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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

Pembahasan dalam bab ini akan difokuskan  pada beberapa subbab tentang  teori yaitu: 

(1) Manajemen Berbasis Sekolah; (2) Komite Sekolah; (3) Partisipasi Masyarakat 

Terhadap Sekolah; (4) Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan; (5) Mutu Layanan 

Pendidikan; (6) Penelitian Yang Relevan; dan  (7) Kerangka Pikir Penelitian.  

 

2.1 Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari School Based 

Management, pada hakikatnya adalah penyerasian  sumber daya yang dilakukan secara 

mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan (stakeholder) 

yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan 

untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional.  Konsep MBS dalam pengelolaan pendidikan bertujuan 

mengembalikan sekolah kepada pemiliknya yaitu masyarakat, yang diharapkan akan 

merasa bertanggung jawab kembali sepenuhnya terhadap pendidikan yang 

diselenggarakan pada satuan pendidikan. Dari sisi moral adalah bahwa hanya sekolah 

dan masyarakatlah yang paling mengetahui berbagai persoalan pendidikan yang dapat 

menghambat peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian merekalah yang 
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seharusnya menjadi pelaku utama dalam membangun pendidikan yang bermutu dan 

relevan dengan kebutuhan masyarakatnya. 

 

Menurut Haryadi dalam Sobahi, dkk (2010:124) MBS adalah “Adanya otonomi dan 

pengambilan keputusan partisipatif.  Artinya MBS memberikan otonomi yang lebih 

luas kepada masing-masing sekolah secara individual dalam menjalankan program 

sekolahnya dan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi.  Selain itu 

dalam menyelesaikan masalah dan dalam pengambilan keputusan harus melibatkan 

partisipasi setiap konstituen sekolah seperti siswa, guru, tenaga administrasi, orang tua, 

masyarakat lingkungan dan tokoh masyarakat”. 

 

Menurut Asmani (2012:22) Manajemen Berbasis Sekolah diartikan sebagai model 

manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong 

pengambilan keputusan pertisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga 

sekolah (guru, peserta didik, kepala sekolah, karyawan, orang tua peserta didik, dan 

masyarakat yang berhubungan dengan program sekolah), sehingga rasa memiliki warga 

sekolah dapat meningkat yang mengakibatkan peningkatan rasa tanggung jawab dan 

dedikasi warga sekolah.  Sekolah menjadi lebih mandiri dan lebih profesional, dapat 

menyusun dan menentukan strategi penyelenggaraan program sekolah, dan mampu 

menentukan arah pembangunan pendidikan di sekolah yang sesuai dengan tuntutan 

masyarakat akan kualitas layanan pendidikan di sekolah. 

 

Menurut Mulyasa (2006:24) mendefinisikan MBS sebagai paradigma baru pendidikan, 

yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah yakni pelibatan masyarakat dalam 
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kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah lebih leluasa 

mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan 

prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat.  Tujuannya 

adalah untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan.  Peningkatan 

efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat 

dan penyederhanaan birokrasi, sedangkan peningkatan mutu diperoleh melalui 

partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, 

peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah.  Sedangkan peningkatan 

pemerataan diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan 

pemerintah berkonsentrasi pada kelompok tertentu.  Dengan manajemen berbasis 

sekolah, pemecahan masalah internal sekolah baik yang menyangkut proses 

pembelajaran maupun sumber daya pendukungnya cukup dibicarakan di dalam sekolah 

dengan masyarakat, sehingga tidak perlu diangkat ke tingkat pemerintah daerah. Tugas 

pemerintah adalah memberikan fasilitas dan bantuan pada saat sekolah dan masyarakat 

menemui jalan buntu dalam suatu pemecahan masalah. 

Menurut Edmond dalam Dwiningrum (2011:8) MBS merupakan alternatif baru dalam 

pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreatifitas 

sekolah.  Sedangkan Nurcholis dalam Dwiningrum (2011:8) mengatakan MBS adalah 

bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi pendidikan.  Hasbullah (2007: 

80) menyebutkan manajemen pendidikan berbasis sekolah pada dasarnya dimaksudkan 

untuk mengurangi peran pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan, tetapi 

memberikan kesempatan kepada masyarakat seluas-luasnya memberikan konstribusi 

berupa gagasan dan pelaksanaan pendidikan di tempat mereka masing-masing.  

Masyarakat dituntut partisipasinya agar lebih memahami kompleksitas pendidikan, 
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membantu serta turut mengontrol pengelolaan pendidikan, dan MBS menuntut 

perubahan prilaku kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi menjadi lebih 

professional dalam pengelolaan sekolah. Dalam MBS, pemberdayaan dimaksudkan 

untuk memperbaiki kinerja sekolah agar dapat mencapai tujuan secara optimal, efektif 

dan efisien. Untuk memberdayakan sekolah harus ditempuh upaya memberdayakan 

peserta didik dan masyarakat setempat. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, secara umum manajemen berbasis 

sekolah dapat diartikan sebagai model 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) sehingga dapat meningkatkan mutu 

layanan pendidikan di sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional untuk 

mencapai kepuasan pelanggan. 

 

Tujuan penerapan MBS adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum 

baik itu menyangkut kualitas pembelajaran, kualitas kurikulum, kualitas sumber daya 

manusia baik guru maupun tenaga kependidikan lainnya, dan kualitas pelayanan 

pendidikan secara umum.  Menurut Kathleen dalam Sobahi, dkk (2010:128) Penerapan 

MBS yang efektif secara spesifik mengidentifikasi beberapa manfaat sebagai berikut: 

1. Memungkinkan orang-orang yang kompeten di sekolah untuk 

mengambil keputusan yang akan meningkatkan pembelajaran. 

2. Memberi peluang bagi seluruh anggota sekolah untuk terlibat dalam 

pengambilan keputusan penting. 

3. Mendorong munculnya kreativitas dalam merancang bangun program 

pembelajaran. 
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4. Mengarahkan kembali sumber daya yang tersedia untuk mendukung 

tujuan yang dikembangkan di setiap sekolah. 

5. Menghasilkan rencana anggaran yang lebih realistik ketika orang tua 

siswa dan guru makin menyadari keadaan keuangan sekolah, batas 

pengeluaran, dan biaya-biaya program sekolah. 

6. Meningkatkan motivasi guru dan mengembangkan kepemimpinan baru 

di semua level. 

 

 

Apabila manajemen berbasis lokasi lebih difokuskan pada tingkat sekolah, maka MBS 

akan menyediakan layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggap terhadap 

kebutuhan masyarakat di mana sekolah itu berada.  Ciri-ciri MBS dapat dilihat dari 

sejauh mana sekolah tersebut dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, 

pengelolaan SDM, proses belajar mengajar, dan sumber daya. 

 

Menurut Rini (2011:9) Tujuan  MBS adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah 

dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. 

2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. 

3. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat dan 

pemerintah tentang mutu sekolahnya. 

4. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan 

yang akan dicapai 

 

MBS menyediakan layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggap terhadap 

kebutuhan masyarakat sekolah setempat.  Implementasi MBS akan berhasil melalui 

strategi-straregi sebagai berikut: 

1. Sekolah harus memiliki otonomi terhadap kekuasaan dan kewenangan, 

pengembangan pengetahuan yang berkesinambungan, akses informasi ke segala 

bagian dan pemberian penghargaan kepada setiap orang yang berhasil. 

2. Adanya peran serta masyarakat secara aktif dalam hal pembiayaan, proses 

pengambilan keputusan terhadap kurikulum dan instruksional serta 

noninstruksional 

3. Adanya kepemimpinan kepala sekolah yang mampu menggerakkan dan 

mendayagunakan setiap sumber daya sekolah yang efektif. 

4. Adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam kehidupan 

dewan sekolah yang aktif. 
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5. Semua pihak harus memahami peran dan tanggungjawabnya secara sunggung-

sungguh 

6. Adanya guidelines dari departemen terkait sehingga mampu mendorong proses 

pendidikan di sekolah secara efisien dan efektif. 

7. Sekolah harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang minimal 

diwujudkan dalam laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya. 

8. Penerapan MBS harus diarahkan untuk pencapaian kenerja sekolah dan lebih 

khusus meningkatkan pencapaian belajar siswa. 

9. Implementasi diawali dengan sosialisasi dari konsep MBS, identifikasi peran 

masing-masing, mengadakan pelatihan-pelatihan tehadap peran barunya, 

implementasi pada proses pembelajaran, evaluasi atas pelaksanaan di lapangan 

dan dilakukan perbaikan-perbaikan. 

 

Secara konsepsional manajemen berbasis sekolah diharapkan membawa dampak 

terhadap peningkatan kerja sekolah dalam hal mutu, efisiensi manajemen keuangan, 

pemerataan kesempatan dan pencapaian tujuan.  Menurut Asmani (2012:20) 

Konsekwensi penerapan manajemen berbasis sekolah menjadi tanggung jawab dan 

ditangani oleh sekolah secara profesional, yang meliputi aspek-aspek: 1) perencanaan 

dan evaluasi program sekolah, 2) pengelolaan kurikulum yang bersifat inklusif, 3) 

pengelolaan proses belajar mengajar, 4) pengelolaan ketenagaan, 5) pengelolaan 

perlengkapan dan peralatan, 6) pengelolaan keuangan, 7) pelayanan peserta didik,  8) 

hubungan sekolah dengan masyarakat, 9) pengelolaan iklim sekolah. 

Konsep manajemen berbasis sekolah dalam prakteknya menggambarkan sifat-sifat 

otonomi sekolah yang merujuk pada perlunya memperhatikan kondisi dan potensi 

kelembagaan setempat dalam mengelola sekolah.  Ciri-ciri manajemen berbasis 

sekolah: 1) upaya meningkatkan peran serta komite sekolah, masyarakat, dunia usaha 

dan dunia industri untuk mendukung kinerja sekolah, 2) program sekolah disusun dan 

dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan proses belajar dan mengajar 

(kurikulum), bukan kepentingan administratif saja. 3) menerapkan prinsip efektivitas 

dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya sekolah (anggaran, personil dan fasilitas). 
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4) mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan 

kondisi lingkungan sekolah.  5) menjamin terpeliharanya sekolah yang bertanggung 

jawab terhadap masyarakat. 6) meningkatkan profesionalisme personil sekolah. 7) 

meningkatnya kemandirian sekolah di segala bidang. 8) adanya keterlibatan semua 

unsur terkait dengan perencanaan program sekolah. 9) adanya keterbukaan dalam 

pengelolaan anggaran pendidikan sekolah. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa konsep manajemen peningkatan mutu 

berbasis sekolah memberi wawasan pemahaman kepada kita bahwa tanggung jawab 

peningkatan kualitas pendidikan secara mikro telah bergeser dari birokrasi pusat ke unit 

pengelola yang lebih dasar yaitu sekolah.  Oleh karena itu sekolah harus berjuang untuk 

menjadi pusat mutu dan mendorong sekolah agar dapat memberikan pelayanan 

pendidikan yang bermutu dalam mencapai visi dan misi untuk memenuhi kebutuhan 

masa depan siswanya. 

2.2 Komite Sekolah 

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

komite sekolah. 

 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyebutkan bahwa 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. 

 

Sekolah memiliki otonomi dan ruang gerak yang lebih besar dalam penyelenggaraan 

pendidikan.  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 perannya sebagai penunjang dalam pelaksanaan proses pembelajaran 

yang sejalan dengan kondisi dan permasalahan lingkungan masing-masing sekolah. 

Komite sekolah dapat melaksanakan perannya sebagai partner dari kepala sekolah 

dalam mengadakan sumber daya pendidikan dalam rangka melaksanakan pengelolaan 

dan peningkatan mutu pendidikan dengan memberikan fasilitas dan dukungan bagi 

guru dan siswa untuk belajar sehingga pembelajaran menjadi semakin efektif. 
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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 dewan pendidikan khususnya kepala sekolah bekerja sama 

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

masyarakat sekolah untuk mengemban amanat tersebut yaitu  komite sekolah. 

 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 56 

ayat 3 menyatakan bahwa : 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 pendidikan. Esensi dari partisipasi komite sekolah adalah 

peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan sekolah yang dapat 

mengubah pola pikir, keterampilan, dan distribusi kewenangan atas individual dan 

masyarakat yang dapat memperluas kapasitas manusia meningkatkan taraf hidup dalam 

sistem manajemen pemberdayaan sekolah.  Peran komite sekolah adalah membuat 

orang-orang yang duduk sebagai pengurus dan anggota komite menjalankan perannya 

untuk membantu penyelenggaraan pendidikan. Misalnya memobilisasi dana masyarakat 

ataupun dalam bentuk sumbangan lainnya seperti memberikan pertimbangan dan 

pemikiran. 

Menurut Hasbullah (2006:95),  pemberdayaan komite sekolah secara optimal, termasuk 

dalam mengawasi penggunaan keuangan, transparansi alokasi dana pendidikan lebih 

dapat dipertanggungjawabkan. Pengembangan pendidikan secara lebih inovatif juga 
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akan semakin memungkinkan, lahirnya ide-ide cemerlang, dan kreatif semua pihak 

terkait (stakeholder) pendidikan.  Konsep pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan 

sekolah yang terkandung di dalamnya memerlukan pemahaman berbagai pihak terkait, 

dimana posisinya dan apa manfaatnya.  Posisi komite sekolah berada di tengah-tengah 

antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu 

pihak dengan pihak sekolah sebagai institusi, kepala sekolah, dinas pendidikan, dan 

pemerintah daerah di pihak lainnya.  Komite sekolah menjembatani kepentingan 

keduanya.  Penyelenggaraan pendidikan adalah pelayanan pendidikan pada satuan 

pendidikan sekolah dengan mengacu pada standar pelayanan minimal meliputi : 

kurikulum, peserta didik, ketenagaan, sarana, organisasi, pembiayaan, manajemen 

sekolah, dan peranserta masyarakat.  Pemberdayaan manajemen komite sekolah adalah 

suatu pengaturan atau pemanfaatan potensi yang ada pada badan mandiri yang 

mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan 

efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. 

Sagala (2008:191) menyatakan peranserta masyarakat mendukung manajemen sekolah 

adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, bahkan menjadi keharusan, di mana agar 

peran serta masyarakat menjadi suatu sistem yang terorganisasi.  Komite sekolah juga 

merupakan wadah bagi orang tua atau masyarakat yang peduli pendidikan untuk 

membantu memajukan pendidikan di sekolah seperti membantu menyediakan fasilitas 

pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan guru. Intinya tugas komite sekolah dapat 

membantu mempercepat atau mengoptimalkan upaya peningkatan mutu pendidikan, 

dan memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar tentang program-program 

yang akan dilaksanakan oleh sekolah. 
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Menurut Rini (2011:66) komite sekolah dibentuk merupakan hasil dari peran serta 

masyarakat dalam memajukan pendidikan yang merupakan kunci dari pelaksanaan 

MBS.  Pembentukan komite sekolah merupakan wadah peran serta masyarakat dalam 

dunia pendidikan yang merupakan akibat dari diberlakukannya otonomi pendidikan dan 

kebijakan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, tujuan pembentukan 

komite sekolah adalah : 

a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam 

melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan 

pendidikan. 

b. Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan 

c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam 

penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. 

Peran komite sekolah secara kontekstual sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 044/U/2002 adalah : 

a. Pemberi Pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan 

kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. 

b. Badan Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, 

pemikiran , maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan 

pendidikan. 

c. Badan Pengontrol (controling agency) dalam rangka transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. 
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d. Mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan. 

Departemen Pendidikan Nasional  (2001:17), menguraikan tujuh peran komite sekolah 

terhadap penyelenggaraan sekolah, yakni : 

1. Membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar 

mengajar di sekolah baik sarana, prasarana maupun teknis pendidikan. 

2. Melakukan pembinaan sikap dan prilaku siswa. Membantu usaha pemantapan 

sekolah dalam mewujudkan pembinaan dan 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. 

Dalam penjabaran kegiatan operasional dari tujuh peran di atas komite sekolah selaku 

pemberi pertimbangan melaksanakan berbagai kegiatan seperti : 

a. Mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik dan 

sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat. 
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b. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan 

Visi, Misi tujuan, kebijakan dan kegiatan sekolah. 

c. Menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan 

dan rekomendasi kepala sekolah. 

d. Menyampaikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi secara tertulis kepada 

sekolah dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan. 

e. Memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan 

kurikulum muatan lokal, dan meningkatkan proses pembelajaran dan 

pengajaran yang menyenangkan.. 

f. Memverifikasi RAPBS yang diajukan oleh kepala sekolah, memberikan 

pengesahan terhadap RAPBS setelah proses verifikasi dalam rapat pleno komite 

sekolah. 

Peran pemberian dukungan komite sekolah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu: 

memberikan dukungan kepada sekolah untuk secara preventif dalam memberantas 

penyebarluasan narkoba di sekolah, serta pemeriksaan kesehatan siswa. 

a. Memberikan dukungan kepada sekolah dalam pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler. 

b. Mencari bantuan dana dari dunia industri untuk biaya pembebasan uang sekolah 

bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. 

c. Melaksanakan konsep subsidi silang dalam penarikan iuran dari orang tua 

siswa. 

Sedangkan dalam peran sebagai pengontrol komite sekolah melakukan beberapa hal 

seperti  
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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. 

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. 
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Komite Sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, melakukan akuntabilitas sebagai 

berikut : 

1. Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah 

kepada stakeholder 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 

Sedangkan fungsi Komite Sekolah adalah : 

a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 

b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia 

usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan 

pendidikan yang bermutu. 

c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan 

pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. 

d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan 

pendidikan mengenai : 

1. kebijakan dan program pendidikan 

2. rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS). 

3. kriteria kinerja satuan pendidikan 

4. kriteria tenaga pendidikan 

5. kriteria fasilitas pendidikan 

6. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan 
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e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna 

mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. 

f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan 

pendidikan di satuan pendidikan 

g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, 

penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. 

 

2.3  Partisipasi Masyarakat Terhadap Sekolah 

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah keikutsertaan masyarakat dalam 

memberikan gagasan, kritik membangun, dukungan dan pelaksanaan kebijakan 

pendidikan.  Terjadinya sinergi dan integrasi dukungan dari berbagai sumber daya 

pendidikan perlu adanya suatu badan yang bersifat independen dengan asas keadilan 

dan kemanusiaan, tetapi mempunyai sumbangan yang berarti terhadap mutu 

pendidikan. 

 

Menurut Fattah (2004: 114) ukuran partsipasi masyarakat adalah keikutsertaan 

masyarakat menanggung biaya sekolah baik yang masuk katagori bantuan 

pembangunan maupun iuran bulanan peserta didik.  Partisipasi yang berlaku universal 

adalah kerjasama yang erat antara perencana di sekolah dengan masyarakat sekitar 

sekolah dalam menyusun rencana strategis, melaksanakan, melestarikan, dan 

mengembangkan kualitas sekolah.  Kedudukan masyarakat dalam manajemen sekolah 

sangat penting untuk membantu memajukan kualitas sekolah. 
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Menurut Upholf dalam   Sagala (2011:238) partisipasi mengandung tiga dimensi yakni 

konteks, tujuan dan lingkungan.  Partisipasi berkembang menjadi:  1) partisipasi dalam 

mengambil kebijakan dan keputusan, 2) partisipasi dalam melaksanakan, 3) partisipasi 

memperoleh keuntungan, dan 4) pastisipasi dalam mengevaluasi.  

 

Menurut Mulyasa (2006:50)  hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya 

merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan 

pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Hubungan sekolah dengan masyarakat 

bertujuan antara lain untuk memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, 

memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat, 

menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. 

 

Menurut Ihsan (2003:90) bahwa orang tua anak meletakkan dasar-dasar pendidikan di 

dalam rumah tangga terutama dalam segi pembentukan kepribadian, nilai-nilai luhur 

moral dan agama sejak kelahirannya.  Kemudian dilanjutkan dan dikembangkan 

dengan berbagai materi pendidikan berupa ilmu dan keterampilan yang dilakukan oleh 

sekolah. Orang tua siswa menilai dan mengawasi hasil didikan sekolah dalam 

kehidupan sehari-hari.  Kemudian pendidikan di lingkungan masyarakat ikut pula 

berperan serta mengontrol, menyalurkan dan membina serta meningkatkannya, karena 

masyarakat adalah lingkungan pemakai atau the user dari produk pendidikan yang 

diberikan oleh rumah tangga dan sekolah. 

 

Hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat harus terjalin secara sinergis untuk 

meningkatkan mutu layanan pendidikan, termasuk untuk meningkatkan mutu hasil 
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belajar siswa di sekolah.  Dalam paradigma lama, hubungan keluarga, sekolah, dan 

masyarakat dipandang sebagai institusi yang terpisah-pisah.  Pihak keluarga dan 

masyarakat dipandang tabu untuk ikut campur tangan dalam penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah, apalagi sampai masuk ke wilayah kewenangan profesional para 

guru.  Dewasa ini, paradigma lama ini dalam batas-batas tertentu telah ditinggalkan, 

keluarga memiliki hak untuk mengetahui tentang apa saja yang diajarkan oleh guru di 

sekolah. Orang tua siswa memiliki hak untuk mengetahui dengan metode apa anak-

anaknya diajar oleh guru-guru mereka.  Sekolah harus membina hubungan dengan 

masyarakat di mana dalam pembinaan pendidikan terdapat tiga macam tanggung jawab 

yang dilakukan yaitu orang tua, sekolah, dan masyarakat.  Ketiga komponen ini secara 

tidak langsung telah melaksanakan kerjasama yang erat dalam pelaksanaan pendidikan.    

 

Perlunya hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat yang diwadahi 

dalam organisasi komite sekolah, sangat diharapkan mampu mengoptimalkan peran 

serta orang tua dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan dalam bentuk 

seperti ; orang tua dan masyarakat membantu menyediadakan fasilitas pendidikan, 

memberikan bantuan dana serta pemikiran atau sumbang saran yang diperlukan untuk 

kemajuan sekolah.  Orang tua dan masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada sekolah tentang  potensi yang dimiliki anaknya serta memupuk pengertian 

orang tua dan masyarakat tentang program pendidikan yang sedang diperlukan oleh 

masyarakat. Masyarakat berkewajiban untuk memberikan dukungan terhadap tujuan, 

program, kebutuhan sekolah atau pendidikan.  Sebaliknya sekolah harus mengetahui 

dengan jelas apa kebutuhan, harapan dan tuntutan masyarakat terhadap sekolah. 
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Sekolah dan masyarakat harus terbina suatu hubungan yang harmonis, dengan 

hubungan yang  harmonis diharapkan dapat menumbuhkan saling pengertian dan saling 

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

masyarakat, termasuk dunia kerja dalam menyukseskan dan meningkatkan mutu 

pendidikan. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk ikut berperanserta 

memajukan sekolah serta mengikutkan orang tua dan tokoh masyarakat dalam 

merencanakan dan mengawasi program sekolah. Jika hubungan sekolah dengan 

masyarakat berjalan dengan baik, rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat 

untuk memajukan sekolah akan semakin tinggi dan semakin baik. 

 

Rappaport dalam Wrihatnolo dan Dwijowijoto (2007:177) menyatakan bahwa 

pemberdayaan diartikan sebagai suatu proses, suatu mekanisme, dalam hal ini, 

individu, organisasi dan masyarakat menjadi ahli akan masalah yang mereka hadapi.  

Perkins dan Zimmermen, dalam Wrihatnolo dan Dwijowijoto (2007:179) pada tingkat 

masyarakat pemberdayaan berarti tindakan kolektif untuk meningkatkan kualitas hidup 

suatu masyarakat dan hubungan antara organisasi masyarakat.  Wrihatnolo dan 

Dwijowijoto (2007:2) dalam manajemen pemberdayaan menyatakan bahwa 

pemberdayaan adalah sebuah proses yang mempunyai tiga tahapan : yaitu penyadaran, 

pengkapasitasan dan pendayaan. Penyadaran, di mana pada tahap ini target yang 

hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa 

mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu. Prinsip dasarnya adalah membuat 

target bahwa mereka perlu membangun ”demand” diberdayakan dan proses 

pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka bukan dari orang luar.   
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Mulyasa (2006:32) dalam Manajemen berbasis sekolah mendefenisikan pemberdayaan 

sebagai alat penting untuk memperbaiki kinerja organisasi melalui penyebaran 

pembuatan keputusan dan tanggung jawab.  Pemberdayaan merupakan cara yang 

praktis dan produktif untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari kepala sekolah,  guru 

dan pegawai. Pemberdayaan dimaksud untuk memperbaiki kinerja sekolah agar dapat 

mencapai tujuan secara optimal, efektif dan efisien. Pada sisi lain untuk 

memberdayakan sekolah harus pula ditempuh upaya-upaya memberdayakan peserta 

didik dan masyarakat setempat. 

 

Mulyasa (2006:33) mengatakan pemberdayaan berhubungan dengan upaya peningkatan 

kemampuan masyarakat untuk melakukan kontrol atas diri dan lingkungannya dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip, (a) melakukan pembangunan yang bersifat lokal, (b) 

mengutamakan dan merupakan aksi sosial, (c) menggunakan pendekatan organisasi 

kemasyarakatan setempat. 

 

Berdasarkan berbagai pengertian partisipasi masyarakat terhadap sekolah tersebut di 

atas bahwa kedudukan masyarakat dalam manajemen sekolah  amat penting untuk 

memberikan layanan pendidikan yang bermutu.  Sedangkan pemberdayaan adalah 

upaya menggalang potensi yang ada di masyarakat secara praktis dan produktif untuk 

mencapai tujuan dengan pemberian daya dan kekuatan untuk mampu melaksanakan 

ataupun target yang ingin dicapai. Pada dasarnya pemberdayaan terjadi melalui 

beberapa tahap, antara lain : masyarakat mengembangkan sebuah kesadaran awal 

bahwa mereka dapat melakukan tindakan untuk meningkatkan kehidupannya dan 

memperoleh seperangkat keterampilan agar mampu bekerja lebih baik. Kemudian 
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mereka akan mengalami pengurangan perasaan ketidakmampuan dan mengalami 

peningkatan kepercayaan diri. Kemudian seiring dengan tumbuhnya kepercayaan diri, 

masyarakat bekerjasama untuk berlatih lebih banyak mengambil keputusan dan 

memilih sumber-sumber daya yang akan berdampak pada kesejahteraan mereka.  

Pemahaman tentang memberdayakan masyarakat ini adalah dengan memberikan 

pendidikan praktis, latihan kepemimpinan dan akses ke sumber-sumber daya dan 

dilaksanakan oleh dan dengan masyarakat.  Pemberdayaan masyarakat harus membuat 

masyarakat menjadi swadiri mampu mengurusi dirinya sendiri, swadana mampu 

membiayai keperluan sendiri, swasembada mampu memenuhi kebutuhannya sendiri 

secara berkelanjutan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu. 

 

2.4  Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan 

Penerapan manajemen mutu dalam pendidikan lebih populer dengan sebutan Total 

Quality Education (TQE).  Dasar dari manajemen ini dikembangkan dari konsep Total 

Quality management (TQM), yang pada mulanya diterapkan pada dunia bisnis 

kemudian diterapkan pada dunia pendidikan.  Secara filosofis, konsep ini menekankan 

pada pencarian secara konsisten terhadap perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai 

kebutuhan dan kepuasan pelanggan.  Strategi yang dikembangkan dalam penggunaan 

manajemen mutu terpadu dalam dunia pendidikan adalah, institusi pendidikan 

memposisikan dirinya sebagai institusi jasa, yakni institusi yang memberikan 

pelayanan (service) sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan (customer).   

 

Manajemen mutu terpadu pendidikan berlandaskan pada kepuasan pelanggan sebagai 

sasaran utama.  Pelanggan dapat dibedakan menjadi pelanggan dalam (internal 
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customer) yaitu pengelola institusi pendidikan seperti kepala sekolah, guru, staff dan 

pelanggan luar (external cutomer) yaitu masyarakat, pemerintah dan dunia industri.  

Jadi, suatu institusi pendidikan disebut bermutu apabila antara pelanggan internal dan 

eksternal telah terjalin kepuasan atas jasa yang diberikan. 

 

Sallis (2010:7) Total Quality Management dalam dunia pendidikan ada beberapa hal 

pokok yang perlu diperhatikan; pertama, perbaikan secara terus menerus (continous 

improvement).  Konsep ini mengandung pengertian bahwa pihak pengelola senantiasa 

melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan secara terus menerus untuk menjamin 

semua komponen penyelenggara pendidikan telah mencapai standar mutu yang 

ditetapkan.  Kedua, menentukan standar mutu (quality assurance).  Konsep ini 

digunakan untuk menetapkan standar mutu dari semua komponen yang bekerja dalam 

transformasi lulusan institusi pendidikan, standar mutu materi kurikulum, standar 

evaluasi dan standar mutu proses pembelajaran.  Ketiga, perubahan kultur (change of 

culture).  Konsep ini bertujuan membentuk budaya organisasi yang menghargai mutu 

dan menjadikan mutu sebagai orientasi semua komponen organisasional.  Keempat, 

perubahan organisasi (upside-down organanization).  Jika visi dan misi serta tujuan 

organisasi sudah berubah atau mengalami perkembangan, maka sangat dimungkinkan 

terjadinya perubahan organisaassi.  Perubahan organisasi bukan berarti perubahan 

wadah organisasi, melainkan sistem atau struktur organisasi yang melambangkan 

hubungan-hubungan kerja.  Kelima, mempertahankan hubungan dengan pelanggan 

(keeping close to the customer).  Karena organisasi pendidikan menghendaki kepuasan 

pelanggan, maka perluya mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan, agar 

institusi pendidikan senantiasa dapat melakukan perubahan-perubahan atau improvisasi 
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yang diperlukan, terutama berdasarkan perubahan sifat dan pola tuntutan serta 

kebutuhan pelanggan. 

TQM adalah suatu makna dan standar mutu dalam pendidikan.  Ia memberikan suatu 

filosofi perangkat alat untuk memperbaiki mutu.  Mutu dalam konteks Total Quality 

Manajemen (TQM ) adalah  sebuah filosofi dan metodologi yang membantu institusi 

untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda dalam menghadapi tekanan-

tekanan ekternal yang berlebihan.  Prinsip dasar dalam TQM adalah pelanggan dan 

kepentingannya harus diutamakan. 

Menurut Crosby dalam Nasution (2005:39), ada empat belas langkah untuk perbaikan 

mutu terdiri atas: 

1. Komitmen manajemen. 

2. Membangun tim peningkatan mutu 

3. Pengukuran mutu 

4. Mengukur biaya mutu 

5. Membangun kesadaran mutu 

6. Kegiatan perbaikan 

7. Perencanaan tanpa cacat 

8. Pelatihan pengawas 

9. Menyelenggarakan hari tanpa cacat 

10. Penyusunan tujuan 

11. Penghapusan sebab kesalahan 

12. Mengakui/menerima para karyawan yang berpartisipasi 

13. Mendirikan dewan-dewan mutu 

14. Mengulangi setiap tahap tersebut, karena perbaikan kualitas adalah proses yang 

tidak pernah berakhir. 

 

 Menurut Deming dalam Nasution  (2005:33), ada 14 poin cara menjamin 

pengembangan mutu yang dikenal dengan Deming’s Fourteen Point, yaitu: 

1. Ciptakan sebuah usaha peningkatan produk dan jasa, dengan tujuan agar bisa 

kompetitif dan tetap berjalan. 

2. Adopsilah falsafah baru. Manajemen harus memahami adanya era ekonomi baru 

dan siap menghadapi tangtangan. 

3. Hentikan ketergantungan pada inpeksi dalam membentuk mutu produk. 

Bentuklah mutu sejak dari awal. 
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4. Hentikan praktik menghargai bisnis dengan harga.  Harga tidak memiliki arti 

apa-apa tanpa ukuran mutu yang dijual. 

5.  Tingkatkan secara konstan dan terus-menerus sistem produksi dan jasa, untuk 

meningkatkan mutu dan produktivitas,  pada gilirannya secara konstan 

menurunkan biaya. 

6. Lembagakan pelatihan kerja. 

7. Lembagakan kepemimpinan. Kerja manajemen bukanlah mengawasi melainkan 

memimpin.  Peranan kepemimpinan mendorong peningkatan proses produksi 

barang dan jasa yang lebih baik. 

8. Hilangkan rasa takut sehingga setiap orang dapat bekerja secara efektif   

9. Uraikan kendala-kendala antara departemen sehingga orang dapat bekerja 

sebagai suatu team. 

10. Hapuskan slogan, desakan, dan target, serta tingkatkan produktivitas tanpa 

menambah beban kerja. 

11. Hapuskan standar kerja yang menggunakan quota numerik.  Mutu tidak dapat 

diukur dengan hanya mengkonsentrasikan pada hasil proses.  

12. Hilangkan kendala-kendala yang merampas kebanggaan karyawan atas 

keahliannya 

13. Lembagakan aneka program pendidikan yang meningkatkan semangat dan 

peningkatan kualitas kerja. 

14. Tempatkan setiap orang dalam tim kerja agar dapat melakukan trasformasi 

menuju sebuah kultur mutu 

  

Deming membedakan sebab-sebab kegagalan mutu dalam pendidikan menjadi dua 

bentuk, yaitu umum  dan khusus.  Sebab umum adalah sebab yang diakibatkan oleh 

kegagalan sistem, seperti desain kurikulum yang lemah, bangunan yang tidan 

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.  Masalah sistem ini merupakan masalah internal proses institusi.  

Masalah tersebut hanya bisa diatasi jika sistem, proses dan prosedur institusi tersebut 

dirubah.  Sebab khusus kegagalam mutu adalah sebab-sebab ekssternal yang 

diakibatkan oleh prosedur dan aturan yang tidak diikuti atau ditaati, kegagalan 

komunikasi atau kesalahpahaman, anggota individu staf yang tidak memiliki skill, 

pengetahuan dan sifat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang guru atau manajer 

pendidikan, kurangnya pengetahuan dan keterampilan anggota dan kurangnya motivasi.  
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Masalah bisa diatasi dengan tanpa mengganti kebijakan atau mendesain kembali 

sistem. 

 Terkait dengan mutu, Deming membuat siklus (Deming Cycle) untuk menghubungkan 

antara produksi suatu produk dengan kebutuhan pelanggan. Tahapan-tahapan dalam 

siklus Deming antara lain: 

1. Mengembangkan rencana perbaikan (Plan); rencana perbaikan disusun 

berdasarkan prinsip 5-W (what, why, who, when dan where) dan 1 H (how), 

yang dibuat secara jelas dan terperinci serta menetapkan sasaran dan target yang 

harus dicapai.  Dalam menetapkan sasaran dan target harus dengan 

memperhatikan prinsip SMART (specific, measurable, attainable, reasonable, 

dan time) 

2. Melaksanakan rencana (Do); rencana yang telah disusun diimplementasikan 

secara bertahap, mulai dari skala kecil dan pembagian tugas secara merata 

sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dari setiap personil.  Selama dalam 

melaksanakan rencana harus dilakukan pengendalian, yaitu mengupayakan agar 

seluruh rencana dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar sasaran dapat 

dicapai. 

3. Memeriksa atau meneliti hasil yang dicapai (Check); memeriksa atau meneliti 

merujuk pada penetapan apakah pelaksanaannya berada dalam jalur, sesuai 

dengan rencana dan memantau kemajuan perbaikan yang direncanakan. 

4. Melakukan tindakan penyesuaian bila diperlukan (action); penyesuaian 

dilakukan bila dianggap perlu, yang didasarkan hasil analisis.  Penyesuaian 

berkaitan dengan standardisasi prosedur guna menghindari timbulnya kembali 

masalah yang sama atau menetapkan sasaran baru bagi perbaikan berikutnya. 
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5. Menganalisa bagaimana produk tersebut diterima di pasar dalam hal 

mutu,biaya, dan kriteria lainnya (Analyze) 

Menurut Josep M. Juran dalam Nasution (2005: 34) mutu adalah kesesuaian untuk 

digunakan (fitness for use), yang mengandung pengertian bahwa suatu produk atau jasa 

harus dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh para pemakainya. Pengertian 

kesesuaian untuk digunakan ini mengandung lima dimensi yaitu: (1) Mutu desain.    (2) 

Mutu kesesuaian. (3) Ketersediaan. (4) Kemanan. (5) Field use. 

 Menurut Juran, tiga langkah dasar merupakan langkah yang harus diambil perusahaan 

bila mereka ingin mencapai mutu tingkat dunia. Juran juga yakin bahwa ada titik 

diminishing return dalam hubungan mutu dan daya saing. Ketiga langkah tersebut 

antara lain: 

a.   Mencapai perbaikan terstruktur atas dasar kesinambungan yang dikombinasikan 

dengan dedikasi dan keadaan yang mendesak. 

b. Mengadakan program pelatihan secara luas 

c. Membentuk komitmen dan kepemimpinan pada tingkat manajemen yang lebih 

tinggi. 

 

Sepuluh langkah untuk memperbaiki mutu menurut Juran meliputi: 

1. Membentuk kesadaran terhadap kebutuhan akan perbaikan dan peluang untuk 

melakukan perbaikan. 

2. Menetapkan tujuan perbaikan 

3. Mengorganisasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

4. Menyediakan pelatihan 

5. Melaksanakan proyek-proyek yang ditujukan untuk pemecahan masalah 

6. Melaporkan perkembangan 

7. Memberikan penghargaan 

8. Mengkomunikasikan hasil-hasil 

9. Menyimpan dan mempertahankan hasil yang dicapai 

10. Memelihara momentum dengan melakukan perbaikan dalam sistem regular 

perusahaan. 
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The Juran trilogy merupakan ringkasan dari fungsi manajerial yang utama. Pandangan 

Juran terhadap fungsi-fungsi ini dijelaskan sebagai berikut; Perencanaan mutu, meliputi 

pengembangan produk, sistem, dan proses yang dibutuhkan untuk memenuhi atau 

melampui harapan pelanggan. Langkah-langkah: 1) Menentukan siapa yang menjadi 

pelanggan. 2) Mengidentifikasi kebutuhan para pelanggan. 3)  Mengembangkan produk 

dengan keistimewaan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. 4) Mengembangkan 

sistem dan proses yang memungkinkan organisasi untuk menghasilkan keistimawaan. 

5) Menyebarkan rencana kepada level opreasional.  Pengendalian mutu; meliputi 

langkah-langkah berikut: 1) Menilai kinerja mutu aktual. 2) Membandingkan kinerja 

dengan tujuan. 3) Bertindak berdasarkan perbedaan antara kinerja dan tujuan 

 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam perbaikan mutu: 1) Mengembangkan 

infrastruktur yang diperlukan untuk melakukan perbaikan mutu setiap tahun.  

2) Mengidentifikasi bagian-bagian yang membutuhkan perbaikan dan melakukan 

proyek perbaikan. 3) Membentuk suatu team proyek yang bertanggung jawab dalam 

menyelesaikan setiap proyek perbaikan. 4) Memberikan team-team tersebut apa yang 

mereka butuhkan agar dapat mendiagnosis masalah guna menentukan sumber peyebab 

utama, memberikan solusi, dan melakukan pengendalian yang akan mempertahankan 

keuntungan yang diperoleh. 

 

Sallis (2010:51) mendefinisikan mutu dalam dua perspektif, yaitu mutu absolut dan 

mutu relatif. Mutu absolut merupakan mutu dalam arti yang tidak bisa ditawar-tawar 

lagi atau bersifat mutlak. Dalam pandangan absolut, mutu diartikan sebagai ukuran 

yang terbaik menurut pertimbangan produsen dalam memproduksi suatu barang atau 
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jasa. Sedangkan mutu relatif diartikan sebagai mutu yang ditetapkan oleh selera 

konsumen. Dengan demikian suatu barang atau jasa dapat disebut bermutu oleh seorang 

konsumen, tetapi belum tentu dikatakan bermutu oleh konsumen yang lainnya. 

Pandangan mengenai mutu ini mengimplikasikan bahwa barang atau jasa yang 

diproduksi harus selalu mengutamakan kesesuaian antara kebermutuan dalam 

perspektif absolut dan relatif.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang mutu di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

konteks pendidikan mutu yang baik adalah bisa memuaskan pelanggan. Dalam konteks 

pendidikkan yang dimaksud pelanggan, yakni pelanggan internal (guru, staff, tata usaha 

dan lain-lain), pelanggan ekternal juga dibagi dua; pertama pelanggan primer  yaitu 

orang yang langsung bersentuhan dengan jasa-jasa pendidikan, yakni peserta didik, 

kedua pelanggan skunder yaitu pihak-pihak yang tidak langsung terimbas dari layanan 

pendidikan yang diberikan oleh sekolah, yakni, orang tua siswa, masyarakat, 

pemerintah, dan dunia usaha. Jadi pengertian mutu dalam konteks manajemen 

pendidikan adalah mencakup input, proses, dan outcome pendidikan, yang kemudian 

menciptakan pendidikan yang berkarakter. 

 

2.5  Mutu Layanan Pendidikan 

Salah satu masalah yang dihadapi Indonesia dalam bidang pendidikan adalah 

rendahnya mutu pendidikan.  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 
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teknologi serta semakin tingginya kehidupan masyarakat dan tuntutan kebutuhan hidup 

sosial masyarakat sebagai pelanggan pendidikan.  Mutu pendidikan berkaitan erat 

dengan proses pendidikan. Tanpa proses pelayanan pendidikan yang bermutu tidak 

mungkin diperoleh produk layanan yang bermutu, dengan kata lain tidak ada kepuasan 

pelanggan. 

 

Istilah mutu adalah suatu terminologi subjektif dan relatif yang dapat diartikan dengan 

berbagai cara di mana setiap definisi bisa didukung oleh argumentasi yang sama 

baiknya. Secara luas mutu dapat diartikan sebagai karakteristik dari produk atau jasa 

yang memuaskan kebutuhan konsumen/pelanggan.  Karakteristik mutu dapat diukur 

secara kuantitatif dan kualitatif.  Dalam pendidikan, mutu adalah suatu keberhasilan 

proses belajar yang menyenangkan dan memberikan kenikmatan.  Dalam era 

kompetitif, standar mutu mutlak diperlukan agar institusi pendidikan mampu membuat 

produk yang bermutu.  Pelayanan pendidikan yang bermutu adalah adalah pemberian 

layanan jasa pendidikan di sekolah yang dapat memberikan kepuasan kepada para 

siswa di sekolah dan masyarakat atau orang tua siswa.   

 

Sartika (2002:93) mengemukakan bahwa jaminan kualitas pada hakikatnya 

berhubungan dengan bagaimana menentukan dan menyampaikan apa yang 

dipromosikan kepada konsumen, lebih dari itu kita telah memulai untuk memperbaiki 

proses penentuan apa yang pelanggan inginkan untuk merancang kualitas produksi. 

Sartika (2002:8) mengemukankan bahwa: 

“Kualitas pada dasarnya dapat berupa kemampuan, barang dan pelayanan, kualitas 

pendidikan dapat menunjuk kepada kualitas proses dan kualitas hasil (produk).  Suatu 

pendidikan dapat bermutu dari segi proses (yang sudah barang tentu amat dipengaruhi 

kualitas masukannya) jika proses belajar mengajar berlangsung secara efektif dan 
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peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna dan juga memperoleh 

pengetahuan yang berguna baik bagi dirinya maupun bagi orang lain (functional 

knowledge) yang ditunjang secara wajar oleh sumber daya (manusia, dana, sarana dan 

prasarana)” 

 

Depdiknas (2006:2) dalam kebijkan akreditasi sekolah dikemukakan bahwa mutu 

pelayanan pendidikan adalah jaminan bahwa proses penyelenggaraan pendidikan di 

sekolah sesuai dengan yang seharusnya terjadi dan sesuai pula dengan yang diharapkan.  

Pelayanan pendidikan yang bermutu adalah pemberian layanan jasa pendidikan di 

sekolah yang dapat memberikan kepuasan kepada para siswa di sekolah dan 

masyarakat atau orang tua siswa. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas bahwa 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. 

 

2.6  Penelitian Yang Relevan 

2.6.1  Penelitian tentang peran dan fungsi komite sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan (studi kasus di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung 

Tengah) telah dilakukan oleh Katarina Istiani (2013).  Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui peran komite sekolah SMK Negeri 1 Terbanggi Besar dalam 

penyusunan RKAS, usaha komite sekolah SMK Negeri 1 Terbanggi Besar 

dalam menggalang dana, upaya komite sekolah dalam melakukan kerjasama 

dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan 

pendidikan yang bermutu, fungsi komite sekolah dalam meningkatkan kinerja 

tenaga pendidik dan kependidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan, fungsi 
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komite sekolah dalam meningkatkan mutu lulusan serta faktor pendukung dan 

penghambat keberhasilan program komite sekolah.  Penelitian menggunakan  

metode kualitatif dengan hasil penelitian: 1) komite sekolah belum dilibatkan 

secara maksimal dalam penyusunan RKAS; 2) komite sekolah belum luas 

dalam melaksanakan kerjasama dengan masyarakat maupun dunia kerja; 3) 

komite sekolah telah memberikan kesejahteraan yang layak, fasilitas penunjang 

kepada pendidik dan tenaga kependidikan; 4) faktor pendukung dan 

penghambat keberhasilan program komite sekolah adalah ketersediaan dana. 

2.6.2 Armansyah, Peranan dan Pemberdayaan Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan 

Pendidikan SMA Negeri di Kota Binjai, Tesis, 2009 Adapun tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peran yang dilakukan oleh 

Komite Sekolah dalam membuat perencanaan pendidikan pada SMA Negeri di 

Kota Binjai setelah terbentuknya Komite Sekolah. Metodologi dalam penulisan 

tesis ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis domain, 

pengumpulan data menggunakan teknik observasi, kuesioner, dokumentasi dan 

wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Komite 

Sekolah pada SMA Negeri di Kota Binjai pada prinsipnya melaksanakan 

perannya sebagaimana yang diharapkan, dalam hal dukungan dana Komite 

Sekolah belum berhasil berhasil mendapatkan dana dari masyarakat sekitar 

seperti dari dunia usaha/dunia industri maupun dari masyarakat yang peduli 

pendidikan, dan masih hanya dari bantuan orang tua siswa melalui iuran komite 

sekolah. Kemudian dalam pelaksanaan perannya hanya pemberi pertimbangan 

dan pengawasan yang lebih utama sedang peran lainnya sebagai pendukung dan 

mediator belum sepenuhnya terlaksana.  
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Berdasarkan kajian penelitian yang relevan tersebut penulis juga melakukan  penelitian 

tentang  peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan di SMA 

Negeri 2 Tumijajar Kabupaten Tulangbawang Barat.  Penelitian ini memfokuskan  

peran  komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam 

penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, sebagai badan 

pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun 

tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, sebagai badan 

pengontrol (controling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas 

penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, dan sebagai mediator 

antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan 

mendeskripsikan dan menganalisis tentang peran komite sekolah dalam peningkatan 

mutu pelayanan pendidikan di SMAN 2 Tumijajar Kabupaten Tulangbawang Barat.  

Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus.  

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa masing-masing peran komite sekolah yaitu peran 

pemberi pertimbangan, peran pendukung, peran pengontrol, dan peran penghubung 

belum berjalan secara maksimal.  Untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di 

SMAN 2 Tumijajar, komite sekolah sebagai organisasi independen sangat memerlukan 

dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak serta peningkatan profesionalisme dan 

kompetensi pengurus komite sekolah. 

 

2.7  Kerangka Pikir Penelitian 

Perubahan paradigma pendidikan dengan berbasis sekolah menjadi tanggung jawab 

pemerintah daerah dan seluruh stakeholder mengharuskan masyarakat untuk 
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berpartisipasi dalam peningkatan mutu pendidikan.  Wadah partisipasi masyarakat 

melalui lembaga otonom yakni komite sekolah.  Keberadaan lembaga ini harus  dapat 

berfungsi semaksimal mungkin sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

044/U/2002. Komite sekolah diharapkan mampu menjawab dan mencari solusi 

permasalahan pendidikan pada satuan pendidikan sehingga dapat memacu peningkatan 

mutu layanan pendidikan.  Kerangka pikir dalam penelitian ini meliputi: (1) 

memberdayakan sekolah; (2) memberdayakan peran komite sekolah secara maksimal, 

yaitu peran pemberi pertimbangan, peran pendukung, peran pengawas, dan peran 

mediator; (3) memberdayakan masyarakat; (4)  pemberdayaan sekolah, komite sekolah, 

dan masyarakat menghasilkan pelayanan pendidikan yang bermutu. 

 

Kerangka konseptual peran komite sekolah pada SMA Negeri 2 Tumijajar dapat dilihat 

pada gambar 2.1 di bawah ini. 

 

 

  

 

Gambar: 2.1  Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut di atas bahwa peran komite sekolah sangat 

strategis dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu 
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