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BAB II 

 KAJIAN PUSTAKA  

 

A. Komite Sekolah 

1. Pengertian Komite Sekolah 

Komite Sekolah merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh 

pemerintah yang berguna sebagai wadah aspirasi orang tua dan masyarakat 

yang peduli terhadap kemajuan sekolah. Menurut Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional No. 044/U/2002, 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 prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur 

pendidikan luar sekolah. 

Menurut UUSPN (Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional) No. 

20 tahun 2003 Pasal 56 Ayat 3 komite sekolah adalah sebagai lembaga 

mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan 

memberikan pertimbangan, arah dan dukungan tenaga, sarana prasarana, 

serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. (Sagala, 2011: 

240) 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komite 

sekolah adalah suatu lembaga mandiri yang mewadahi peran serta atau 

aspirasi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu dengan memberikan 

pelayanan, dukungan, dan pengawasan pendidikan di satuan pendidikan. 
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2. Kedudukan dan Sifat 

Komite sekolah sebagai badan mandiri memiliki kedudukan dan sifat 

yang tertera jelas dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 

044/U/2002. Adapun kedudukan dan sifat komite sekolah adalah sebagai 

berikut: 

a. Komite Sekolah berkedudukan di Satuan Pendidikan. 

b. Komite Sekolah dapat terdiri dari satu satuan pendidikan atau berupa 

satuan pendidikan dalam jenjang tetapi pada lokasi yang berdekatan, atau 

satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara 

pendidikan, atau karena pertimbangan lain. 

c. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan 

lembaga pemerintahan (Kepmendiknas No. 044/U/2002). 

 

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa kedudukan komite 

sekolah berada di tingkat satuan pendidikan. Komite dapat terdiri dari satu 

satuan pendidikan dan dapat juga dari beberapa satuan pendidikan yang 

berbeda jenjang. Badan ini bersifat mandiri, jadi tidak ada campur tangan dari 

lembaga manapun yang mempengaruhi komite. 

3. Tujuan 

Setiap lembaga/badan tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai, 

begitupun komite sekolah, komite sekolah berdiri karena beberapa tujuan 

yang hendak dicapai melalui program-program yang dijalankan. Beberapa 

tujuan komite sekolah adalah sebagai berikut: 

a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam 

melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan 

pendidikan. 

b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan. 

c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis 

dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan 

pendidikan (Kepmendiknas No. 044/U/2002). 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada tiga tujuan komite sekolah yang 

tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 

yang pada intinya tujuan komite adalah menyalurkan aspirasi dan 

meningkatkan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan di tingkat satuan pendidikan, serta menciptakan suasana kondisi 

yang demokratis dalam pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan 

pendidikan. 

4. Peran dan Fungsi 

Komite sekolah sebagai badan yang mewadahi peran serta masyarakat 

memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu di tingkat 

satuan pendidikan. Oleh sebab itu, penting untuk kita pahami bersama 

mengenai peran dari komite sekolah, sehingga kita dapat mengetahui sudah 

atau belum komite menjalankan perannya dengan baik. Adapun peran dari 

komite yaitu sebagai berikut: 

a. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan 

pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan di satuan pendidikan. 

b. Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran 

maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 

c. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan 

pendidikan. 

d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan masyarakat di satuan 

pendidikan (Kepmendiknas No. 044/U/2002). 

 

Dapat disimpulkan bahwa ada empat peran penting dari komite 

sekolah yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 

044/U/2002 yaitu sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan 

mediator. Komite ikut terlibat dalam pengambilan keputusan dan 

melaksanakan kebijakan di sekolah. Bentuk keterlibatan komite kepada 

sekolah tidak hanya berupa pemikiran saja, namun juga tenaga agar program 

yang telah dilaksanakan dapat tercapai. 
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Adanya Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan yang membantu 

sekolah, cukup memberikan dampak yang positif kepada sekolah. Hal itu 

merupakan fungsi adanya komite. Adapun penjelasannya mengenai fungsi 

dari komite adalah sebagai berikut: 

a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 

b. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia 

usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan 

pendidikan yang bermutu. 

c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai 

kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. 

d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan 

pendidikan mengenai: 

1) Kebijakan dan program pendidikan. 

2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS). 

3) Kriteria kinerja satuan pendidikan. 

4) Kriteria tenaga pendidikan. 

5) Kriteria fasilitas pendidikan. 

6) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. 

e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan 

guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. 

f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan 

pendidikan di satuan pendidikan. 

g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, 

penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan 

(Kepmendiknas No. 044/U/2002). 

 

Dari penjelasan tersebut, dapat peneliti pahami bahwa fungsi dari 

komite sekolah adalah menumbuhkan perhatian dan komitmen masyarakat 

untuk ikut berpartisipasi dalam pendidikan dan menggalang dana untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. Komite juga berfungsi memberikan 

masukan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di satuan 

pendidikan. 

11 

Peran Komite Sekolah…, Endar Purwanti, FKIP, UMP, 2017



14 
 

14 
 

Besarnya peran orang tua dan masyarakat berpartisipasi melalui badan 

ini dalam mengelola sekolah implementasinya harus sesuai dengan aturan 

yang berlaku, bukan berjalan menurut selera orang-orang yang ada dalam 

badan tersebut. Keikutsertaan masyarakat ini memang di samping membawa 

dampak positif dapat membawa dampak negatif (Sagala, 2011: 240-241). 

Kontribusi komite sekolah terhadap sekolah menurut Satori dalam (Sagala, 

2011: 241) menyangkut kelembagaan sebagai berikut: 

a. Penyusunan Perencanaan Strategik Sekolah, yaitu strategi pembangunan 

sekolah untuk perspektif 3-4 tahun ke depan. Dalam dokumen ini dibahas 

visi dan misi sekolah, analisis posisi untuk mengkaji kekuatan, 

kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi sekolah, kajian isu-isu 

strategik sekolah, penyusunan program prioritas dan sarana 

pengembangan sekolah, perumusan program, perumusan strategi 

pelaksanaan program, cara pengendalian dan evaluasinya. 

b. Penyusunan Perencanaan Tahunan Sekolah, yang merupakan elaborasi 

dari perencanaan strategik sekolah, dalam perencanaan tahunan dibahas 

program-program operasional sekolah yang merupakan implementasi 

program prioritas yang dirumuskan secara rinci dalam perencanaan 

strategik sekolah yang disertai perencanaan anggarannya. 

c. Mengadakan pertemuan terjadwal untuk menampung dan membahas 

berbagai kebutuhan, masalah, aspirasi serta ide-ide yang disampaikan 

oleh anggota Komite Sekolah. Hal-hal tersebut merupakan refleksi 

kepedulian para stakeholder sekolah terhadap berbagai aspek kehidupan 

sekolah yang ditujukan pada upaya-upaya bagi perbaikan, kemajuan dan 

pengembangan sekolah. 

d. Memikirkan upaya-upaya yang mungkin dilakukan untuk memajukan 

sekolah, terutama yang menyangkut kelengkapan fasilitas sekolah, 

fasilitas pendidikan, pengadaan biaya pendidikan bagi pengembangan 

keunggulan kompetitif dan komparatif sekolah sesuai dengan aspirasi 

stakeholder sekolah. Perhatian terhadap masalah yang dimaksudkan agar 

sekolah setidak-tidaknya memenuhi standar pelayanan minimum yang 

dipersyaratkan. 

e. Mendorong sekolah melakukan internal monitoring (School self-

assessmet), evaluasi diri dan melaporkan hasil-hasilnya untuk dibahas 

dalam forum Komite Sekolah. 

f. Membahas hasil-hasil tes standar yang dilakukan oleh lembaga/institusi 

eksternal dalam upaya menjaga jaminan mutu (quality assurance) serta 

memelihara kondisi pembelajaran sekolah sesuai dengan tuntutan standar 

minimum kompetensi peserta didik (basic minimum competency) seperti 

yang diatur dalam PP No. 25 tahun 2000, UUSPN No. 20 tahun 2003, 

dan sejumlah PP yang menyertainya. 
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g. Membahas Laporan Tahunan Sekolah sehingga memperoleh gambaran 

yang tepat atas penerimaan Komite Sekolah. Laporan Tahunan Sekolah 

tersebut merupakan bahan untuk melakukan review sekolah selanjutnya 

disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Review sekolah 

merupakan kegiatan penting untuk mengetahui keunggulan sekolah 

disertai analisis kondisi-kondisi pendukungnya. Sebaliknya untuk 

mengetahui kelemahan-kelemahan sekolah disertai analisis faktor-faktor 

penyebabnya. Review sekolah merupakan media saling mengisi 

pengalaman sekaligus saling belajar antar sekolah dalam upaya 

meningkatkan kinerja masing-masing. 

 

Tugas komite sekolah menganut model kemitraan yaitu koordinator 

dan fasilitator. Oleh karena itu, fungsi dewan sekolah sangat dominan bagi 

tercapainya tujuan pendidikan, karena dapat menawarkan pendidikan yang 

lebih baik dengan menjadikan sekolah unggulan dan berorientasi budaya 

daerah. Manfaat dari kemitraan sangat besar, yaitu dengan melibatkan potensi 

dan partisipasi masyarakat dan membuka tanggung jawab bersama yang 

mengarah pada jaminan mutu peserta didik yang mandiri dan berbudaya 

(Sagala, 2011: 245) 

Sebagaimana dikemukakan Satori dalam (Sagala, 2011:245) bahwa 

tugas dan fungsi Dewan Sekolah/komite sekolah antara lain (1) menetapkan 

AD dan ART komite sekolah, memberi masukan terhadap muatan RAPBS 

dan Rencana Strategik Pengembangan serta standar Pelayanan Sekolah; (2) 

menentukan dan membantu kesejahteraan personal, mengkaji 

pertanggungjawaban dan implementasinya; (3) mengkaji kinerja sekolah dan 

melakukan internal auditing (school self assessment) merekomendasikan, 

menerima kepala sekolah dan guru. Tugas Dewan Sekolah membantu 

menetapkan visi, misi dan standar pelayanan, menjaga jaminan mutu sekolah 

(quality assurance), memelihara, mengembangkan potensi, menggali sumber 

dana, mengevaluasi, merenovasi, mengidentifikasi, dan mengelola kontribusi 

masyarakat terhadap sekolah. 
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Dapat ditegaskan bahwa tugas dan fungsi utama komite sekolah 

memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi pada satuan 

pendidikan dengan prinsip mendorong peningkatan mutu akademik dan mutu 

layanan belajar dimana komite sekolah itu berada. Tugas pokok dan fungsi 

komite sekolah memberi bantuan baik berupa pemikiran bagaimana cara 

mengatasi berbagai problematika sekolah maupun finansial untuk 

mendukung manajemen dan kegiatan belajar mengajar yang dibutuhkan 

sekolah. Bantuan yang diberikan ini akan dapat memajukan sekolah dalam 

mutu yang bersaing (Sagala, 2011: 246). 

5. Indikator Kinerja Komite Sekolah 

Dalam bukunya Engkoswara & Komariah, Aan menurut Koswara 

(2011: 300-303) merangkum indikator-indikator kinerja komite sekolah yaitu 

antara lain: komite sekolah sebagai badan pertimbangan, komite sekolah 

sebagai badan pendukung, komite sekolah sebagai badan pengontrol, dan 

komite sekolah sebagai badan penghubung atau mediator. Hal ini dapat 

dilihat pada tabel 2.1 tentang indikator kinerja komite sekolah. 

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Komite Sekolah 

Peran Komite 

Sekolah 

Fungsi Manajemen 

Pendidikan 
Indikator Kinerja 

Badan 

pertimbangan 

(Advisory 

Agency) 

1. Perencanaan 

sekolah 

a. Identifikasi sumber daya 

pendidikan dalam 

masyarakat. 

b. Memberikan masukan 

untuk penyusunan 

RAPBS. 

c. Menyelenggarakan rapat 

RAPBS (sekolah, orang 

14 

Peran Komite Sekolah…, Endar Purwanti, FKIP, UMP, 2017



17 
 

17 
 

tua siswa, masyarakat) 

d. Memberikan 

pertimbangan perubahan 

RAPBS. 

e. Ikut mengesahkan 

RAPBS bersama kepala 

sekolah. 

2. Pelaksanaan 

Program 

a. Kurikulum 

b. PBM 

c. Penilaian 

a. Memberikan masukan 

terhadap proses 

pengelolaan pendidikan 

di sekolah. 

b. Memberikan masukan 

terhadap proses 

pembelajaran kepada 

para guru. 

3. Pengelolaan 

Sumber daya 

pendidikan 

a. SDM 

b. S/P 

c. Anggaran 

a. Identifikasi potensi 

sumber daya pendidikan 

dalam masyarakat. 

b. Memberikan 

pertimbangan tentang 

tenaga kependidikan 

yang dapat 

diperbantukan di 

sekolah. 

c. Memberikan 

pertimbangan tentang 

sarana dan prasarana 

yang dapat 

diperbantukan di 

sekolah. 

d. Memberikan 

pertimbangan tentang 

anggaran yang dapat 

dimanfaatkan di 

sekolah. 

Badan Pendukung 

(Supporting 

Agency) 

1. Pengelolaan 

Sumber Daya 

a. Memantau kondisi 

ketenagaan pendidikan 

di sekolah. 

b. Mobilisasi guru 

sukarelawan untuk 

menanggulangi 

kekurangan guru di 

sekolah. 

c. Mobilisasi tenaga 

kependidikan non guru 

untuk mengisi 
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kekurangan di sekolah. 

2. Pengelolaan 

Sarana dan 

Prasarana 

a. Memantau kondisi 

sarana dan prasarana 

yang ada di sekolah. 

b. Mobilisasi bantuan 

sarana dan prasarana 

sekolah. 

c. Mengkoordinasi 

dukungan sarana dan 

prasarana sekolah. 

d. Mengevaluasi 

pelaksanaan dukungan 

sarana dan prasarana 

sekolah. 

3. Pengelolaan 

Anggaran 

a. Memantau kondisi 

anggaran pendidikan di 

sekolah. 

b. Memobilisasi dukungan 

terhadap anggaran 

pendidikan di sekolah. 

c. Mengkoordinasikan 

dukungan terhadap 

anggaran pendidikan di 

sekolah. 

d. Mengevaluasi 

pelaksanaan dukungan 

anggaran di sekolah. 

Badan Pengontrol 

(Controlling 

Agency) 

1. Mengontrol 

perencanaan 

pendidikan di 

sekolah 

a. Mengontrol proses 

pengambilan keputusan 

di sekolah. 

b. Mengontrol kualitas 

kebijakan di sekolah. 

c. Mengontrol proses 

perencanaan pendidikan 

di sekolah. 

d. Pengawasan terhadap 

kualitas perencanaan 

sekolah. 

e. Pengawasan terhadap 

kualitas program 

sekolah. 

2. Memantau 

pelaksanaan 

program sekolah. 

a. Memantau organisasi 

sekolah 

b. Memantau penjadwalan 

program sekolah 

c. Memantau alokasi 
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anggaran untuk 

pelaksanaan program 

sekolah. 

d. Memantau sumber daya 

pelaksana program 

sekolah. 

e. Memantau partisipasi 

stake-holder pendidikan 

dalam pelaksanaan 

program sekolah. 

 3. Memantau out put 

pendidikan 

a. Memantau hasil ujian 

akhir. 

b. Memantau angka 

partisipasi sekolah 

c. Memantau angka 

mengulang sekolah 

d. Memantau angka 

bertahan di sekolah. 

Badan 

Penghubung 

(Mediator 

Agency) 

1. Perencanaan a. Menjadi penghubung 

antara Komite Sekolah 

dengan masyarakat, 

Komite Sekolah dengan 

sekolah, dan Komite 

Sekolah dengan Dewan 

Pendidikan. 

b. Mengidentifikasi 

aspirasi masyarakat 

untuk perencanaan 

pendidikan. 

c. Membuat usulan 

kebijakan dan program 

pendidikan kepada 

sekolah. 

2. Pelaksanaan 

program 

a. Mensosialisasikan 

kebijakan dan program 

sekolah kepada 

masyarakat. 

b. Memfasilitasi berbagai 

masukan kebijakan 

program terhadap 

sekolah. 

c. Menampung pengaduan 

dan keluhan terhadap 

kebijakan dan program 

sekolah. 

d. Mengkomunikasikan 
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pengaduan dan keluhan 

masyarakat terhadap 

sekolah. 

 3. Pengelolaan 

Sumber Daya 

Pendidikan 

a. Mengidentifikasi 

kondisi sumber daya di 

sekolah 

b. Mengidentifikasi 

sumber-sumber daya 

masyarakat 

c. Memobilisasi bantuan 

masyarakat untuk 

pendidikan di sekolah 

d. Mengkoordinasikan 

bantuan masyarakat. 

 (Engkoswara, 2011: 300-303) 

Berdasarkan tabel 2.1 indikator kinerja komite sekolah, peran komite 

sekolah ada empat yaitu komite sekolah sebagai badan pertimbangan, komite 

sekolah sebagai badan pendukung, komite sekolah sebagai badan pengontrol, 

dan komite sekolah sebagai badan penghubung atau mediator. Komite 

sekolah sebagai badan pertimbangan yaitu komite sekolah ikut terlibat dan 

memberikan masukan-masukan ketika pihak sekolah akan mengadakan suatu 

program-program di sekolah. Komite sekolah sebagai badan pendukung yaitu 

komite sekolah selalu mendukung program di sekolah yang kaitannya untuk 

memajukan mutu pendidikan di sekolah. Komite sekolah sebagai badan 

pengontrol yaitu komite sekolah senantiasa mengontrol keadaan sekolah. 

Komite sekolah sebagai badan penghubung yaitu ketika pihak sekolah akan 

mengadakan program-program di sekolah maka komite sekolah selalu terlibat 

dan menjadi badan penghubung atau mediator antara orang tua siswa, 

masyarakat, maupun pemerintah.  
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B. Kepemimpinan 

1. Pengertian Kepemimpinan 

Kata “memimpin“ menurut Wahjosumidjo (2005: 104) mempunyai 

arti memberikan bimbingan, menuntun, mengarahkan dan berjalan di depan 

(precede). Definisi kepemimpinan menurut Danim (2010: 6) kepemimpinan 

adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk 

mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok lain yang 

tergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Kepemimpinan menurut Muhaimin dkk (2011: 29) 

merupakan salah satu faktor yang sangat berperan dalam organisasi, baik 

buruknya organisasi sering kali sebagian besar tergantung pada faktor 

pemimpin. 

Pengertian kepemimpinan menurut Purwanto (2010: 26) 

kepemimpinan dapat juga diartikan sebagai sekumpulan dari serangkaian 

kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan, 

untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya 

agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa 

tidak terpaksa. Pendapat lain menurut Yukl (2007: 7) mengemukakan bahwa 

kepemimpinan berusaha untuk membuat perubahan dalam organisasi dengan 

(1) menyusun visi masa depan dan strategi untuk membuat perubahan yang 

dibutuhkan, (2) mengkomunikasikan dan menjelaskan visi, dan (3) 

memotivasi dan memberi inspirasi kepada orang lain untuk mencapai visi itu. 
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Berdasarkan berbagai pendapat tentang kepemimpinan, dapat 

disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu tindakan yang dilakukan 

oleh individu dalam mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta 

arahan kepada individu lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi menuju 

ke arah yang lebih baik. Pemimpin dalam sekolah adalah kepala sekolah. 

2. Indikator Kepemimpinan 

Konsepsi mengenai persyaratan kepemimpinan itu harus selalu 

dikaitkan dengan tiga hal penting, yaitu: a) kekuasaan, b) kewibawaan, c) 

kemampuan. 

Menurut Kartono, Kartini (2002: 31) indikator kepemimpinan yaitu 

sebagai berikut: 

a. Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberikan 

wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakan 

bawahan untuk berbuat sesuatu. 

b. Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga orang 

mampu “mbawani” atau mengatur orang lain, sehingga orang tersebut 

patuh pada pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan 

tertentu. 

c. Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan 

kecakapan/keterampilan teknis maupun sosial, yang dianggap melebihi 

dari kemampuan anggota biasa. 

 

Seorang pemimpin yang baik harus mempunyai ketiga hal penting 

yang telah dijelaskan di atas. Kekuasaan atau wewenang yaitu untuk 

mengatur atau menggerakan bawahannya dalam melakukan suatu hal. 

Kewibawaan dan kemampuan untuk mengatur suatu lembaga, begitu pula 

pemimpin dalam suatu pendidikan. Sebuah pendidikan terdapat sebuah 

pemimpin untuk mengarahkan pencapaian tujuan pendidikan. 
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3. Hakekat Kepemimpinan Kepala Sekolah 

a. Peran kepala sekolah 

Sekolah yang bermutu tidak terlepas dari peran kepala sekolah yang 

baik, kepala sekolah yang baik mampu memanajemen sekolah dan mampu 

melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan mutu sekolah. Untuk 

mewujudkan sekolah yang bermutu, menurut Mulyasa (2011: 98-120) dalam 

paradigma manajemen pendidikan, kepala sekolah sedikitnya harus mampu 

melaksanakan pekerjaannya sebagai educator; manager; administrator; 

supervisor; Innovator; leader dan Motivator. 

1) Kepala Sekolah sebagai Educator (Pendidik) 

Dalam melakukan fungsinya sebagai educator, kepala sekolah harus 

memiliki strategi yang tepat untuk dapat meningkatkan profesionalisme 

guru di sekolahnya. 

2) Kepala Sekolah sebagai Manager 

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai manager, 

kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan 

guru melalui kerja sama, memberi kesempatan kepada para guru untuk 

meningkatkan profesinya dan mendorong keterlibatan seluruh guru dalam 

berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah. 

3) Kepala Sekolah sebagai Administrator 

Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat 

erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat 

pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah. 
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Secara spesifik, kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk 

mengelola kurikulum, mengelola administrasi siswa, mengelola 

administrasi personalia, mengelola administrasi sarana dan prasarana, 

mengelola administrasi kearsipan dan mengelola administrasi keuangan. 

Untuk itu kepala sekolah harus mampu menjabarkan kemampuan di atas 

dalam tugas-tugas operasional. Penjabaran dari segala kemampuan yang 

harus dimiliki seorang kepala sekolah dalam Mulyasa (2011: 107-108) 

adalah sebagai berikut: 

a) Kemampuan Mengelola Kurikulum 

Penyusunan administrasi pembelajaran; bimbingan konseling; kegiatan 

praktikum; dan kegiatan belajar peserta didik di perpustakaan. 

b) Kemampuan Mengelola Administrasi Peserta Didik 

Penyusunan administrasi peserta didik; kegiatan ekstrakurikuler; dan 

hubungan sekolah dengan orang tua peserta didik. 

c) Kemampuan Mengelola Administrasi Personalia 

Pengembangan administrasi tenaga guru; tenaga pendidikan non guru. 

d) Kemampuan Mengelola Administrasi Sarana Prasarana 

Mengembangkan administrasi meubeler; alat mesin kantor; alat 

laboratorium, alat bengkel dan workshop. 

e) Kemampuan Mengelola Administrasi Kearsipan 

Pengembangan administrasi surat masuk, surat keluar, surat keputusan, 

dan surat edaran. 

f) Kemampuan Mengelola Administrasi Keuangan 

Pengembangan administrasi keuangan rutin; keuangan yang bersumber 

dari masyarakat dan orang tua peserta didik; keuangan yang bersumber 

dari pemerintah, dana bantuan operasional (DBO), bantuan keuangan, 

seperti hibah. 

 

Dalam melakukan tugas-tugas di atas, Kepala Sekolah sebagai 

administrator, khususnya dalam meningkatkan kinerja dan produktifitas 

sekolah dapat dianalisis berdasarkan beberapa pendekatan, baik 

pendekatan sifat, pendekatan perilaku, maupun pendekatan situasional. 

Kepala Sekolah hendaknya terbuka tetapi tetap menjaga jarak dengan 
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tenaga kependidikan, agar mereka dapat mengemukakan berbagai 

permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga 

kependidikan. 

4) Kepala Sekolah sebagai Supervisor 

Sekolah yang baik akan selalu memiliki kepala sekolah yang baik, 

artinya kemampuan professional kepala sekolah dan kemauannya untuk 

bekerja keras, dalam memberdayakan seluruh potensi sumber daya 

sekolah, menjadi jaminan keberhasilan sebuah sekolah. Oleh karena itu, 

guna untuk mewujudkan sekolah yang bermutu kepala berperan sebagai 

supervisor. Menurut Sergiovani dan Starrat (Mulyasa, 2011: 111) Suatu 

proses yang dirancang secara khusus untuk membantu para guru dan 

supervisor dalam mempelajari tugas sehari-hari di sekolah, agar dapat 

menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk memberikan 

layanan yang lebih baik pada peserta didik di sekolah, serta berupaya 

menjadikan sekolah sebagai masyarakat belajar yang lebih efektif. 

Supervisi sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh kepala sekolah yang 

berperan sebagai supervisor, tetapi dalam sistem organisasi pendidikan 

modern diperlukan supervisor khusus yang lebih independent, dan dapat 

meningkatkan objektivitas dalam pembinaan dan pelaksanaan tugasnya. 

Jika supervisi dilaksanakan oleh kepala sekolah, maka ia harus mampu 

melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan 

kinerja tenaga kependidikan. 
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5) Kepala Sekolah sebagai Leader 

Kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk 

dan pengawasan, meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan, 

membuka komunikasi dua arah, dan mendegelasikan tugas. Wahjosumidjo 

(2005: 110) mengemukakan bahwa Kepala Sekolah sebagai leader 

memiliki karakter khusus yang mencakup kepribadian, keahlian dasar, 

pengalaman dan pengetahuan professional, serta pengetahuan administrasi 

dan pengawasan. Kemampuan yang harus diwujudkan kepala sekolah 

sebagai leader dapat dianalisis dari kepribadian, pengetahuan terhadap 

tenaga kependidikan, visi dan misi sekolah, kemampuan mengambil 

keputusan, dan kemampuan berkomunikasi. 

6) Kepala Sekolah sebagai Innovator 

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai Innovator, 

kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin 

hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, 

mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh 

tenaga kependidikan di sekolah, dan mengembangkan model-model 

pembelajaran yang inovatif. 

7) Kepala Sekolah sebagai Motivator 

Mc. Donald menjelaskan dalam Sardiman (2007: 73) motivasi adalah 

“perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya 

(feeling) dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.” 

Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat 

untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam 

melakukan tugas dan fungsinya. 
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4. Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Kepala sekolah sangatlah berperan penting dalam meningkatkan mutu 

sekolah. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan mutu 

sekolah di sekolah yang dipimpin. Untuk itu kepala sekolah harus 

mengetahui gaya kepemimpinan yang baik agar dapat memimpin dengan 

baik. Adapun macam-macam gaya kepemimpinan sebagai berikut: 

a. Kepemimpinan Karismatis 

Pemimpin karismatis menurut Kartono (2002: 69) ini memiliki 

kekuatan energi, daya tarik dan pembawa yang luar biasa untuk 

mempengaruhi orang lain, memiliki kemampuan-kemampuan super 

human, yang diperolehnya sebagai karunia Yang Maha Kuasa. Pemimpin 

yang karismatis memiliki banyak inspirasi, keberanian, dan berkeyakinan 

teguh pada pendirian sendiri. Totalitas kepribadian pemimpin itu 

memancarkan pengaruh dan daya tarik yang besar. 

b. Kepemimpinan otokratis 

Kepemimpinan otokratis menurut Kartono (2002: 71) mendasarkan 

diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi. Pemimpin 

yang bersifat otokratis, bertindak sebagai diktator terhadap anggota-

anggota kelompoknya, menggerakan dan memaksa kelompok. Yang 

paling utama pada dirinya adalah menunjuk dan memberi perintah kepada 

anggota-anggotanya dan sudah menjadi kewajiban anggota-anggotanya 

untuk mengikuti dan menjalankan, tidak boleh membantah ataupun 

mengajukan saran. 
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Pemimpin yang otokratis tidak menghendaki rapat-rapat atau 

musyawarah (Purwanto, 2010: 48). Penerapan gaya kepemimpinan 

autokratik menurut Barlian (2013: 33) cukup tepat diterapkan dalam waktu 

yang pendek jika sekolah mengalami krisis dalam kelompok dan perasaan 

ketidakpastian yang tinggi. Namun jika diterapkan dalam jangka waktu 

yang panjang akan mengalami kegagalan disebabkan tidak adanya 

kepercayaan dan kebebasan yang diberikan kepada bawahan. Lambat laun 

seluruh kelompok akan enggan memberikan dedikasinya. 

c. Kepemimpinan “Laissez Faire” 

Dalam gaya kepemimpinan ini sebenarnya pemimpin tidak 

memberikan pimpinannya, membiarkan orang-orang berbuat 

sekehendaknya, tidak memberikan kontrol dan koreksi terhadap pekerjaan 

anggota-anggotanya pendapat oleh Purwanto (2010: 49). Pemimpin laissez 

faire menurut Kartono (2002: 72) hakikatnya bukanlah seorang pemimpin 

dalam pengertian sebenarnya. Sebab bawahan dalam situasi kerja 

sedemikian itu sama sekali tidak terpimpin, tidak terkontrol, tanpa disiplin; 

masing-masing orang bekerja semaunya sendiri dengan irama dan tempo 

“semau gue”. 

d. Kepemimpinan Demokratis 

Indrafachrudi, dkk (1984: 36) Tipe kepemimpinan ini dalam 

pengambilan keputusan-keputusan disesuaikan dengan anggota 

kelompoknya. Pemimpin bersama-sama dengan anggota kelompok 

memutuskan keputusan penting melalui kesepakatan bersama. 
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Pendapat Kartono (2002: 73) Kepemimpinan demokratis 

berorientasi pada manusia, dan memberikan bimbingan yang efisien 

kepada para pengikutnya. Terdapat koordinasi pekerjaan pada semua 

bawahan, dengan penekanan rasa tanggung jawab internal (pada diri 

sendiri) dan kerja sama yang baik. Pemimpin yang demokratis menurut 

Purwanto (2010: 50) selalu berusaha menstimulasi anggota-anggotanya 

agar bekerja secara kooperatif untuk mencapai tujuan bersama. Dalam 

tindakan dan usaha-usahanya, ia selalu berpangkal pada kepentingan dan 

kebutuhan kelompoknya, dan mempertimbangkan kesanggupan serta 

kemampuan kelompoknya. Dalam melaksanakan tugasnya, ia mau 

menerima dan bahkan mengharapkan pendapat dan saran-saran dari 

kelompok. Juga kritik-kritik yang membangun dari para anggota 

diterimanya sebagai umpan balik dan dijadikan bahan pertimbangan dalam 

tindakan berikutnya. Pemimpin demokratis selalu berusaha memupuk rasa 

kekeluargaan dan persatuan. Tipe demokratis merupakan tipe 

kepemimpinan yang paling ideal dan dianggap paling baik terutama untuk 

kepemimpinan dalam pendidikan. 

e. Gaya Kepemimpinan Reddin 

Reddin mengembangkan menjadi model tiga dimensi berdasarkan 

keefektifannya. Disamping keefektifan, Reddin juga memandang gaya 

kepemimpinan didasarkan pada dua hal, yaitu hubungan pemimpin dengan 

tugas dan hubungan pemimpin dengan bawahannya. Gaya efektif dan gaya 

tidak efektif menurut Reddin dalam Usman (2008: 297) 
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1) Gaya efektif: 

a) Eksekutif: Gaya ini banyak memberikan perhatian pada tugas-tugas 

pekerjaan dan hubungan kerja. Pemimpin yang memakai gaya ini 

disebut motivator yang baik, mau dan mampu menetapkan standar 

kerja yang tinggi, mau mengenal perbedaan individu, mau 

menggunakan kerja tim dalam manajemen. 

b) Pencinta pengembangan: Gaya ini memberikan perhatian maksimal 

pada hubungan kerja dan minimal terhadap tugas. Pemimpin yang 

menggunakan gaya ini mempunyai kepercayaan implisit terhadap 

orang-orang yang bekerja dalam organisasinya dan sangat 

memperhatikan pengembangan individu. 

c) Otokratis yang baik hati: Gaya ini memberikan perhatian yang 

maksimal pada tugas dan minimal pada hubungan kerja. Pimpinan 

yang menggunakan gaya ini mengetahui secara tepat yang 

diinginkan dan cara mencapainya tanpa menyebabkan keengganan 

pihak bawahannya. 

d) Birokrat: Gaya ini memberikan perhatian yang minimal pada tugas 

dan hubungan kerja. Pimpinan yang menggunakan gaya ini sangat 

tertarik pada aturan-aturan dan mengontrol pelaksanaanya secara 

teliti. 

2) Gaya tidak efektif: 

a) Pencinta kompromi: Gaya ini memberikan perhatian yang besar pada 

tugas-tugas pekerjaan dan hubungan kerja berdasarkan kompromi. 

Pemimpin yang memakai gaya ini merupakan pembuat keputusan 

yang jelek karena banyak tekanan bawahan yang mempengaruhinya. 

b) Missionari: Gaya ini memberikan perhatian maksimal pada 

hubungan kerja, dan minimal terhadap tugas. Pemimpin yang 

menggunakan gaya ini hanya menilai keharmonisan sebagai tujuan 

dirinya sendiri. 

c) Otokrat: Gaya ini memberikan perhatian yang maksimal pada tugas 

dan minimal pada hubungan kerja. Pimpinan yang menggunakan 

gaya ini tidak percaya pada orang lain, tidak menyenangkan, dan 

hanya tertarik pada pekerjaan yang cepat selesai. 

d) Lari dari tugas: Gaya ini sama sekali tidak memberikan perhatian 

pada tugas dan hubungan kerja. Pimpinan yang menggunakan gaya 

ini tidak peduli pada tugas dan orang lain. 

 

f. Kepemimpinan Transaksional 

Para pemimpin transaksional memotivasi pengikutnya dengan 

saling bertukar imbalan atas jasa-jasa yang diberikan. Pemimpin 

transaksional dan para bawahannya bertukar imbalan dan janji imbalan 

atas upaya dan merespon kepentingan langsung para pengikutnya. 
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g. Kepemimpinan Transformasional 

Kepemimpinan transformasional merupakan perluasan dari 

kepemimpinan transaksional. Perilaku kepemimpinan transformasional 

menurut Anderson dalam Usman (2008: 313) adalah visi, perencanaan, 

komunikasi, dan tindakan kreatif yang memiliki efek positif pada 

sekelompok orang dalam sebuah susunan nilai dan keyakinan yang jelas, 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan jelas dan dapat 

diukur. 

Berdasarkan uraian macam-macam gaya kepemimpinan di atas, 

gaya yang paling baik untuk menjadi seorang pemimpin adalah gaya 

demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis merupakan tipe 

kepemimpinan yang paling ideal dan dianggap paling baik terutama untuk 

kepemimpinan dalam pendidikan. 

C. Meningkatkan Mutu 

1. Pengertian mutu 

Crosby dalam Hadis & Nurhayati (2010: 85) menjelaskan “mutu 

adalah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan 

atau distandarkan.” Dalam pendidikan pengertian ini mempunyai maksud 

seorang lulusan memiliki mutu apabila sesuai dengan standar mutu tersebut 

meliputi input, proses belajar mengajar dan hasil belajar mengajar. Derming 

dalam Hadis & Nurhayati (2010: 85) menjelaskan “mutu ialah kesesuaian 

dengan kebutuhan pasar atau konsumen.” 
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Dari pengertian tersebut, sebuah pendidikan yang bermutu adalah 

pendidikan yang menguasai pangsa pasar karena lulusannya sesuai dengan 

kebutuhan konsumen, sehingga menimbulkan kepuasan bagi pemakai jasa 

pendidikan. Jadi, mutu adalah suatu kondisi konsumen yang merasa puas 

karena apa yang mereka inginkan telah tercapai sepenuhnya. 

2. Mutu Sekolah 

Suatu sekolah yang berorientasi pada “mutu” dituntut untuk selalu 

bergerak dinamis penuh upaya inovasi, dan mengkondisikan diri sebagai 

lembaga atau organisasi pembelajar yang selalu memperhatikan tuntutan 

kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sekolah dituntut untuk selalu 

berusaha menyempurnakan desain atau standar proses. Dalam bukunya 

Engkoswara dan Komariah menurut Baker (2011: 310-311) memaparkan 

standar sekolah baik yang bermutu yaitu:  

a. Administrator dan jajarannya serta guru-guru adalah para profesional yang 

handal. 

b. Tersedia kurikulum yang luas bagi seluruh siswa. 

c. Memiliki filosofi yang selalu dikomunikasikan bahwa seluruh anak dapat 

belajar dengan harapan yang tinggi. 

d. Iklim yang baik untuk belajar, aman, bersih, memperdulikan dan 

terorganisasi baik. 

e. Suatu sistem penilaian berkelanjutan yang didukung supervise. 

f. Keterlibatan masyarakat yang tinggi. 

g. Membantu para guru mengembangkan strategi, teknik intruksional dan 

mendorong kerja sama kelompok. 

h. Menyusun jadwal secara terprogram untuk memberikan pelatihan dalam 

jabatan dan seminar seluruh staf. 

i. Pengorganisasian SDM untuk melayani seluruh siswa. 

j. Komunikasi dengan orang tua dan menyediakan waktu yang cukup untuk 

dialog. 

k. Menetapkan dan mengartikulasikan tujuan secara jelas. 

l. Pelihara staf yang memiliki keseimbangan keterampilan dan kemampuan 

dan ketahui kekuatan kapabilitas khusus dari staf. 
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m. Bekerja untuk memelihara moril tinggi yang berkontribusi terhadap 
stabilitas organisasi dan membatasi tingkat turen-over (perputaran guru). 

n. Bekerja keras untuk memelihara ukuran kelas sesuai dengan mata 
pelajaran dan tingkatan kelas siswa sesuai aturan yang ada. 

o. Kembangkan dengan staf dan orang tua kebijakan sekolah dalam disiplin, 
penilaian, kehadiran, pengujian, promosi, dan ingatan. 

p. Kerja sama guru dan orang tua untuk menyediakan dukungan pelayanan 
dalam pemecahan permasalahan siswa. 

q. Memelihara hubungan baik dengan pemerintah daerah. 
 

Sekolah yang bermutu dan sekolah yang tidak bermutu dapat dilihat 

pada tabel 2.2 yaitu mengenai indikator sekolah yang bermutu dan tidak 

bermutu. Dalam bukunya Engkoswara & Komariah, Aan menurut Koswara 

(2011: 310) merangkum indikator-indikator sekolah yang bermutu dan tidak 

bermutu yaitu antara lain: 

Tabel 2.2 Indikator Sekolah Bermutu dan Tidak Bermutu 

Sekolah Bermutu Sekolah Tidak Bermutu 
1. Masukkan yang tepat  Masukkan yang banyak 
2. Semangat kerja tinggi Pelaksanaan kerja santai 
3. Gairah motivasi belajar tinggi Aktivitas belajar santai 
4. Penggunaan biaya, waktu 

fasilitas, tenaga yang 
proporsional 

Boros memakai sumber-sumber 

5. Kepercayaan berbagai pihak Kurang peduli terhadap lingkungan 
6. Tamatan yang bermutu Lulusan hasil katrol 
7. Keluaran yang relevan dengan 

kebutuhan masyarakat 
Keluaran tidak produktif 

(Engkoswara, 2011: 310) 

Berdasarkan uraian dan tabel 2.2 indikator mengenai mutu sekolah, 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa sekolah bermutu adalah sekolah yang 

mengukur seberapa banyak tujuannya tercapai. Sekolah yang bermutu lebih 

mempunyai semangat belajar yang tinggi, sarana prasarana yang memadai 

menjadikan pembelajaran yang efektif sehingga terciptanya prestasi yang 

baik dan mempunyai lulusan yang bermutu. Sekolah yang bermutu tidak 

terlepas dari peran kepemimpinan kepala sekolah yang baik, serta adanya 

dukungan dari warga sekolah yang dibantu dengan adanya peran komite 

sekolah untuk melaksanakan visi misi sekolah. 
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3. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah 

Pengertian Madrasah menurut Muhaimin (2010: 183-184) adalah 

tempat untuk mencerdaskan peserta didik, menghilangkan ketidaktahuan atau 

memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan mereka sesuai 

dengan bakat, minat dan kemampuannya. Madrasah tumbuh dan berkembang 

dari, oleh dan untuk masyarakat Islam itu sendiri. Hingga saat ini pun kurang 

lebih 90% jumlah madrasah (MI, MTs, dan MA) yang ada di Indonesia 

adalah milik swasta. Menteri Agama Tarmidzi Taher dalam Muhaimin (2010: 

199) mengemukakan bahwa Madrasah sebagai sekolah umum yang berciri 

khas agama Islam, yang muatan kurikulumnya sama dengan sekolah non-

madrasah. Yang jelas perbedaan antara pendidikan madrasah dan non-

madrasah menurut Muhaimin (2010: 199) adalah madrasah merupakan 

wahana untuk membina ruh atau praktik hidup keislaman sedangkan sekolah 

non-madrasah tidak demikian. Manajemen sekolah madrasah menurut Usman 

(2008: 588) sebagai berikut: Perencanaan program sekolah/Madrasah, 

pelaksanaan rencana kerja sekolah, kepemimpinan sekolah/Madrasah, 

pengawasan dan evaluasi, sistem informasi manajemen sekolah/madrasah. 

D. Penelitian Relevan 

Beberapa penelitian telah meneliti tentang kepemimpinan kepala sekolah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan kepala sekolah 

sangat penting untuk kemajuan sekolah. 
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1. Sari, E. E. P. (2014) tentang peran komite sekolah dalam mendukung 

peningkatan mutu SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa komite sekolah telah 

melaksanakan peran dalam memberikan pertimbangan berupa masukan 

dalam pelaksanaan kebijakan serta pengelolaan sumber daya pendidikan. 

Komite sekolah melaksanakan peran dalam memberikan dukungan dalam 

pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan anggaran pendidikan, 

maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Komite sekolah 

menunjukan peran sebagai motivator dalam mendukung program BUMS 

(Badan Usaha Milik Swasta). Komite sekolah melaksanakan peran dalam 

mengontrol meskipun secara pasif melalui pengecekan laporan-laporan 

yang diberikan oleh pihak sekolah. Komite sekolah berperan sebagai 

mediator dalam menghubungkan pihak sekolah untuk dapat menjalin 

hubungan dengan dunia usaha atau dunia industri (DUDI). Komite sekolah 

menerapkan prinsip selalu berkomunikasi dan terbuka dalam 

menyampaikan hal-hal yang berkaitan untuk mendukung peningkatan 

mutu. 

2. Wardiah, S., Murniati & Djailani (2015) tentang srategi komite sekolah 

dalam peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Lhoknga”. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Program komite sekolah dalam 

peningkatan mutu pendidikan meliputi: rapat rutin komite sekolah setiap 

semester, ikut mensahkan RKAS/RAPBS, menyampaikan usulan dan 
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rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah, namun dalam 

pelaksanaanya belum efektif. (2) Strategi komite sekolah dalam 

peningkatan mutu pendidikan melalui kegiatan diantaranya: Rapat rutin 

dengan warga sekolah pada setiap akhir semester, bersama-sama sekolah 

membuat rumusan visi dan misi sekolah, menyusun RKAS dan RAPBS 

serta mengembangkan potensi ke arah yang lebih baik (3) Kendala komite 

sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan adalah kurangnya komunikasi 

antara sekolah dengan komite sekolah karena kurangnya waktu yang 

dimiliki oleh komite sekolah, sehingga program komite sekolah, menjadi 

kurang efektif. 

3. Marks, H. M., & Printy, S. M. (2003) tentang Principal Leadership and 

School Performance: An Integration of Transformational and Instructional 

Leadership. Penelitian ini berfokus pada kepemimpinan kepala sekolah 

mengenai hubungan antara kepala sekolah dan guru, penelitian ini 

bertujuan untuk melihat potensi di sekitar mereka yang aktif kerja sama 

dengan kepemimpinan instruksional mengenai hal-hal untuk meningkatkan 

kinerja pengajar dengan kualitas murid. Analisis ini didasarkan dalam dua 

konsep-konsep kepemimpinan transformasional dan instruksional. Sampel 

terdiri dari 24 sekolah yang dipilih secara nasional yaitu merestrukturisasi 8 

SD, 8 SMP, dan 8 SMA. Dalam struktur data ini sesuai dengan fakta, 

teknik dasar analitik hirarkis linier pemodelan (hlm). Studi ini menemukan 

bahwa kepemimpinan transformasional diperlukan tetapi tidak cukup dalam 
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kondisi untuk kepemimpinan instruksional. Ketika kepemimpinan 

transformasional dengan kepemimpinan instruksional hidup berdampingan 

secara terintegrasi, maka hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja di 

sekolah, diukur dengan kualitas pedagogik dan pencapaian siswa. 

4. Abidin, N. Z., Affero I. & Tukiran T. (2013) tentang Enhancing Quality of 

Higher Education for Graduate Research Students Development. Dalam 

penelitian ini bahwa pendidikan yang bermutu menjadi sebuah isu utama di 

pendidikan tinggi. Jumlah mahasiswa pascasarjana untuk mengejar 

pendidikan mereka yang lebih tinggi terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Sementara itu, institusi perguruan tinggi yaitu berjuang untuk menarik lebih 

banyak siswa, khususnya di tingkat kelulusan dengan membuat berbagai 

upaya untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. Mahasiswa 

pascasarjana berkontribusi pada pengembangan hasil penelitian. Sejumlah 

ahli mengusulkan bahwa strategis sukses dari layanan organizaton 

tergantung pada kemampuan pelayanan untuk secara konsisten memenuhi 

harapan pelanggan. Sebuah konstanta usaha harus dilakukan untuk 

menjamin kepuasan pelanggan. Institusi ini menyediakan pelayanan bahwa 

yang bersangkutan dapat memberi masukan bagi pengembangan sumber 

daya efektif di lembaga pendidikan tinggi. Pendekatan ini akan memenuhi 

kebutuhan proses pelajar untuk terus maju dengan menekankan pada 

pengumpulan data, analisis manajemen dan kompilasi tesis atau disertasi, 

penilaian, dan penerbitan hasil-hasil penelitian. Cara lain yang berhubungan 

dengan aspek pascasarjana yaitu pertumbuhan umum dan kemajuan 
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pembangunan. Konseptual barang bukti dihadirkan sumber daya kombinasi 

yang fokus. Diharapkan akan memberikan kontribusi yang tepat pada 

sumber daya efektif dalam mengembangkan sumber daya manusia. 

Keempat penelitian di atas dapat menjadi pendukung penelitian ini. 

Inovasi atau perbedaan penelitian ini dengan penelitian relevan yaitu dalam 

penelitian ini peran komite sekolah berdasarkan pada Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional No. 044/U/2002. 

E. Kerangka Pikir 

Pendidikan yang berkualitas di sekolah ditentukan oleh adanya kerja 

sama yang baik antara komite sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah. 

Peran komite sekolah yang dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan, maka 

akan sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan di sekolah. Kepala sekolah 

yang kompeten dan mempunyai komitmen sesuai dengan gambar 2.1 juga 

menjadi modal untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Hal tersebut 

dapat peneliti gambarkan pada gambar 2.1 di bawah ini: 

 

 

 

 

 

Peran Komite 

Sekolah dan Kepala 

Sekolah 

Peran komite sekolah dan kepala sekolah dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan 

sesuai aturan maka mutu pendidikan di sekolah 

tersebut sangat baik dan menjadi sekolah unggul. 

Mutu pendidikan di MI Muhammadiyah 

Kedungwuluh Lor sangat baik, hal ini 

terlihat dari prestasi yang telah diraih 

diberbagai bidang kejuaraan. 
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Berdasarkan gambar 2.1 dapat dilihat bahwa kerangka pikir pada 

penelitian ini yaitu yang pertama keadaan yang sebenarnya sebelum dilakukan 

penelitian mutu pendidikan di MI Muhammadiyah Kedungwuluh Lor sangat 

baik, hal ini terlihat dari adanya prestasi-prestasi yang telah diraih diberbagai 

bidang kejuaraan yang setiap tahunnya meningkat. Kedua, fokus penelitian 

yang diteliti oleh peneliti yaitu peran komite sekolah dan kepala sekolah, 

bagaimana peran komite sekolah dan kepala sekolah dalam meningkatkan 

mutu pendidikan di MI Muhammadiyah Kedungwuluh Lor. Ketiga, analisis 

hasil penelitian yaitu peran komite sekolah dan kepala sekolah dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan sesuai aturan, maka mutu di MI 

Muhammadiyah Kedungwuluh Lor sangat baik dan menjadi sekolah yang 

unggul. 
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