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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Peningkatan taraf hidup manusia 

dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Kualitas 

sumber daya manusia terutama kemampuan 

dalam mengembangkan kompetensi dapat 

diperoleh melalui pendidikan sehingga dapat 

dikatakan bahwa pendidikan ikut andil dalam 

peningkatan produktifitas manusia. Semakin 

banyak sumber daya manusia yang produktif 

akan berpengaruh pada peningkatan taraf hidup 

masyarakat. 

Begitu pentingnya peran pendidikan dalam 

peningkatan kualitas sumber daya manusia 

maka mutu pendidikan juga harus diperhatikan 

baik melalui input, proses dan outputnya. Untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dapat 

dilaksanakan melalui pemberian pelatihan pada 

guru, memperbaiki dan mengembangkan 

kurikulum pembelajaran, mengembangkan 

metode pembelajaran serta pemenuhan sarana 

pendidikan. 

Mutu pendidikan tidak hanya menjadi 

tanggung jawab pihak pemerintah dan sekolah 

saja, akan tetapi masyarakat juga 

bertanggungjawab terhadap keberhasilan 

pendidikan. Masyarakat perlu dilibatkan dalam 
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pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. 

Sekolah perlu menjalin kerjasama dengan orang 

tua siswa, organisasi masyarakat, organisasi 

profesi serta dunia usaha dan industri untuk 

mendukung proses pembelajaran. Peranserta 

masyarakat yang optimal akan membantu 

tercapainya tujuan pendidikan. 

Legitimasi peran serta masyarakat dalam 

pendidikan ini diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No 39 tahun 1992 Tentang 

Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan 

Nasional. Peraturan ini memberikan kesempatan 

kepada masyarakat untuk ikut  berpartisipasi 

dalam penyelenggaraan dan pengelolaan 

pendidikan. 

Masyarakat dan sekolah perlu menjalin 

komunikasi yang harmonis supaya sekolah dapat 

mensosialisasikan program, kegiatan dan 

kebutuhan sekolah  sehingga masyarakat akan 

termotivasi untuk memberikan bantuan berupa 

biaya pendidikan, peralatan praktik bahkan 

dalam bentuk saran atau gagasan untuk proses 

pendidikan. 

Masyarakat memerlukan wadah untuk 

mengaktualisasikan partisipasinya, agar ide dan 

saran dapat ditampung dan disampaikan pada 

pihak sekolah.  Pada tingkat sekolah dibentuklah 

komite sekolah sebagai representasi masyarakat.  
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Legimitasi Komite Sekolah di kukuhkan dalam 

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. 

Peranserta masyarakat dalam peningkatan 

mutu layanan pendidikan meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan 

evaluasi program pendidikan melalui dewan 

pendidikan dan komite sekolah dengan 

pengelolaan yang berdasarkan prinsip 

otonomi, akuntabilitas dan transparan (UU No 

20 Tahun 2003). 

Peranserta masyarakat dalam pendidikan 

dapat dilaksanakan secara individu, kelompok, 

atau organisasi. Bentuk dukungan masyarakat 

dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistim 

Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa 

Masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan 

dapat melaksanakan perannya melalui 

perencanaan, monitoring  dan pengawasan 

program pendidikan (UUSPN pasal 54-56). 

Salah satu konsep Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) adalah keterlibatan masyarakat 

dalam penyelenggaraan pendidikan. Inti dari 

konsep MBS ini adalah melibatkan masyarakat 

dalam pengelolaan pendidikan agar masyarakat 

merasa memiliki, peduli terhadap keberhasilan 

pendidikan dan menyadari bahwa pendidikan 

merupakan tanggung jawabnya.  
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Inti dari PP no 39 tahun 1992 pasal 3 

adalah peran serta masyarakat dan orang tua 

bertujuan mendayagunakan kemampuan yang 

ada pada orang tua dan masyarakat untuk 

mewujudkan  tujuan pendidikan. Pada era 

otonomi sekolah (Manajemen Berbasis Sekolah) 

saat ini peran serta orang tua dan masyarakat 

dalam pendidikan sangat diperlukan. 

Komite Sekolah merupakan sarana untuk 

mengaktualisasikan partisipasi masyarakat 

dalam pendidikan. Komite Sekolah menjadi 

jembatan antara masyarakat dengan sekolah. 

Keberadaan Komite Sekolah dikukuhkan dalam 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No : 

044/U/2002 tanggal 2 April tahun 2002  

mengenai pembentukan Dewan Pendidikan dan 

Komite Sekolah.  

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang 

mewadai peran serta masyarakat dalam 

rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan 

efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan 

pendidikan. Anggota Komite Sekolah adalah 

orang tua peserta didik, alumni, guru dan 

tokoh masyarakat yang peduli terhadap 

dunia pendidikan. Peran komite sekolah 

adalah sebagai badan pertimbangan 

(advisory agency), pendukung (supporting 

agency), pengontrol  (controlling agency) dan 

mediator. 
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Pembentukan komite diharapkan dapat 

menjadi mitra sekolah. Masyarakat dapat 

menyalurkan aspirasi dan prakarsanya dalam 

menentukan kebijakan dan program pendidikan. 

Pembentukan komite sekolah diharapkan dapat 

membantu kelancarana pelaksanaan pendidikan 

dalam pengembangan sekolah serta implementasi 

program sekolah dan sebagai jembatan antara 

masyarakat dan sekolah. 

Bentuk partisipasi masyarakat dapat 

dituangkan dalam program kerja komite sekolah. 

Program kerja komite sekolah 

menginterpretasikan lima hal yaitu 

keorganisasian, dan empat peran komite sekolah, 

sebagai badan pertimbangan (advisory agency), 

pendukung (supporting agency), pengontrol  

(controlling agency) dan mediator (Depdiknas, 

2011:1001).  

Peran dan fungsi komite sekolah dapat 

memotivasi orang tua untuk aktif berpartisipasi 

dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan 

kemajuan sekolah karena sekolah merupakan 

partner orang tua dalam mewujudkan cita-cita 

peserta didik. Peran komite sekolah seharusnya 

dapat dilaksanakan dengan optimal agar 

pelayanan dan pengelolaan pendidikan dapat 

meningkat, tidak terkecuali pelaksanaan peran 

komite sekolah di SMK Saraswati Salatiga. 



6 
 

Berdasarkan studi pendahuluan tentang 

partisipasi masyarakat di SMK Saraswati salatiga 

melalui wawancara pada anggota komite dan 

guru diperoleh informasi bahwa ada kesenjangan 

antara peran Komite Sekolah berdasarkan 

standar dan implementasinya di sekolah sehingga 

partisipasi masyarakat belum dilaksanakan 

secara maksimal. Atas dasar itulah perlu 

dilakukan penelitian tentang evaluasi 

implementasi manajemen berbasis sekolah yang 

difokuskan pada partisipasi masyarakat di SMK 

Saraswati Salatiga. 

SMK Saraswati sebagi tempat penelitian 

dikarenakan belum pernah dilakukan penelitian 

di sekolah tersebut, sementara di SMK Saraswati 

terdapat dua lembaga mandiri yang mewadahi 

aspirasi dan peranserta masyarakat yaitu Komite 

Sekolah dan Majelis Sekolah yang belum 

diketahui apakah peran kedua lembaga mandiri 

tersebut sama atau berbeda. 

Majelis Sekolah dan Komite Sekolah di SMK 

Saraswati Salatiga selama ini sudah 

melaksanakan peran dan fungsinya, namun sejak 

terbentuknya organisasi representasi masyarakat 

sampai dengan tahun 2013 belum pernah ada 

evaluasi tentang bagaimana kinerja kedua 

organisasi ini.  Dalam hai ini belum diketahui 

apakah implementasi program peranserta 
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masyarakat di SMK Saraswati Salatiga melalui 

Komite Sekolah dan Majelis Sekolah sudah sesuai 

dengan standar dari pemerintah atau belum, 

sehingga perlu dilaksanakan penelitian tentang 

“Evaluasi Implementasi Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) di SMK Saraswati Salatiga (Studi 

Tentang Partisipasi Masyarakat”. 

Selain itu SMK Saraswati Salatiga 

merupakan sekolah swasta yang mempunyai 

jumlah murid paling banyak di Kota Salatiga 

yaitu 1443 siswa yang terbagi dalam 36 kelas 

pada tahun pelajaran 2013/2014. Hal ini 

menunjukkan bahwa SMK Saraswati Salatiga 

banyak diminati masyarakat. Terdapat 6 Program 

Keahlian yang dikembangkan di SMK Saraswati 

Salatiga, yaitu Teknik Instalasi Listrik, Teknik 

Otomasi Industri, Teknik Pemesinan, Teknik 

Pemeliharaan Mekanik Industri, Teknik Otomotif 

serta Teknik Informatika dan Komputer. Fasilitas 

di SMK Saraswati Salatiga adalah 28 ruang kelas, 

12  ruang praktik, 1 ruang lab. bahasa, 1 ruang 

perpustakaan, 3 ruang lab. komputer, 1 ruang 

Kepala Sekolah, 1 ruang tata usaha dan 1 ruang 

guru, 1 ruang OSIS, 1 ruang Bimbingan 

Konseling, ruang Pramuka dan jaringan internet . 

Jumlah tenaga pendidik sebanyak 66, dan 14 

tenaga kependidikan. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dengan menganalisis dari latar belakang 

maka fokus penelitian ini adalah peranserta 

masyarakat dalam implementasi MBS, sehingga 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana desain program implementasi 

partisipasi masyarakat di SMK Saraswati 

Salatiga terhadap standar kinerja dari 

pemerintah?  

2. Bagaimana instalasi implementasi program 

partisipasi masyarakat di SMK Saraswati 

Salatiga terhadap standar kinerja dari 

pemerintah? 

3. Bagaimana proses implementasi program 

partisipasi masyarakat di SMK Saraswati 

Salatiga terhadap standar kinerja dari 

pemerintah? 

4. Bagaimana hasil implementasi program 

partisipasi masyarakat di SMK Saraswati 

Salatiga terhadap standar kinerja dari 

pemerintah?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang di 

atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengevaluasi desain program 

implementasi partisipasi masyarakat di SMK 

Saraswati Salatiga.  

2. Untuk mengevaluasi instalasi implementasi 

program partisipasi masyarakat di SMK 

Saraswati Salatiga. 

3. Untuk mengevaluasi proses implementasi 

program partisipasi masyarakat di SMK 

Saraswati Salatiga. 

4. Untuk mengevaluasi hasil implementasi 

program partisipasi masyarakat di SMK 

Saraswati Salatiga.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan memberikan  

manfaat secara teoritis dan praktis bagi sekolah 

dan masyarakat (Komite Sekolah dan Majelis 

Sekolah). 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi 

sumbangsih pengetahuan tentang implementasi 

parstisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

pendidikan melalui implementasi MBS. Penelitian 

ini juga memberikan wawasan pada Komite 

Sekolah sebagai representasi masyarakat untuk 

melaksanakan peran dan fungsinya. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan masukan 

pada: 

2.1. Manajemen Sekolah 

2.1.1 Kepala SMK Saraswati Salatiga 

Dapat memberikan informasi dan dijadikan 

bahan pertimbangan dalam implementasi dan 

pengembangan konsep manajemen berbasis 

sekolah terutama pada komponen partisipasi 

masyarakat. 

 

2.1.2 Komite Sekolah SMK Saraswati Salatiga 

Dapat dijadikan referensi, masukan dan 

evaluasi atas peningkatan peran serta Komite 

Sekolah baik implementasi dan kesenjangan yang 

terjadi dalam peningkatan mutu pendidikan dan 

pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

sehingga dapat menentukan langkah-langkah 

untuk perbaikan kinerjanya. 

 

2.1.3 Majelis  Sekolah SMK Saraswati Salatiga 

Dapat dijadikan referensi, masukan dan 

evaluasi atas peningkatan peran serta Majelis 

Mekolah baik implementasi dan kesenjangan 

yang terjadi dalam peningkatan mutu pendidikan 

dan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS) sehingga dapat menentukan langkah-

langkah untuk perbaikan kinerjanya. 
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2.2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

Kota Salatiga 

Memberikan masukan bahwa  partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan MBS sangat 

diperlukan sehingga Disdikpora dapat 

melaksanakan peningkatan peranserta 

masyarakat melalui workshop dengan peserta 

Komite Sekolah dan Majelis Sekolah. 

 

 

 


