
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang 

diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia serta kualitas 

sumber daya manusia. Arah pendidikan tersebut dituangkan dalam kebijakan 

pemerintah melalui Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya 

manusia Indonesia mampu berperan aktif sebagai agen pembaharuan serta 

pengembangan kehidupan nasional maupun internasional. 

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di 

bidang pendidikan nasional, serta merupakan bagian integral dari upaya 

peningkatan kualitas manusia. Untuk mencapai tujuan pendidikan diperlukan 

kerja keras dan usaha serta adanya suatu komponen pendidikan. Komponen itu 

sendiri berarti bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan 

berlangsungnya suatu proses untuk mencapai sebuah tujuan. Komponen 

pendidikan meliputi: tujuan pendidikan, siswa, guru, metode pendidikan, 

materi pendidikan, lingkungan pendidikan dan fasilitas pendidikan. 
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Keberhasilan pendidikan sangatlah berpengaruh terhadap pengelolaan 

komponen pendidikan, untuk mengelola komponen pendidikan harus adanya 

suatu kepemimpinan. Stuart dalam Moedjiono (2002: 4) mengatakan bahwa 

kepemimpinan sebagai “kemampuan yang memberi kesan tentang keinginan 

pemimpin, sehingga dapat menimbulkan kepatuhan, rasa hormat, loyalitas dan 

kerjasama.” Kepemimpinan dalam lembaga pendidikan adalah kepala sekolah. 

Peran kepala sekolah sangat penting dalam pengelolaan sekolah 

sehingga terwujud sekolah yang bermutu. Peran kepala sekolah sebagai 

manager bertugas melaksanakan proses-proses administratif, yaitu 

melaksanakan tugas-tugas dalam membuat perencanaan, mengambil keputusan 

dalam operasi sekolah, mengontrol dan menilai hasil-hasil, menyampaikan dan 

menjelaskan perintah-perintah, memecahkan konflik yang muncul, dan 

memupuk semangat bekerja dan belajar, selain itu kepala sekolah juga 

memikirkan pembangunan dan perkembangan ilmu teknologi (Rohiat, 2008: 

14). Pada saat ini banyak sekolah swasta yang maju dan kualitasnya lebih baik 

dibanding sekolah negeri, karena tidak terikat dengan alokasi dana dari 

pemerintah (Mulyasa, 2011:178). Kualitas yang ditawarkan oleh sekolah 

swasta tidak lepas dari keberhasilan kepala sekolah dalam operasionalisasi 

manajemen. 

Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga 

merupakan tanggung jawab antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. 

Sebagai bentuk tanggungjawab orang tua dan masyarakat serta upaya 

pemerintah dalam menjembatani hubungan antara pihak sekolah dengan orang 
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tua dan masyarakat, dengan demikian pemerintah membentuk suatu organisasi 

yang berguna sebagai wadah aspirasi orang tua dan masyarakat yang peduli 

terhadap kemajuan sekolah. Organisasi tersebut disebut dengan komite 

sekolah. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa:  

Komite sekolah atau madrasah adalah lembaga mandiri yang 

beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas 

sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite 

sekolah atau 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. 

Tugas komite sekolah tidak semata memberikan sumbangan dana bagi 

sekolah tetapi juga berperan secara luas dalam penyelenggaraan pendidikan di 

sekolah. Peran komite sekolah juga tidak terlalu jauh mencampuri secara teknis 

manajerial sekolah karena hal tersebut merupakan wewenang kepala sekolah, 

tetapi juga tidak terlalu jauh meninggalkan peran yang harus dilaksanakan. 

Sekolah yang unggul adalah sekolah yang memiliki sifat kompleks dan 

unik (Wahjosumidjo, 2005: 81). Bersifat kompleks karena sekolah sebagai 

organisasi di dalamnya terdapat berbagai dimensi yang satu sama lain saling 

berkaitan dan saling menentukan. Sekolah bersifat unik, menunjukkan bahwa 

sekolah sebagai organisasi memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh 

organisasi-organisasi lain. Kepala sekolah yang berhasil apabila mereka 

memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, 

serta mampu melaksanakan peranan kepala sekolah sebagai seseorang yang 

diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolah. 
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Penelitian dilaksanakan bulan April sampai Mei 2017. Kepala sekolah 

selalu  bekerjasama dengan komite untuk melaksanakan program-program di 

sekolah tersebut, sehingga sekolah memiliki kualitas pendidikan yang unggul. 

Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 yang diperoleh peneliti di MI 

Muhammadiyah Kedungwuluh Lor tergolong sekolah yang maju dan 

berkualitas.  

Tabel 1.1 Data Prestasi Sekolah 

Tahun Bidang Prestasi Ket 

2013 Senam ABI Juara II Tk. Kecamatan PPAI 

Praktek Sholat Juara I Tk. Kabupaten HW 

Koor Juara I Tk. Kabupaten 

 Jelajah Alam Juara I Tk. Kabupaten 

LCCA Juara II Tk. Kabupaten 

2014 Takhfidul Qur’an Juara I Tk. Kabupaten HW 

Jelajah Alam Juara II Tk. Kabupaten 

Olimpiade B. 

Indonesia 

Juara I Tk. Kabupaten HAB Depag 

Pildacil B. 

Indonesia 

Juara I Tk. Kabupaten Milad Muh 

Pildacil B. 

Indonesia 

Juara II Tk. Kabupaten 

Pildacil B. 

Indonesia 

Juara III Tk. Kabupaten 

2015 LT II Harapan III Tk. Kec. 

Patikraja 

Pramuka 

Sepak Takraw Juara I Tk. Kecamatan AKSIOMA 

Catur (Pi) Juara I Tk. Kecamatan 

Pidato B. Indonesia Juara I Tk. Kecamatan 

Bulu Tangkis (Pi) Juara II Tk. Kecamatan 

Murotal Qur’an (Pi) Juara II Tk. Kecamatan 

Catur (Pa) Juara III Tk. Kecamatan 

Pidato B. Arab Juara III Tk. Kecamatan 

Tapak Suci Harapan 1 Tk. 

Kabupaten 

Tapak Suci 

Sepak Takraw Juara I Tk. Kabupaten AKSIOMA 

Sepak Takraw Juara I Tk. Kabupaten POPDA 

Sepak Takraw Juara II Tk. Karesidenan 

Bms 
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2016 Barung Tergiat (Pi) Juara III Tk. Kecamatan Pesta Siaga 

Pildacil Bhs. 

Indonesia  

Juara I Tk. Kabupaten HW 

Adan Juara III Tk. Kabupaten 

Bulu Tangkis 

(T.Pa) 

Juara I Tk. Kecamatan AKSIOMA 

Bulu Tangkis (T.Pi) Juara I Tk. Kecamatan 

Sepak Takraw (Pa) Juara I Tk. Kecamatan 

Catur (Pi) Juara I Tk. Kecamatan 

Pildacil Bhs. 

Indonesia 

Juara I Tk. Kecamatan 

Catur (Pa) Juara III Tk. Kecamatan 

Murotal Qur’an (Pi) Juara II Tk. Kecamatan 

Takhfidul Qur’an 

(Pi) 

Juara II Tk. Kecamatan 

LCCA Juara II Tk. Kecamatan 

LCCU Juara III Tk. Kecamatan 

Pidato B. Arab Juara III Tk. Kecamatan 

Sumber: Data Primer Sekolah. 

Berdasarkan tabel 1.1 melatarbelakangi peneliti untuk melihat dan 

menggali lebih dalam peran komite terkait dengan kepemimpinan kepala 

sekolah dalam kaitannya dengan peningkatan mutu sekolah khususnya di MI 

Muhammadiyah Kedungwuluh Lor. Peneliti dapat memberikan informasi 

peran komite dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Muhammadiyah 

Kedungwuluh Lor. 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini fokus pada penelitian tentang peningkatkan mutu 

pendidikan melalui program-program unggulan dan prestasi yang telah diraih 

pada salah satu sekolah swasta di Kabupaten Banyumas yaitu MI 

Muhammadiyah Kedungwuluh Lor. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Bagaimana peran komite sekolah dan kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di MI Muhammadiyah Kedungwuluh Lor?”. 

Rumusan masalah dapat dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

MI Muhammadiyah Kedungwuluh Lor? 

2. Bagaimana gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di MI Muhammadiyah Kedungwuluh Lor? 

3. Apa saja hambatan yang dihadapi komite sekolah dan kepala sekolah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di MI Muhammadiyah Kedungwuluh Lor? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah peneliti di atas, penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Mengetahui peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan 

di MI Muhammadiyah Kedungwuluh Lor. 

2. Mengetahui gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan 

mutu pendidikan di MI Muhammadiyah Kedungwuluh Lor. 

3. Mengetahui hambatan yang dihadapi komite sekolah dan kepala sekolah 

untuk meningkatkan mutu pendidikan di MI Muhammadiyah 

Kedungwuluh Lor.  
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis 

maupun praktis. 

1. Manfaat teoretis 

Manfaat teoretis penelitian ini adalah memberikan masukan 

pengetahuan tentang peran komite dan gaya kepemimpinan kepala sekolah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan dan hambatan yang dihadapi MI 

Muhammadiyah Kedungwuluh Lor dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini digunakan sebagai penambah wawasan, pengetahuan 

serta pengalaman berharga yang bermanfaat sebelum benar-benar 

terjun langsung menjadi seorang guru. 

b. Bagi komite sekolah 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi komite sekolah untuk lebih 

meningkatkan kinerjaanya sebagai wujud tanggung jawab terhadap 

program kerja yang telah ditetapkan. 

c. Bagi kepala sekolah 

Penelitian ini dapat menjadi sebuah acuan dalam penyelesaian 

masalah, serta dapat pula dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan dengan tujuan terciptanya pendidikan yang 

berkualitas.
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