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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, 

masyarakat, orang tua dan stake holder yang lain. Pemerintah telah memberikan 

otonomi kepada satuan pendidikan untuk dapat mengelola dan menyelenggarakan 

pendidikan bersama masyarakat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 

tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 25 

tahun 2000 tetang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

berpengaruh terhadap pemerintah daerah (kabupaten/kota) meningkatkan kualitas 

pembangunan termasuk dalam pendidikan, sehingga keterlibatan peran serta 

masyarkat lebih terbuka. 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dalam pasal 35 ayat 1 menjelaskan bahwa Standart Nasional Pendidikan 

merupakan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari : kurikulum 

pendidikan, standar proses pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana 

prasarana pendidikan, pengelolaan pendidikan, dan pembiayaan pendidikan. 

Kebijakan pemerintah ini disambut oleh SMK Negeri 2 Metro dengan berbenah 

dalam upaya peningkatan kualitas  dan mutu pendidikan dengan mengoptimalkan 

peran dan fungsi dari semua unsur termasuk komite sekolah. Dalam pembinaan 
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pendidikan dasar dan menengah merupakan wujud dalam peningkatan mutu 

pendidikan yang berbasis sekolah dan masyarakat dengan membentuk Dewan 

Pendidikan dan komite sekolah. 

       Penerapan otonomi dibidang pendidikan yaitu sesuai dengan 

bertambahnya respon masyarakat terhadap dunia pendidikan sebagai  pengaruh  

perbaikan dibidang pendidikan. Dalam hal decentralisasi secara luas kepada 

daerah untuk mengatur daerahnya sendiri termasuk dibidang pendidikan 

memunculkan ide dan gagasan untuk mengembangkan sistem pendidikan 

didaerah dalam pengelolaan pendidikan nasional. Dalam meningkatkan peran 

serta dan tanggung jawab masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan pada 

tingkat satuan pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional menerbikan 

Kemendiknas Nomor 044/U/2002 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan 

Komite Sekolah. Komite sekolah pada satuan pendidikan merupakan 

cerminan/representasi dari stakeholder di sekolah yang mempunyai peran 

memberikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan disekolah, mendukung 

dalam pelaksanaan kebijakan dan program, mengawasi pelaksanaan program dan 

kebijakan, serta sebagai penghubung sekolah dengan pemerintah, masyarakat dan 

pihak lain. 

 Menurut Simon dalam Komariah dan Triatna, (2004 :70) mendefenisikan 

desentralisasi sebagai suatu organisasi administratif adalah sentralisasi yang luas 

apabila keputusan yang dibuat pada level organisasi yang tinggi, desentralisasi 

yang luas apabila keputusan didelegasikan dari top management kepada level 

yang rendah dari wewenang eksekutif. Berdasarkan pengertian tersebut, 

desentralisasi merupakan wujud kepercayaan pusat kepada daerah untuk 
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melaksanakan pembangunannya berdasarkan prakarsa sendiri. Implikasinya 

adalah daerah harus bertanggung jawab secara profesional untuk menampilkan 

kinerja terbaiknya. 

 Pemberian kewenangan kepada daerah adalah suatu bentuk peningkatan 

kepedulian masyarakat dan daerah untuk mewujudkan taraf hidup masyarakat 

disegala bidang juga tidak ketinggalan pendidikan. Untuk mewujudkan dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat maka peran serta masyarakat dalam pendidikan, 

maka perlu dibentuk organisasi penyalur aspirasi tersebut adalah komite sekolah 

dengan harapan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dan kebersamaan 

dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 

 Komite sekolah dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan pendidikan, dan mepunyai harapan  

untuk pengelolaan sekolah disatuan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di satuan 

pendidikan diselenggarakan dengan mengacu asas partisipasi, transparansi dan 

akuntabilitas, yaitu dalam penyelenggaraan sekolah di satuan pendidikan 

khususnya kepala sekolah bekerja sama dengan masyarakat pendidikan. Maka 

dibutuhkan wadah yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk turut serta dalam 

melaksanakan amanat tersebut, yaitu komite sekolah satuan pendidikan. Semua 

satuan pendidikan sekolah-sekolah di Indonesia memiliki memiliki komite 

sekolah, karena hal ini disambut antusias oleh masyarakat, dengan harapan 

partisipasi dari semua unsur lebih dapat terkontribusi.  

 Komite Sekolah adalah amanat dari rakyat yang dituangkan  dalam 

Undang-Undang. Selaras dengan pelaksanaan otonomi daerah khususnya dibidang 

pendidikan, yang menempatkan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaksana 



4 
 

kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelengarakan pendidikan. 

Kewenangan penyelenggaraan pendidikan ditingkat daerah bukan hanya 

dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten/kota, tetapi dalam kebijakan-kebijakan 

yang lain telah diserahkan kepada pengelola satuan pendidikan, baik dengan 

pengelolaan pendidikan disekolah atau pendidikan diluar sekolah. Dalam arti lain, 

kesuksesan dalam penyelenggaraan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung 

jawab pemerintah pusat, tetapi pemerintah tingkat propinsi, kabupaten/kota, dan 

sekolah, orang tua, dan masyarakat turut bertanggung jawab. Dengan demikian 

pendidikan mengacu pada keterlibatan unsur masyarakat  dan pelaksanaan sistem 

manajemen berbasis sekolah dapat diterapkan pendidikan di seluruh satuan 

pendidikan. Sehingga tidak hanya sebuah wacana belaka.  

 Komite SMK Negeri 2 Metro merupakan lembaga independen sebagai 

wakil masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan pendidikan di satuan 

pendidikan dan melakukan perannya antara lain : (1) orang tua dan masyarakat 

turut serta dalam meningkatkan partisipasinya dalam perencanaan, kepengawasan, 

dan melaksanakan evaluasi program-program pendidkan disatuan pendidikan 

badan yang independen yaitu komite sekolah. (2) Peran masyarakat melalui 

komite sekolah dapat ditingkatkan dengan melaksanakan melalui peran 

pertimbangan, memberikan dukungan, memberikan pengawasan pendidikan di 

satuan pendidikan. (3) Peran masyarakat melalui komite sekolah adalah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan pelayanan sebagai 

mediator pemerintah, masyarakat dan sekolah. 

 Pernyataan Maya. H (2012:167) yaitu, Salah satu bentuk peran serta 

masyarakat peran serta masyarakat adalah melakukan pemberdayaan masyarakat 
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dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pendidikan, yang meliputi 

peran serta organisasi kemasyarakatan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, 

dan organisasi kemasyarakatan dalam hal penyelenggaraan dan pengendalian 

mutu pelayanan pendidikan. Dengan demikian sekolah perlu meingkatkan peran 

masyarakat dengan bekerjasama dengan pemangku kebijakan yang lainnya 

(stakeholder) dan meningkatkan pemanfaatan potensi-potensi yang ada, sehingga 

keterlibatan masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud. 

Dengan kata lain dukungan masyarakat adalah kekuatan potensi yang kuat  dalam 

membangun masyarakat dalam mewujudkan demokrasi pendidikan. 

 Kemudian Sagala (2011:236) berpendapat bahwa kelompok masyarakat 

biasanya merupakan sumber keuangan bagi sekolah, mereka digerakkan oleh 

pemimpin masyarakat setempat untuk tugas tertentu. Era otonomi sekarang ini 

keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari peran masyarakat. 

Pendidikan yang selalu didukung masyarakat melalui wadah komite sekolah, 

maka pelaksanaan mutu pendidikan akan lebih mudah diwujudkan. Sehingga 

untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu maka  peran 

komite sebagai pemberi pertimbangan, pemberi dukungan, pengontrol dan 

penghubung harus dapat terlaksana secara efektif. Kondisi ini direspon SMK 

Negeri 2 Metro, yang dari tahun ketahun berbenah dalam meningkatkan mutu 

pendidikannya. SMK negeri 2 Metro merupakan sekolah tua yang berdiri pada 

tahun 1968 dengan sebagai kelompok sekolah pertanian. Dalam perjalanan masa 

penyelenggaran pendidikan sampai tahun1997, SMK Negeri 2 Metro mempunyai 

segudang prestasi baik prestasi akademis maupun non akademis. Dilihat animo 

pendaftar siswa baru juga sangat tinggi. Untuk penyiapan tenaga kerja baik 



6 
 

perkebunan, pertanian, kehutanan, dan bidang yang lainnya. Para tamatan dikala 

itu selalu tersalurkan diatas 75 % dengan masa tunggu satu tahun. Semua itu dapat 

terselenggara berkat dukungan dan kerjasama dengan masyarakat dan pemangku 

kebijakan pendidikan. 

 Berbeda dengan kondisi sekolah setelah tahun 1998, perubahan yang 

cukup drastis. SMK Negeri 2 Metro dari tahun ketahun mengalami kemunduran. 

Animo pendaftar makin menurun, sarana sekolah banyak yang rusak, fasilitas 

pembelajaran makin tertinggal, sehingga kepercayaan masyarakat makin hilang. 

Kalau dilihat dari segi geografis SMK Negeri 2 Metro cukup potensi untuk 

dikembangan. Karena merupakan sekolah pertanian negeri di Kota Metro yang 

didukung dengan wilayah Lampung sebagai daerah pertanian dan perkebunan.  

 Berkenaan dengan hasil akreditasi tahun 2010, SMK Negeri 2 Metro 

memperoleh nilai A untuk kompetensi keahlian Teknologi Pengolahan Hasil 

Pertanian. Sedangkan yang lainnya masih mendapatkan nilai B. SMK Negeri 2 

Metro sudah dinyatakan sebagai Rintisan Sekolah Berstandar Internasional sejak 

tahun 2007 oleh Kementrian Pendidikan Nasional. Dan pada akhir tahun 2008 

SMK Negeri 2 Metro ditunjuk sebagai sekolah SBI Invest, dan mendapat bantuan 

dana dari ADB Invest. Pemberian predikat sebagai sekolah SBI Invest belum 

memberikan peningkatan yang cukup signifikan baik kualitas pembelajaran, 

sarana dan prasarana, maupun animo pendaftar siswa baru. Bahkan yang cukup 

ironis adalah jumlah pendaftar siswa baru selalu kurang dan tidak mencapai kuota 

yang akan diterima, walaupun ada kompetensi keahlian tertentu animo pendaftar 

melebihi kuota yang diharapkan. Dengan seiring waktu SMK Negeri 2 Metro 

pada tahun 2010 mendapat bantuan dana dari Asean Devolepment Bank untuk 



7 
 

merahap ruang kelas maupun sarana lainnya. Selain untuk perbaikan sarana 

prasarana bantuan dana tersebut dipergunakan untuk perbaikan pembelajaran, 

melalui diklat kompetensi tenaga pendidik maupun kependidikan. Pada tahun 

2011 dan 2012 SMK negeri 2 Metro masih mendapat bantuan dari ADB Invest. 

Tentunya ini merupakan peluang bagi SMK Negeri 2 Metro untuk berbenah dan 

meningkatkan kualitas pendidikan. Hasil yang dicapai membuktikan bahwa mulai 

tahun ajaran 2012/2013 jumlah pendaftar siswa baru mulai meningkat, walupun 

belum sesuai yang diharapkan. Untuk kompetensi tertentu jumlah pendaftar mulai 

melebihi jumlah siswa yang akan diterima. Hal ini membuktikan bahwa 

kepercayaan masyarakat mulai terbuka terhadap SMK Negeri 2 Metro. Disamping 

itu peran serta masyarakat dalam mendukung kebijakan di SMK Negeri 2 Metro 

mulai nampak, yaitu pada tahun 2010 orang tua siswa telah sepakat akan 

membangun ruang kelas baru sejumlah enam ruang yang dibauat lantai dua. Dari 

segi fisik utamanya bangunan sarana pembelajaran peran komite sekolah makin 

meningkat yaitu dengan rencana pembangunan masjid yang sudah mulai 

penggalian dana mulai tahun 2011.  

 Bantuan yang diberikan pemerintah pusat melalui ABD Invest dari tahun 

2010 sampai tahun 2012 dipandang cukup berhasil, dalam mendukung dan  

menunjang sarana pendidikan maupun fasilitas pembelajaran. Dari kesuksesan 

tersebut pemerintah pusat melalui kemendikbud tahun 2013 menunjuk SMK 

Negeri 2 Metro sebagai sekolah rujukan bagi SMK-SMK di Indonesia. Hal 

tersebut menjadikan SMK Negeri 2 Metro untuk selalu bekerja keras untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. Bersama dengan komite sekolah membuat 
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kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kualitas, yaitu pendidikang yang 

bermutu, sehingga kepercayaan masayarakat akan selalu meningkat.  

 Berdasarkan uraian diatas komite bersama sekolah dalam 

penyelenggaraan pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar selalu 

berbenah dalam meningkatkan  perannya dalam peningkatan mutu pendidikan di 

SMK Negeri 2 Metro. Hal ini ditandai dengan masih lemahnya sumberdaya yang 

ada. Di sisi lain komite SMK Negeri 2 Metro sebagai lembaga otonom sudah 

berusaha menunjukkan respon positif terhadap peningkatan mutu pendidikan, 

yaitu dengan memperbaiki sarana pembelajaran antara lain menambah ruang kelas 

baru, revitalisasi peralatan dan perbaikan lingkungan pembelajaran walaupun 

belum mencapai standart. 

 Hal lain yang diperhatikan adalah agar dapat tercipta rasa saling memiliki 

terhadap sekolah dan menanamkan bahwa komite sekolah merupakan  wadah 

penyalur dan penyelesaian masalah yang dapat menghambat pencapaian 

pendidikan yang bermutu. Untuk mewujudkan ini semua perlu kematangan 

internal pada penyelenggara pendidikan, perubahan pola pikir, mengutamakan 

kebersamaan, keterbukaan, dan akuntabilitas. 

 Berdasarkan observasi pada SMK Negeri 2 Metro diperoleh 

informasi/data, bahwa Komite Sekolah dalam perannya baik sebagai badan 

pertimbangan, pendukung, pengontrol maupun mediator di SMK Negeri 2 Metro, 

belum dapat berperan secara maksimal, peran yang dilakukan komite lebih fokus 

pangawasan anggaran dan minim dalam pengawasan pembelajaran. 
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Berdasarkan uraian diatas penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

bagaimana peran komite ekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SMK 

Negeri 2 Metro. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Dari uraian di latar belakang  maka fokus dari penelitian yaitu  peran komite 

sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri 2 Metro, 

dengan sub fokus sebagai berikut : 

1.2.1   Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan,  

1.2.2   Peran komite sekolah sebagai pemberi dukungan,  

1.2.3   Peran komite sekolah sebagai pengontrol dan  

1.2.4   Peran komite sekolah sebagai penghubung  

 

1.3  Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di 

SMK Negeri 2 Metro, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut  : 

1.3.1 Bagaimanakah peran komite sekolah sebagai pemberi 

pertimbangan di SMK Negeri 2 Metro?  

1.3.2 Bagaimanakah peran komite sekolah sebagai pemberi dukungan 

dalam peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri 2 Metro?  

1.3.3 Bagaimanakah peran komite sekolah sebagai pengontrol dalam 

peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri 2 Metro?  

1.3.4 Bagaimanakah peran komite sekolah sebagai mediator dalam 

peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri 2 Metro? 
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1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendiskripsikan 

peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri 2 

Metro. Dengan sub fokus dari penelitian adalah untuk menganalisis dan 

mendiskripsikan : 

 1.4.1  Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan di SMK Negeri 

2 Metro. 

 1.4.2  Peran Komite Sekolah sebagai pemberi dukungan di SMK Negeri 2 

Metro. 

1.4.3  Peran komite sekolah sebagai pengontrol di SMK Negeri 2 Metro. 

1.4.4 Peran komite sekolah sebagai mediator di   SMK Negeri 2 Metro 

dengan dunia usaha dan industri, pemerintah, dan masyarakat. 

 

1.5   Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini berguna secara teoritis dan praktis sebagai berikut : 

1.5.1 Secara teoritis. 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut 

dalam perencanaan pendidikan antara komite sekolah, sekolah, dan 

dunia pendidikan dalam pengembangan implementasi Manajemen  

mutu pendidikan. 

1.5.2 Secara praktis. 

 1.5.2.1 Bagi sekolah 

Sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk membuat suatu 

perencanaan pendidikan dengan mengungkap hambatan dan kendala 
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dalam meningkatkan peran komite sekolah dalam memperbaiki mutu 

pendidikan di satuan pendidikan.  

1.5.2.2 Bagi Komite Sekolah 

Sebagai masukan yang berupa pertimbangan dan gagasan-gagasan 

untuk penyelenggaraan pendidikan sehingga peran komite sekolah 

dalam peningkatan mutu pendidikan dirasa sangat penting.  

1.5.2.3 Bagi Pemerintah Daerah 

Sebagai sumbangan pemikiran dan memberikan masukan kepada 

Pemerintah untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang dapat 

mendukung peran Komite Sekolah untuk meningkatkan kualitas dan 

mutu pendidikan di Kota Metro. 

1.5.2.4 Bagi Peneliti 

Menjadi wacana bagi peneliti untuk berperan aktif dalam 

meningkatkan dan mewujudkan pendidikan yang bermutu, 

khususnya penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 2 Metro. 

 

1.6  Definisi Istilah 

Untuk memperjelas pengertian dan pemahaman dalam penyusunan laporan 

penelitian ini, maka  definisi istilah dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1.6.1 Komite Sekolah 

Pengertian komite sekolah merupakan badan independen yang 

menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya 

dalam peningkatan mutu pendidikan, dalam penyelenggaraan 

pendidikan secara transparan, akuntabel dan dipercaya oleh 
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masyarakat. Sehingga pelaksanaan pendidikan dapat efektif dan 

efisien. 

1.6.2 Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan 

Pengertian komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan atau 

masukan, bahwa komite sekolah berfungsi memberikan masukan, 

nasehat secara terus-menerus dalam pengambilan kebijakan. Hal ini 

diawali dengan mengidentifikasi masukan-masukan atau aspirasi 

dari masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan di sekolah, 

Karena dalam otonomi daerah, keberhasilan penyelenggaran 

pendidikan diukur dari seberapa besar partisipasi dari masyarakat 

dalam mendudkung kebijakan dan program-program yang 

dilaksanakan. 

1.6.3 Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Dukungan 

Komite sekolah sebagai pemberi dukungan (supporting agency), 

bahwa Komite Sekolah mempunyai tugas memberi dukungan 

terhadap perencanaan pendidikan, pelaksanaan proses pendidikan, 

dan melaksanakan evaluasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan  

pendidikan. Evaluasi ini dilaksanakan untuk menentukan prioritas 

kebijakan-kebijakan selanjutnya, sehingga hal-hal yang 

menghambat penyelenggaraan pendidikan dapat tekan sekecil 

mungkin.  

1.6.4 Peran Komite Sekolah sebagai Pengontrol 

Komite sekolah sebagai pengontrol penyelenggaran pendidikan 

adalah meliputi pengontrol dalam perencanaan pendidikan, 
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pengontrol dalam pelaksanaan program-program pendidikan, dan 

dan mengontrol pelaksanaan evaluasi dari hasil pembelajaran. 

Sehingga penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dapat lebih 

akuntabel dan transparan sesuai dengan program yang telah disusun 

bersama stakeholder yang lain. 

1.6.5 Peran Komite Sekolah sebagai Penghubung 

Komite sekolah sebagai penghubung disatuan pendidikan yaitu 

antara sekolah dengan masyarakat, Dinas Pendidikan dan dengan 

institusi lainnya. Sebab selama ini kendala yang banyak dialami 

sekolah adalah minimnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat 

dalam perencanaan kebijakan-kebijakan pendidikan di sekolah. 

1.6.6 Keanggotaan Komite Sekolah 

Komite Sekolah terdiri dari unsur masyarakat yaitu : tokoh 

masyarakat, tokoh pendidikan, orang tua siswa, Dunia usaha dan 

industri, alumni, wakil peserta didik, Unsur dewan guru, 

yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan. 

1.6.7 Pembentukan Komite Sekolah 

Dalam pembentukan Komite Sekolah menganut prinsip-prinsip : 

Transparan, akuntabilitas, dan demokratis serta merupakan mitra 

kerja satuan pendidikan. 

 1.6.8   Mutu Pendidikan 

Mutu pendidikan akan dapat terwujud apabila didukung oleh input, 

proses, output dan outcome. Input dalam pendidikan dikatakan  

bermutu apabila sudah siap diproses. Selanjutnya proses 
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pendidikan bermutu apabila dapat mewujudkan kondisi 

pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian  

output pendidikan dikatakan bermutu apabila hasil belajar siswa 

baik secara akademis maupun non akademis siswa tinggi. Dan 

outcome dikatakan bermutu jika para tamatan/lulusan dapat 

terserap didunia kerja, dan semua pihak merasa puas.  

 

 


