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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Peningkatan kualitas pendidikan 

merupakan suatu proses yang terintegrasi 

dengan proses peningkatan kualitas SDM. 

Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan 

telah banyak dilakukan oleh pemerintah, antara 

lain melalui pengembangan kurikulum, 

perbaikan sarana pendidikan, pengadaan buku 

dan pelatihan bagi guru dan tenaga 

kependidikan. Namun, pada kenyataannya upaya 

tersebut belum cukup berarti dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan (Gojali & 

Umiarso, 2010).  

Faktor-faktor penyebab kurang berhasilnya 

dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan 

antara lain karena strategi pembangunan 

pendidikan yang lebih bersifat input-oriented dan 

pengelolaan pendidikan yang sentralistis dimana 

semua diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat 

pusat. Pola pembinaan pendidikan demikian 

kurang efisien dan kurang memberikan peluang 

pada pihak sekolah untuk melakukan 

pemberdayaan diri ke arah kemandirian sekolah.  
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Untuk mencapai fungsi dan tujuan 

tersebut diperlukan suatu sistem pendidikan 

yang komprehensif dimana mengikutsertakan 

secara aktif tidak hanya peserta didik, namun 

juga masyarakat sekolah dan masyarakat umum. 

Hal ini didukung dengan adanya Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang menyebutkan bahwa salah satu 

misinya adalah memberdayakan peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 

berdasarkan prinsip otonomi daerah dalam 

konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Adanya otonomi yang diberikan pada 

sekolah adalah sebagai bentuk perubahan sistem 

pemerintahan dari sentralisasi menjadi 

desentralisasi dimana sekolah sangat tergantung 

pada putusan jalur birokrasi yang panjang dan 

kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan 

kondisi sekolah, sehingga sekolah kehilangan 

kemandirian, motivasi dan kreativitas untuk 

mengembangkan dan memajukan sekolah, 

termasuk peningkatan mutu pendidikan (Umaedi, 

2010).  

Otonomi daerah sebagai wahana untuk 

menciptakan pemerataan kesejahteraan di 

masyarakat, lancar dan tidaknya realisasi 

pelaksanaan otonomi daerah sangat dipengaruhi 
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oleh kemampuan masyarakat itu sendiri. 

Kemampuan yang dibutuhkan antara lain seperti 

kemampuan sumber daya manusia untuk 

mengelola dinamika masyarakat, kemampuan 

untuk mengalokasikan sumber daya alam secara 

tepat, memotivasi lembaga-lembaga pendukung 

pembangunan, serta keberanian untuk 

mengambil keputusan-keputusan untuk 

kemajuan daerah (Budimansyah, 2008).   

Untuk mewadahi aspirasi masyarakat, 

meningkatkan peran serta masyarakat dan 

menciptakan suasana demokratis dalam rangka 

pelaksanaan otonomi pendidikan diperlukan 

suatu wadah yang dapat mengakomodasikan 

pandangan, aspirasi, dan menggali potensi 

masyarakat untuk menjamin terciptanya 

demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas 

pendidikan. Salah satu wadah tersebut adalah 

Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota 

dan Komite Sekolah di tingkat satuan 

pendidikan. Keberadaan Dewan Pendidikan dan 

Komite Sekolah ini mengacu pada Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-

2004 dan sebagai implementasi dari Undang-

Undang tersebut diterbitkan Keputusan Menteri 



4 

 

Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang 

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.  

Keberhasilan kemajuan suatu sekolah 

sangat ditentukan oleh 3 faktor, yaitu 

manajemen sekolah, pengembangan kurikulum 

dan peran serta masyarakat yang dalam hal ini 

difasilitasi melalui Komite Sekolah di tingkat 

satuan pendidikan (Hasbullah, 2006). Peran 

Komite Sekolah mengarah pada empat peran 

utama seperti yang tercantum dalam Keputusan 

Mendiknas No. 044/U/2002, tentang Dewan 

Pendidikan dan Komite Sekolah yaitu sebagai 

pemberi pertimbangan (advisory agency), 

pendukung (supporting agency), pengontrol 

(controlling agency), dan penghubung (mediator 

agency). Pengefektifan Komite Sekolah juga 

merupakan bagian dari konsep Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS) yang memberikan 

jaminan keterlibatan stakeholder pendidikan 

dalam mendukung proses pendidikan secara 

lebih luas (Hendarmoko & Samsudin, 2008).  

Keberhasilan dalam penyelanggaraan 

pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab 

pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah 

provinsi, kabupaten/kota, pihak sekolah, wali 

murid, masyarakat atau stakeholder pendidikan. 

Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis 
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mayarakat dan MBS yang kini tidak hanya 

menjadi wacana, tetapi mulai dilaksanakan di 

Indonesia (Hasbullah, 2006).  

Beberapa indikator keberhasilan sekolah 

dalam mengimplementasikan MBS dapat 

diidentifikasi dengan melihat adanya peningkatan 

otonomi atau kemandirian sekolah dalam 

mengelola sekolahnya, adanya upaya dalam 

perbaikan praktik pembelajaran menuju 

pembelajaran yang efektif dalam rangka untuk 

meningkatkan mutu sekolah, perubahan dalam 

sistem pengambilan keputusan ke arah 

pengambilan keputusan secara partisipatif yang 

melibatkan semua komponen sekolah, dan 

adanya peningkatan peran serta orangtua siswa 

dan masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan yang di fasilitasi oleh Komite Sekolah 

(Kusdaryani dkk, 2008).  

Hamzah (2004) dalam Suratman (2011) 

pun mencoba mengadakan penelitian dan 

hasilnya menunjukkan bahwa peran Komite 

Sekolah baik di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri dan Swasta di kecamatan Selorejo kota 

Malang berjalan dengan baik dan kondusif. Peran 

Komite yang terbangun baik di masing-masing 

sekolah bukan sekedar hanya melangsungkan 

rapat untuk pembangunan sekolah semata, 
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namun masing-masing Komite Sekolah di sekolah 

Negeri dan Swasta berinisiatif untuk 

mengembangkan sekolah dengan memberikan 

pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, 

sarana dan prasarana serta pengawasan 

pendidikan dalam rangka peningkatan mutu 

pelayanan pendidikan. Sejalan dengan Hamzah 

(2004), Haryuni (2012) dalam penelitiannya pun 

menemukan bahwa peran Komite Sekolah di 

Gugus Puspitaloka Bandungan berperan aktif 

baik di sekolah dasar Swasta dan Negeri dalam 

peningkatan kualitas sekolah. Hal ini terlihat 

tidak hanya terbatas pada dukungan yang 

diberikan dalam finansial saja, tetapi Komite 

Sekolah juga menjaga dan menciptakan 

lingkungan sekolah yang tertib dan menjalankan 

kontrol sosial di sekolah.   

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh 

Suratman (2011) mendapatkan hasil yang 

berbeda. Keberadaan Komite Sekolah yang 

diharapkan dapat membantu peningkatan mutu 

pendidikan sekolah, kenyataannya keberadaan 

organisasi tersebut belum efektif membantu 

peningkatan mutu pendidikan, terutama yang 

berada di sekolah Swasta. Suratman (2011) 

menemukan adanya perbedaan signifikan dalam 

peran Komite Sekolah di SMP Negeri di 
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Kabupaten Grobogan dan SMP Swasta di 

Kabupaten Boyolali. Hal ini disebabkan karena 

belum terrealisasi dengan baik antara peran, 

fungsi, dan tugas dari Komite Sekolah di sekolah 

Swasta daripada di sekolah Negeri.  

Sejalan dengan hasil penelitian Suratman 

(2011), Hendarmoko dan Samsudin (2008) juga 

menemukan adanya perbedaan signifikan antara 

peran Komite Sekolah di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri dan Swasta di Kotamadya Jakarta 

Selatan dalam menjalankan perannya sebagai 

pemberi pertimbangan, pendukung, mediator, 

dan pengontrol dimana peran Komite Sekolah 

Negeri berjalan lebih baik daripada Sekolah 

Swasta. Disamping itu, Faridatus (2008) dalam 

penelitiannya yang berjudul partisipasi Komite 

Sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di 

SMA se-Kabupaten Blitar pun menemukan 

adanya perbedaan yang signifikan antara peran 

Komite Sekolah di sekolah Negeri dan Swasta 

yang disebabkan karena kurangnya sosialisasi 

mengenai perubahan konseptual BP3 (Badan 

Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan) terhadap 

Komite Sekolah di SD Swasta sehingga 

menimbulkan ketidaktahuan mengenai fungsi, 

peran dan tugas bagi pengurus Komite Sekolah 

itu sendiri.   
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Menurut Jewel dan Siegall (dalam 

Samsudin, 2008) dalam pelaksanaan peran 

Komite Sekolah antara sekolah Negeri dan 

sekolah Swasta pasti terdapat perbedaan. Faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi kinerjanya 

diantaranya adalah: (1) individual, yang meliputi 

sifat fisik maupun pribadi, minat ataupun 

motivasi, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan 

dan pengalaman, (2) situasional, yang meliputi 

faktor fisik seperti kondisi perlengkapan kerja, 

keadaan lingkungan, (3) sosial dan organisasi 

antara lain kebijakan organisasi, jenis latihan 

dan upah. Perbedaan dalam melaksanakan peran 

tersebut pun membawa pengaruh terhadap 

perkembangan masing-masing sekolah (Guskey, 

2001). Adakalanya Komite Sekolah yang ada di 

sekolah negeri tidak lebih baik dari sekolah 

swasta atau sebaliknya (Aedi, dalam Suratman, 

2011).  

Hal inilah yang mendorong peneliti 

melakukan suatu penelitian untuk mengkaji 

ulang permasalahan mengenai perbedaan kinerja 

Komite Sekolah di Sekolah Dasar Negeri dan 

Swasta yang ada di Salatiga, khususnya yang 

berada dalam Kecamatan Tingkir. Di wilayah 

kecamatan tingkir, sekolah dasar negeri dan 

swasta berada dalam lingkungan masyarakat 
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yang memiliki karakteristik sama. Dari segi mata 

pencaharian, sebagian besar masyarakat adalah 

pegawai dan sebagian kecil adalah petani. Dari 

segi budaya dan agama, masyarakat memiliki 

nilai keagamaan yang tinggi. Dari hasil 

prapenelitian yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap tiga orang di Sekolah Dasar Kecamatan 

Tingkir Salatiga diperoleh hasil yang sama bahwa 

kinerja Komite Sekolah kurang berjalan optimal. 

Dari hasil prapenelitian dan didukung oleh hasil 

penelitian lain yang relevan inilah, peneliti 

melakukan penelitian lebih mendalam agar 

memperoleh gambaran lebih jelas seberapa tinggi 

tingkat partisipasi Komite Sekolah dan sejauh 

mana perbedaan kinerja Komite Sekolah antara 

sekolah negeri dan swasta.  

 

1.2. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: “Adakah 

perbedaan signifikan dalam kinerja Komite 

Sekolah antara Sekolah Dasar Negeri dan Swasta 

di Kecamatan Tingkir, Salatiga?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan 

untuk mengetahui signifikansi perbedaan kinerja 
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Komite Sekolah antara Sekolah Dasar Negeri dan 

Swasta di Kecamatan Tingkir, Salatiga. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Dari penelitian ini diharapkan agar dapat 

memberikan manfaat, sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis: 

Apabila dari hasil penelitian ini ditemukan 

adanya perbedaan kinerja Komite Sekolah 

antara Sekolah Swasta dan Negeri, maka hal 

ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Suratman (2011), Hendarmoko 

dan Samsudin (2008) dan Faridatus (2008). 

Sebaliknya, jika dari hasil penelitian ini tidak 

ditemukan adanya perbedaan kinerja Komite 

Sekolah antara Sekolah Swasta dan Negeri, 

maka hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Hamzah (2004) dan 

Haryuni (2012).  

2.  Secara Praktis: 

Apabila dari hasil penelitian terdapat 

perbedaan yang signifikan, maka hasil 

penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan evaluasi bagi Kepala Sekolah 

dan Komite Sekolah dalam meningkatkan 

kinerja Komite Sekolah baik di sekolah Swasta 

maupun Negeri. Namun, jika hasil penelitian 
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menunjukkan tidak adanya perbedaan yang 

signifikan, maka hasil penelitian ini 

diharapkan dapat sebagai dasar atau bacuan 

untuk lebih meningkatkan peran serta 

masyarakat dalam dunia pendidikan.  

 

1.5. Sistematika penulisan 

Tesis ini terdiri atas 5 bab, yang terdiri atas:  

Bab I, Pendahuluan, yang berisikan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian.  

Bab II, Kajian Pustaka, yang berisikan mengenai 

manajemen berbasis sekolah (MBS) yang 

terdiri atas filosofi MBS, tujuan MBS, peran 

serta masyarakat, dan hambatan MBS, 

Komite Sekolah, Peran Komite Sekolah dalam 

MBS, Hasil penelitian lain yang relevan, dan 

Hipotesis penelitian.  

Bab III, Metode Penelitian, yang berisikan jenis dan 

lokasi penenlitian, populasi dan sampel 

penelitian, jenis data dan teknik 

pengumpulan data, indikator empiris, uji 

validitas dan reliabilitas instrument, dan 

teknik analisis data. 

Bab IV, Hasil penelitian dan pembahasan, 

mengenai gambaran dan karakteristik 
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responden, analisis deskriptif kinerja Komite 

Sekolah, hasil pengujian hipotesis, dan 

pembahasan hasil.  

Bab V yaitu Penutup yang berisikan kesimpulan 

dan implikasi penelitian.   

 


