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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu model pengelolaan 

pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai proses pengambilan keputusan dan 

merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Pada 

Undang-undang No. 32 tahun 2004, bab 1, pasal 1 disebutkan bahwa 

desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat  kepada 

pemerintahan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 

dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. 

Tujuan utama desentralisasi adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap 

orang, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Negara-negara yang ada di seluruh 

dunia. Adanya pendidikan diharapkan dapat membentuk manusia yang 

berkualitas, mandiri dan tentunya berguna bagi kemajuan bangsa dan negaranya. 

Pendidikan sebagai bentuk desentralisasi pendidikan, melahirkan konsep penting 

bagi penyelenggaraan pendidikan. Salah satu konsep tersebut adalah Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS) yang kemudian melahirkan komite sekolah dan dewan 

pendidikan sebagai perwujudan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan.  

Partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan menjadi hal penting untuk 

dimaksimalkan agar pemerataan pendidikan di Indonesia dapat segera terwujud. 

Dalam sistem organisasi sekolah terdapat suatu badan mandiri yang mewadahi 

partisipasi atau peran serta  masyarakat dalam rangka mendukung semua aktivitas 
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yang berhubungan dengan pendidikan di sekolah, badan tersebut dikenal dengan 

nama komite sekolah. 

Komite sekolah memiliki peran, fungsi dan tugas seperti halnya badan lain 

yang ada dalam susunan organisasi sekolah yang berhubungan dengan upaya 

peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Dalam menjalankan peran dan 

fungsinya di sekolah, komite sekolah menjalin komunikasi dengan kepala sekolah 

sebagai orang yang memiliki jabatan tertinggi dari pihak sekolah. Tugas utama 

dari komite sekolah yaitu membantu upaya untuk meningkatkan dan menyalurkan 

kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik langsung maupun tidak 

langsung dengan menggunakan kemampuan yang ada pada orang tua, masyarakat, 

dan lingkungan, sehingga tercipta suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, 

dan demokratis. Pendayagunaan kemampuan yang ada tidak hanya bersifat 

material keuangan, tetapi juga bersifat non material seperti berperan dalam 

memberikan pertimbangan, mendukung, mengontrol, dan mediator di sekolah 

(Kemendiknas nomor: 044/U/2002). 

Setelah melakukan observasi yang dilaksanakan awal semester genap pada 

bulan juni 2017  di SD Negeri Ngenep 05 Desa Ngenep Kecamatan Karangploso 

Kabupaten Malang yang merupakan salah satu Sekolah Dasar unggulan, peneliti 

menemukan bahwa peran dan fungsi komite dalam peningkatan mutu pendidikan 

yang ada di SD Negeri Ngenep 05 Kecamatan Karangploso Kabupataen Malang 

masih belum maksimal sehingga menarik niat  untuk meneliti permasalahan yang 

terjadi di SD Negeri Ngenep 05 khususnya peran dan fungsi komite sekolah yang 

menjadi mitra sekolah sebagai badan yang mewadahi peran serta masyarakat di 



3 
 

sekolah memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ada 

di sekolah.  

Pada penelitian ini akan meneliti mengenai sejauh mana peran dan fungsi 

yang diberikan oleh komite sekolah dalam usaha untuk meningkatkan mutu 

pendidikan khususnya di SD Negeri Ngenep 05. Penelitian ini diberi judul peran 

dan  fungsi komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri 

Ngenep 05 Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana peran komite dan fungsi komite sekolah dalam mendukung 

peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Ngenep 05 Kecamatan 

Karangploso Kabupaten Malang? 

2.  Apa saja kendala dan  solusi yang dihadapi komite sekolah dalam menjalankan 

peran dan fungsinya dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di 

Sekolah Dasar Negeri Ngenep 05 Kecamatan Karangploso Kabupaten 

Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut  

1. Mendeskripsikan peran dan fungsi komite sekolah dalam mendukung 

peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Ngenep 05 

Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. 
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2  Mendeskripsikan kendala dan solusi yang dihadapi komite sekolah dalam 

menjalankan peran dan fungsinya dalam mendukung peningkatan mutu 

pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Ngenep 05 kecamatan Karangploso, 

Kabupaten Malang. 

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan acuan bagi

para pembaca yang akan melakukan penelitian sejenis.

2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi kinerja komite

sekolah dalam lingkungan sekolah, khususnya dalam hal peningkatan mutu

pendidikan agar nantinya dapat lebih maksimal.

3. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan

mengenai kerjasama yang dilakukan antara pihak sekolah dengan komite

sekolah, selain itu juga dapat melihat secara langsung peran dan fungsi komite

sekolah yang sebenarnya di lapangan

E. Batasan Penelitian

Pada pembahasan penelitian ini agar tidak melebar  maka dalam penelitian 

ini lebih menfokuskan pada peran dan fungsi komite dalam peningkatan mutu 

pendidikan di SD Negeri Ngenep 05 Karangploso Kabupaten Malang.  
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F. Penjelasan Istilah 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa definisi yang digunakan yaitu : 

1. Desentralisasi Pendidikan adalah suatu proses di mana suatu lembaga yang 

lebih rendah kedudukannya menerima pelimpahan kewenangan untuk 

melaksanakan segala tugas pelaksanaan pendidikan, termasuk pemanfaatan 

segala fasilitas yang ada serta penyusunan kebijakan dan pembiayaan. 

2. Komite sekolah adalah   lembaga   mandiri   yang beranggotakan orangtua/wali  

peserta  didik,  komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli 

pendidikan. 

 




