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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Proses reformasi yang sedang bergulir, membawa perubahan yang 

sangat mendasar pada tatanan pemerintah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dikeluarkannya UU No 22 tahun 1999 yang diperbarui melalui UU 

No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengubah sistem pemerintahan 

dari sentralisasi menjadi desentralisasi. 

Seiring dengan semangat desentralisasi, bidang pendidikan juga 

memerlukan paradigma baru manajemen pendidikan yang sejalan dengan 

keinginan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Paradigma baru manajemen 

pendidikan ini dikenal dengan manajemen berbasis sekolah (MBS). MBS 

merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk 

menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan 

pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat 

setempat serta menjalin kerjasama yang harmonis antara sekolah, masyarakat, 

dan pemerintah.  

Sebagaimana dinyatakan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada Bab XIV pasal 51 ayat 1 sebagai berikut : 

“Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal 

dengan prinsip manajemen berbasis sekolah”. 
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Sekolah merupakan salah satu unit penting yang keberadaannya tidak 

bisa dilepaskan dari masyarakat. Oleh karena itu, sekolah harus 

mengorientasikan program pelayanan pendidikannya pada kebutuhan 

kebutuhan masyarakat sekitarnya. Disamping itu sekolah juga harus mampu 

menjawab tantangan global yang berjalan sangat cepat saat ini. Di dalam UU 

No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab XV pasal 56 ayat 1, menyebutkan 

“Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang 

meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui 

dewan pendidikan dan komite sekolah”. dan ayat 3, menyebutkan “Komite 

sekolah, 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 

satuan pendidikan”. 

Dari dasar di atas, dalam upaya peningkatan mutu pelayanan 

pendidikan kepada masyarakat, sekolah harus mampu menjalin hubungan 

yang baik dan bersifat timbal balik dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. 

Konsekwensi perluasan makna partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, maka perlu dibentuk suatu wadah 

untuk menampung dan menyalurkannya, yang diberi nama Komite Sekolah.  

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta 

masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi 

pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra 

sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah 
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(Mulyasa, 2003:10). Oleh karena itu, pembentukan komite sekolah merupakan 

langkah strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan pada sekolah .  

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan, yang diikuti beberapa Permendiknas 

sebagai penjabarannya, maka sekolah dalam pelayanan pendidikan kepada 

masyarakat harus memenuhi 8 (delapan) standar pendidikan. Kedelapan 

standar itu, yaitu: 1) Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi 

kemampuan kelulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, 

2) Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang 

dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan 

kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus 

dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, 3) 

Standar proses adalah standar nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi 

kelulusan, 4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria 

pendidikan prajabatan clan kelayanan fisik maupun mental, serta pendidikan 

dalam jabatan, 5) Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional 

pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, 

tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel 

kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar 

lam, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, 6) Standar pengelolaan 

adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada satuan tingkat 
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pendidikan, kabupaten/kota, provinsi atau nasional agar tercapai efesiensi dan 

efektivitas penyelenggaraan pendidikan, 7) Standar pembiayaan adalah 

standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi pendidikan yang 

berlaku selama satu tahun, 8) Standar penilaian pendidikan adalah standar 

nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan 

instrumen hasil belajar peserta didik. 

Dalam rangka mencapai kedelapan standar pendidikan tersebut, maka 

sekolah perlu menyusun rencana strategis dan program kegiatan yang 

dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS). RKS merupakan rencana 

yang komprehensif untuk mengoptimalkan pemanfaatan segala sumberdaya 

yang ada dan yang mungkin diperoleh guna mencapai tujuan yang ingin 

dicapai di masa mendatang. RKS disusun dalam rangka menjembatani antara 

kondisi saat ini dan harapan yang ingin dicapai di masa depan. Segala peluang 

dan ancaman dari lingkungan eksternal, juga kekuatan dan kelemahan internal, 

diperhatikan dalam rangka mencari dan menemukan strategi untuk mengatasi 

tantangan dan kelemahan yang ada, guna mencapai tujuan yang diinginkan. 

Di dalam RKS mencakup harapan jangka panjang sebagaimana visi 

sekolah , harapan jangka menengah yang merupakan tujuan sekolah dan 

haparan jangka pendek dalam bentuk program tahunan. Juga sekaligus 

dituangkan cara untuk mencapai harapan - harapan tersebut.  

Penyusunan rencana dan program tahunan sekolah diikuti dengan 

penyusunan rencana anggaran sekolah, yang pada umumnya disebut dengan 

RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah ). Jadi, RAPBS 

adalah dukungan anggaran untuk mencapai harapan-harapan yang telah 
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ditetapkan.Di sinilah keterlibatan stakeholder dan wadah Komite Sekolah 

tidak sekedar dalam hal penghimpunan dana masyarakat (orang tua atau wali 

siswa), lebih dari itu juga terlibat dalam perencanaan pengembangan sekolah 

secara menyeluruh. 

Kebijakan yang mendasari lahirnya komite sekolah adalah Keputusan 

Mendiknas No 044/U/2002 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan 

Komite Sekolah dan Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam 

Departemen Agama RI No. Dj.II/409/2003 tentang Pedoman Pembentukan 

Komite Sekolah . Melalui Komite Sekolah yang mandiri ini, masyarakat bisa 

berperan aktif dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan mulai dari 

perencanaan, pengawasan dan evaluasi program..Komite sekolah merupakan 

suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan 

musyawarah yang demokratis oleh para stake-holder pendidikan pada tingkat 

satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang 

bertanggungjawab terhadap peningkatan kwalitas proses dan hasil pendidikan.  

Komite sekolah adalah badan yang bersifat mandiri, yang mewadahi 

peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan 

efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Komite sekolah 

memiliki kemandirian, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja 

sama dalam mencapai visi dan misi sekolah . 

Komite sekolah merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 

Nasional (Propenas) 2000-2004 dan Undang-Undang Nomor 23 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. Amanat rakyat dalam undang-undang tersebut 
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telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite 

Sekolah. Dalam Kepmendiknas tersebut disebutkan bahwa tujuan , peran dan 

fungsi yang harus diemban oleh Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah 

adalah Tujuan komite sekolah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional No. 044/UU/2002 adaiah: a) mewadahi dan menyalurkan aspirasi 

dan prakarsa 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. 

Peran komite sekolah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional No. 044/UU/2002 adalah : a) pemberi pertimbangan (advisory 

agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, b) 

pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran 

maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, c) mediator antara 

pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat. d) pengontrol (controlling agency) 

dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran 

pendidikan. 

Fungsi komite sekolah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional No. 044/UU/2002 adalah: a) mendorong tumbuhnya perhatian dan 

komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, b) 

melakukan kerja sama dengan masyarakat, baik perorangan maupun 
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organisasi, dunia usaha dan dunia industri, pemerintah, dan DPRD berkenan 

dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu, c) menampung dan 

menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang 

diajukan oleh masyarakat, d) memberikan masukan, pertimbangan, dan 

rekomendasi kepada satuan. 

Dengan dukungan keanggotaan komite sekolah yang berasal dari unsur 

dewan guru, yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan, tokoh 

masyarakat, pemerhati pendidikan akan sangat memungkinkan bahwa tujuan 

tersebut akan tercapai.Dalam aplikasi di lapangan banyak sekali permasalahan 

dan hambatan sehubungan dengan keberadaaan dan kinerja komite sekolah di 

antaranya adalah variasi kinerja, kerjasama antara komite sekolah dengan 

pihak sekolah baik kepala sekolah, dewan guru dan sebagainya. Berdasarkan 

hasil pengamatan hanya beberapa sekolah yang menfungsikan komite sekolah. 

Masalahnya sekarang, apakah para pengurus atau anggota komite 

sekolah telah memahami dan melaksanakan peran dan fungsinya dalam 

penyusunan RKS dan RAPBS. Maka perlu dilakukan upaya empiris untuk 

melihat seberapa jauh peran dan fungsi komite sekolah dalam penyusunan 

RKS dan RAPBS guna tercapainya kedelapan standar pendidikan beserta 

harapan-harapan yang ditetapkan sekolah . Khususnya pada SMP Negeri 5 

Tulungagung. Data dari penelitian ini selanjutnya diberi makna untuk 

menjelaskan peran komite sekolah di Smp Negeri 5 Tulungagung . 
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B. Focus Penelitian 

Dari uraian di atas, maka masalah yang menjadi fokus penelitian 

adalah : 

1. Bagaimana peran komite sekolah sebagai  badan pertimbangan dalam 

penyusunan RKS di SMP Negeri 5 Tulungagung ? 

2. Bagaimana peran komite sekolah sebagai pendukung dalam pelaksanaan 

program-program yang ada di RKS di SMP Negeri 5 Tulungagung ? 

3. Bagaimana peran komite sekolah sebagai mediator dalam pelaksanaan 

program-program yang ada di RKS di SMP Negeri 5 Tulungagung ? 

4. Bagaimana peran komite sekolah sebagai pengontrol dalam pelaksanaan 

program-program yang ada di RKS di SMP Negeri 5 Tulungagung ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan 

penelitian ini adalah untuk : 

1. Mendeskripsikan peran komite sekolah dalam penyusunan RKS SMP 

Negeri 5 Tulungagung. 

2. Mendeskripsikan peran komite sekolah sebagai pendukung dalam 

pelaksanaan program-program yang ada di RKS di SMP Negeri 5 

Tulungagung ? 

3. Mendeskripsikan peran komite sekolah sebagai mediator dalam 

pelaksanaan program-program yang ada di RKS di SMP Negeri 5 

Tulungagung ? 
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4. Mendeskripsikan peran komite sekolah sebagai pengontrol dalam 

pelaksanaan program-program yang ada di RKS di SMP Negeri 5 

Tulungagung ? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat : 

1. Bagi peneliti 

Dari penelitian ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang 

komprehensif mengenai pelaksanaan peran komite sekolah dalam 

penyusunan RKS dan RAPBS SMP Negeri 5 Tulungagung di lingkungan 

Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. 

2. Bagi sekolah /komite sekolah  

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai evaluasi diri dalam rangka 

peningkatan kinerja komite sekolah ke depan sehingga mampu 

meningkatkan peran dan fungsinya dalam penyusunan RKS dan RAPBS 

guna mencapai ke delapan standar pendidikan dan harapan-harapan yang 

ingin dicapai. 

3. Bagi pengambil kebijakan 

Hasil penelitian ini akan memberikan informasi yang objektif terhadap 

eksistensi dan realitas komite sekolah sehingga dapat dijadikan sebagai 

bahan/dasar pengambilan keputusan dan langkah-langkah strategis 

berikutnya guna mengoptimalkan peran dan fungsi komite sekolah dalam 

penyusunan RKS dan RAPBS dalam rangka mencapai kedelapan standar 
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pendidikan dan meningkatkan mutu pelayanan pendidikan kepada 

masyarakat. 

4. Memberikan masukkan kepada sekolah tempat penelitian ini yang dapat 

digunakan sebagai upaya meningkatkan komunikasi antara pihak sekolah 

dengan masyarakat yang peduli dengan pendidikan. 

5. Hasil penelitian ini berguna bagi Komite Sekolah dalam usaha 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan, 

selanjutnya hasil penelitian ini berguna bagi masyarakat pada umumnya 

dan orang tua / wali murid pada khususnya untuk lebih memahami tentang 

kebutuhan sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan. 

6. hasil penelitian ini berguna juga bagi masyarakat yang peduli dengan 

dunia pendidikan agar memanfaatkan dan mengfungsikan Komite Sekolah 

sebagai mediator antara mereka dengan pihak sekolah sehingga tercipta 

hubungan yang harmonis dan bermanfaat. 

7. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain yang berminat 

dalam kebijakan dan pengembangan pendidikan, dan sebagai suatu 

sumbangan pemikiran dibidang kebijakan dan pengembangan pendidikan 

khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya. 

 

E. Definisi Istilah 

1. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seseorang 

yang berkedudukan dalam masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

1997: 751) 

2. Komite Sekolah adalah lembaga yang mandiri yang beranggotakan 
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orang tua/wali/ peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat 

yang peduli pendidikan (Penjelasan Undang-Undang No 20/2003:48) 

3. Rencana Kerja Sekolah (RKS) adalah Rencana Kerja Sekolah , yang berisi 

profil sekolah dan rencana strategis dalam mencapai kedelapan standar 

pendidikan.  

4. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS) adalah isi 

program kegiatan, sasaran, target, besarnya anggaran, sumber anggaran 

dan penanggung jawab. 

5. Peran komite sekolah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional No. 044/UU/2002 adalah : (a) pemberi pertimbangan (advisory 

agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, (b) 

pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran 

maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, (c) mediator antara 

pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat. (d) pengontrol (controlling 

agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan 

pendidikan. 

 

F. PENELITI TERDAHULU 

Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan masalah 

dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam kajian empiris. Penelitian-

penelitian tersebut juga akan dipergunakan sebagai bahan referensi untuk 

memahami peran komite sekolah dalam penelitian ini. Beberapa penelitian 

tersebut antara lain. Lestariani, Siti N (2006) dalam penelitian yang dilakukan 

berjudul "Persepsi Kepala Sekolah dan Guru Tentang Kontribusi Kinerja 
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Pengurus Komite Sekolah terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada 

Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur." 

bertujuan untuk mengetahui persepsi Kepala Sekolah dan guru tentang 

kontribusi kinerja pengurus komite sekolah terhadap peningkatan partisipasi 

masyarakat di sekolah dasar negeri di kecamatan Cugenang kabupaten 

Cianjur. Penelitian ini ditemukan secara keseluruhan kinerja pengurus Komite 

Sekolah memberikan kontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat 

meskipun ada beberapa peran yang belum optimal dilaksanakan sehingga 

partisipasi masyarakat terkadang masih sebatas bantuan dana. 

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Romala (2006) yang berjudul 

"Pengaruh Implementasi Kebijakan tentang Komite Sekolah terhadap 

Pelaksanaan Tugas Kepala Sekolah pada SD Negeri di Kecamatan 

Pameungpeuk Kabupaten Bandung" bertujuan untuk mengetahui apakah 

terdapat pengaruh yang signifikan dari implementasi kebijakan tentang komite 

sekolah terhadap pelaksanaan tugas kepala sekolah pada SDN di Kecamatan 

Pameungpeuk Kabupaten Bandung. 

Susilowati (2005) mengenai "Kontribusi Kinerja Kepala Sekolah dan 

Pengurus Komite Sekolah terhadap Efektivitas Implementasi Manajemen 

Berbasis Sekolah: Studi pada Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di 

Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Tahun 

2004" bertujuan untuk mengetahui kontribusi kinerja kepala sekolah dan 

pengurus komite sekolah terhadap efektivitas implementasi manajemen 

berbasis sekolah di sekolah dasar negeri se-kecamatan Cileunyi kabupaten 

Bandung. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat hubungan yang 
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signifikan antara peran pengurus komite sekolah dengan efektivitas 

implementasi manajemen berbasis sekolah. Selain itu, juga terdapat hubungan 

yang signifikan antara kinerja kepala sekolah dan pengurus komite sekolah 

dengan efektivitas implementasi manajemen berbasis sekolah. 

Sedangkan penelitian lain yang menemukan bahwa Komite Sekolah belum 

berperan optimal antara lain dilaksanakan oleh, Isdijoso dkk (2006), 

Ishomuddin (2006), Hermawan (2006), dan Sweeting dkk (2004). 

Isdijoso dkk (2006), mengatakan bahwa dalam penelitiannya di Jawa 

Timur tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS), peran Komite Sekolah 

dalam pencairan dana BOS hanya untuk memenuhi persyaratan administratif 

saja. Lebih lanjut dia menemukan bahwa komite sekolah yang ketuanya 

ditunjuk oleh pengelola sekolah secara sepihak. Akibatnya, komite sekolah 

cuma menjadi "stempel" dari kepentingan pengelola sekolah. Ada dua macam 

ketua komite sekolah yang cirinya berbeda secara ekstrim, tetapi pengaruhnya 

terhadap kegiatan komite sekolah sama saja. Di satu sisi, ada sekolah yang 

ketua komitenya sama sekali tidak mengerti tentang organisasi dan seluk-

beluk kegiatan persekolahan sehingga tidak mampu bersikap kritis terhadap 

berbagai hal di sekolah, Di sisi lain, ada sekolah yang ketua komitenya adalah 

pejabat/sarjana/tokoh masyarakat yang kesibukannya di banyak tempat 

membuatnya tidak mempunyai waktu untuk mengkritisi berbagai kejadian di 

sekolah. Bahkan di beberapa sekolah swasta yang menjadi sampel kajian ini 

belum dibentuk komite sekolah. 

Ishomudin (2006) dalam penelitian tentang peran serta masyarakat 

dalam bidang pendidikan di Kabupaten Tuban mengatakan bahwa umumnya 
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masyarakat di daerah tersebut kurang bisa berpartisipasi aktif dalam dunia 

pendidikan. Mereka cenderung mengikuti saja apa yang menjadi kebijakan 

pemerintah. Filosofi semacam ini ternyata juga berimbas pada peran Komite 

Sekolah yang terdapat di Kabupaten Tuban. Komite Sekolah yang ada di 

daerah ini disimpulkan kurang berperan aktif dalam dunia pendidikan. 

Hermawan (2006) juga menemukan kondisi Komite Sekolah yang 

tidak jauh berbeda. la mengatakan menunjukkan fakta tiga bentuk hubungan 

komite dan manajemen sekolah. Pertama, manajemen mengooptasi komite 

sekolah. Kedua, komite mengooptasi manajemen sekolah. Ketiga, keduanya 

saling mengooptasi. Kecenderungan tidak maksimalnya fungsi komite 

disebabkan keengganan atau ketidak-ikhlasan sejumlah pihak untuk 

menciptakan manajemen sekolah yang akuntabel dan bertanggung jawab. 

Sweeting dkk (2004) dalam salah satu kesimpulan penelitiannya 

menyatakan hanya satu dari keempat peran Komite Sekolah yakni fungsi 

sebagai mediator antara sekolah dan masyarakat yang dianggap sebagai 

kriteria keefektifan komite. Bahkan pengumpulan dana, suatu kegiatan yang 

memerlukan pemikiran dan tenaga dari komite, tidak dianggap sebagai tanda 

keefektifan komite oleh sebagian besar dari responden. Keberadaaan komite 

pada prinsipnya sekolah sangat dibutuhkan oleh sekolah sesuai dengan 

keempat fungsi yang dimiliki terutama pada keberadaan komite sebagai badan 

pengontrol karena dengan adanya fungsi tersebut sekolah bisa berhati hati 

dalam menjalankan roda kepemimpinan disekolah-nya, walaupun tak dapat 

dipungkiri bahwa kadangkala keberadaan komite sekolah di beberapa daerah 
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hanyalah merupakan simbol belaka yang hanya cenderung mengikuti saja apa 

yang menjadi kebijakan pemerintah. 

Berdasarkan tinjauan empirik diatas, penelitian yang dilakukan oleh 

kelompok Lestariani (2006), Agus Romala (2006), Kardoyo (2005), dan 

Susilowati (2005) disimpulkan bahwa peran komite sekolah dianggap cukup 

signifikan dan mempunyai pengaruh yang besar, tetapi kelompok penelitian 

lain yang dilakukan oleh Isdijoso dkk (2006), Ishomudin (2006), Hermawan 

(2006), dan Sweeting dkk (2004) menyimpulkan bahwa Komite Sekolah 

belum berperan optimal. Dari beberapa penelitian di atas, ada kesamaan kajian 

dengan penelitian ini, yaitu membahas tentang peran komite sekolah. 

Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini adalah 

mengimplementasikan peran komite sekolah di SMP Negeri 5 Tulungagung 

dalam kaitannya penyusunan rencana kerja sekalah (RKS ) berdasarkan 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/UU/2002 peran komite 

sekolah adalah : a) pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan 

dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, b) pendukung (supporting agency) 

baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam 

penyelenggaraan pendidikan, c) mediator antara pemerintah (eksekutif) 

dengan masyarakat. d) pengontrol (controlling agency) dalam rangka 

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. 

Penyusunan rencana dan program tahunan sekolah diikuti dengan 

penyusunan rencana anggaran sekolah , yang pada umumnya disebut dengan 

RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah ). Jadi, 

RAPBS adalah dukungan “anggaran” untuk mencapai harapan – harapan 

yang telah ditetapkan dalam RKS. 
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Di sinilah, bahwa keterlibatan stakeholder dalam wadah Komite 

Sekolah tidak sekedar dalam hal penghimpunan dana masyarakat 

(orangtua/wali siswa), lebih dari itu juga terlibat dalam perencanaan 

pengembangan sekolah secara menyeluruh. 

 


