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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan pendidikan salah satunya keterlibatan komite sekolah 

dalam penyelenggaraan pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan salah 

satu tempat berlangsungnya proses pendidikan. Pendidikan bagi kehidupan 

seseorang merupakan kebutuhan yang sangat mutlak yang harus dipenenuhi 

sepanjang hidup. Untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang 

handal, pendidikan harus berlangsung di sekolah harus memiliki sarana dan 

prasarana yang memadai agar proses pendidikan di sekolah berjalan dengan 

baik. 

Kepala sekolah juga menjadi kunci keberhasilan sekolah. Kepala 

sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan karena kepala sekolah 

bertanggungjawab atas penyelanggaraan kegiatan pendidikan, administrasi 

sekolah, pembinaan tenaga kependidikan, dan pendayagunaan serta 

pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.
1
  

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan salah satunya kerjasama 

dengan masyarakat melalui komite sekolah yang tertuang dalam undang-

undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 56 ayat 3: “Masyarakat 

berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi 

perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan 
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 Mulyasa (a), Menjadi Kepala Sekolah Yang Professional, (Bandung, PT. Remaja 

Rosdakarya, 2006), h. 25 
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Pendidikan dan Komite sekolah. Dan pada ayat 3 yaitu: “Komite sekolah 

sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu 

pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, 

sarana dan prasarana pada tingkat satuan pendidikan.
2
 Oleh karena itu peran 

komite sekolah juga sangat besar dalam penyelenggaraan pendidikan maka 

dari itu pendidikan yang berkualitas memerlukan kerjasama antara sekolah 

dengan komite sekolah sebagai organisasi yang dipercayai oleh orang tua dan 

masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah. 

Kerjasama yang dapat dilakukan oleh komite termuat pada tugas komite 

sebagai mitra sekolah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite 

Sekolah pasal 10 ayat 1 bahwa Komite Sekolah melakukan penggalangan 

dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya 

dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan 

pendidikan.
3
 Dalam Permendikbud ini komite sekolah juga berperan dalam 

memberikan dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan 

sekolah. 

Kita tahu bahwa pendidikan tidak hanya merupakan tanggungjawab 

pemerintah, tetapi juga masyarakat dan orang tua. Salah satu tujuan 

pembentukan komite sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan 

peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan 

                                                             
2
 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun, 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, h. 18  
3
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No. 75 Tahun 2016 Tentang Komite 

Sekolah, Pasal 10 ayat 1.  
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pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, bukan 

hanya sekadar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga 

diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif 

demi kemajuan sekolah.  

Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung 

digunakan dan menunjang proses pendidikan, khusus proses belajar 

mengajar, seperti: meja, kursi papan tulis . Prasarana adalah alat yang 

tidak langsung menunjang proses pembelajaran seperti: taman sekolah, 

gedung, jalan menuju sekolah.
4
  

 

Pada satuan pendidikan tidak hanya dibutuhkan sarana tetapi juga 

prasarana pendidikan agar proses belajar mengajar berjalan dengan efektif 

dan tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. 

Sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu komponen penting 

dalam sistem pendidikan. Sebagaimana yang tercantum dalam UU 

Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 45 ayat 1 menyatakan bahwa setiap 

satuan pendidikan formal maupun nonformal menyediakan sarana dan 

prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan 

dan perkembangan potensi fisik, intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan. 

Penetapan keputusan ini menjadi tanda bahwa peserta didik berhak 

mendapatkan sarana dan prasarana yang memadai yang dapat menunjang 

pengembangan dirinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan sarana 

dan prasarana di sekolah dapat memberikan kemudahan bagi seluruh warga 

sekolah.
5
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 Mulyasa (b), Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 

2004), h. 49 
5
 Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 45 ayat 1 
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Kerjasama yang telah dilakukan oleh kepala sekolah dengan kmite 

sekolah dalam ketersediaan sarana dan prasarana yang terlaksana adalah 

parkir, musollah, serta pagar sekolah akan tetapi belum selesai dan masih 

dalam anggaran komite sekolah dengan sekolah. Dalam pengadaan sarana 

dan prasarana sekolah dengan komite sekolah telah mengajukan proposal 

untuk tahun 2018-2019 APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) 

mengajukan 40 unit komputer, 1 set perlengkapan alat drum band, rehap 

ruang belajar 6 kelas dan gedung serba guna, proposal ditujukan ke gubernur 

melalui dinas pendidikan dan minta bantu juga kepada dewan pendidikan. 

Kerjasama kepala sekolah dengan komite sekolah dalam ketersediaan 

sarana dan prasarana sebagaimana tersebut di atas sudah dilaksanakan di 

Sekolah Menengah Atas Negri 1 XIII Koto Kampar. Namun belum 

menunjukkan hasil yang maksimal. Berdasarkan pengamatan yang penulis 

lakukan tanggal 14 Februari 2018 di Sekolah Menengah Atas Negri 1 XIII 

Koto Kampar, ditemukan gejala-gejala: 

1. Masih kurang peran komite sekolah dalam mengupayakan dan melengkapi 

sarana dan prasarana  

2. Komite sekolah masih dianggap menjadi (formalitas), disebuah sekolah. 

3. Kurangnya komunikasi yang dibangun sekolah dengan komite sekolah 

maka dari itu partisipasi masyarakat juga kurang.  

4. Hanya beberapa anggota komite saja yang aktif bekerja dalam sekolah 

sehingga membuat kinerja komite kurang maksimal 
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5. Kinerja komite sudah tampak, tetapi belum ada program secara tertulis 

dari komite 

6. Peningkatan sarana dan prasarana yang ada dalam beberapa tahun terakhir 

belum menunjukan banyak perubahan akan tetapi sudah ada yang 

terpenuhi. 

Berdasarkan dari gejala-gejala dan permasalahan di atas, penulis 

tertarik untuk meneliti tentang “Kerjasama Kepala Sekolah Dengan 

Komite Sekolah dalam Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan 

Prasarana di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 XIII Koto Kampar” 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Kerjasama kepala sekolah dengan komite sekolah adalah suatu kegiatan 

atau usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan komite sekolah 

untuk mencapai tujuan bersama. 

2. Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan 

dan menunjang proses pendidikan, khusus proses belajar mengajar. 

3. Prasarana adalah untuk menunjang proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan tidak hanya dibutuhkan sarana tetapi juga prasarana pendidikan 

agar proses belajar mengajar berjalan dengan efektif dan tujuan pendidikan 

dapat tercapai secara optimal.
6
 Jadi sarana dan prasarana adalah alat yang 

menunjang proses belajar mengajar berjalan dengan efektif dan efisien 

sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan. 
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 Mulyasa (b), Loc.Cit., h. 49 
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut bahwa kajian pokok 

penelitian ini dapat diidentifikasikan masalahnya sebagai berikut: 

a. Kerjasama kepala sekolah dengan komite sekolah dalam meningkatkan 

ketersediaan sarana dan prasarana di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

XIII Koto Kampar 

b. Sarana dan prasarana di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 XIII Koto 

Kampar 

c. Faktor yang mempengaruhi kerjasama kepala sekolah dengan komite 

sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 XIII Koto Kampar 

d. Faktor yang mempengaruhi sarana dan prasarana di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 XIII Koto Kampar 

2. Batasan masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan untuk membatasi 

penelitian agar lebih fokus dan sesuai sasaran, maka penelitian difokuskan  

pada kajian mengenai “Kerjasama kepala sekolah dengan komite sekolah 

dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 XIII Koto Kampar. 

3. Rumusan masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini yaitu: 



 

 

 
 

7 

a. Bagaimana kerjasama kepala sekolah dengan komite sekolah dalam 

meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 XIII Koto Kampar? 

b. Faktor pendukung dan penghambat kerjasama kepala sekolah dengan 

komite sekolah sekolah dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan 

prasarana di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 XIII Koto Kampar? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui kerjasama kepala sekolah dengan komite sekolah 

dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 XIII Koto Kampar? 

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kerjasama 

kepala sekolah dengan komite sekolah sekolah dalam meningkatkan 

ketersediaan sarana dan prasarana di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

XIII Koto Kampar? 

2. Manfaat penelitian  

a. Bagi penulis, sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana 

strata satu (S1) pada jurusan Manajemen Pendidikan Islam konsentrasi 

Administrasi Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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b. Bagi mahasiswa dan pihak umum, dapat dijadikan pedoman agar dapat 

melakukan penelitian lebih jauh dalam bidang manajemen sarana dan 

prasarana. 

c. Bagi jurusan Manajemen Pendidikan Islam konsentrasi Administrasi 

Pendidikan sebagai bahan informasi untuk panduan skripsi mahasiswa 

berikutnya. 

d. Bagi sekolah khususnya di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 XIII Koto 

Kampar dapat dijadikan sebagai masukan dan acuan dalam rangka 

peningkatan mutu sekolah. 


