
 
 

 

 

 

 

 

 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mutu pendidikan berkaitan erat dengan proses pendidikan. Tanpa proses pelayanan 

pendidikan yang bermutu tidak mungkin diperoleh produk layanan yang bermutu.    

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan, salah satunya adalah 

proses pemberian layanan pendidikan yang masih jauh dari harapan.  Di satu pihak 

pemberian layanan pendidikan belum menemukan cara yang paling tepat, di pihak lain 

pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin tingginya 

kehidupan masyarakat dan tuntutan kebutuhan hidup sosial masyarakat sebagai pelanggan 

pendidikan. Pelayanan pendidikan yang bermutu adalah pemberian layanan jasa 

pendidikan di sekolah yang dapat memberikan kepuasan kepada siswa di sekolah dan 

masyarakat atau orang tua siswa.  Pelayanan pendidikan di sekolah adalah menjadi peran 

dari komite sekolah bersama dengan sekolah.  Demikian juga dengan pelayanan 

pendidikan di SMAN 2 Tumijajar. 

 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tumijajar beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara 

Nomor 24 Desa Margomulyo Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulangbawang Barat 

berdiri sejak Tahun 2007 dengan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: 

B/150.A/DD.VIII/HK/TB/2007 Tanggal 04 April 2007. SMAN 2 Tumijajar beroperasional 
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dan menerima peserta didik baru mulai Tahun Pelajaran 2007/2008.  Sejak didirikan  dan 

mulai menerima peserta didik, sekolah telah membentuk komite sekolah sebagai wadah 

dan aspirasi masyarakat dalam memajukan pendidikan di SMAN 2 Tumijajar Kabupaten 

Tulangbawang Barat.  Komite sekolah merupakan suatu badan yang mewadahi peran serta 

masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, efisiensi dan pengawasan 

pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.  Badan ini bersifat mandiri dan tidak 

mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. 

 

Keberadaan komite sekolah diperkuat dari aspek yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 56 menyebutkan bahwa: ”Komite 

sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan 

mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan 

tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan 

pendidikan” dan Kepmendiknas Nomor. 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan 

komite sekolah. Komite sekolah dibentuk sebagai bagian dari penerapan Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS), dan mempunyai kewenangan untuk mengelola dirinya sendiri. 

Pengelolaan sekolah ini dijalankan dengan asas partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, 

artinya dalam pengelolaan sekolah kepala sekolah bekerja sama dengan masyarakat 

sekolah. Oleh sebab itu, diperlukan wadah yang dapat dipakai oleh masyarakat sekolah 

untuk mengemban amanat tersebut yaitu komite sekolah. 

Melalui paradigma Manajemen Berbasis Sekolah (MBS),  sekolah diberi kesempatan 

seluas-luasnya untuk mengurus dan mengatur pelaksanaan pendidikan pada masing-

masing sekolah,  dengan kondisi seperti itu, komite sekolah diharapkan dapat 

melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penunjang dalam pelaksanaan proses 
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pembelajaran yang sejalan dengan kondisi dan permasalahan lingkungan masing-masing 

sekolah. Komite sekolah melaksanakan peran dan fungsinya sebagai partner dari kepala 

sekolah, untuk mengelola berbagai sumber daya pendidikan yang ada dalam rangka 

melaksanakan pengelolaan dan peningkatan mutu pendidikan, memberikan fasilitas dan 

dukungan bagi guru dan siswa, sehingga pembelajaran menjadi efektif. 

Komite sekolah SMAN 2 Tumijajar pertama kali dibentuk oleh sekolah yang terdiri dari 

unsur orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia 

usaha/industri, organisasi profesi tenaga pendidikan, dan wakil peserta didik.  Keberadaan 

komite sekolah di SMAN 2 Tumijajar dalam memajukan dan meningkatkan mutu layanan 

pendidikan memiliki peran yang sangat startegis. Adapun peran Komite Sekolah adalah : 

1) memberi pertimbangan (Advesory Agency), yaitu komite sekolah memberikan 

pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah. 2) 

memberi dukungan (Supporting Agency), yaitu komite sekolah memberikan dukungan 

baik yang berwujud finansial,  pemikiran maupun tenaga dalam pengembangan pendidikan 

di sekolah. 3) sebagai pengontrol (Controlling Agency), yaitu komite sekolah mengontrol 

pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah. 4)  sebagai mediator (Mediator Agency), yaitu 

komite sekolah sebagai mediator antara masyarakat dan sekolah untuk mendukung 

kebijakan pendidikan di satuan pendidikan sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan 

di sekolah.  Komite sekolah juga mempunyai fungsi antara lain: 1) mendorong tumbuhnya 

perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 

2) melakukan 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 



4 
 

kepada satuan pendidikan. 5) mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam 

pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. 6) 

menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di 

satuan pendidikan. 7) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, 

penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. (Depdiknas, 2001:17)  

Sejak dibentuk Tahun 2007 komite sekolah SMAN 2 Tumijajar telah berupaya 

memberikan layanan pendidikan kepada siswa, orang tua/wali murid, masyarakat serta 

dunia usaha/industri dan pemerintah.  Beberapa layanan pendidikan yang telah diberikan 

melalui peran komite sekolah  yaitu; (1) sebagai badan pertimbangan; memberikan 

pertimbangan dalam penyusunan visi, misi, tujuan, dan kebijakan sekolah, memberi 

pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).  (2) 

sebagai badan pendukung; memberi dukungan finansial, tenaga dan pemikiran dalam 

pengembangan pendidikan, memberikan dukungan berupa pengadaan dan perbaikan 

sarana dan prasarana pembelajaran seperti membangun ruang kelas baru, gedung 

laboratorium, lapangan olah raga, pagar sekolah, pengadaan meubeler, komputer, alat-alat 

olah raga serta upaya peningkatan kompetensi guru dan pegawai melalui pembiayaan 

kegiatan MGMP, workshop, seminar, pelatihan dan IHT, peningkatan kesejahteraan guru 

melalui pemberian insentif jam mengajar kepada semua guru. Di bidang kesiswaan komite 

sekolah juga berupaya meningkatkan layanan  pendidikan melalui pembiayaan kegiatan 

ekstrakurikuler yang meliputi bidang PMR, Pramuka, Rohis, Seni, Paski, Olahraga, KIR 

dan OSIS serta pemberian beasiswa kepada siswa yang berprestasi. 

Berikut adalah dukungan finansial komite sekolah dalam penyelenggaraan dan 

peningkatan mutu layanan pendidikan di SMAN 2 Tumijajar: 
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Tabel. 1.1 Kegiatan dan Pembiayaan Penyelenggaraan dan Peningkatan Mutu. 

No Tahun 

Pelajaran 

Jumlah 

Anggaran 
Bidang Kegiatan 

1 2011/2012 735.700.000,00 

- Kurikulum dan Program Pengajaran 

- Tenaga Kependidikan 

- Kesiswaan 

- Keuangan dan Pembiayaan 

- Sarana dan Prasarana 

- Hubungan dengan masyarakat 

- Budaya lingkungan sekolah 

2 2012/2013 882.900.000,00 

- Kurikulum dan Program Pengajaran 

- Tenaga Kependidikan 

- Kesiswaan 

- Keuangan dan Pembiayaan 

- Sarana dan Prasarana 

- Hubungan dengan masyarakat 

- Budaya lingkungan sekolah 

3 2013/2014 973.500.000,00 

- Kurikulum dan Program Pengajaran 

- Tenaga Kependidikan 

- Kesiswaan 

- Keuangan dan Pembiayaan 

- Sarana dan Prasarana 

- Hubungan dengan masyarakat 

- Budaya lingkungan sekolah 

4 2014/2015 928.500.000,00 

- Kurikulum dan Program Pengajaran 

- Tenaga Kependidikan 

- Kesiswaan 

- Keuangan dan Pembiayaan 

- Sarana dan Prasarana 

- Hubungan dengan masyarakat 

- Budaya lingkungan sekolah 

Sumber: SMAN 2 Tumijajar 

Berdasarkan data tersebut di atas  dapat dilihat bahwa program pembiayaan komite 

sekolah dalam peningkatan mutu layanan pendidikan di SMAN 2 Tumijajar dari Tahun 

Pelajaran 2011/2012 sampai dengan Tahun Pelajaran 2013/2014 terus mengalami 

peningkatan. Dukungan pembiayaan ini diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan 

pendidikan di SMAN 2 Tumijajar baik di bidang akademik maupun nonakademik.  Di 

bidang akademik, prestasi yang telah dicapai  SMAN 2 Tumijajar adalah juara tiga lomba 

olimpiade tingkat kabupaten, tingkat kelulusan siswa peserta ujian nasional mencapai 

seratus persen serta lulusannya sebagian besar melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan 
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yang lebih tinggi. Prestasi non akademik  yang telah dicapai adalah juara satu lomba PMR, 

Pramuka, Seni, dan olahraga di tingkat kabupaten.  (3) peran komite sekolah sebagai badan 

pengawasan yaitu melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, 

penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan. Pengawasan dilakukan secara langsung  dan 

belum secara tertulis.  (4) peran komite sekolah sebagai mediator antara masyarakat dan 

sekolah untuk mendukung kebijakan pendidikan dalam meningkatkan mutu layanan  di 

SMAN 2 Tumijajar, melakukan kerjasama dengan masyarakat berkenaan dengan 

pelayanan pendidikan yang bermutu. menampung aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai 

kebutuhan pendidikan, menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan 

penyelenggaraan pendidikan di SMAN 2 Tumijajar. Peran komite SMAN 2 Tumijajar 

memang telah dilaksanakan tetapi perlu terus ditingkatkan karena kebutuhan pendidikan 

terus berkembang.  Peningkatan peran komite SMAN 2 Tumijajar adalah tantangan untuk 

terus meningkatkan mutu layanan pendidikan dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhan 

pelanggan. 

Kondisi riil komite sekolah sebagai lembaga otonom telah melaksanakan peran yang telah 

ditentukan,  namun peran tersebut perlu terus dioptimalkan dengan pelaksanaan 

transformasi konsep komite sekolah secara bertahap dari waktu ke waktu, mulai pada 

tingkat menyadarkan perlunya peran dan fungsi komite sekolah baik kepada masyarakat 

maupun penyelenggara pendidikan sebagai peluang partisipasi masyarakat di bidang 

pendidikan. Tingkat berikutnya menyebarluaskan konsep pelibatan publik dalam komite 

sekolah kepada masyarakat dan penyelenggara pendidikan. Selanjutnya adalah 

penyelenggara pendidikan melakukan konsultasi ke masyarakat untuk mendapat masukan 

dalam proses menetapkan kebijakannya, kerjasama segenap potensi yang ada di 

masyarakat secara sinergis dalam bentuk saran dengan penyelenggaraan pendidikan 
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memutuskan kebijakan. Pada tingkat tertinggi adalah tercapainya rasa saling memiliki 

bahwa komite sekolah sebagai wadah pemecahan masalah bersama yang dihadapi dalam 

penyelenggaraan pendidikan. 

Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyebutkan salah satu misinya adalah memberdayakan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi daerah dalam konteks Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian masyarakat berperan dalam peningkatan mutu 

pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program 

pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.  Pembinaan pendidikan dasar 

dan menengah adalah mewujudkan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah dengan 

memperkenalkan dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota serta pemberdayaan atau 

pembentukan komite sekolah di tingkat sekolah. 

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 54 menyebutkan bahwa: (1) 

Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran perorangan, kelompok, keluarga, 

organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan 

pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2)  Masyarakat dapat berperan serta sebagai 

sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.  Pada Pasal 56 menyebutkan bahwa di 

masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah / madrasah yang berperan sebagai 

berikut: (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan perannya yang meliputi perencanaan, 

pengawasan,  dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite 

sekolah, (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam 

peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan 

dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, 



8 
 

propinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. (3) Komite sekolah 

sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan 

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

pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.  Dengan kata lain dalam 

penyelenggaraan pendidikan, sekolah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dengan 

mengajak semua pihak-pihak terkait dan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga semua 

potensi itu dikembangkan secara maksimal sesuai dengan kapabilitas masing-masing. 

Kebersamaan merupakan potensi yang sangat vital untuk membangun masyarakat untuk 

menciptakan demokrasi pendidikan. 

Sinergi antara komite sekolah dengan pengelola sekolah akan melahirkan tanggung jawab 

bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra kerja membangun pendidikan. 

Masyarakat dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan 

pendidikan di daerahnya.  Konsep desentralisasi dalam pendidikan muncul sejalan dengan 

perkembangan pola pikir masyarakat sebagai salah satu dampak pembangunan pendidikan.  

Pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah melahirkan konsep gagasan untuk 

mengembangkan sistem desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan nasional. 

Berdasarkan penelitian awal pada SMA Negeri 2 Tumijajar Kabupaten Tulangbawang 

Barat tentang komite sekolah diperoleh informasi/data bahwa : (1) Komite Sekolah sudah 

terbentuk sejak Tahun Pelajaran 2007/2008; (2) Komite sekolah telah melaksanakan peran 

yang telah ditentukan, tetapi peran komite sekolah perlu terus ditingkatkan untuk 

peningkatan mutu layanan pendidikan di SMAN 2 Tumijajar dalam memenuhi kebutuhan 

pelanggan.  Komite Sekolah SMAN 2 Tumijajar seharusnya memiliki peran yang sangat 

strategis dalam rangka ikut memberi pertimbangan (Advesory Agency), memberi dukungan 
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(Supporting Agency) sebagai pengontrol (Controlling Agency)  dan sebagai mediator  di 

satuan pendidikan sehingga dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah.   

 

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang  peran 

komite sekolah dalam peningkatan mutu layanan pendidikan pada satuan pendidikan SMA 

Negeri 2 Tumijajar.  Keunikan dari  penelitian ini adalah SMA Negeri 2 Tumijajar sebagai 

unit sekolah baru bersama dengan komite  sekolah mampu memberikan layanan 

pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan seperti ruang belajar, 

perpustakaan, laboratorium IPA, laboratorium komputer, lapangan olahraga,  tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan, mampu menyelenggarakan berbagai kegiatan lomba, 

serta mampu meraih prestasi baik akademik maupun nonakademik dibandingkan dengan 

sekolah-sekolah lain yang setara di Kabupaten Tulangbawang Barat.  Berdasarkan uraian 

di atas, peran komite sekolah sangat strategis dalam membantu meningkatkan mutu 

layanan pendidikan. 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian, fokus penelitian ini adalah peran komite sekolah 

dalam peningkatan mutu layanan pendidikan di SMA Negeri 2 Tumijajar Kabupaten 

Tulangbawang Barat yang meliputi: 

1.2.1 Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (Advesory Agency)  

1.2.2 Peran komite sekolah sebagai pendukung (Supporting Agency)  

1.2.3 Peran komite sekolah sebagai pengontrol (Controlling Agency)  

1.2.4 Peran komite sekolah sebagai mediator (Mediator Agency) 

 



10 
 

1.3 Pertanyaan  Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian, bagaimanakah peran komite sekolah dalam peningkatan 

mutu pelayanan pendidikan  di SMAN 2 Tumijajar. Adapun Pertanyaan dalam  penelitian 

ini adalah: 

1.3.1 Bagaimanakah peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (Advesory 

Agency) dalam peningkatan mutu layanan pendidikan di SMAN 2 Tumijajar ? 

1.3.2 Bagimanakah peran komite sekolah sebagai pendukung (Supporting Agency) 

dalam peningkatan mutu layanan pendidikan di SMAN 2 Tumijajar? 

1.3.3 Bagaimanakah peran komite sekolah sebagai pengontrol (Controlling Agency) 

dalam peningkatan mutu layanan pendidikan di SMAN 2 Tumijajar? 

1.3.4 Bagaimanakah peran komite sekolah sebagai mediator (Mediator Agency) 

dalam peningkatan mutu layanan pendidikan di SMAN 2 Tumijajar? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang peran komite 

sekolah dalam peningkatan mutu layanan pendidikan di SMAN 2 Tumijajar: 

1.4.1 Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (Advesory Agency) di 

SMAN 2 Tumijajar. 

1.4.2 Peran komite sekolah sebagai pemberi dukungan (Supporting Agency) di 

SMAN 2 Tumijajar. 

1.4.3 Peran komite sekolah sebagai pengontrol (Controlling Agency) di SMAN 2 

Tumijajar. 

1.4.4 Peran komite sekolah sebagai mediator (Mediator Agency) di SMAN 2 

Tumijajar. 
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1.5. Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Kegunaan Teoritis 

1.5.1.1 Memberikan sumbangan ilmu dan pengetahuan tentang peran dan fungsi komite 

sekolah  

1.5.1.2 Sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam rangka perencanaan pendidikan dan 

pengembangan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

1.5.2.1 Sekolah:  sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk membuat suatu perencanaan 

pendidikan dalam membenahi kualitas pendidikan melalui peningkatan peran 

komite sekolah. 

1.5.2.2 Komite Sekolah: dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan 

perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan mengenai peran komite sekolah 

khususnya pada SMA Negeri 2 Tumijajar. 

1.5.2.3 Dinas Pendidikan: Memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan dan 

peningkatan mutu pendidikan dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui 

Komite Sekolah. 

1.5.2.4 Peneliti: Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Magister 

Manajemen Pendidikan pada FKIP  Universitas Lampung 

1.6 Definisi Istilah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini menggunakan beberapa istilah 

yaitu: 
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1.6.1 Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat 

dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisien pengelolaan 

pendidikan di satuan pendidikan, 

1.6.2 Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (AdvesoryAgency) adalah 

sebuah peran dan fungsi dalam memberikan masukan, pertimbangan dan 

rekomendasi kepada satuan pendidikan. 

1.6.3 Peran komite sekolah sebagai pendukung (Supporting Agency) adalah sebuah 

peran dan fungsi pendukung baik berupa finansial, pemikiran maupun tenaga 

dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, minimal dalam 

mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu 

1.6.4 Peran komite sekolah sebagai pengontrol (Controlling Agency) adalah peran 

melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, 

penyelenggaraan dan keluaran pendidikan dari satuan pendidikan 

1.6.5 Peran komite sekolah sebagai mediator  adalah peran komite sekolah  sebagai 

mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan 

1.6.6 Peranan adalah ikut serta dalam suatu kegiatan ataupun aktivitas yang 

dilaksanakan dalam peningkatan kualitas pendidikan oleh satuan pendidikan 

1.6.7 Penyelenggaraan pendidikan adalah pelayanan pendidikan pada satuan 

pendidikan sekolah dengan mengacu pada standar pelayanan minimal yang 

meliputi ; (1) kurikulum, (2) peserta didik, (3) sarana, (4) organisasi, (5) 

pembiayaan, (6) manajemen sekolah, (7) peran serta masyarakat. 
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1.6.8 Manajemen mutu terpadu pendidikan adalah sistem yang berlandaskan pada 

kepuasan pelanggan sebagai sasaran utama, memberikan pelayanan (service) 

sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan (customer).   

1.6.9 Manajemen berbasis sekolah adalah manajemen yang memberikan otonomi 

lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif 

yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala 

sekolah, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu 

sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. 

1.6.10 Partsipasi masyarakat adalah kerjasama yang erat antara perencana di sekolah 

dengan masyarakat sekitar sekolah dalam menyusun rencana strategis, 

melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan kualitas sekolah.   

1.6.11 Mutu pelayanan pendidikan adalah adanya jaminan proses atau layanan 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan dan mampu memenuhi keinginan para siswa, masyarakat, 

pemerintah dan dunia usaha. 

1.6.12 SMA Negeri 2 Tumijajar adalah suatu lembaga pendidikan pada tingkat 

sekolah yang menyelenggarakan pendidikan


