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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

 

2.1 Manajemen Mutu Terpadu  

 Pengertian Manajemen Mutu Terpadu ( MMT ) pada dasarnya adalah 

mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang 

bermutu. Kalau dikaitkan dengan dunia pendidikan, penerapan dari hasil 

Manajemen Mutu Terpadu yaitu pelaksanaan perbaikan manajemen pendidikan, 

peningkatan pelayanan pendidikan, pengurangan pembiayaan pendidikan, dan 

tingkat kepuasan pelanggan. Manajemen Mutu Terpadu menurut Tjitptono & 

Diana dalam Husaini Usman (2009:567) adalah pendekatan dalam usaha 

memaksimalkan daya saing melalui perbaikan terus-menerus atas jasa, manusia, 

produk, dan lingkungan. Kaitannya dengan kualitas dalam manajemen mutu 

pendidikan adalah mengharapkan  peran, partisipasi dan tanggung jawab dari 

semua pihak di dalam suatu organisasi. Oleh sebab itu, di dalam pendekatan 

manajemen mutu tidak hanya secara individu, melainkan secara keseluruhan dan 

melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan untuk sebuah hasil produk 

yang diharapkan. Didalam kualitas bukan hanya dipandang dan diartikan sebagai 

permasalahan teknis, melainkan harus lebih berorientasi pada tercapainya 

kepuasan pelanggan. Pencapaian Manajemen Mutu Terpadu melibatkan juga 
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faktor fisik dan  non fisik, sebagai contoh gaya kepemimpinan organisasi, budaya 

organisasi dan gaya pengikut organisasi. Perpaduan antara factor-faktor tersebut 

akan menghasilkan  dan meningkatkan sebuah pelayanan sehingga kualitas mutu 

menjadi lebih baik. 

 Menurut Howard M. Carlisle dalam Deden. M (2011:39) menyatakan 

bahwa manajemen adalah proses mengarahkan, mengkoordinasikan, dan 

mempengaruhi operasional organisasi untuk memperoleh hasil yang diinginkan, 

serta meningkatkan performa organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian 

pelaksanaan manajemen dalam organisasi akan saling mengarahkan dan 

berkoordinasi satu dengan yang lainnya sehingga tujuan organisasi akan tercapai 

sesuai yang diinginkan. Sedangkan menurut Deden. M (2011:45) berpendapat 

bahwa Manajemen mutu dapat dipahami sebagai framework pemikiran yang 

berproses secara berturut-turut, yaitu mendefinisikani, dan memperbaiki sistem 

administrasi. Sehingga dalam mutu terpadu diartikan sebagai suatu proses 

perbaikan yang terus menerus dan melibatkan dalam memusatkan untuk kepuasan 

pelanggan. Dengan demikian Pelanggan memiliki kekuasaan yang harus diberikan 

pelayanan sebaik mungkin.  

 Menurut Usman H (2009:567) berpendapat bahwa MMT menyangkut 

filosofi dan metodologi, filosofinya adalah pola pikir untuk mengadakan 

perbaikan terus-menerus, dan metodologinya adalah menjelaskan alat-alat dan 

teknik-teknik seperti curah pendapat dan analisis medan kekuatan yang digunakan 

sebagai sarana untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Suatu organisasi harus 

melakukan tindakan dalam mewujudkan mutu dengan mendasarkan kualitas 

dalam kerja tim. selanjutnya dlam pelaksanaan mutu perbaikan harus 
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dilaksanakan terus-menerus pada proses organisasi sehingga diharapkan hasil 

yang dicapai dapat bermutu tinggi. Didalam pengembangan budaya perbaikan 

yang terus-menerus, maka kepala sekolah mempunyai tugas yaitu meningkatkan 

kepercayaan kepada seluruh warga sekolah dan lebih mengefektifitaskan dalam 

pelaksanaan tugas dan kewenangan pada bidang masing-masing sehingga stafnya 

dapat turut bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai fungsingya.  

 Pengertian Manajemen Mutu Terpadu dapat diartikan sebagai suatu 

sistem manajemen yang mengelompokkan sumber daya secara terencana, terus 

menerus dengan meningkatkan kualitas hasil dari semua aktivitas yang 

dilaksanakan dalam suatu organisasi. Harapannya bahwa fungsi manajemen yang 

ada dan semua tenaga dapat turut berpartisipasi  dalam proses perbaikan. 

 Dalam peningkatan kualitas manajemen dan budaya yang kualitas, maka 

proses manajemen mutu bermula dari pelanggan dan berakhir pada pula 

pelanggan. Manajemen Mutu Terpadu mempunyai masukan yang jelas yaitu 

keinginan, kebutuhan dan harapan dari pelanggan, memproses masukan dalam 

organisasi sehingga dapat membentuk hasil yang dapat memberikan kepuasan 

pada pelanggan. Sehingga mutu dari hasil harus sesuai dengan apa yangmenjadi 

keinginan pelanggan, karena hasil mutu merupakan keinginan dari pelanggan 

bukan keinginan dari organisasi atau sekolah.  

 Menurut Goetsch & Davis dalam Usman H (2009:574) komponen-

komponen MMTP mempunyai 10 unsur utama sebagai berikut : 1) Fokus pada 

kepuasan pelanggan; 2) Memiliki obsesi terhadap mutu; 3) Menggunakan 

pendekatan ilmiah; 4) Mempunyai komitmen jangka penjang; 5) Membutuhkan 

kerja sama tim; 6) Perbaikan sistem secara terus menerus; 7) Melaksanakan 
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pendidikan dan pelatihan; 8)  kebebasan yang terkendali dalam pelaksanaan tugas; 

9) Mempunyai kesatuan tujuan; 10) Adanya keterlibatan dan pemberdayaan guru 

dan staf tata usaha. 

2.2 Komite Sekolah 

 Komite Sekolah adalah suatu lembaga independen yang dibentuk untuk  

berperan dalam peningkatan mutu pendidikan. Komite sekolah dapat berperan 

dalam satuan pendidikan sebagai pemberi pertimbangan, dukungan baik tenaga 

maupun sarana dan prasarana, juga sebagai pengawasan pada tingkat pendidikan. 

Pengertian partisipasi komite sekolah merupakan peningkatan kualitas baik 

perencanaan sekolah maupun dalam pengambilan keputusan kebijakan yang 

memberikan pandangan terhadap perubahan cara pikir, peningkatan keterampilan, 

dan juga memberikan kewenangan dalam melaksanakan perannya pada komite 

sekolah, sehingga dapat memperluas kapasitas manusia untuk meningkatkan taraf 

hidup dalam sistem manajemen pemberdayaan sekolah. Dalam Pemberdayaan 

Komite Sekolah merupakan cara untuk membuat pengurus dan anggota komite 

sekolah dapat menjalankan perannya untuk membantu penyelenggaraan 

pendidikan secara maksimal. Sebagai contoh, dalam menggerakkan bantuan dana 

dari masyarakat maupun dalam bentuk sumbangan lain seperti memberikan 

pertimbangan pemikiran dan juga dukungan. Pemahaman konsep keterlibatan 

masyarakat dan juga stakeholder yang lain dalam penyelenggaraan pendidikan 

mengandung maksud agar pihak terkait dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. 

Kedudukan komite sekolah sebagai lembaga mandiri yang berada di tengah-

tengah antara pemerintah, masyarakat, sekolah, orang tua murid, murid, guru, dan 

kalangan swasta, sehingga komite sekolah harus dapat menjembati kepentingan-
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kepentingan dari berbagi unsur tersebut. Menurut Sagala (2011:234) berpendapat 

bahwa Masyarakat pendidikan adalah segenap komponen terkait yang memiliki 

hak serta kewajiban yang sama dalam merencanakan, melaksanakan, dan 

melakukan pengawasan terhadap program pendidikan, sehingga lazim muncul 

pernyataan tentang stake-holder atau pihak yang berkepentingan yang berkenan 

untuk melakukan tugas tersebut.  

Sebagai pelaksanaan pendidikan di sekolah mengacu dalam standart pelayanan 

minimal pendidikan terdiri dari : kurikulum tingkat satuan pendidikan, tenaga 

pendidik dan kependidikan, peserta didik, pembiayaan pendidikan, sarana 

prasarana, organisasi pendidikan, manajemen sekolah, dan partisipasi masyarakat. 

Dalam konteks ini pemberdayaan Komite Sekolah diartikan sebagai penggunaan 

sumber daya yang ada dari komite sekolah yang merupakan lembaga independen 

sebagai wadah penyaluran aspirasi dari masyarakat untuk meningkatkan mutu 

pendidikan, maka pelayanan pendidikan, pemerataan, efektifitas, dan efisiensi 

penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan dapat terlaksana. 

Dengan penyelenggaraan pendidikan secara efektif dan efisien terebut maka mutu 

pendidikan akan tercapai. Menurut Maya H (2012:167) menyatakan bahwa salah 

satu bentuk peran serta masyarakat adalah melakukan pemberdayaan masyarakat 

dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pendidikan, yang meliputi 

peran perorangan, kelompok, keluarga profesi, dan organisasi kemasyarakatan 

dalam hal penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Selain 

itu komite sekolah merupakan organisasi  masyarakat, utamanya dari orang tua 

siswa yang mempunyai respon dalam pelaksanaan pendidikan dan meningkatkan 

pelayanan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, antara lain pemenuhan 
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kebutuhan sarana sekolah, pemenuhan kebutuhan pembelajaran, dan pemenuhan 

kompetensi tenaga pendidik. Komite sekolah mempunyai tugas memikirkan 

dalam mempercepat peningkatan pelayanan mutu pendidikan, selain itu komite 

sekolah bertugas menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat tentang 

kebiajakan dan program-program yang akan dilaksanakan disekolah. Dengan 

demikian dalam penyelenggaraan pendidikan akan selalau mendapat dukungan 

dan respon dari masyarakat. 

 Peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan harus 

mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Seperti tertuang dalam Keputusan  

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, yaitu mengenai tujuan 

pembentuan komite ditingkat satuan pendidikan sebagai berikut : 

 1)  Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam 

melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan 

pendidikan. 

 2) Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan 

 3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan 

demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang 

bermutu di satuan pendidikan. 

Sedangkan komite sekolah sesuai dengan Kemendiknas Nomor 044/U/2002 

mempunyai peran dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut :               

(1) komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, (2) komite sekolah sebagai 

pemberi dukungan, (3) komite sekolah sebagai pengontrol, (4) komite sekolah 
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sebagai penghubung. Keempat peran komite sekolah tersebut diatas dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

 1) Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan, dalam 

mewujudkan penyelenggaraan pendidikan  yang lebih efektif maka 

peran dari komite sekolah harus lebih diperdayakan. Sehingga komite 

sekolah yang merupakan wakil dari masyarakat dapat aktif berperan 

memberikan masukan dalam perencanaan pendidikan maupun dalam 

memberikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan. 

Seperti disampaiakan oleh Sagala, (2001:239) menyatakan bahwa 

konsep partisipasi dan pemberdayaan masyarakat adalah keikutsertaan 

masyarakat dalam manajemen sekolah melalaui suatu wadah dalam 

konteks menyeimbangkan tujuan pendidikan dengan lingkungan, yang 

merupakan komponen penting untuk menjalin hubungan yang 

interaktif dan positif dalam menyukseskan proses pembelajaran dan 

tujuan pendidikan yang diharapkan. 

 2) Peran Komite Sekolah sebagai Penberi Dukungan, Masyarakat dapat 

menyalurkan aspirasinya baik melalui pikiran, tenaga maupun 

sumbangan materi. Dukungan dari masyarakat melalui komite sekolah 

ini dapat memperlancar dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Dikemukakan oleh Sagala, (2011:245) berpenadapat bahwa peran 

aktif dewan sekolah atau komite sekolah diperlukan untuk memberi 

dukungan (supporting agency) atas kelancaran manajemen sekolah 

dan memenuhi kebutuhan sekolah meningkatkan kualitas layanan 

belajar.  
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 3) Peran Komite Sekolah sebagai Badan Pengontrol, Penyelenggaraan 

pendidikan ditingkat satuan pendidikan harus mendapat kepercayaan 

masyarakat, maka peran pengontrol dari masyarakat melalui komite 

sekolah harus dapat di optimalkan, sehingga penyelenggaraan 

pendidikan dapat akuntabel dan transparan. Seperti di sampaikan oleh  

Satori dalam Sagala, (2011:243) berpendapat bahwa peran serta 

masyarakat adalah melakukan monitoring internal dan evaluasi diri 

secara reguler, serta melaporkan dan membahas hasilnya dalam forum 

komite sekolah.  

 4) Peran Komite Sekolah sebagai Penghubung, komite sekolah harus 

dapat menjembati hubungan antara sekolah dengan masyarakat. 

Sehingga masyarakat sebagai partner sekolah dalam penyelenggaraan 

pendidikan dapat terwujud secara efektif. Disampaikan oleh Sagala, 

(2011:247) berpendapat bahwa tujuan pembentukan komite sekolah 

untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat 

dalam melahirkan kebijakan dalam mewujudkan pendidikan yang 

berkualitas. 

 Selanjutnya partisipasi masyarakat melalui komite sekolah dalam 

penyelenggaraan pendidikan diuraikan sesuai yang tertuang dalam Departemen 

Pendidikan Nasional (2001:17), sebagai berikut : 

 1) Membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pembelajaran 

di sekolah baik sarana, prasarana maupun teknis pendidikan. 

 2) Melakukan pembinaan sikap dan prilaku siswa. Membantu usaha 

pemantapan sekolah dalam mewujudkan pembinaan dan 
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pengembangan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

pendidikan demokrasi sejak dini (kehidupan berbangsa dan 

bernegara, pendidikan pendahuluan bela negara, kewarganegaraan, 

berorganisasi, dan kepemimpinan), keterampilan dan kewirausahaan, 

kesegaran jasmani dan berolah raga, daya kreasi dan cipta, serta 

apresiasi seni dan budaya. 

 3) Mencari sumber pendanaan untuk membantu siswa yang tidak 

mampu. 

4) Melakukan penilaian sekolah untuk pengembangan pelaksanaan 

kurikulum, baik intrakulikuler maupun ekstrakulikuler dan 

pelaksanaan manajemen sekolah, kepala/wakil kepala sekolah, guru, 

siswa dan karyawan. 

 5)   Memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen sekolah 

 6) Melakukan pembahasan tentang usulan Rancangan Anggaran 

Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) 

 7) Meminta sekolah agar mengadakan pertemuan untuk kepentingan 

tertentu. 

 Selanjutnya tujuh peran dari komite diatas dapat diuraikan dalam 

pelaksanaan kegiatan di satuan pendidikan sebagai berikut : 

 Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan melakukan tugas-tugas 

antara lain : 

 a. Melakukan identifikasi kondisi peserta didik baik dari kehidupan 

sosial, ekonomi, maupun sumber daya yang lain. 
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 b. Memberikan nasehat dan pertimbangan dalam penentuan kebijakan 

kepada sekolah termasuk menentukan profil sekolah. 

 c.  Hasil identifikasi dapat dijadikan masukan dalam memberikan nasehat 

dan pertimbangan kepada sekolah dalam menentukan kebijakan 

maupun program-program sekolah. 

 d. Memberikan nasehat yang berupa masukan pertimbangan, atau 

rekomendasi kepada sekolah dan dengan tembusan Kepala Dinas 

Pendidikan dan Dewan Pendidikan. 

 e. Menyampaikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam 

pengembangan kurikulum muatan lokal, dan meningkatkan proses 

pembelajaran dan pelayanan pendidikan. 

 f. Melakukan evaluasi terhadap RAPBS yang diajukan oleh kepala 

sekolah, kemudian melakukan pengesahan dari RAPBS tersebut 

setelah dilaksanakan verifikasi oleh rapat pleno komite sekolah. 

 Komite sekolah dalam melaksanakan perannya sebagai pemberi 

dukungan melakanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

a) Komite sekolah memberikan dukungan terhadap sekolah untuk 

secara preventif dalam memberantas penyebarluasan narkoba di 

sekolah, serta pemeriksaan kesehatan siswa. 

b) Memberikan dukungan kepada sekolah dalam pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler. 

c) Mencari bantuan dana dari dunia industri untuk biaya pembebasan 

uang sekolah bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. 
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d) Melaksanakan konsep subsidi silang dalam penarikan iuran dari 

orang tua siswa. 

 Sedangkan dalam peran sebagai pengontrol Komite Sekolah melakukan 

beberapa hal seperti ; 

 a. Meminta penjabaran kepada sekolah tentang hasil belajar siswa. 

 b. Menyebarkan kuisioner untuk memberoleh masukan, saran, dan ide 

kreatif dari masyarakat. 

 c. Menyampaikan laporan kepada sekolah secara tertulis tentang hasil 

pengamatan Komite Sekolah terhadap sekolah.  

 Peran sebagai penghubung/mediator Komite Sekolah melaksanakan 

berbagai kegiatan seperti; 

 a. Membantu sekolah dalam menciptakan hubungan dan kerja sama 

antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat. 

 b. Mengadakan rapat atau pertemuan secara rutin atau insidental dengan 

kepala sekolah dan dewan guru. 

 c. Mengadakan kunjungan atau silaturahmi ke sekolah, atau dengan 

dewan guru di sekolah. 

 d. Bekerja sama dengan sekolah dalam kegiatan penelusuran alumni. 

 e. Membina hubungan dan kerja sama yang harmonis dengan seluruh 

stake holder pendidikan dengan dunia usaha/dunia industri. 

 f. Mengadakan penjajakan kerja sama atau MOU dengan lembaga lain 

untuk memajukan sekolah. 
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 g. Mengadakan kegiatan inovatif untuk meningkatkan kesadaran dan 

kemitraan masyarakat, misalnya panggung hiburan untuk sekolah dan 

masyarakat. 

 h. Mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala dan insidental 

dengan orang tua dan anggota masyarakat. 

 Komite Sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, melakukan 

akuntabilitas sebagai berikut : 

 1. Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program 

sekolah kepada stakeholders secara periodik, baik yang berupa 

keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran 

program sekolah. 

 2. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan masyarakat baik 

berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun 

non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah 

setempat. 

 Seperti dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional  

Nomor 044/U/2002 ditegaskan  bahwa Komite sekolah merupakan badan mandiri 

yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, 

pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada 

pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar 

sekolah.  

 Hubungan sekolah dengan komite sekolah dalam partisipasinya 

meningkatkan mutu pendidikan adalah partisipasi baik individu atau kelompok 

masyarakat untuk mengembangkan sekolah. Kemudian bentuk partisipasi komite 
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sekolah adalah mewujudkan perilaku pendidik dalam masyarakat secara aktif 

dalam rangkaian kerjasama dan keterlibatan diri dalam hubungan sekolah dengan 

masyarakat. Kemudian pengertian dalam keterlibatan di sini adalah keikut sertaan 

masyarakat baik secara lansung, atau secara fisik atau dengan  memfokuskan pada 

pendanaan, barang, dan sumbangan pikiran lain dalam pengelolaan dan turut 

bertanggung jawab terhadap hasil penyelenggaraan pendidikan yang telah dicapai. 

Peran dan partisipasi masyarakat merupakan pengontrol dalam pelaksanaan 

program-program pemerintah dalam kebijakan-kebijakan penting. Begitu juga 

bidang pendidikan turut serta masyarakat dalam berbagai peran sangat strategis. 

Karena peran dan keikutsertaan masyarakat tersebut dapat menjadi sebuah  

kekuatan pengontrol dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dengan 

mengutamakan pelayanan  mutu pendidikan. Dalam penerapan manjemen 

berbasis sekolah, bahwa sekolah mempunyai kewenangan dalam mengatur 

penyelenggaraan pendidikan sacara mandiri bersama masyarakat. Sehingga 

keberadaan komite sekolah akan sangat membantu terwujudnya mutu dan kualitas 

pendidikan di satuan pendidikan. Dan dengan manajemen pendidikan berbasis 

sekolah ini kedudukan komite sekolah sangat tepat dalam menyalurkan aspirasi 

dalam satuan pendidikan. Komite sekolah merupakan lembaga independen yang 

menjadi mitra sekolah dalam mewujudkan pengelolaan pendidikan yang 

berkualitas. Besarnya dukungan komite sekolah merupakan bentuk cerminan 

dukungan masyarakat terhadap dunia pendidikan di satuan pendidikan.  

Penyelenggara pendidikan disatuan pendidikan secara substansial mempunyai 

tanggung jawab yang kuat terhadap komite sekolah. Karena komite sekolah 

adalah stakeholder yang terdiri dari masyarakat, orang tua siswa, pemerintah dan 



28 

 

industri. Dengan kata lain bahwa pembentukan komite sekolah adalah untuk 

membantu suksesnya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Agar tujuan 

pendidikan dalam satuan pendidikan dapat tercapai maka komie sekolah 

seyogyanya melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan partisipasi dari  

masyarakat, orang tua, lembaga-lembaga swadaya, serta lingkungan sekitarnya,  

yang mempunyai kepedulian terhadap dunia pendidikan. Disamping itu peran 

komite sekolah dapat juga berkonstribusi dalam memberikan masukan dalam 

mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil dari penyelenggaraan 

pendidikan. Bentuk partisipasi komite sekolah  dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1)   Partisipasi dalam  kelancaran penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. 

2) Melakukan pembinaan sikap dan perilaku siswa dengan mewujudkan 

pembinaan dan pengembangan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

pendidikan demokrasi berbangsa dan bernegara, pendidikan berorganisasi, 

keterampilan dan kewirausahaan.  

3)   Mencari sumber pendanaan untuk membantu siswa yang tidak mampu,  

4) Melakukan penilaian sekolah untuk pengembangan pelaksanaan kurikulum, 

baik intra maupun ekstrakurikuler dan pelaksanaan manajemen sekolah, 

kepala/wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan,  

5)   Memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen sekolah,  

6)  Melakukan pembahasan tentang usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan  

Belanja Sekolah (RAPBS) dan,  

7)  Meminta sekolah agar mengadakan pertemuan untuk kepentingan tertentu . 

Sedangkan menurut Tjokroamidjo dalam Rahmat, (2009:81-82) ada empat 
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aspek penting partisipasi komite sekolah (masyarakat) dalam meningkatkan 

mutu pendidikan yaitu:  

1) Terlibatnya masyarakat (komite sekolah), serta ikut serta dalam menentukan 

arah, stratagi, dan kebijakan sekolah,  

2) Meningkatkan kemampuan untuk merumuskan tujuan- tujuan,  

3) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan- kegiatan yang konsisten dengan 

arah, strategi, dan rencana yang telah ditentukan,dan, 

4) Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipasi dalam 

sekolah berencana, yang secara lansung memberikan dan menyangkut 

kesejahteraan masyarakat. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa 

dalam partisipasi terdapat unsur- unsur yang penting, antara lain: 

a) Keterlibatan mental, emosi dan dengan sendirinya fisik, 

b) Kehendak sendiri atau prakarsa untuk mengambil bagian di dalam usaha 

pencapaian tujuan, 

c) Swadaya dan,  

d) Rasa tanggung jawab. Oleh karena itu partisipasi komite sekolah dapat 

dikatakan sebagai suatu proses penyaluran aspirasi masyarakat baik yang 

bersifat dukungan material maupun non material dari seluruh anggota 

dan kepengurusannya, baik secara individual maupun kolektif, secara 

langsung maupun tidak langsung dalam perencanaan, pengambilan 

keputusan dan pembuatan kebijakan, pelaksanaan, serta 

pengawasan/pengevaluasian pendidikan demi kemajuan mutu sekolah. 

 

 



30 

 

2.3  Hubungan Sekolah dengan Masyarakat 

 Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang dalam 

penyelenggaraannya selalu fokus pada masyarakat selaku pelanggan. Begitu 

sebaliknya masyarakat semestinya berpartisipasi aktif dalam mensukseskan tujuan 

pendidikan yang ingin dicapai. Menurut Sagala ( 2011:234 ) berpendapat bahwa  

sekolah dan masyarakat merupakan dua komunitas yang saling melengkapi antara 

satu dengan lainnya, bahkan ikut memberikan warna terhadap perumusan model 

pembelajaran tertentu di sekolah oleh suatu masyarakat tertentu pula. Satuan 

pendidikan adalah merupakan tempat untuk mentransfer dan melestarikan nilai-

nilai, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai-nilai agama sehingga  peserta 

didik merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar, karena pembelajaran yang 

diterima menyangkut kehidupan di masa depan. Sehingga pembelajaran yang 

dilaksanakan akan memberikan perbaikan terhadap kehidupan generasi penerus di 

masyarakat. Sekolah dan masyarakat saling bekerjasama dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran, perkembangan peserta anak, memperkuat 

tujuan pendidikan serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, 

meningkatkan motivasi masyarakat dalam menjalin kerjasama dengan sekolah. 

 Dalam paradigma lama, pendidikan meruapakan tanggung jawab dari 

pemerintah, masyarakat, orang tua, keluarga dianggap sebagai unsur yang tiada 

arti dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah. Pada hal masyarakat adalah 

kekuatan utama dalam peneyelenggaraan pendidikan. Menurut Ki Hajar 

Dewantara dalam Maya. H, (2012:145) menyatakan bahwa kesuksesan 

pendidikan harus ditopang bersama oleh keluarga, sekolah dan masyarakat.  
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Namun dalam perkembangan waktu bahwa paradigma ini sedikit demi sedikit 

ditinggalkan, karena masyarakat, orang tua, keluarga memilki hak untuk turut 

bertanggung jawab dalam memberikan kebijakan-kebijakan dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Sehingga pendidikan merupakan tanggung jawab 

bersama antara sekolah, pemerintah dan masyarakat. 

 Kemudian dalam paradigma transisional, pendidikan menjadi tanggung 

jawab antara sekolah, masyarakat, keluarga dan orang tua mulai terjalin. Namun 

kontak dari masyarakat belum dapat memperlihatkan perannya. Kemudian dalam 

paradigma baru, bahwa hubungan antara sekolah, masyarakat, dan orang tua harus 

dapat terjalin lebih sinergis dalam mewujudkan layanan mutu pendidikan, dan 

juga dalam memberikan partisipasinya dalam peningkatan mutu hasil belajar 

siswa. Disamping itu sekolah harus lebih aktif dalam membina hubungan dengan 

masyarakat, sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan ditanggung oleh tiga 

unsur yang tidak terpisahkan yaitu sekolah, orang tua dan masyarakat. 

Komponen-komponen tersebut yang akan menentukan hasil penyelenggaraan 

pendidikan di satuan pendidikan. 

 Menurut Maya. H (2012:157) bahwa hubungan antara sekolah dengan 

masyarakat dibangun dengan tujuan popularitas sekolah dimata masyarakat. 

Peningkatan respon masyarakat terhadap keberadaan satuan pendidikan diiringi 

dengan program-program dari sekolah yang dapat meyakinkan kepada 

masyarakat, bahwa pendidikan yang di selenggarakan berkualitas dan bermutu. 

Sehingga output pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari 

masyarakat.  
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 Pada proses pendidikan  dewasa ini pendidikan di pengaruhi oleh tiga 

lingkungan yaitu keluarga, masyarakat dan sekolah. Karena ketiga lingkungan itu 

mempunyai andil besar dalam pembentukan mental maupun spiritual dari dasar-

dasar pendidikan. Pendidikan yang utamanya menjadi tanggung jawab dalam 

rumah tangga secara konseptual akademik dikembangkan oleh sekolah sehingga 

pembentukan diri anak akan terarah. 

 Selanjutnya penyelenggaraan pendidikan perlu dilaksanakan secara  

harmonis antara masyarakat dan sekolah. Masyarakat mendapat amanat untuk 

berpartisipasi dalam pendidikan melalui organisasi komite sekolah, melalui 

komite sekolah ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran masyarakat dan orang 

tua untuk mewujudkan pelaksanaan program-program pendidikan disatuan 

pendidikan, melalui : memobilisasi bantuan baik dana maupun pemikiran dalam 

penyelenggaraan pendidikan, memberikan bantuan dalam penyediaan fasilitas 

pendidikan yang diperlukan. 

 Penyelenggaraan pendidikan disekolah bahwa orang tua diperlukan 

dalam memberikan informasi tentang potensi yang dimiliki oleh anak didik. Hal 

ini untuk meningkatkan perhatian orang tua dan masayarakat akan pentingnya 

pendidikan bagi anak. Di samping itu masyarakat berkewajiban dalam memberikan 

dukungan terhadap program-program, tujuan sekolah, kebutuhan-kebutuhan sekolah 

dalam menyelenggarakan pendidikan. Begitu juga sebaliknya bahwa  sekolah harus 

mengetahui dengan pasti akan kebutuhan-kebutuhannya, sehingga segala harapan 

dari masyarakat terhadap sekolah dapat terpenuhi yaitu penyelenggaraan pendidikan 

yang berkualitas . 
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 Untuk mewujudkan ini semua, maka perlu pembinaan baik pengelola 

sekolah maupun stake holdernya dalam menjaga hubungan yang harmonis, karena 

dengan hubungan yang harmonis diharapkan menumbuhkan rasa kepercayaan, saling 

pengertian antara sekolah, masyarakat, orang tua, dan lembaga lain yang ada di 

masyarakat, termasuk dunia usaha dan industri. Turut serta masyarakat dalam 

membantu penyelenggaraan pendidikan ini akan bermanfaat yang besar bagi sekolah 

maupun masyarakat sendiri, karena masing-masing akan mengetahui pentingnya 

peran masing-masing di dunia pendidikan. Terjalinnya kerjasama yang baik antara 

sekolah dengan stake holder yang ada di  masyarakat dan mereka turut serta  

bertanggung jawab terhadap suksesnya penyelenggaraan pendidikan di sekolah akan 

memupuk motivasi dari unsur-unsur keanggotaan komite. 

 Kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berperan serta 

dalam memajukan sekolah dan melibatkan orang tua juga tokoh-tokoh masyarakat 

untuk merencanakan dan mengawasi realisasi program di sekolah. Apabila 

hubungan antara sekolah dengan masyarakat selalu terjalin dengan baik, maka 

kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan 

semakin tinggi, dengan demikian partisipasi masyarakat dalam berinovasi dalam 

memajukan sekolah akan semakin terbuka. 

2.4 Kerangka Pikir 

 Perubahan paradigma pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan 

adalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat dan stake holder 

yang lain. Hal ini menuntut kinerja unsur-unsur penyelenggara pendidikan 

tersebut untuk saling aktif dan saling berpartisipasi untuk kemajuan dan 

keberhasilan pelaksanaan pendidikan. Dengan adanya organisasi yang independen 

yaitu komite sekolah maka peran masyarakat tersebut dapat di optimalkan. 
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Keberadaan Komite sekolah diharapkan dapat menjawab dan mencari solusi dan 

permasalahan pendidikan yang ada, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber 

daya yang ada. Sumber daya yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi 

sangat di butuhkan dalam menunjang keberhasilan pendidikan. Dari uraian diatas 

maka kerangka pikir dalam penelitian ini terdiri dari : (1) Input penelitian ini 

adalah Komite Sekolah yang pengurusnya terdiri dari praktisi pendidikan, tokoh 

masyarakat dan  pelaku industri yang memahami peran dan fungsinya dalam 

penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 2 Metro. Pemahaman peran dan 

fungsi tersebut berakibat pada partisipasi komite sekolah dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi RAPBS dan program kerja sekolah rendah. (2) Proses 

dalam penelitian ini adalah : (a) Komite sekolah melaksanakan perannya sebagai 

pemberi pertimbangan dalam perencanaan RAPBS, program kerja, maupun 

pengelolaan SDM. (b) Peran komite sekolah sebagai pemberi dukungan terhadap 

kebijakan, sarana, fasilitas pembelajaran dan pengembangan SDM. (c) Peran 

komite sekolah sebagai pengontrol dalam perencanaan pendidikan, proses 

pendidikan, dan hasil pendidikan di SMK Negeri 2 Metro. (d) Peran komite 

sekolah sebagai mediator dalam mensosialisasikan program, mengidentifikasi 

aspirsai, memobilisasi bantuan masyarakat. (3) Output dalam penelitian ini adalah 

mutu pendidikan yang merupakan optimalisasi terhadap kepuasan pelanggan, baik 

pelanggan internal maupun eksternal. Kerangka pikir digambarkan sebagai 

berikut : 
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Gambar. 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
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