar. Pembentukan 

komite sekolah harus memperhatikan pembagian peran dan fungsi sesuai dengan 

posisi dan peraturan yang berlaku.

Pembentukan komite sekolah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan 

demokratis. Transparan karena komite sekolah harus dibentuk secara terbuka dan 

diketahui oleh masyarakat secara luas mulai tahap pembentukan panitia persiapan, 

hingga penyampaian hasil pemilihan. Akuntabel karena panitia persiapan

mempertanggungjawabkan kinerja dan penggunaan dana kepaanitiaan.  

Demokratis karena proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan 

musyawarah mufakat atau dengan pemungutan suara. Pembentukan komite 
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sekolah juga merupakan mitra di satuan pendidikan, jadi setiap program-program 

yang dilakukan harus bekerjasama dengn pihak sekolah.

Dewan Pendidikan dan Komite sekolah dibentuk berdasarkan Undang-

undang No. 25 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Nasional 

(PROPENAS). Dewan pendidikan dibentuk di setiap kabupaten/kota, sedangkan 

komite sekolah dibentuk di setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan 

pendidikan. Guna memudahkan masyarakat dalam membentuk dewan pendidikan 

dan komite sekolah, Menteri Pendidikan Nasional menerbitkan Keputusan 

Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang 

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah disertai lampiran-lampiran. Lampiran I 

merupakan acuan pembentukan Dewan Pendidikan, untuk Lampiran II merupakan 

Acuan pembentukan Komite Sekolah, sesuai dengan semangat otonomi daerah 

khususnya di bidang pendidikan. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional         

No. 044/U/2002 hanya merupakan acuan, bukan merupakan petunjuk pelaksanaan 

atau petunjuk teknis. Hal tersebut tersirat pada Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan 

bahwa Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat menggunakan 

Acuan pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini. Hal ini berarti di 

setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan berbeda satu dengan 

yang lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 196 ayat 4 dikatakan bahwa Komite Sekolah 

dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan 

formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ayat 5 menguraikan bahwa 
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Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang 

dapat membentuk komite sekolah/madrasah gabungan dengan satuan pendidikan 

lain yang sejenis. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan sekolah-sekolah 

dalam pengelolaan pendidikan sehingga sekecil apapun suatu sekolah, masyarakat 

masih harus berperan dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan.

2.10 Keanggotaan dan Kepengurusan Komite Sekolah

2.10.1 Keanggotaan Komite Sekolah

Keanggotaan Komite Sekolah diatur dalam PP No. 17 Tahun 2010 

bagian Keenam Pasal 197 ayat 1 disebutkan yaitu anggota komite 

sekolah/madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri 

atas unsur:

a. orang tua/wali peserta didi paling banyak 50%  (lima puluh persen); 

b. tokoh masyarakat paling banya 30% (tiga puluh persen); dan

c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Unsur-unsur tersebut dapat diuraikan yaitu antara lain: 1) orang tua/ 

wali peserta didik;  2) tokoh masyarakat; 3) tokoh pendidikan; 4) Dunia 

Usaha/Industri; 5) organisasi profesi tenaga pendidikan;  6) wakil 

alumni; 7) wakil peserta didik.

Selanjutnya dalam ayat 2 diuraikan masa jabatan keanggotaan 

komite sekolah/madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali 

untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pada ayat 5 dikatakan bahwa anggota 

komite sekolah/madrasah dipilih oleh rapat orang tua/wali peserta didik 

satuan pendidikan. Oleh karena itu, pihak sekolah ataupun pihak komite 
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sekolah tidak ada yang mendominasi penyelenggaraan pendidikan. Prinsip 

kemitraan di satuan pendidikan harus harmonis dan tidak ada salah satu 

yang mendominasi.

2.10.2 Kepengurusan Komite Sekolah

Seperti  pengurus pada umumnya, pengurus komite sekolah juga 

tidak secara otomatis menjabat sebagai pengurus. Pengurus komite sekolah 

adalah benar-benar yang peduli akan dunia pendidikan dan bukan berasal 

dari sekolah yang bersangkutan. Tugas mereka adalah untuk 

mempermudah penyaluran aspirasi dan perannya antara komite sekolah 

dengan pihak sekolah. Susunan kepengurusan komite sekolah/madrasah 

terdiri atas ketua komite dan sekretaris (PP No. 17 Tahun 2010 Pasal 197 

ayat 4). Ayat 6 dikatakan bahwa Ketua komite dan sekretaris sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah  

mufakat atau melalui pemungutan suara. Pada ayat 6 disebutkan bahwa 

anggota, sekretaris, dan ketua komite sekolah/madrasah ditetapkan oleh 

kepala sekolah.

2.11 Sumber Dana Komite Sekolah dan Penggunaannya

Komite sekolah dalam melaksanakan perannya tentu memerlukan 

dukungan dana untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan. Sumber dana 

komite sekolah berasal dari pihak-pihak yang legal dan halal. Dana komite 

sekolah berasal dari masyarakat (orang tua siswa), anggota komite dan sumbangan 

dari donator.
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Penggunaan dana tersebut adalah untuk:

a. Peningkatan mutu pendidikan

b. Kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya

c. Kegiatan kesiswaan dan pembinaan imtaq

d. Pengadaan dan perbaikaan sarana dan prasarana

e. Kegiatan operasional sekolah

Besarnya alokasi dana ditetapkan melalui anggaran yang disusun oleh 

pihak sekolah kemudian disosialisasikan kepada komite sekolah dan masyarakat. 

2.12 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dikemukakan bahwa komite 

sekolah berperan sangat penting  dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan 

untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dengan diberlakukannya otonomi 

pendidikan seperti sekarang ini, penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah 

memerlukan prinsip keterbukaan, demokratis, tercapainya hasil guna dan berdaya 

guna, cepat tanggap terhadap kondisi masyarakat, berwawasan ke depan, 

penegakan hukum, akuntabilitas, keadilan, dan profesionalisme.

Komite sekolah untuk mengukuhkan kembali organisasinya maka harus 

mengadakan revitalisasi melalui tiga pendekatan yaitu pencapaian fokus pasar, 

penciptaan bisnis baru dan pemanfaatan teknologi. Proses revitalisasi harus 

mengacu pada prinsip manajemen perubahan. Pemerintah sebagai pembuat 

kebijakan harus melakukan sosialisasi dan pembinaan agar komite sekolah 

mengetahui peran dan fungsinya selain itu komite sekolah mengetahui peran dan 

fungsinya.
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Melihat peran dan fungsi komite sekolah sebagaimana diuraikan dalam 

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, maka peranan masyarakat untuk ikut 

memajukan kualitas pendidikan di satuan pendidikan sangatlah besar. Akan tetapi 

hal ini tergantung pada kemauan masyarakat sendiri, apakah mau berperan serta 

atau hanya sebagai pengguna jasa pendidikan sebagaimana dilakukan oleh 

sebagian besar masyarakat. Dengan digulirkannya reformasi di segala bidang, 

maka hak-hak masyarakat untuk berperan serta dalam dunia pendidikan mendapat 

porsi yang sangat besar. Oleh karenanya penting bagi masyarakat untuk lebih 

mendalami semua aturan tentang dunia pendidikan, agar mengetahui dan mengerti 

lebih dalam tentang apa dan bagaimana pengelolaan pendidikan itu. Tanpa adanya 

peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan, dan dalam pengawasan 

penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan hokum di Indonesia, maka dapat 

dipastikan bahwa masyarakat akan menjadi korban kebijakan yang tidak 

terkendalikan dari para penyelenggara pendidikan.

Kontribusi yang diberikan oleh komite sekolah yang melaksanakan 

perannya secara lebih maksimal dengan melihat lebih dekat kondisi sekolah 

diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan benar-benar 

meningkatkan kualitas pelayanan dari komite sekolah bagi kemajuan dunia 

pendidikan. Peran komite sekolah dalam penelitian yang akan dilakukan adalah 

menggali informasi/data mengenai keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan 

RKS, RKT, dan RKAS, kerjasama komite sekolah dengan masyarakat, penggalian 

dana, peningkatan kepala sekolah dan kinerja pendidik serta tenaga kependidikan, 

serta mutu lulusan yang terserap oleh dunia kerja. 
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Kerangka pikir penelitian ini dikemukakan peran dan fungsi komite 

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat simpulkan bahwa komite 

sekolah SMK Negeri 1 Terbanggi Besar sebagai organisasi, tugas pokok dan 

fungsinya sangat mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan. Kerangka pikir 

dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

                             

INPUT PROCESS OUTPUT

 Peserta didik
 Guru
Kurikulum
 Sumber 

daya 
lainnya

 Penyusunan RKS, RKT, 
RKAS

 Penggalangan dana komite 
sekolah

 Kerjasama dengan 
masyarakat

 Kinerja pendidik dan tenaga 
kependidikan

 Mutu lulusan
 Faktor pendukung dan faktor 

penghambat 

Mutu 
pendidikan

OUTCOME

Lulusan terserap di 
dunia kerja

Gambar 2.12 Kerangka Pikir


