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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Salah satu upaya meningkatkan mutu sekolah 

adalah dengan membenahi mutu guru. Pada tahun 

1979, dikenal program Pemantapan Kerja Guru (PKG), 

suatu program untuk mengembangkan sistem 

pembinaan profesi guru SMP dan SMA oleh Direktur 

Pendidikan Menengah Umum, Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan. Dari PKG kemudian muncul suatu 

wadah yang bernama Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP) yang juga merupakan bagian dari 

Sistem Pembinaan Profesional (SPP) Guru. Umaedi 

(2010) yang bertugas Direktorat Pendidikan Menengah 

Umum berpendapat bahwa mengirimkan alat banyak 

dan melatih guru-guru tidak membuat secara langsung 

kualitas sekolahnya menjadi bagus.  

Menurut Umaedi (2010) yang kini menjabat 

sebagai Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah-

Madrasah (BAN SM) kegagalan program peningkatan 

mutu pendidikan disebabkan oleh tiga faktor, yakni 

karena strategi pembangunan pendidikan yang lebih 

bersifat input-oriented. Pendekatan ini menganggap 

apabila masukan (input) pendidikan seperti pelatihan 

guru, pengadaan buku dan alat pelajaran dan 

perbaikan sarana serta prasarana pendidikan lainnya 
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terpenuhi, maka mutu pendidikan (output) secara 

otomatis akan terjadi. Namun yang terjadi strategi 

input-output yang diperkenalkan oleh teori education 

production function (Hanushek, 1981) tidak berfungsi 

sepenuhnya di lembaga pendidikan seperti sekolah, 

melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan 

industri saja. Kedua, penyelenggaraan pendidikan 

nasional lebih bersifat birokratik-sentralistik, sehingga 

sekolah sangat bergantung pada putusan birokrasi 

yang jalurnya bisa sangat panjang dan kebijakan yang 

dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah. 

Sekolah hanya menjadi subordinasi dari birokrasi 

diatasnya, sehingga kehilangan kemandirian, 

keluwesan, motivasi dan kreativitas untuk 

mengembangkan dan memajukan sekolah, termasuk 

peningkatan mutu pendidikan. Ketiga, peran serta 

masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam 

penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. 

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan 

sering diabaikan. Umaedi (2010) mengatakan terjadi 

atau tidak terjadinya perubahan di sekolah juga 

tergantung pada peran serta masyarakat.   

Hal ini didukung oleh King (dalam Osorio, et al., 

2009) yang menambahkan bahwa,  

“Good education involves not only physical input, 
such as classrooms, teachers, and textbooks, but 
also incentives that lead to better instruction and 
learning”. 
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Hanushek dan Woessmann (2006) dalam Osorio, 

et al. (2009) menjelaskan salah satu upaya yang dapat 

mempengaruhi hasil dari belajar siswa adalah dengan 

adanya otonomi yang dimiliki oleh suatu sekolah. Hal 

ini seperti yang tampak dalam kutipan di bawah ini,  

“Most of the incentives that affect learning outcomes 
are institutional in nature are: (1) choice and 
competition, (2) school autonomy, and (3) school 
accountability. The idea behind choice and 
competition is that parents who are interested in 
maximizing their children’s learning outcomes are 
able to choose to send their children to the most 
productive school (productive in terms of academic 
results) that they can find. This demand-side 
pressure will give all schools an incentive to improve 
their performance if they want to compete for 
students. Similarly, local decision making and fiscal 
decentralization can have positive effects on 
outcomes such as test scores or graduation rates by 
holding the schools accountable for the “output” they 
produce”.  

 
 Berdasarkan kenyataan-kenyataan diatas, tentu 

saja perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, salah 

satunya adalah melakukan reorientasi penyelenggaraan 

pendidikan, yaitu dari manajemen peningkatan mutu 

berbasis pusat menuju manajemen peningkatan mutu 

berbasis sekolah (MBS).  

 

2.1. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

Manajemen merupakan komponen penting 

dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan-
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tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, sekolah 

sebagai tatanan penyelenggara pendidikan 

memerlukan suatu manajemen yang baik. 

Manajemen sekolah adalah mengelola atau 

mengatur agar seluruh potensi sekolah berfungsi 

secara optimal dalam mendukung tercapainya 

tujuan sekolah melalui proses pengelolaan 

perencanaan, pengorganisasian, pengerahan atau 

kepemimpinan dan pengawasan (Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2012).  

Salah satu sasaran dari manajemen adalah 

pengelolaan pendidikan yang efektif. Efektivitas 

dalam manajemen sekolah yang sederhana selalu 

dikaitkan dengan proses dan hasil pendidikan di 

sekolah yang bermutu. Mutu tersebut ditentukan 

oleh stakeholder yang ada di sekolah agar dapat 

menghasilkan kedinamisan. Untuk menjalankan 

hal tersebut, hal ini tidak dapat dihindari dari 

sekolah itu sendiri dalam penataan berbagai 

sumber daya pendidikan dalam mencapai sasaran 

pendidikan yang bermutu. Hal ini juga ditambah 

dengan kebutuhan akan kinerja sekolah yang lebih 

baik untuk terus berkembang sehingga menjadi 

suatu kebutuhan yang mendesak sejalan dengan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya 

pendidikan untuk kehidupannya. Hal tersebut 

mengakibatkan perlunya peningkatan efektivitas 
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pengelolaan sekolah yang salah satunya dapat 

dilakukan melalui penerapan MBS.  

Cheng (1987) mengatakan bahwa, School-

based management employs theories of 

“decentralization”, assumes that “school is a self-

managing system” and regards “initiative of human 

factor” and “improvement of internal process” as 

important. Ini berarti MBS lahir dari teori 

desentralisasi dimana sekolah adalah pengelola 

dan masyarakat di daerah merupakan fondasi 

yang kuat dalam pengembangan kualitas sumber 

daya manusia (SDM).  

Hal ini didukung oleh pernyataan Osorio, et 

al. (2009) dalam bukunya, Decentralized decision- 

making in schools (the theory and evidence on 

school based management), bahwa, 

“One important reason why education system is 
failing to provide children with a solid education is 
the weak accountability relationship among policy 
makers, education providers, the citizens and 
students whom they serve”. 

 
Dari inilah, masyarakat dianggap sebagai 

pihak yang paling menentukan terhadap 

pelaksanaan dan penyelenggaraan sistem 

pendidikan di setiap daerah. Lebih lanjut, Osorio, 

et al. (2009) mengatakan bahwa,  

“The core idea behind SBM is that those who work 
in a school building should have greater 
management control of what goes on the building. 
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As a result, SBM can be expected to improve 
students’ achievements and other outcomes 
because of the demand controller of school 
personnels, schools committees or school councils”  

 
Dengan kata lain, munculnya ide ini dipicu 

oleh ketidakpuasan para pengelola pendidikan atas 

keterbatasan kewenangan yang mereka miilki 

untuk dapat mengelola secara mandiri. Sebagai 

akibatnya, peran utama sekolah sebagai pemimpin 

pendidikan semakin dikerdilkan dengan rutinitas 

urusan birokrasi yang menumpulkan kreativitas 

berinovasi (Sagala, dalam Suratman, 2011).  

Di Indonesia, MBS muncul sejak tahun 1999 

sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang 

melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Prinsip-prinsip perubahan paradigmatik ini 

berlaku pula pada semua bidang termasuk dalam 

pengelolaan pendidikan nasional. Desentralisasi 

pendidikan ini tidak dilakukan melalui penyerahan 

wewenang pemerintah pusat ke daerah, tetapi 

penyerahan wewenang kepada setiap satuan 

pendidikan itu sendiri (Kementerian pendidikan 

dan kebudayaan, 2012). 

MBS dikembangkan di banyak negara 

mempunyai banyak model. Menurut penelitian 

Leithwood dan Monzies (1998) terdapat empat 
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model, yaitu: Kontrol administratif dimana kepala 

sekolah dominan sebagai representasi dari 

administrasi pendidikan; Kontrol professional, 

yaitu pendidik menerima otoritas; Kontrol 

masyarakat yang melibatkan kelompok masyarakat 

dan orang tua peserta didik dalam kegiatan 

sekolah melalui Komite Sekolah; Kontrol secara 

seimbang dimana orang tua siswa dan kelompok 

professional (kepala sekolah dan pendidik) saling 

bekerja sama secara seimbang (Budimansyah, 

2008).  

Model-model MBS diatas merupakan varian 

yang muncul dalam otonomi pendidikan. Pada 

awal implementasi otonomi pendidikan MBS model 

pertama dimana peran kepala sekolah lebih 

dominan sehingga melahirkan sosok kepala 

sekolah sebagai raja-raja kecil yang berkuasa di 

sekolah. Berbeda dengan model pertama, MBS 

model kedua lebih melibatkan para guru dalam 

manajemen sekolah dan MBS model ketiga telah 

melibatkan masyarakat dan orang tua siswa dalam 

kegiatan sekolah, sedangkan MBS model keempat 

adalah seperti yang diterapkan saat ini. Model ini 

ditopang hubungan sinergis antara keluarga, 

sekolah, dan masyarakat dan diharapkan agar 

dapat mendongkrak upaya peningkatan mutu 
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pendidikan (Kementerian Pendidikan Nasional, 

2010). 

Hal ini diperkuat oleh Murphy (1997) dalam 

Cranston (2001) yang menegaskan bahwa,  

“A view of SBM that is, ‘primarily a strategy to 
decentralize decision-making to the individual 
school site … (it) facilitates the empowerment of 
parents and the professionalism of teachers. … 
shared decision-making among key stake 
holders at the local level becomes a defining 
characteristic’ (p. 39)”.  

 
Dengan adanya otonomi luas ditingkat 

sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi dan 

dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional, 

sekolah dapat leluasa mengelola sumber daya 

dengan mengalokasikan sesuai dengan prioritas 

kebutuhan dan pritoritas kebutuhan setempat. 

Masyarakat dituntut partisipasinya agar dapat 

lebih memahami pendidikan, membantu serta 

mengontrol pengelolaan pendidikan.  

Secara umum, Hafid (2011) menjelaskan 

bahwa MBS adalah sebagai model manajemen 

yang memberikan otonomi lebih besar kepada 

sekolah dan mendorong pengambilan keputusan 

parsitipatif yang melibatkan secara langsung 

semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, 

karyawan, orangtua siswa, dan masyarakat) untuk 

meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 

kebijakan pendidikan nasional. Dengan otonomi 
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yang lebih besar, maka sekolah memiliki 

kewenangan yang lebih besar dalam mengelola 

sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri dan 

merdeka atau tidak bergantung.  

Kemandirian yang diharapkan adalah 

dengan mempunyai kemampuan untuk mengambil 

keputusan yang terbaik, kemampuan 

berdemokrasi atau menghargai perbedaan 

pendapat, kemampuan memilih cara pelaksanaan 

yang terbaik, kemampuan berkomunikasi yang 

efektif, kemampuan memecahkan persoalan yang 

ada di sekolah, dan kemampuan untuk beradaptif 

dan antisipatif. Sutikno (2004) menambahkan 

dengan kemandirian yang dimiliki, sekolah lebih 

berdaya dalam mengembangkan program yang 

lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang 

dimilikinya berdasarkan aspirasi warga sekolah 

dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Dengan adanya MBS sebagai alternatif 

terbaru dapat menekankan sekolah sebagai 

penyelenggara pendidikan untuk lebih mandiri dan 

memiliki kreativitas sekolah sebagaimana konsep 

MBS ini juga diperkenalkan oleh teori effective 

school yang lebih memfokuskan diri pada 

perbaikan proses pendidikan yang didasarkan atas 

kebutuhan siswa dan masyarakat sekitar (Edmond 

dalam Kardoyo, 2005).     
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2.1.1. Filosofi MBS 

Filosofi dari MBS adalah “dari sekolah dan 

oleh sekolah”, dalam mengoptimalkan semua 

sumber daya pendidikan di lingkungan sekolah 

untuk membangun pendidikan yang efektif. Makna 

yang terkandung dari filofis diatas adalah (1) 

mendekatkan layanan pendidikan khususnya 

layanan pengelolaan dalam penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah, (2) pemberdayaan warga 

sekolah secara mandiri dan berkelanjutan dalam 

memberikan layanan pendidikan pada peserta 

didik, (3) peningkatan rasa memiliki dan ikut 

bertanggung jawab dari warga sekolah dan warga 

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di 

sekolah, dan (4) peningkatan partisipasi warga 

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.   

2.1.2. Tujuan MBS   

Di Indonesia, MBS mulai dikenal pada tahun 

1999. Awalnya dimulai dari kerjasama UNICEF, 

UNESCO, dan Depdiknas dalam hal ini Direktorat 

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Program rintisan MBS itu bernama Creating 

learning community for children (CLCC) atau 

“menciptakan komunitas belajar untuk anak”, 

ketika itu dikenal istilah Manajemen Peningkatan 

Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).  
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Program CLCC bertujuan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan melalui 

pengembangan model untuk memberdayakan SD 

melalui pelaksanaan manajemen berbasis sekolah 

(MBS), metode pembelajaran yang Aktif, Kreatif, 

Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM), yang 

belakangan berubah menjadi PAIKEM 

(Pembelajaran Aktif, Innovatif, Kreatif, Efektif, dan 

Menyenangkan, dan Peran Serta Masyarakat (PSM) 

dalam lingkungan sekolah yang ramah anak (child-

friendly school).  

Kegiatan ini berlandaskan asumsi bahwa 

sekolah akan meningkatkan mutunya jika kepala 

sekolah, guru, dan masyarakat termasuk orang tua 

siswa mendapat kewenangan yang cukup besar 

untuk mengelola urusan sendiri, termasuk 

perencanaan dan pengelolaan keuangan sekolah, 

proses belajar mengajar menjadi akif dan menarik, 

para pendidiknya lebih ditingkatkan 

kemampuannya dan mayarakat sekitar sekolah 

ikut aktif dalam urusan persekolahan secara 

umum (Sukmawati, 2011).  

Hafid (2011) secara spesifik mengatakan 

tujuan utama MBS adalah meningkatkan efesiensi, 

mutu dan pemeratan pendidikan. Peningkatan 

efesiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola 

sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat dan 
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penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu 

diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan 

pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme 

guru, adanya reward dan punishment sebagai 

pengontrol, serta hal lain yang dapat 

menumbuhkembangkan suasana yang kondusif. 

Pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya 

partisipasi masyarakat terutama yang mampu dan 

peduli, sementara yang kurang mampu akan 

menjadi tanggung jawab pemerintah.  

Dengan demikian, tujuan MBS memiliki 

empat poin utama, yaitu peningkatan efektivitas 

pendidikan, peningkatan efisiensi pendidikan, 

peningkatan partisipasi masyarakat dan 

pemerataan pendidikan.  

2.1.3. Peran Serta Masyarakat  

Davis (dalam Mulyasa, 2003) memberikan 

definisi peran serta sebagai, “mental and emotional 

development of a person in a group situasional 

which encourage him to contribute to the goal of the 

group and share responsibility of them”. Hal ini 

berarti, peran serta tidak sekedar menjalankan 

suatu kegiatan semata, tetapi juga melibatkan 

mental dan emosional dalam keterlibatan diri. 

Seseorang yang memiliki motivasi dari dalam akan 

berusaha mengembangkan rasa kreativitas dan 
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inisiatifnya ke arah tercapainya suatu tujuan. 

Adanya peran serta dapat mendorong seseorang 

lebih bertanggung jawab secara sosial atas semua 

anggota yang berada dalam suatu kelompok 

daripada tanggung jawab mekanis semata.  

UU Sisdiknas mengatur juga mengenai peran 

serta mayarakat dalam pendidikan. Beberapa pasal 

dan ayat UU Sisdiknas dengan tegas menyatakan 

peran serta masyarakat dalam pendidikan, yaitu: 

masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan 

berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan 

nonformal, sesuai dengan kekhasan agama, 

lingkungan social dan budaya untuk kepentingan 

masyarakat (pasal 55 ayat 1); penyelenggaraan 

pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan 

dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi 

pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya 

sesuai dengan standar nasional pendidikan (pasal 

55 ayat 2); masyarakat berperan dalam 

peningkatan mutu pelayanan pendidikan meliputi 

perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program 

pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite 

Sekolah/Madrasah (pasal 56 ayat 1) Dewan 

Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan 

berperan dalam peningkatan mutu pelayanan 

pendidikan dengan memberikan pertimbangan, 
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arahan dan dukungan tenaga, sarana dan 

prasarana, serta pengawasan pendidikan pada 

tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota yang 

tidak mempunyai hubungan hirarkis (pasal 56 ayat 

2) (Depdiknas, 2005). 

Namun pemahaman masyarakat dalam 

berpartisipasi pada penyelenggaraan pendidikan 

ketika MBS dilaksanakan, sebagian menyentuh 

aspek fisik atau gedung dan peralatan lain saja. 

Wujudnya dalam bentuk sumbangan BP3 dan 

bantuan lain berupa material. Kesadaran dan 

partisipasi untuk membantu siswa belajar dan 

terlibat dalam menyusun rencana sekolah, 

penyelenggaraan pendidikan dan proses belajar 

belum optimal dilaksanakan (Kementerian 

Pendidikan Nasional, 2010).  

Dalam buku Era Mutu SMP (2010) 

tergambarkan bahwa belum optimalnya partisipasi 

masyarakat disebabkan tidak dipahaminya konsep 

dan tujuan kebijakan MBS oleh masyarakat, 

kurangnya informasi mengenai kebijakan MBS,  

tidak adanya waktu dari masyarakat selaku 

partisipasi dan karena rendahnya pendidikan 

masyarakat. Selain itu, jaringan kerjasama yang 

dilakukan sekolah masih terbatas hanya dengan 
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orangtua siswa dan instansi pemerintah, misalnya 

kantor dinas di daerah dan banyak yang belum 

melakukan kerjasama dengan pihak swasta.  

2.1.4. Hambatan MBS  

MBS adalah sistem pengelolaan sekolah yang 

memberikan otonomi luas kepada sekolah dan 

masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan 

dengan menyediakan pendidikan yang lebih baik 

dan lebih memadai bagi para peserta didik dengan 

cara meningkatkan kinerja staf, menawarkan 

partisipasi langsung kelompok-kelompok yang 

terkait dan juga meningkatkan pemahaman 

masyarakat terhadap pendidikan.   

Meskipun demikian, terdapat beberapa 

hambatan yang dihadapi pihak-pihak 

berkepentingan dalam penerapan MBS, seperti: 

a. Tidak berminat untuk terlibat  

Sebagian orang tidak menginginkan kerja 

tambahan selain pekerjaan yang sekarang 

mereka lakukan. Mereka tidak berminat untuk 

ikut serta dalam kegiatan yang menurut mereka 

hanya menambah beban. Fullan (1999) dalam 

bukunya, The challenge of school change, 

menemukan dalam penelitiannya bahwa: 
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 “there was little connection between 
school based management and the reform 
of curriculum and instruction and school 
councils often got bogged down in issues 
of power, such as who can attend 
meetings, who can vote and had no time 
or energy left to confront issues of school 
improvement”.  

 

Akibatnya kepala sekolah, guru dan orang 

tua siswa tidak memiliki banyak waktu yang 

tersisa untuk memikirkan aspek - aspek lain 

dari pekerjaan mereka, seperti misalnya dalam 

proses penyusunan anggaran atau 

meningkatkan kualitas dalam belajar-mengajar 

(Fullan, 1999).  

b. Tidak efisien  

Pengambilan keputusan yang dilakukan 

secara partisipatif adakalanya menimbulkan 

frustrasi dan seringkali lebih lamban 

dibandingkan dengan cara -cara yang otokratis. 

Para anggota dewan sekolah harus dapat bekerja 

sama dan memusatkan perhatian pada tugas, 

bukan pada hal-hal lain di luar itu. 

c. Pikiran kelompok  

Setelah beberapa saat bersama, para 

anggota dewan sekolah kemungkinan besar akan 

semakin kohesif. Di satu sisi hal ini berdampak 

positif karena mereka akan saling mendukung 

satu sama lain. Di sisi lain, kohesivitas itu 
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menyebabkan anggota terlalu kompromis hanya 

karena tidak merasa enak berlainan pendapat 

dengan anggota lainnya. Pada saat inilah dewan 

sekolah mulai terjangkit “pikiran kelompok”, ini 

berbahaya karena keputusan yang diambil 

kemungkinan besar tidak lagi realistis.  

Namun pendapat berbeda dikemukakan 

oleh Fullan (1999) yang mengemukakan bahwa 

hambatan dalam mengimplementasikan MBS 

juga dapat disebabkan karena kepala sekolah 

yang cenderung mendominasi untuk semua 

keputusan.  

“Such principals typically identified, on their 
own, a vision for the school and presented it as 
fait accompli to the staff. Such tactics often led 
to power struggle between teachers and the 
principal over who controlled the school and in 
some cases the faculty rejected the principal’s 
unilateral plan for change” 

 
Untuk itu sangat diperlukan keterbukaan antara 

pihak sekolah, khususnya Kepala Sekolah 

dengan masyarakat dengan mengingat bahwa 

Kepala Sekolah bukan hanya satu-satunya yang 

berperan dalam menentukan keberhasilan dari 

sekolah itu tersebut. 

 d. Memerlukan pelatihan 

Pihak-pihak yang berkepentingan 

kemungkinan besar sama sekali tidak atau 

belum berpengalaman menerapkan model yang 



30 

 

rumit dan partisipatif ini. Mereka kemungkinan 

besar tidak memiliki pengetahuan dan 

keterampilan tentang hakikat MBS sebenarnya 

dan bagaimana cara kerjanya, pengambilan 

keputusan, komunikasi, dan sebagainya. 

e. Kebingungan atas peran dan tanggung jawab 

baru 

Pihak-pihak yang terlibat kemungkinan 

besar telah sangat terkondisi dengan iklim kerja 

yang selama ini mereka geluti. Penerapan MBS 

mengubah peran dan tanggung jawab pihak- 

pihak yang berkepentingan. Perubahan yang 

mendadak kemungkinan besar akan 

menimbulkan kejutan dan kebingungan 

sehingga mereka ragu untuk memikul tanggung 

jawab pengambilan keputusan. 

f.  Kesulitan koordinasi 

Setiap penerapan model yang rumit dan 

mencakup kegiatan yang beragam 

mengharuskan adanya koordinasi yang efektif 

dan efisien. Tanpa itu, kegiatan yang beragam 

akan berjalan sendiri ke tujuannya masing -

masing yang kemungkinan bes ar sama sekali 

menjauh dari tujuan sekolah.  

Apabila pihak-pihak yang berkepentingan 

telah dilibatkan sejak awal, mereka dapat 

memastikan bahwa setiap hambatan telah 
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ditangani sebelum penerapan MBS. Dua unsur 

penting adalah pelatihan yang cukup tentang 

MBS dan klarifikasi peran dan tanggung jawab 

serta hasil yang diharapkan kepada semua pihak 

yang berkepentingan.  

Selain itu, semua yang terlibat harus 

memahami apa saja tanggung jawab 

pengambilan keputusan yang dapat dibagi, oleh 

siapa, dan pada level mana dalam organisasi. 

Anggota masyarakat sekolah harus menyadari 

bahwa adakalanya harapan yang dibebankan 

kepada sekolah terlalu tinggi. Pengalaman 

penerapannya di tempat lain menunjukkan 

bahwa daerah yang paling berhasil menerapkan 

MBS telah memfokuskan harapan mereka pada 

meningkatkan keterlibatan dalam pengambilan 

keputusan dan menghasilkan keputusan lebih 

baik (Sukmawati, 2011).  

Indikator peningkatan mutu pendidikan 

ada pada aspek manajemen sekolah, kegiatan 

belajar mengajar dan peran serta masyarakat. 

Dalam aspek peran serta masyarakat teruraikan 

keterlibatan masyarakat dan Komite Sekolah, 

seperti mempunyai pertemuan orang tua murid 

dan Komite Sekolah yang lebih sering dan 

berkualitas; keterlibatan tokoh masyarakat yang 

lebih meningkat dalam kegiatan Komite Sekolah; 
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adanya penataan ulang struktur organisasi 

komite sekolah di banyak sekolah; adanya 

dukungan dan bantuan komite sekolah dan 

masyarakat yang lebih meningkat; adanya 

keterlibatan Komite Sekolah dan masyarakat 

dalam perencanaan dan pelaksanaan program 

sekolah yang lebih meningkat (Hafid, 2011).  

 

2.2. Konsep Dasar Komite Sekolah  

Desentralisasi pendidikan di tingkat sekolah 

merupakan satu bentuk desentralisasi yang 

berlangsung sampai ke ujung tombak pendidikan 

di lapangan. Jika kantor cabang dinas pendidikan 

kecamatan dan dinas pendidikan kabupaten/ kota 

lebih memiliki kinerja sebagai fasilitator dalam 

proses pembinaan, pengarahan, pemantauan dan 

penilaian, maka sekolah seharusnya diberikan 

peran nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporan. Hal ini disebabkan karena proses 

interaksi edukatif di sekolah merupakan inti dari 

proses pendidikan yang sebenarnya. Oleh karena 

itu, bentuk desentralisasi pendidikan yang paling 

mendasar adalah yang dilaksanakan oleh sekolah 

dengan menggunakan Komite Sekolah sebagai 

wadah pemberdayaan peran serta masyarakat 

(Kusdaryani dkk, 2008).  
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Ketentuan tentang Komite Sekolah tertuang 

dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. 

Kelahiran dari Komite Sekolah juga didukung dari 

Departemen Pendidikan Nasional, Departemen 

Dalam Negeri, Departemen Agama, yang akhirnya 

tertuang dalam Keputusan Mendiknas Nomor 

044/U/2002 tanggal 2 April tentang Dewan 

Pendidikan dan Komite Sekolah. Seiring dengan 

perkembangannya, keberadaan Komite Sekolah 

diperkuat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

(Depdiknas, 2005). 

Dalam UU 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, saran dan prasarana, serta pengawasan 

pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. 

Dengan kata lain, Komite Sekolah adalah lembaga 

mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali 

peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh 

masyarakat yang peduli pendidikan sesuai dengan 
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tercantum dalam PP No. 19, tahun 2007 tentang 

Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah.  

Esensi dari partisipasi Komite Sekolah 

adalah peningkatan kualitas pengambilan 

keputusan dan perencanaan sekolah yang dapat 

mengubah pola pikir, keterampilan, dan distribusi 

kewenangan atas individu dan masyarakat. Hal 

tersebut dapat memperluas kapasitas manusia 

untuk meningkatkan taraf hidup dalam sistem 

manajemen pemberdayaan masyarakat (Ariyati, 

2011).  Maka sekolah sebagai suatu organisasi 

untuk mengukur keberhasilan dilihat dari kinerja 

proses (mutu proses) dan kinerja output (mutu 

lulusan). Komponen yang digunakan sebagai 

indikator untuk mengukur keberhasilan sekolah 

terdiri atas: ketercapaian tujuan sekolah, 

organisasi dan manajemen sekolah, tenaga 

kependidikan, kegiatan belajar-mengajar, 

lingkungan sekolah, pengembangan sarana dan 

prasarana pendidikan, kesiswaan, dan hubungan 

sekolah dengan masyarakat (Depdikbud, 1997). 

Untuk penyederhanaan konsep masyarakat itu 

dilakukan melalui perwakilan fungsi stakeholder 

dengan jalan membentuk Dewan Pendidikan di 

tingkat Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah di 

tingkat satuan pendidikan sesuai dengan 



35 

 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

044/U/2002.  

Latar belakang adanya Komite Sekolah tidak 

dapat dipisahkan dengan keberadaan organisasi 

terdahulunya, Persatuan Orang tua Murid dan 

Guru (POMG) dan Badan Pembantu 

Penyelenggaraan Pendidikan (BP3). Dalam proses 

pembahasan nama tersebut, disepakati bahwa 

nama Komite Sekolah adalah nama generik dimana 

merupakan nama substansi yang disepakati 

bersama pada saat proses pembentukannya secara 

transparan, demokratis, dan akuntabel 

(Kementerian pendidikan dan kebudayaan, 2012). 

Komite Sekolah adalah suatu pengaturan 

atau pemanfaataan potensi yang ada pada badan 

mandiri yang mewadahi kinerja serta masyarakat 

dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan 

efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan 

pendidikan. Hal ini sejalan dengan Sagala (2008) 

dalam Ariyati (2011) yang menyatakan bahwa 

peran serta masyarakat yang mendukung 

manajemen sekolah adalah sesuatu yang tidak 

bisa dihindari agar peran serta masyarakat 

menjadi sebuah sistem yang terorganisasi.  

Sesuai Kepmendiknas Nomor 044/U/2002, 

Komite sekolah dibentuk dengan tujuan (a) 

mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa 
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masyarakat dalam melahirkan kebijakan 

operasional dan program pendidikan di satuan 

pendidikan; (b) meningkatkan tanggung jawab dan 

peran serta 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 

(Pantjastuti, 2008). Adapun fungsi Komite Sekolah 

adalah untuk (a) mendorong tumbuhnya perhatian 

dan komitmen masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (b) 

melakukan kerjasama dengan masyarakat dan 

pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan 

yang bermutu; (c) menampung dan menganalisis 

aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan 

pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; (d) 

memberikan masukan, pertimbangan, dan 

rekomendasi pada satuan pendidikan mengenai 

kebijakan dan program pendidikan, rencana 

anggaran dan belanja sekolah, kriteria peran 

satuan pendidikan, kriteria tenaga pendidikan, 

kriteria fasilitas pendidikan dan hal-hal lain yang 

terkait dengan pendidikan; (e) mendorong orang 

tua dan masyarakat berpatisipasi dalam 

pendidikan guna mendukung peningkatan mutu 

dan pemerataan pendidikan; (f) melakukan 
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evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, 

program penyelenggaraan dan keluaran 

pendidikan di satuan pendidikan (Pantjastuti, 

2008). 

Dalam era MBS menuntut adanya 

pembenahan dalam pengelolaan pendidikan 

selaras dengan tuntutan perubahan yang dilandasi 

oleh adanya kesepakatan, komitmen, kesiapan 

membangun budaya baru dan profesionalisme 

dalam mewujudkan masyarakat sekolah yang 

memiliki loyalitas terhadap peningkatan mutu 

sekolah. Oleh karena itu, keanggotaan Komite 

Sekolah melibatkan dua unsur, yakni unsur-unsur 

yang ada dalam masyarakat, unsur dewan guru, 

yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan serta 

Badan Pertimbangan Desa. 

Anggota Komite Sekolah dari unsur 

masyarakat dapat berasal dari komponen-

komponen sebagai berikut: (a) perwakilan 

orangtua/wali peserta didik berdasarkan jenjang 

kelas yang dipilih secara demokratis; (b) tokoh 

masyarakat (ketua RT/RW/RK, kepala dusun, 

ulama, budayawan, pemuka adat); (c) anggota 

masyarakat yang mempunyai perhatian atau 

dijadikan figur dan mempunyai perhatian untuk 

meningkatkan mutu pendidikan; (d) pejabat 

pemerintah setempat (Kepala Desa/Lurah, 
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Kepolisian, Koramil, Depnaker, Kadin, dan instansi 

lain); (e) Dunia usaha/industri (pengusaha 

industri, jasa, asosiasi, dan lain-lain); (f) pakar 

pendidikan yang mempunyai perhatian pada 

peningkatan mutu pendidikan; (g) perwakilan 

forum alumni SD/SLTP/SMU/SMK yang telah 

dewasa dan mandiri. Sedangkan anggota Komite 

Sekolah yang berasal dari unsur dewan guru, 

yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, 

Badan Pertimbangan Desa sebanyak- banyaknya 

berjumlah tiga orang. Secara keseluruhan, jumlah 

anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya 

sembilan orang dan jumlahnya harus gasal. 

Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa 

keanggotaan Komite Sekolah ditetapkan di dalam 

AD/ART (Sutikno, 2004). 

 

2.3. Peran Komite Sekolah dalam MBS 

Faisal (1981) dalam Rohmah (2010) 

mengatakan hubungan antara sekolah dan 

masyarakat dapat dilihat dari dua segi, yaitu: (1) 

sekolah sebagai partner dari masyarakat dalam 

melakukan fungsi pendidikan dan (2) sekolah 

sebagai produser yang melayani pesanan-pesanan 

pendidikan dari masyarakat lingkungannya. Untuk 

itu, sekolah dan masyarakat harus saling bekerja 

sama dan bertanggung jawab dalam proses 
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pendidikan disamping tanggung jawab pemerintah 

pusat, propinsi, dan kabupaten/kota. Dengan kata 

lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan 

pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab 

pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah 

propinsi, kabupaten/kota, pihak sekolah, orang 

tua, dan masyarakat atau stakeholder pendidikan.  

Hal ini sesuai dengan konsep MBS yang kini 

tidak hanya menjadi wacana, tetapi mulai 

dilaksanakan di Indonesia. Inti dari penerapan 

konsep tersebut adalah bagaimana agar sekolah 

dan semua yang berkompeten atau stakeholder 

pendidikan dapat memberikan layanan pendidikan 

yang berkualitas. Untuk itu diperlukan kerjasama 

yang sinergis dari pihak sekolah, keluarga, dan 

masyarakat atau stakeholder lainnya secara 

sistematik sebagai wujud peran serta dalam 

melakukan pengelolaan pendidikan (Hasbulah, 

2006). 

Hubungan 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 menyediakan fasilitas 

pendidikan, memberikan bantuan dana serta 
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pemikiran atau saran yang diperlukan untuk 

kemajuan sekolah. Orang tua perlu memberikan 

informasi kepada sekolah tentang potensi yang 

dimiliki anaknya serta mengembangkan pengertian 

orang tua dan masyarakat tentang program 

pendidikan yang sedang diperlukan oleh 

masyarakat.  

Peran serta masyarakat dalam pendidikan 

telah dikemukakan dalam UU Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 54. 

Secara lebih spesifik, pada pasal 56 disebutkan 

bahwa masyarakat dalam dewan pendidikan dan 

Komite Sekolah/Madrasah yang berperan sebagai 

berikut: (a) Masyarakat berperan dalam 

peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang 

meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi 

program pendidikan melalui dewan pendidikan dan 

Komite Sekolah/ Madrasah, (b) 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, 

propinsi, dan kabupaten/kota yang tidak 

mempunyai hubungan hirarkis, (c) Komite 

Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri 

dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu 
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pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan, 

dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta 

pengawasan pendidikan pada tingkat satuan 

pendidikan.  

Secara kontekstual sesuai dengan 

Keputusan Mendiknas No. 044/U/2002, 

keberadaan komite sekolah berperan sebagai (a) 

Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam 

penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan 

di satuan pendidikan, (b) Pendukung (supporting 

agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, 

maupun tenaga dalam penyelenggaraan 

pendidikan di satuan pendidikan, (c) Pengontrol 

(controlling agency) dalam rangka transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran 

pendidikan di satuan pendidikan, (d) Penghubung 

(Mediator) dengan masyarakat di satuan 

pendidikan. 

Departemen Pendidikan Nasional dalam 

partisipasi masyarakat (2001) menguraikan tujuh 

peran Komite Sekolah terhadap penyelenggaraan 

sekolah, yakni: (a) membantu meningkatkan 

kelencaran penyelenggaraan kegiatan belajar 

mengajar di sekolah baik sarana dan prasarana 

maupun teknis pendidikan, (b) melakukan 

pembinaan sikap dan perilaku siswa, (c) mencari 

sumber pendanaan untuk membantu siswa yang 
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tidak mampu, (d) melakukan penilaian sekolah 

untuk pengembangan pelaksanaan kurikulum baik 

intrakurikuler maupun ekstrakulikuler dan 

pelaksanaan manajemen sekolah, kepala/ wakil 

kepala sekolah, guru, siswa dan karyawan, (e) 

memberikan penghargaan atas keberhasilan 

manajemen sekolah, (f) melakukan pembahasan 

tentang usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Sekolah (RAPBS), (g) meminta sekolah agar 

mengadakan pertemuan untuk kepentingan 

tertentu.  

Adapun Rohmah (2010) mengelompokkan 

penjabaran peran Komite sekolah dalam kegiatan 

operasionalnya, sebagai berikut: (1) sebagai 

pemberi pertimbangan (advisory agency) yang 

indikator kinerjanya dengan memberikan masukan 

dan pertimbangan mengenai: kebijakan 

pendidikan, program pendidikan, kriteria kinerja 

satuan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria 

fasilitas pendidikan; (2) sebagai pendukung 

(supporting agency) yang indikator kinerjanya 

yaitu: mendorong orang tua untuk berpartisipasi 

dalam pendidikan, mendorong masyarakat 

berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana 

dalam rangka pembiayaan pendidikan, mendorong 

tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, 
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mengesahkan rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Sekolah (RAPBS), mendorong 

tumbuhnya komitmen masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (3) 

sebagai pengontrol (controlling agency) yang 

indikator kinerjanya yaitu: melakukan evaluasi 

dalam setiap kegiatan, melakukan pengawasan 

terhadap kebijaksanaan program penyelenggaraan 

pendidikan, melakukan pengawasan terhadap 

kebijaksanaan program keluaran pendidikan; (4) 

sebagai badan penghubung atau mediator yang 

indikator kinerjanya yaitu: melakukan kerja sama 

dengan masyarakat, menampung aspirasi, ide, 

tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang 

diajukan oleh masyarakat, menganalisis aspirasi, 

ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan 

yang diajukan oleh masyarakat. 

Secara spesifik dalam penjabaran kegiatan 

operasional sesuai yang tercantum dalam 

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar 

dan Menengah (2005), Komite Sekolah selaku 

pemberi pertimbangan akan melakukan berbagai 

kegiatan seperti: (a) mengadakan pendataan 

kondisi sesial ekonomi keluarga peserta didik dan 

sumber daya pendidikan yang ada dalam 

masyarakat, (b) memberikan masukan dan 

pertimbangan pada kepala sekolah dalam 
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penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan dan 

kegiatan sekolah, (c) menganalisis hasil pendataan 

sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan 

dan rekomendasi pada sekolah, (d) menyampaikan 

masukan, pertimbangan dan rekomendasi secara 

tertulis pada sekolah dengan tembusan pada Dinas 

Pendidikan dan Dewan Pendidikan, (e) memberikan 

pertimbangan pada sekolah dalam rangka 

pengembangan kurikulum muatan lokal dan 

meningkatkan proses pembelajaran dan 

pengajaran yang menyenangkan. 

Sebagai badan pendukung Komite Sekolah 

melaksanakan beberapa kegiatan seperti: (a) 

memberikan dukungan pada sekolah untuk secara 

preventif dalam memberantas penyebarluasan 

narkoba di sekolah, serta pemeriksaaan kesehatan 

siswa, (b) menghimbau dan mengadakan 

pendekatan pada orang tua dan masyarakat yang 

dipandang mampu untuk dapat menjadi 

narasumber dalam kegiatan intrakurikuler bagi 

peserta didik, (c) memberikan dukungan pada 

sekolah dalam pelaksanaan kegiatan 

ekstrakulikuler, (d) mencari bantuan dana dari 

dunia industri untuk biaya pembebasan uang 

sekolah bagi siswa yang berasal dari keluarga yang 

kurang mampu, (e) melaksanakan konsep subsidi 

silang dalam penarikan iuran dari orang tua siswa, 
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(f) memverifikasi RAPBS yang diajukan oleh kepala 

sekolah, (g) memberikan pengesahan terhadap 

RAPBS setelah proses verifikasi dalam rapat pleno 

Komite Sekolah, (h) mengadakan kegiatan inovatif 

untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen 

masyarakat, (i) membantu sekolah dalam 

menciptakan hubungan dan kerjasama antara 

sekolah dengan orang  tua dan masyarakat.  

Peran Komite Sekolah sebagai badan 

pengontrol melakukan beberapa kegiatan seperti: 

(a) mengadakan rapat atau pertemuan secara rutin 

dengan kepala sekolah dan Dewan Guru, (b) 

mengadakan kunjungan/ silahturami ke sekolah/ 

Dewan guru di sekolah, (c) meminta penjabaran 

pada sekolah tentang hasil belajar siswa, dan (d) 

ikut bekerjasama dengan sekolah dalam kegiatan 

penelusuran alumni.   

Dalam peran sebagai mediator, Komite 

Sekolah akan melaksanakan kegiatan seperti: (a) 

membina hubungan dan kerja sama yang 

harmonis dengan seluruh stakeholder pendidikan, 

khususnya dengan dunia usaha dan dunia 

industri, (b) mengadakan penjajakan kerja sama 

atau MOU dengan lembaga lain untuk memajukan 

sekolah, (c) ikut menyebarkan kuesioner untuk 

memperoleh masukan/ saran dan ide kreatif dari 

masyarakat, (d) menyampaikan laporan pada 
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sekolah secara tertulis, tentang hasil 

pengamatannya terhadap sekolah.  

 

2.4. Sekolah Dasar  

Pendidikan adalah setiap proses dimana 

sesorang memperoleh pengetahuan, 

mengembangkan kemampuan atau keterampilan 

sikap atau mengubah sikap. Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya dan masyarakat (Priyono, 

2012). 

Pendidikan memiliki fungsi ganda, yaitu 

fungsi sosial dan individual. Fungsi sosial adalah 

untuk membantu setiap individu menjadi anggota 

masyarakat yang lebih efektif dengan memberikan 

pengalaman kolektif masa lalu dan masa sekarang. 

Fungsi individual adalah untuk memungkinkan 

seseorang menempuh hidup yang lebih 

memuaskan dan lebih produktif dengan 

menyiapkannya untuk menghadapi masa depan. 

Fungsi tersebut dapat dilakukan secara formal 

maupun informal melalui berbagai kontak dengan 
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media informasi seperti buku, surat kabar, 

majalah dan sebagainya.  

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan 

awal selama sembilan tahun masa sekolah anak-

anak. Pendidikan dasar menjadi dasar bagi jenjang 

pendidikan menengah. Pendidikan dianggap 

sebagai suatu kegiatan yang diselenggarakan 

dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan 

dasar, keterampilan, budi pekerti, dan sikap yang 

baik bagi setiap peserta didik. Dari pengertian 

inilah, konsep sekolah dasar hadri di Indonesia 

untuk memberikan pemerataan pendidikan dasar 

bagi setiap anak tanpa memandang status sosial 

mereka.  

Sekolah dasar (SD) diselenggarakan oleh 

pemerintah maupun swasta. Pengelolaan SD di 

Indonesia yang sebelumnya berada di bawah 

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) kini 

menjadi tanggung jawab pemerintah daerah 

kabupaten/kota, sejak adanya otonomi daerah. 

Depdiknas berperan sebagai regulator dalam 

bidang standar nasional pendidikan. Pendidikan 

dasar di Indonesia pada dasarnya dibedakan 

menjadi dua, yaitu yang dikelola oleh pemerintah 

yang disebut SD Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri, dan yang dikelola masyarakat yang disebut 

dengan SD Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah 
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Swasta. Disamping itu ada pula SD dibawah 

lingkup Depdiknas berciri khas agama dengan 

sebutan SD Islam atau SD Kristen.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat 

disimpulkan bahwa SD Swasta adalah sekolah 

yang diselenggarakan oleh non pemerintah atau 

masyarakat yang peduli akan pendidikan, 

penyelenggara sekolah ini berupa badan/ pribadi 

atau yayasan pendidikan, untuk itu segala biaya 

operasional bersumber dari wali murid. Sementara 

kondisi di SD Negeri, penyelenggara dari sekolah 

tersebut adalah dari pemerintah, sehingga biaya 

operasional pendidikan ditanggung oleh 

pemerintah (Priyono, 2012).    

 

2.5. Hasil penelitian lain yang relevan  

Penelitian yang dilakukan oleh Nurkolis 

(2012) dengan judul peran Komite Sekolah dalam 

peningkatan kualitas sekolah diantara SMP Negeri 

dan Swasta di kota Semarang menunjukkan hasil 

berbeda bahwa partisipasi masyarakat dalam 

bentuk Komite Sekolah SMP Negeri berjalan baik 

dalam menerapkan konsep MBS daripada SMP 

Swasta. Hal ini disebabkan karena Komite Sekolah 

yang hanya dijadikan alat legalitas dalam menarik 

iuran yang dibebankan kepada wali murid tanpa 

komite sekolah mampu melontarkan ide-ide 
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cemerlangnya di SD Swasta. Penelitian yang 

dilakukan oleh Armansyah (2009) juga 

memperlihatkan bahwa fungsi Komite Sekolah di 

SMA kota Binjai kurang berjalan secara optimal, 

karena minimnya pemahaman wali murid 

mengenai peran dan fungsi dari Komite Sekolah itu 

sendiri dengan dilatarbelakangi oleh tingkat 

pendidikan wali murid yang rendah. Penelitian 

dengan judul Fungsi Komite Sekolah di SMA Negeri 

dan Swasta di Kabupaten Pontianak oleh Hartadi 

(2012) ditemukan bahwa baik di Sekolah Negeri 

maupun Swasta, Komite Sekolah kurang terlibat 

dalam kegiatan sekolah baik sebagai badan 

pengontrol, mediator, maupun pertimbangan yang 

dikarenakan keberadaan Komite Sekolah hanya 

untuk menarik dana dari wali murid dan 

minimnya peran serta dari masyarakat sendiri 

yang menyerahkan penyelenggaraan pendidikan 

kepada sekolah. Kusdaryani, W., et al (2008) dalam 

penelitiannya yang berjudul efektivitas peran 

Komite Sekolah dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan di Sekolah Dasar di Kecamatan Doro, 

Kabupaten Pekalongan menemukan bahwa peran 

Komite Sekolah belum berjalan secara optimal. Hal 

ini disebabkan karena Komite Sekolah didikte oleh 

pihak sekolah dalam pengelolaan keuangan, 

dimana peningkatan kualitas pendidikan tidak 
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dapat dilepaskan dari segi keuangan. Selain itu 

kurangnya koordinasi antara beberapa sekolah 

dengan pengurus Komite Sekolah. Beberapa 

sekolah yang hanya bermusyawarah dengan ketua 

Komite Sekolah tanpa menyertakan anggota 

Komite Sekolah lainnya. Oleh karenanya semboyan 

peningkatan kualitas pendidikan hanya 

merupakan slogan belaka. 

Penemuan berbeda ditemukan oleh 

Kumillayla (2010) yang melakukan studi multi 

kasus pada SD Negeri Kepanjenkidul 3 Kota Blitar 

dan SD Islam Terpadu AL-Hikmah Bence 

menemukan hasil bahwa peran Komite Sekolah di 

dua Sekolah tersebut berjalan baik. Hal ini 

disebabkan karena Komite Sekolah turut berperan 

dalam bidang kurikulum dan pengajaran, sarana 

dan prasarana dan pembinaan siswa hingga turut 

menghantarkan sekolah yang dijadikan penelitian 

dalam berbagai prestasi baik akademik maupun 

non-akademik.  Sejalan dengan Kumillayla (2010), 

Febriani (2005) menemukan bahwa peran Komite 

Sekolah di SMP Negeri I Surakarta menjalankan 

perannya dengan baik dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Mulyati 

(2009) yang dalam penelitiannya meneliti peran 

Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di SDN Ngegong Kota Madiun 
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menyimpulkan bahwa peran Komite Sekolah di 

sekolah tersebut berjalan baik sehingga 

berdampak pada mutu sekolah, manajemen 

sekolah dan hasil belajar siswa. Selain itu, Adriadi 

(2010) dalam penelitiannya yang berjudul peran 

Komite Sekolah dalam pelaksanaan MBS di SMP 

Negeri 04 Kota Binjai menemukan bahwa secara 

keseluruhan peran dan fungsi Komite Sekolah 

berjalan dengan baik sebagai badan pendukung, 

mediator, dan penghubung, meskipun kinerja 

Komite sebagai badan pertimbangan masih rendah 

karena kurangnya pemahaman pihak sekolah dan 

Komite Sekolah berkaitan dengan fungsi dan peran 

sebagai badan pertimbangan.  

 

2.6. Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah:  

a. Ho:  1 =  2 

Ini berarti tidak ada perbedaan signifikan antara 

kinerja Komite Sekolah Sekolah Dasar Negeri 

dan Swasta di Kecamatan Tingkir, Salatiga. 

b. H1:  1 ≠ 2 

Ini berarti ada perbedaan signifikan antara 

kinerja Komite Sekolah Sekolah Dasar Negeri 

dan Swasta di Kecamatan Tingkir, Salatiga. 

 


