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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang  

 Perbaikan kualitas  pendidikan  merupakan  salah satu upaya  peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. Pendidikan  sebagai  salah  satu  aspek  dalam 

penentuan  human development  index  (HDI)  belum  mampu  mengangkat  

peringkat  HDI  Indonesia . Angka HDI Indonesia meningkat dari tahun ke tahun,  

tetapi masih di bawah negara-negara  lain  di Asia Tenggara  seperti Philipina, 

Thailand, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Pada Tahun 2004 

Indonesia berada pada peringkat 108, Tahun 2005 peringkat 107 dan Tahun 2006 

turun menjadi peringkat 109 ( Renstra Depdiknas 2010-2014). Jika kualitas 

sumber daya manusia Indonesia masih belum baik, maka dapat diprediksi bahwa 

mutu pendidikan juga belum maju. Seperti dibuktikan oleh pantauan dan 

penelitian UNDP (United Nation Development Program ) dalam laporan HDI 

Tahun 2002 (Renstra Depdiknas 2010-2014), kualitas pendidikan Indonesia 

berada di angka 110, tepat dibawah Vietnam yang berada di angka 109. Oleh  

karena  itu,  pembangunan pendidikan perlu  terus ditingkatkan pada semua  jalur,  

jenis dan  jenjang pendidikan, baik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  

pemerintah  daerah, maupun masyarakat secara terpadu dalam upaya reformasi  

pendidikan. 

 Reformasi pendidikan merupakan proses panjang untuk mendorong 

terwujudnya daya saing bangsa.  Pada hakekatnya reformasi pendidikan di 

Indonesia telah dimulai sejak reformasi pemerintahan dari sistem pemerintahan 

sentralistik menjadi desentralistik. Gaung reformasi pendidikan mulai nampak 
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setelah ditetapkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 

2003. Diantara bagian penting dalam revisi Undang-undang Pendidikan Nasional 

tersebut adalah pasal 50 tentang Pengelolaan Sistem Pendidikan yang menyatakan 

bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab 

menteri. Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional 

pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Pemerintah daerah 

provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan 

tenaga  kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas 

daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah, sedangkan  

pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Inti dari Pasal 

50 tersebut di atas bahwa sistem pendidikan nasional adalah tanggung jawab 

pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten dan kota serta masyarakat.  

 Tilaar (2000) berpendapat bahwa berbagai persoalan pendidikan di negeri 

ini karena kuatnya dominasi pemerintah. Indoktrinasi dalam dunia pendidikan 

akan mengurangi kebebasan sekolah untuk melakukan inovasi dan perubahan 

demi kemajuan pendidikan. Sejalan dengan itu Benny Susetyo (2005) mengatakan 

bahwa politik pendidikan penguasa sangat kental dalam perjalanan pendidikan 

nasional, sehingga terbentuk karakter pendidikan yang sangat sempit dan 

memiliki kualitas yang rendah. Ironisnya, kepala sekolah dan guru
 
sebagai pihak 

yang paling memahami realitas pendidikan berada pada tempat yang paling 

“dikendalikan”. Merekalah yang seharusnya paling berperan sebagai pengambil 

keputusan dalam mengatasi persoalan sehari-hari yang menghadang upaya 

peningkatan mutu pendidikan. Namun, mereka dalam posisi tidak berdaya dan 
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tertekan oleh berbagai pembakuan dalam bentuk juklak dan juknis yang “pasti”  

tidak sesuai dengan kenyataan obyektif di masing-masing sekolah.  

 Uno (2007: 83) menambahkan bahwa kekuasaan birokrasi dan sentralistik 

dianggap menjadi faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan dan  

menurunnya semangat partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah. Sejak masa pasca kemerdekaan berlanjut pada awal orde 

baru, sekolah sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat, dan merekalah yang 

membangun dan memelihara sekolah, mengadakan sarana pendidikan, serta iuran 

untuk mengadakan  biaya operasional sekolah. Jika sekolah telah mereka bangun, 

masyarakat hanya meminta guru-guru kepada pemerintah untuk diangkat pada 

sekolah tersebut. Selanjutnya Uno juga mengatakan bahwa, pada waktu itu kita 

sebenarnya telah mencapai pembangunan pendidikan  yang berkelanjutan 

(sustainable development), karena sekolah adalah sepenuhnya milik masyarakat 

yang senantiasa bertanggung jawab dalam pemeliharaan serta operasional sehari-

hari. Pada waktu itu, pemerintah berfungsi sebagai penyeimbang, melalui 

pemberian subsidi bantuan bagi sekolah-sekolah pada masyarakat yang benar-

benar kurang mampu. Menurut Tilaar (1994) keluarnya SDN Inpres No. 10/1973 

adalah titik awal dari hilangnya partisipasi masyarakat pada lembaga 

persekolahan. Pemerintah telah mengambil alih “kepemilikan” sekolah yang 

sebelumnya milik masyarakat menjadi  milik pemerintah dan dikelola sepenuhnya 

secara birokratik bahkan sentralistik. Sejak itu, secara perlahan “rasa memiliki” 

dari masyarakat yang sebelumnya “bertanggung jawab”, mulai berubah menjadi 

hanya “berpartisipasi” terhadap pendidikan. Selanjutnya masyarakat bahkan 

menjadi “asing” terhadap sekolah. Semua sumber daya pendidikan  ditanggung 
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oleh pemerintah dan seolah tidak ada alasan bagi masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi apalagi bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di 

sekolah. 

 Desentralisasi pendidikan yang diberlakukan saat ini, mengasumsikan 

bahwa kepala sekolah dan guru yang lebih tahu apa yang harus dilakukan untuk 

memajukan sekolah, karena interaksi edukatif di sekolah merupakan inti dari 

proses pendidikan yang sebenarnya. Desentralisasi pendidikan memberikan 

keleluasaan  bagi  masyarakat  untuk  mengakses  pendidikan,  termasuk  layanan 

pendidikan  sepanjang  hayat  (life  long  education).  Pendidikan  yang  terbuka  

juga kebijakan  otonomi  satuan  pendidikan  merupakan  strategi  demokratisasi  

dalam pengelolaan  pendidikan  yang  menekankan  pada  desentralisasi  otoritas  

kepada satuan  pendidikan.  Otonomi  satuan  pendidikan  bertujuan  untuk  

mendudukkan satuan  pendidikan  beserta  pendidik,  tenaga  kependidikan,  dan  

peserta  didiknya menjadi  subyek  yang  mandiri,  akuntabel,  kreatif,  inovatif,  

dan  berkewirausahaan sebagaimana dinyatakan dalam Renstra Depdiknas 2010-

2014. Renstra Depdiknas 2010-2014 berkeyakinan bahwa keberhasilan  

penyelenggaraan  pendidikan  sangat  ditentukan  oleh  peran  serta masyarakat 

dan orang  tua peserta didik. Oleh karena  itu, perlu dilaksanakan upaya untuk  

pemberdayaan masyarakat  sehingga  secara  sinergi  dapat membantu  dalam 

pengendalian mutu dan pengawasan pendidikan.   Selain  itu, masyarakat perlu 

diberdayakan  untuk  mampu  menunjang  pembiayaan  pendidikan  sesuai  

dengan kemampuannya.   

 Bentuk desentralisasi pendidikan yang paling mendasar adalah yang 

dilaksanakan oleh satuan pendidikan bekerjasama dengan komite sekolah. Bahkan 
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secara tegas Uno (2007:92) mengatakan, “Inti dari desentralisasi adalah komite 

sekolah”. Pendidikan pada hakekatnya adalah sebuah upaya mempersiapkan 

anggota masyarakat (siswa) untuk bisa “survive”  dalam kehidupan sosialnya di 

masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat sangat berkepentingan dalam memajukan 

satuan pendidikan karena terkait langsung dengan kualitas anggota masyarakat 

yang dididiknya. Keterlibatan masyarakat pada layanan pendidikan dihimpun 

dalam komite sekolah, sebagaimana isi UU No 25 Tahun 2000 tentang Propenas 

2000-2004, menyatakan bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan 

peran masyarakat perlu dibentuk Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota 

dan Komite Sekolah di tingkat Satuan Pendidikan. Komite sekolah adalah 

kelompok masyarakat yang peduli terhadap pendidikan yang mengadakan fungsi-

fungsi sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.  

 Sebagaimana dijelaskan dalam Renstra Depdiknas, bahwa keberadaan 

komite sekolah dapat diharapkan membantu satuan pendidikan dalam hal 

peningkatan mutu, relevansi, daya saing, penataan governance, akuntabilitas, dan 

pencitraan diri, serta peningkatan pembiayaan. Peran Komite sekolah tidak sama 

dengan BP3 (Bantuan Penyelenggara Pembangunan Pendidikan) pada era yang 

lalu, akan tetapi sebagai “mitra” atau “cermin” sehingga penyelenggaraan layanan 

pendidikan harus selalu merasa dibayangi, dievaluasi, dan bisa 

dipertanggungjawabkan. Dengan demikian pelayanan Good Governance selalu 

dikedepankan, akuntabilitas, transparansi menjadi keharusan dan pencitraan diri 

menjadi semangat kerja. PP No 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan 

Pengelolaan Pendidikan telah menetapkan bahwa pengelolaan pendidikan 

menggunakan MBS (Menejemen Berbasis Sekolah) bekerjasama dengan komite 
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sekolah. Selanjutnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 

Tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, 

menyebutkan bahwa peran yang harus diemban Dewan Pendidikan dan Komite 

Sekolah adalah (1) advisory agency (pemberi pertimbangan), (2) supporting 

agency (pendukung kegiatan layanan pendidikan), (3) controlling agency 

(pengontrol kegiatan layanan pendidikan) dan (4) mediator (penghubung atau 

pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah) (Hamzah, 

2007:93). Keputusan Menteri tersebut telah disempurnakan dalam UU No 20 

Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 56 tentang Komite Sekolah ayat 1 yang 

berbunyi (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 

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 nasional, 

provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. (3)  

Komite sekolah/madrasah, 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. Selanjutnya komite sekolah dengan manajemen berbasis 

sekolah akan meningkatkan efektivitas pengelolaan pendidikan. Sekolah yang 

efektif dapat menuju good governance school atau sekolah dengan tata kelola 

yang baik. 
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 Kenyataan yang terjadi berbeda dengan yang diharapkan sebagaimana 

dinyatakan dalam undang-undang. Belum semua satuan pendidikan hingga saat 

ini memiliki komite sekolah yang mampu menjalankan perannya dalam 

membantu proses perencanaan, pengawasan proses layanan pendidikan dan 

evaluasi pelaksanaan program pendidikan. Secara  formal,  memang hampir  

semua  sekolah memiliki perangkat komite sekolah sebagai wakil masyarakat di 

tingkat satuan pendidikan.  Namun komite  sekolah  belum menunjukkan 

perannya  sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sejumlah fakta berikut 

merupakan refleksi empirik tentang potret sebagian komite sekolah. Beberapa 

fakta hasil observasi satuan pendidikan tentang komite sekolah di Kota Batu 

antara lain: 

1.  Di masyarakat lingkungan sekolah, sosialisasi tentang peran komite sekolah 

kepada masyarakat belum efektif, atau masyarakat belum mengetahui 

bagaimana peran komite sekolah yang sebenarnya. 

2.   Di sebagian besar sekolah (SMA di Kota Batu), komite sekolah hanya 

berperan  sebagai  “alat  kelengkapan” sekolah, seperti penandatanganan 

administrasi sekolah misalnya berkas KTSP, program sekolah, dana blog 

Grant  dll.  

3.  Komite Sekolah hanya difungsikan sebagai “alat pengumpul dana” untuk 

membiayai program sekolah, masih seperti fungsi (BP3). 

4.  Tugas pokok dan fungsi komite sekolah belum dilaksanakan secara optimal 

sesuai undang-undang yaitu komite sekolah berperan dalam perencanaan, 

pengawasan, dan evaluasi program pendidikan serta fungsi mediator antara 

sekolah dan masyarakat. 
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Berdasarkan fakta di atas  maka ada kesenjangan antara peran komite 

sekolah menurut undang-undang dan implementasinya di lapangan. Kesenjangan 

itu dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Secara struktural keberadaan komite sekolah menjadi suatu keharusan, tetapi 

belum semua sekolah memiliki kepengurusan komite sekolah yang 

sebenarnya. 

2) Secara organisatoris keberadaan komite sangat diperlukan, mulai dari 

planning, operationing maupun evaluating, tetapi belum semua sekolah 

melibatkan komite sekolah dalam peningkatan mutu layanan pendidikan. 

3) Secara fungsi, keberadaan komite sekolah sangat membantu tetapi tidak 

semua sekolah memfungsikannya. 

4) Masih ada anggapan bahwa keberadaan komite sekolah mengurangi privasi 

kepala sekolah atau institusi satuan pendidikan dalam menentukan dan 

melaksanakan kebijakan sebagai penyelenggara layanan pendidikan. 

5) Pihak komite sekolah merasa bahwa sekolah tidak mau melibatkan komite 

sekolah, hanya dipilih untuk formalitas organisasi sekolah. 

          Berbagai kemungkinan yang menjadi penyebab munculnya permasalahan 

tentang komite sekolah di berbagai satuan pendidikan. Kemungkinan bisa berasal 

dari pihak sekolah maupun pihak pengurus komite sekolah. Apapun 

permasalahannya, keberadaan komite sekolah tidak bisa diabaikan dalam 

manajemen berbasis sekolah. Oleh karena itu perlu peninjauan yang jelas berupa 

penelitian agar didapatkan data yang akurat untuk mengatasi berbagai 

permasalahan komite sekolah. Hingga saat ini, lebih dari delapan tahun ketentuan 

tentang komite sekolah digulirkan, masih banyak sekolah yang belum memiliki 
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komite sekolah yang berperan dengan sebenarnya. Merujuk pada rencana strategis 

pendidikan nasional RPPNJP Tahun 2005-2025 yang dijabarkan  ke  dalam  

empat  tema pembangunan  pendidikan,  yaitu  tema  pembangunan  I  (2005--

2009)  terfokus  pada peningkatan kapasitas dan modernisasi; tema pembangunan 

II (2010--2014) terfokus pada penguatan pelayanan; tema pembangunan III (2015-

-2020) terfokus pada daya saing  regional  dan  tema pembangunan  IV  (2020--

2025)  terfokus  pada  daya  saing    internasional, dimana pada tahun ini terfokus 

pada tema pembangunan II yaitu tentang penguatan pelayanan. Diharapkan 

penelitian ini memberi kontribusi yang  signifikan dalam kesuksesan tema 

pembangunan pendidikan tersebut. 

  Sejauh ini penelitian tentang komite sekolah telah banyak dilakukan. 

Namun penelitian tentang komite sekolah di Kota Batu belum pernah dilakukan. 

Penelitian mengenai komite sekolah yang telah dilakukan antara lain yang 

dilakukan oleh Zahrotul Munawaroh (2007) tentang Tingkat Kinerja Komite 

Sekolah sebagai Badan Pemberi Dukungan (Supporting Agency) pada Pendidikan 

Dasar di Kota Malang. Penelitian tentang Tingkat Kinerja Komite Sekolah 

sebagai Badan Pemberi Pertimbangan (Advisory Agency) pada Pendidikan Dasar 

di Kota Malang, (Nur Ali Ahmad.2008). Sri Mulyati (2009) meneliti tentang  

Studi Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDN 

Ngegong Kota Madiun dan pada tahun yang sama, Sri Sutrisnawati tentang 

Kinerja Komite Sekolah pada Pendidikan Dasar di Kota Malang.  

   Keempat penelitian tersebut di atas bertujuan melihat sejauh mana 

keterlibatan komite sekolah dalam kegiatan pengelolaan  pendidikan di sekolah 

dasar 9 tahun (SD dan SMP). Keterlibatan hanya dinyatakan dengan kata cukup, 
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baik tanpa ada standar atau ukuran keberhasilan. Penelitian terdahulu belum 

memberikan kontribusi terhadap konsep atau makna peran komite secara 

mendalam.  Jika disimak dalam  pembahasan hasil penelitian peran komite di 

sekolah dasar (SD dan SMP) terkait dengan pengelolaan dana BOS dan belum 

bisa dipastikan bagaimana peran komite bisa berjalan  jika tidak ada sasaran 

program yang jelas. 

  Penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu. 

Selain dilakukan di SMA yang tidak ada sumbangan BOS sebagai sasaran 

keterlibatan, keterlibatan komite sekolah dalam  penyelenggaraan dan pengelolaan 

sekolah benar-benar didasarkan adanya kesadaran masyarakat untuk bersama 

satuan pendidikan meningkatkan mutu layanan pendidikan hingga tercapai good 

governance school. Fenomena yang terjadi di SMA dapat diprediksi sangat 

berbeda dengan peran komite sekolah di sekolah dasar. Keempat hasil penelitian 

terdahulu juga didiskripsikan bahwa komite sekolah yang menunjukkan peran 

yang tinggi memiliki pengurus dengan “status sosial” (misalnya dilihat dari 

jabatan, ketokohan, keilmuan) yang lebih tinggi dari pada kepala sekolah sehingga 

kepala sekolah cenderung lebih bisa “bekerjasama” atau berkata sama dengan 

pengurus komite sekolah. Di SMA bisa jadi permasalahan timbul dari kesan 

pengurus komite akan “mengendalikan” jalannya roda kepemimpinannya di 

satuan pendidikan.  Perbedaan karakter keorganisasian di sekolah dasar dan 

sekolah  menengah atas juga menjadi permasalahan bagi pola kinerja komite 

sekolah dan kepala sekolah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan dan 

pengelolaan di tingkat sekolah atau satuan pendidikan. Penelitian ini akan 

dilakukan lebih mendalam tentang peran komite sekolah yang telah dilakukan, 
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yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan dalam  upaya peningkatan mutu 

pendidikan berdasarkan makanisme kerja manajemen mutu terpadu (TQM). 

Implementasi MBS yang menggunakan TQM dengan melibatkan pihak eksternal 

yaitu komite sekolah akan membutuhkan pola kerjasama yang unik. Pada pola 

itulah  keterlibatan komite sekolah akan digali, dan jika belum terlaksana maka 

penggalian konseptual peran komite akan disusun berdasarkan pendapat yang bisa 

dikumpulkan baik dari pihak pimpinan sekolah, guru, maupun pengurus komite 

sekolah. 

  Berdasarkan analisa penelitian terdahulu tersebut, dirasa perlu untuk 

melakukan penelitian tentang peran komite sekolah di sekolah menengah atas 

dalam upaya peningkatan mutu layanan pendidikan dan keterlaksanaan 

manajemen berbasis sekolah dengan menggunakan TQM untuk mewujudkan 

good governance school yang seharusnya sudah menjadi dasar penggerak 

pengelolaan pendidikan di sekolah. Penelitian tentang komite sekolah harus tetap 

dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan keterlibatan komite sekolah di satuan 

pendidikan mengingat pentingnya komite sekolah untuk menyukseskan reformasi 

pendidikan dengan mengubah paradigma pendidikan. Selama keberadaan komite 

sekolah di satuan pendidikan belum berjalan sebagaimana diatur dalam undang-

undang, maka paradigma lama pendidikan akan masih tetap berjalan dan 

reformasi pendidikan hanya akan menjadi sebuah  impian. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka permasalahan penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1.2.1  Bagaimanakah peran komite sekolah dalam  perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan  program satuan pendidikan sebagai pemberi pertimbangan 

dan arahan (advisory agency) untuk mewujudkan good governance school 

di SMA Negeri se-Kota Batu? 

 1.2.2 Bagaimanakah peran komite sekolah dalam  perencanaan dan pelaksanaan  

pengelolaan satuan pendidikan sebagai pemberi dukungan (supporting 

agency) untuk mewujudkan good governance school di SMA Negeri se-

Kota Batu? 

1.2.3 Bagaimanakah peran komite sekolah dalam  perencanaan dan pelaksanaan 

pengelolaan satuan pendidikan sebagai pemberi pengawasan (controlling  

agency) untuk mewujudkan good governance school di SMA Negeri se-

Kota Batu? 

1.2.4 Bagaimanakah peran komite sekolah dalam  perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan  program satuan pendidikan sebagai penghubung dengan 

masyarakat (mediatoring  agency) untuk mewujudkan good governance 

school di SMA Negeri se-Kota Batu? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 

1.3.1  Mendeskripsikan peran komite sekolah dalam  perencanaan, pelaksanaan 

dan pengawasan  program satuan pendidikan sebagai pemberi 
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pertimbangan dan arahan (advisory agency) untuk mewujudkan good 

governance school di SMA Negeri se-Kota Batu. 

 1.3.2 Mendeskripsikan peran komite sekolah dalam  perencanaan, dan 

pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan sebagai pemberi dukungan 

(supporting agency) untuk mewujudkan good governance school di SMA 

Negeri se-Kota Batu. 

1.3.3 Mendeskripsikan peran komite sekolah dalam  perencanaan dan 

pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan sebagai pemberi pengawasan 

(controlling  agency) untuk mewujudkan good governance school di SMA 

Negeri se-Kota Batu? 

1.3.4 Mendeskripsikan peran komite sekolah dalam  perencanaan, pelaksanaan 

dan pengawasan  program satuan pendidikan sebagai penghubung dengan 

masyarakat (mediatoring  agency) untuk mewujudkan good governance 

school di SMA Negeri se-Kota Batu? 

1. 4   Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini berupa paparan dan pola keterlibatan komite sekolah 

untuk mewujudkan sekolah dengan pelayanan exelent yaitu good governance 

school. Hasil penelitian ini dapat memberikan  manfaat : 

1.4.1. Secara Teoritis 

  Penelitian ini menghasilkan temuan berupa:  

1.4.1.1 Ruang lingkup atau kewenangan peran komite sekolah sebagai advisor 

agency, supporting agency, controlling agency dan mediatory di dalam 

satuan pendidikan.  
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1.4.1.2  Pola komunikasi antara komite sekolah dengan kepala sekolah dan guru 

agar tercipta kerjasama yang harmonis dan efektif, tanpa harus 

melampaui kewenangan satu sama lain dalam bekerjasama untuk 

mewujudkan good governance school. 

1.4.1.3 Konsep tentang langkah-langkah kerja komite sekolah bersama 

komunitas sekolah dalam pengelolaan satuan pendidikan dan 

perencanaan strategis demi mewujudnya good governance school.                      

1.4.2  Secara praktis 

      Secara praktis penelitian ini   dapat memberi manfaat untuk:  

1.4.2.1 Memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan Kota Batu untuk 

memberdayakan  masyarakat yaitu komite sekolah dalam pengelolaan 

satuan pendidikan demi percepatan kemajuan pendidikan. 

1.4.2.2 Memberikan masukan kepada kepala sekolah berupa evaluasi 

pelaksanaan peran komite sekolah di lembaga satuan pendidikan yang 

menjadi obyek penelitian.  

1.4.2.3.  Memberikan evaluasi terhadap kinerja komite sekolah di sekolah yang 

menjadi obyek penelitian. 

1.5 Batasan Istilah Penelitian 

1.5.1 Komite Sekolah 

Pengertian komite sekolah menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 bab 

1 pasal 1 menyatakan bahwa komite sekolah adalah lembaga mandiri yang 

beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta 

tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. 
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 1.5.2 Peran Komite Sekolah  

Peran Komite Sekolah menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas 

Pasal 56 ayat 1 dan 3 adalah: 

(1)  Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan 

yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program 

pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. 

(3)  Komite sekolah/madrasah, 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. 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional  No. 044/U/2002 tanggal 2 April 

2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, menyebutkan 

bahwa peran yang harus diemban Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah 

adalah (1) advisory agency, (2) supporting agency, (3) controlling agency   

dan (4) mediator  

1.5.3 Good Governance School 

 Good Governance school adalah tata kelola yang baik untuk 

mewujudkan mutu layanan pendidikan. Mutu layanan pendidikan diartikan 

sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang 

menganggap pendidikan sebagai penyedia jasa dengan mengutamakan 

layanan (service), kualitas (quality) dan kepuasan (satisfaction) demi 

penyempurnaan manajemen pendidikan secara efektif dan efisien, 

transparan, bertanggung jawab,  akuntabel serta partisipatif yang mengacu 

pada Standar Nasional Pendidikan (Umiarso,2010:125).  


