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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

       Hubungan kemitraan antara pihak Sekolah dengan Orang Tua peserta 

didik, mula-mula tergabung dalam wadah yang diberi nama  Persatuan Orang 

Tua Murid dan Guru (POMG), ini berlangsung hingga tahun 1994. Kemudian 

mulai tahun 1994 – 2002, wadah kemitraan diganti menjadi BP 3 ( Badan 

Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan ) yang personilnya ditambah yaitu : 

Orang Tua dan Masyarakat di sekitar sekolah. Pada tahun 2000 keluarlah 

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000, tentang Program Pembangunan 

Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004. Dalam BAB VII PROPENAS 

ini memuat tentang Pembangunan Pendidikan, dimana salah satu arah 

kebijakan pembangunan pendidikan adalah memberdayakan lembaga 

pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan 

nilai, sikap dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan 

masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai. Sedangkan 

dalam sub program  pembangunan pendidikan, sasaran yang hendak dicapai 

sebagai berikut :  

a. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK), 

b. Meningkatnya daya tampung untuk lulusan SD dan MI, SLTP dan MTs, 

c.    Mewujudkan organisasi sekolah di setiap kabupaten/kota yang lebih 

demokratis, transparan, efesien, terakunkan (accountable), dan 

mendorong partisipasi masyarakat, 
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d.     Terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat 

(school/community based management) dengan mengenalkan konsep 

dan merintis pembentukan Dewan Sekolah di setiap kabupaten/kota 

serta    pemberdayaan atau pembentukan Komite Sekolah di setiap 

sekolah. 

              Sebagai Implementasi dari Undang-Undang tersebut telah diterbitkan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 02 April 

2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Sebagai wadah 

kemitraan keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas : Orang Tua dan 

Masyarakat luas yang peduli Pendidikan yang tidak hanya disekitar Sekolah 

(Depdiknas, 2002). Pada bulan Mei 2002, keluarlah Keputusan Dirjen 

Dikdasmen Nomor 559/C/KEP/PG/2002 tentang Panduan Umum Dewan 

Pendidikan dan Komite Sekolah. Untuk memperkuat kedudukan Dewan 

Pendidikan dan Komite Sekolah tersebut pada tanggal 8 Juli 2003, juga 

diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, khususnya  pada pasal 54 tentang peran serta 

masyarakat dalam pendidikan dan pasal 56 tentang Dewan Pendidikan dan 

Komite Sekolah/Madrasah. 

          Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pada pasal 54 menyebutkan bahwa  : 

(1)   Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta 

perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan 

organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian 

mutu pelayanan pendidikan. 
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(2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan 

pengguna hasil pendidikan. 

Pada pasal 56 menyebutkan bahwa di masyarakat ada Dewan Pendidikan dan 

Komite Sekolah/Madrasah yang berperan sebagai berikut  : 

(1)   Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan 

yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program 

pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. 

(2) Dewan Pendidikan  adalah 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, Provinsi, 

dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. 

(3)   Komite Sekolah/Madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan 

berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan 

memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan 

prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. 

           Adanya perubahan paradikma sistem pemerintahan dari sentralisasi 

menjadi desentralisasi telah membuka peluang bagi masyarakat untuk dapat 

meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan pendidikan. Salah satunya 

upaya untuk mewujutkan peluang tersebut adalah melalui Dewan Pendidikan 

di tingkat Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan. 

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan amanat rakyat yang telah 

tertuang dalam UU RI No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan 

Nasional (Propenas) 2000-2004. Amanat rakyat ini selaras dengan kebijakan 
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otonomi daerah, yang telah memposisikan Kabupaten/ Kota sebagai 

pemegang kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggaraan 

pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada 

Kabupaten/Kota, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada 

satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. 

Dengan kata lain keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak 

hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melainkan juga pemerintah 

propinsi, Kabupaten/Kota, dan pihak sekolah orang tua, dan masyarakat atau 

stakeholders pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis 

masyarakat (community based participation) dan manajemen Berbasis 

Sekolah (School based manajement) yang kini tidak hanya menjadi wacana, 

tetapi mulai dilaksanakan di Indonesia. Inti dari penerapan kedua konsep 

tersebut adalah bagaimana agar sekolah dan semua yang berkompeten 

terhadap  stakeholder pendidikanmemberikan layanan pendidikan yang 

berkualitas. Untuk itu diperlukan kerjasama yang sinergis dari pihak sekolah, 

keluarga, dan masyarakat atau stakeholder lainnya secara sitematik sebagai 

wujut peran serta dalam melakukan pengelolaan pendidikan melalui Dewan 

Pendidikan dan Komite Sekolah. Demikian juga di Kabupaten Madiun juga 

dibentuk Dewan Pendidikan dengan AD/ ART disyahkan pada tanggal 15 

Oktober 2002 dan diadakan Revisi pada tanggal 13 Desember 2007. 

Sedangkan ditingkat satuan pendidikan  dibentuk lembaga yang disebut 

dengan “Komite Sekolah” berdasarkan AD / ART masing-masing satuan 

pendidikan, seperti : SMP Negeri 4 Saradan ( disyahkan pada 24 September 

2002 ) 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan 

pendidikan, sekolah perlu memberdayakan masyarakat dengan mengajak 

bekerjasama stakeholder dan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga 

semua potensi itu dikembangkan secara maksimal sesuai dengan kapabilitas 

masing-masing. Kebersamaan merupakan potensi yang sangat vital untuk 

membangun masyarakat dalam menciptakan demokrasi pendidikan. Sekolah 

bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan sehingga memberikan 

keputusan dan memiliki kebenaran untuk dikoreksi oleh stakeholder. Sekolah 

bersedia memberikan kepuasan publik dan menerima kritik untuk perbaikan 

terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 

Sukron (2005) dalam Peran Komite Sekolah, menyatakan bahwa 

beberapa masalah yang menyebabkan peningkatan mutu pendidikan belum 

berjalan secara maksimal, serta beberapa masalah yang menjadi sebab–sebab 

mengapa otonomi pendidikan sangat penting dan perlu  :  

        1. Akuntabilitas sekolah dan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat   

            masih sangat rendah. 

       2. Pengguna sumber daya tidak optimal, rendahnya anggaran pendidikan  

           merupakan kendala yang besar. 

   3. Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan rendah. 

   4.Sekolah tidak mampu mengikuti perubahan yang terjadi  di   lingkungannya. 

        Dengan berjalannya waktu sekitar 9 tahun setelah digulirkannya 

Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite 

Sekolah, realisasinya di lapangan Peran dari Komite Sekolah baik sebagai 

badan pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator antara pemerintah 
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dengan masyarakat belum menunjukkan kinerja yang semestinya, dimana 

masih terbelenggu oleh paradigma lama yang hanya terbatas pada masalah 

iuran sekolah yang diberikan kepada sekolah, baik iuran rutin maupun iuran 

insidental (input dana). Kegiatan penyusunan anggaran ini dilaksanakan pada 

awal tahun ajaran baru dalam rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh orang 

tua / wali murid, termasuk yang dilaksanakan Komite Sekolah di SMP 

Negeri 4 Saradan Kabupaten Madiun dimana kegiatannya hanya rutin  

terbatas pada iuran insidental yang didonasikan ke sekolah. Di  Kabupaten 

Madiun untuk jenjang SD dan SMP tidak dikenakan iuran rutin bulanan, 

karena sudah ada anggaran BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang 

dikucurkan oleh negara dan hanya diperkenankan untuk meminta iuran 

insidental, itupun harus mendapat ijin dari Bupati Madiun. 

     Komite Sekolah SMP Negeri 4 Saradan Kabupaten Madiun pada 

prinsipnya masih sebatas melaksanakan rapat maupun pertemuan antara 

Kepala Sekolah, Pengurus Komite Sekolah, Tokoh Masyarakat dan Guru 

tentang perencanaan dalam rangka pembuatan Rencana Program Sekolah 

(RPS) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS), inipun 

hanya sebatas formalitas saja dan  belum mengarah pada peran aktif proses 

belajar mengajar untuk  peningkatan mutu layanan pendidikan. Masyarakat 

sekitar SMP Negeri 4 Saradan masih beranggapan bahwa fungsi dan peran 

Komite Sekolah tidak jauh beda dengan yang dilakukan oleh BP3 yang tidak 

berhasil memobilisasi partisipasi dan tanggung jawab masyarakat sebagai 

pelanggan pendidikan. 
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           Dengan uraian di atas, tentunya terdapat fenomena yang menarik untuk 

dilakukan  penelitian  yakni  dengan judul “ Evaluasi Peran  Komite Sekolah 

di SMP Negeri 4 Saradan   Kabupaten Madiun ” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

         Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian tentang  

Evaluasi Peran Komite Sekolah Di SMP Negeri 4 Saradan Kabupaten 

Madiun adalah : 

1. Bagaimana  Evaluasi   Peran Komite Sekolah  di  SMP Negeri 4 

Saradan,  Kabupaten Madiun? 

2. Apa  faktor – faktor yang mendukung dan menghambat  pelaksanaan   

Peran  Komite Sekolah Di  SMP Negeri 4 Saradan, Kabupaten 

Madiun? 

3. Bagaimana dampak dari Evaluasi  Peran Komite Sekolah Di  SMP 

Negeri 4 Saradan, Kabupaten Madiun  terhadap mutu layanan 

pendidikan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah :                                                                 

1. Mengetahui bagaimana Evaluasi  Peran Komite Sekolah  di SMP Negeri 

4 Saradan,  Kabupaten Madiun.  

2. Mengetahui apa  faktor – faktor yang mendukung dan menghambat 

pelaksanaan  Peran Komite Sekolah Di  SMP Negeri 4 Saradan,  

Kabupaten Madiun. 
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3. Mengetahui dampak yang timbul dari Evaluasi  Peran  Komite Sekolah 

Di  SMP Negeri 4 Saradan,  Kabupaten Madiun. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1.  Manfaat Teoritis 

    a.  Penelitian ini dapat dijadikan acuan  dalam rangka perencanaan pendidikan 

dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang  pengembangan 

kebijakan pendidikan, serta semakin berperannya Komite Sekolah   

khususnya pada SMP Negeri 4 Saradan Kabupaten Madiun. 

    b. Bagi para peneliti, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian  

lanjutan di bidang pengembangan kebijakan pendidikan. 

1.4.2.  Manfaat Praktis 

  a. Bagi sekolah, dapat memberikan gambaran dan bahan masukan dalam 

rangka  peningkatan  layanan  mutu  pendidikan di SMP Negeri 4  

Saradan, Kabupaten Madiun, melalui peningkatan Peran Komite Sekolah. 

  b. Bagi Dinas Pendidikan dan para pengambil kebijakan serta Dewan   

Pendidikan, bahwa penelitian ini dapat dijadikan cermin tentang 

pelaksanaan Peran Komite Sekolah di SMP Negeri 4 Saradan Kabupaten 

Madiun. 

 

1.5.  Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi persepsi yang beragam tentang istilah yang dijadikan 

fokus dalam penelitian ini, maka diberi batasan dalam bentuk penegasan 
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istilah. Istilah – istilah yang  dimaksud adalah : Evaluasi  Peran Komite 

Sekolah Di  SMP Negeri 4 Saradan,  Kabupaten Madiun. 

        1.5.1. Evaluasi 

     Evaluasi Menurut Suharsimi Arikunto (dalam Lababa, Dj., 2008) 

adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, 

yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif 

yang tepat dalam mengambil keputusan. Dalam bidang pendidikan, evaluasi 

sebagaimana dikatakan Gronlund (dalam Lababa, Dj., 2008) merupakan 

proses yang sistematis tentang mengumpulkan, menganalisis dan 

menafsirkan informasi untuk menentukan sejauhmana tujuan pembelajaran 

telah dicapai oleh siswa. Menurut Djemari Mardapi (dalam Lababa, Dj., 

2008) evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi untuk mengetahui 

pencapaian belajar kelas atau kelompok. 

         1.5.2. Peran 

          Peran (Role) menurut Komarudin dalam “Ensiklopedia Manajemen” 

(1994), adalah sebagai berikut : a) bagian dari tugas utama yang harus 

dilakukan oleh manajemen, b) pola perilaku yang diharapkan dapat 

menyertai suatu status, c) bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok 

atau pranata, d) fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi 

karakteristik yang ada padanya, e) fungsi setiap variabel dalam hubungan 

sebab akibat. 

1.5.3. Komite Sekolah 

Komite Sekolah adalah  suatu organisasi masyarakat sekolah yang 

mempunyai komitmen  dan loyalitas serta peduli  terhadap  peningkatan  
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kualitas  sekolah.   Komite  Sekolah  yang  dibentuk dapat dikembangkan 

secara khas dan berakar dari budaya, demografi, ekologis , nilai 

kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi 

masyarakat setempat. Komite Sekolah dibangun harus merupakan 

pengembang kekayaan filosifis masyarakat secara kolektif. Artinya, Komite 

Sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna(client 

model), berbagi kewenangan (power sharing and asvocacy model) dan 

kemitraan (partnership model) yang difokuskan pada peningkatan mutu 

pelayanan pendidikan. 

 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


