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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pendidikan sangat besar 

dan mendesak, diantaranya tuntutan pendidikan pada Madrasah Aliyah, yang 

sebenarnya merupakan tantangan bagi institusi pendidikan untuk 

memberikan jawaban atau solusi terhadap perubahan yang terjadi 

dimasyarakat dengan menampilkan pendidikan yang bermutu, mutu 

pendidikan ditentukan oleh hasil belajar
1
. 

Kebijakan tentang desentralisasi pendidikan, sebagai implikasi dari 

pembelakukan Undang-Undang No : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah, dan Peraturan Pemerintah No : 25 tahun 2000 tentang kewenangan 

pemerintah daerah otonom. Merupakan angin segar bagi warga madrasah, 

terutama madrasah yang berstatus negeri, termasuk Madrasah Aliyah Negeri 

(MAN) Tembilahan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhaimin, bahwa 

“Pergeseran pola sentralisasi ke desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan 

ini merupakan upaya pemberdayaan madrasah dalam peningkatan mutu 

pendidikan secara berkelanjutan, terarah dan menyeluruh”
2
. 

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan termasuk yang 

diselenggarakan oleh madrasah Aliyah harus dilakukan secara komperhensif, 

yaitu mencakup pengembangan dimensi manusia muslim yang berkualitas, 

                                                           
1
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Muhaimin, et-al, Manajemen Pendidikan Islam, Aplikasi dalam Penyusunan Rencana 
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serta mampu mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup dan  

keterampilan hidup yang berperspektif islami
3
, yang terkait dengan aspek 

moral, akhlak mulia, budi pekerti, perilaku, ilmu pengetahuan, keterampilan 

hidup (life skill) dan bahkan bidang seni dan budaya.  

Peran seorang kepala sekolah adalah sebagai pemimpin, manajer dan 

juga sebagai koordinator, pengelolaan program sekolah adalah 

pengkoordinasian dan penyerasian program sekolah secara holistik dan 

integrativ meliputi I). Perencanaan, pengembangan, dan evaluasi program, 2) 

pengembangan kurikulum, 3) pengembangan proses belajar mengajar, 4). 

Pengelolaan sumber daya manusia, 5) pelayanan siswa, 6) pengelolaan 

fasilitas, 7) pengelolaan keuangan, 8) pengelolaan hubungan sekolah-

masyarakat, dan 9) perbaikan program. Implementasi strategi dalam 

manajemen sekolah melibatkan upaya besar yang bertujuan mentranformasi 

tujuan strategi kedalam aksi, yaitu penyelenggaraan program sekolah
4
.  

Koordinasi kepala sekolah dengan komite sekolah merupakan 

kerjasama dalam pendidikan, usaha peningkatan kualitas sekolah untuk anak 

bangsa. Allah swt mensuport kegiatan kerjasama untuk kebajikan, 

sebagaimana firman Allah swt dalam Alquran sebagai berikut : 

َۖ  إِنَّ  ْثِم َواْلُعْدَواِنۚ  َواتَّقُوا َّللاَّ َوتََعاَونُوا َعلَي اْلبِرِّ َوالتَّْقَوٰى ۖ َوََل تََعاَونُوا َعلَي اْْلِ

َ َشِديُد اْلِعقَابِ   َّللاَّ
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dan Perguruan Tinggi, (Jakarta : PT.  Raja Grafindo Persada,  2010), h. 201 
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Artinya :  

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya 

[al-Mâidah/5:2] 

Makna al-birru ( ِّاْلبِر ) dan at-taqwa (التَّْقَوى ). Dua kata ini, memiliki 

hubungan yang sangat erat.Karena masing-masing menjadi bagian dari yang 

lainnya. Secara sederhana, al-birru ( ِّاْلبِر ) bermakna kebaikan. Kebaikan 

dalam hal ini adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam 

dan ragamnya yang telah dipaparkan oleh syariat, termasuk dalam bidang 

pendidikan maupun peningkatan mutu di sekolah. Imam Ibnul Qayyim 

rahimahullah mendefinisikan bahwa al-birru adalah satu kata bagi seluruh 

jenis kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut dari seorang hamba. Lawan 

katanya al-itsmu (dosa) yang maknanya adalah satu ungkapan yang 

mencakup segala bentuk kejelekan dan aib bila melakukannya
5
. 

Antara setiap subsistem harus saling berkoordinasi dan saling 

membutuhkan. Artinya, jika suatu bidang ingin pelaksanaan tugasnya sukses 

dan lancar maka koordinasi, komunikasi, dan kerjasama satu bidang dengan 

bidang yang lain harus saling bersinergi dan terjalin baik. Faktor koordinasi 

dalam pelaksanaan tugas-tugas dari berbagai unit atau bidang yang ada di 

sekolah merupakan aspek penting dalam keberhasilan sekolah, karena terkait 

                                                           
5
 Muhammad bin Ahmad al-Qurthûbi,  Tafsîr al-Qurthubi (Al-Jâmi’ li Ahkâmil-Qur‘ân), 
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dengan kelancaran kegiatan dan terintegrasinya tindakan antarunit dalam 

mencapai tujuan suatu kegiatan. Tentu saja aktivitas koordinasi tugas sebagai 

bagian managerial memerlukan penanganan terpadu dengan 

pengorganisasian, kepemimpinan, dan komunikasi serta pengawasan. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan, bahwa koordinasi 

merupakan sarana yang digunakan dalam sistem teori manajemen, untuk 

mengatur suatu kesamaan arah dsalam tindakan bersama dalam 

kepemimpinan. Koordinasi memegang peranan penting dalam suatu 

organisasi, baik organisasi dalam lembaga pemerintahan maupun organisasi 

dalam lembaga pendidikan (Sekolah/Madrasah), disadari atau tidak, kepala 

sekolah sudah melakukan teori koordinasi yang diatur oleh manajemen 

pendidikan dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk untuk 

melaksanakan program yang disusun. Baik koordinasi antara kepala sekolah 

dengan komite sekolah, maupun koordinasi antara kepala sekolah dengan 

guru dan karyawan.  

Kenyataan yang ada di MAN Tembilahan dan SMA N Tuah 

Gemilang Batang Tuaka dalam iklim yang kompetitif sekarang ini, sulit bagi 

organisasi untuk dapat hidup dengan baik jika tidak memiliki kemampuan 

untuk merubah diri dengan cepat dan mampu berkembang seiring dengan 

tuntutan stakeholder. Kondisi ini berlaku hampir pada keseluruhan organisasi 

baik yang bersifat profit maupun non profit. Sekolah atau madrasah sebagai 

lembaga pendidikan yang termasuk juga lembaga non-profit yang tidak 

terlepas dari fenomena ini, itulah sebabnya dalam hal lembaga pendidikan 
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harus mengetahui berbagai harapan dan kebutuhan stakeholder. Pemerintah 

dalam hal ini telah memberikan regulasi kepada lembaga pendidikan untuk 

selalu menyertakan stakeholder dalam seluruh kegiatan melalui apa yang 

disebut dengan komite madrasah. 

  Komite sekolah atau madrasah merupakan suatu wadah atau 

lembaga yang mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang dapat menampung dan 

menyalurkan pikiran dan gagasan dalam mengupayakan kemajuan 

pendidikan. Dalam hal ini komite sekolah atau madrasah merupakan badan 

mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan 

mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan 

madrasah. Namun dalam pelaksanaan di MAN Tembilahan dan SMA N Tuah 

Gemilang Batang Tuaka. 

Komite sekolah sebagai wakil masyarakat masih harus diberikan 

ruang oleh kepala sekolah untuk bisa mengimplementasikan peran-perannya. 

Artinya saat ini koordinasi kepala sekolah dengan komite sekolah belum 

terjalin secara harmonis atau belum bisa dikatakan menjadi mitra kerja. 

Seharusnya kepala sekolah berkompetensi mengelola koordinasi sekolah 

dengan komite sekolah serta masyarakat dalam rangka pencarian dukungan, 

ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah atau madrasah.   

Koodinasi adalah upaya yang berkesinambungan dan berlangsung 

terus-menerus untuk menciptakan dan mengembangkan kerjasama, 

mempertahankan keserasian dan keselarasan tindakan sehingga sasaran yang 
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ditetapkan dapat diwujudkan sesuai dengan rencana. Menurut Husaini Usma, 

karakteristik kordinasi adalah sebagai berikut : 

1. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pemimin. Koordinasi 

menjadi wewenang dan tanggung jawab pemimpin sehingga 

dapat dikatakan bahwa pemimpin berhasil jika bisa melakukan 

koordinasi. 

2. Koordinasi adalah kerja sama dengan berbagai pihak. Hal ini 

disebabkan karena kerja sama merupakan syarat mutlak 

terselenggaranya koordinasi dengan baik. 

3. Kesatuan tindakan merupakan inti koordinasi. Pemimpin 

merupakan pengatur usaha-usaha dan tindakan-tindakan setiap 

individu sehingga diperoleh keserasian dalam mencapai hasil 

bersama. 

4. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama. Semua pihak 

berpartisipasi aktif melaksanakan tujuan bersama dalam 

kelompok mereka bekerja.
6
 

 

Dari pendapat diatas penulis berkesimpulan, bahwa koordinasi 

adalah suatu teori kerjasama yang berasal dari perkembangan ilmu 

manajemen organisasi atau perusahaan. Setelah berkembangnya Ilmu 

manajemen tentang pendidikan, maka teori koordinasi pun masuk kedalam 

kawasan dunia persekolahan, sampai saat ini penulis belum menemukan 

undang-undang atau peraturan pemerintah yang menaungi teori strategi 

koordinasi dalam dunia pendidikan, yang bisa menjadi dasar atau pegangan 

untuk berbuat bagi kepala sekolah atau oleh komite sekolah 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional serta peraturan pemerintah sebagai pelaksanaannya, 

dijelaskan bahwa : 
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 “Pendidikan Madrasah khususnya Aliyah (MA) merupakan bagian 

dari sistem pendidikan nasional yang mempunyai hak dan kewajiban 

yang sama” yaitu: dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan 

tahap perkembangan siswa dan kesesuainnya dengan lingkungan, 

kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta kesenian
7
. 

 

Dengan kata lain, tujuan pendidikan di Madrasah Aliyah sama 

statusnya dengan pendidikan di SMA umumnya, sesuai dengan tuntunan 

kurikulum yang belaku adalah memproduk lulusan yang bisa masuk ke 

perguruan tinggi umum dan agama serta dapat diterima bekerja sesuai dengan 

kebutuhan pasar, karena kurikulum yang dipelajari siswa merupakan hasil 

pengalaman yang diperoleh pada partisipasi ketika belajar
8
. 

Dalam menjalankan koordinasi pelaksanaan pendidikan di Madrasah 

Aliyah, terutama dalam proses mentransfer ilmu pengetahaun kepada siswa, 

menurut Nana Sujana ada tiga variabel utama yang tidak bisa dipisahkan 

antara satu dengan lainnya, yaitu guru sebagai tenaga pendidik, kurikulum 

dan proses pembelajaran
9
. Maka, peran dan fungsi seorang guru sebagai 

tenaga pendidik di sebuah madrasah sangatlah penting, gurulah yang 

mengarahkan siswa dalam proses belajar mengajar. Berhasil tidaknya suatu 

proses belajar mengajar sangat tergantung pada kemampuan guru dalam 

menguasai materi pelajaran dan mentransfernya kepada siswa. 
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 Undang-undang Nomor 20 tahun  2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional 

8
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Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama adalah perintah 

belajar, yaitu suatu perintah untuk menuntut ilmu pengetahuan sebagai pintu 

gerbang membuka wawasan ilmu dan teknologi, sebagaimana firman Allah 

swt berikut ini : 

                                    

                        

Artinya : 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah.Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 

 

Al-Quran melihat pendidikan sebagai sarana yang sangat strategis 

untuk mengangkat serta meningkatkan harakat manusia dari 

keterpurukannya, seperti yang dijumpai pada abad jahiliyah. Hal ini dapat 

dipahami, karena dalam pendidikan, seseorang akan memiliki bekal untuk 

memasuki lapangan kerja, merebut berbagai kesempatan dan peluang yang 

menjanjikan masa depan, dan tidak mudah diperalat oleh manusia 

lain
10

.            

Sumber daya manusia sedang digalakan pembinaannya dalam semua 

lembaga maupun institusi, dalam hal ini termasuklah lembaga maupun 

institusi pendidikan, baik di MAN Tembilahan Hulu maupun SMAN Tuah 

Gemilang Batang Tuaka. Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah 

upaya peningkatan mutu pendidikan di semua lembaga pendidikan, malalui 
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Abuddin Nata, Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan (Tafsīr al-Āyāt al-Tarbawiy) (Cet. I; 

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 36. 
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lembaga tersebut dapat dihasilkan manusia pembangunan yang tangguh dan 

terpercaya
11

. 

Wawancara penulis dengan pak Abdullah, Kepala MAN Tembilahan 

dalam melaksanakan koordinasi, beliau menjelaskan sebagai berikut : 

“saya merasa sulit untuk melakukan koordinasi dengan komite 

sekolah, untuk membicarakan berbagai kegiatan dalam usaha 

meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Oleh karena kesibukan 

ketua komite sekolah, beliau juga sebagai ketua yayasan STAI 

Auliaur Rasyidin Tembilahan dan beliau juga sering berangkat 

keluar daerah, sehingga saya jarang sekalai bertemu beliau, kalau ada 

hal2 penting saya hanya membicarakan dengan sekretaris komite 

sekolah, tapi pembicaraan itu juga tidak bisa final, karena harus 

dibicarakan juga dengan ketua komite sekolah
12

.  

 

Untuk mengkonfirmasi informasi dari kepala sekolah diatas, penulis 

ingin mengtaui keberadaan komite sekolah di MAN Tembilahan dengan 

melakukan wawancara dengan komite sekolah, penulis sudah beberapa kali 

mencari informasi tentang ketua komite sekolah tapi tidak bertemu, menurut 

informasi dari pihak MAN Tembilahan, beliau pada waktu itu sedang berada 

di luar daerah. Sesuai anjuran kepala sekolah, ahirnya penulis melakukan 

wawancara dengan sekretaris komite sekolah MAN Tembilahan, yaitu pak 

Mas‟ud, beliau menjelaskan sebagai berikut : 

 “saya sekaretaris komite sekolah di MAN Tembilahan, memang 

diakui pihak komite jarang berkunjung ke sekolah, ini disebabkan 

kesibukan masing-masing, sehingga koordinasi antara kepala 

sekoalah dengan komite sekolah dirasakan kurang berjalan seperti 

yang diinginkan bersama. Jadi, kalau kepala sekolah melakukan 

pembicaraan dengan saya, maka saya pun  akan menyampaikan hasil 

pembicaraan tersebut kepada ketua komite sekolah, saya juga tidak 
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Cece Wijaya, Pendidikan Remedial, Sarana Pengembangan Mutu SDM, Bandung : PT. 

Remaja Rosdakarya, 2010, h. 2  
12

Abdullah, Kepala MAN Tembilahan, wawancara pada Senin tanggal 5 Februari, jam 

09.30 pagi di ruangan Kepala Sekolah 
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bisa mengambil kebijakan sendiri, karena ketua komite masih ada, 

bagaimana untuk langkah selanjutnya. Meskipun demikian, kami 

selaku komite selalu merespon program yang diajukan oleh sekolah, 

dan komite sekolah bersama masyarakat selalu memberikan bantuan 

sesuai dengan tugas dan fungsi komite, selama tujuannya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, baik sarana maupun lainnya, 

tentunya juga sesuai dengan kemampuan yang ada, ini juga 

tergantung pada kesepakatan wali murid maupun warga 

masyarakat”
13

.  

 

Dari hasil wawancara diatas penulis berkesimpulan, bahwa 

koordinasi kepala sekolah dengan komite sekolah di MAN Tembilahan 

belum berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan, meskipun kepala 

sekolah sudah melakukan koordinasi dengan sekretaris komite sekolah, akan 

tetapi koordinasi tersebut belum bersifat final karena harus menunggu 

pembicaraan lanjutan dengan ketua komite sekolah. Hal ini dibenarkan oleh 

pak Mas‟ud selaku sekretaris komite sekolah MAN Tembilahan, segala 

informasi dari kepala sekolah ditampung dan akan disampaikan kepada ketua 

komite untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Diantara kegiatan 

peningkatan mutu pendidikan agama di MAN Tembilahan adalah 

pemantapan bidang keagamaan, seperti muhadhoroh, dan kegiatan seni. 

Koordinasi kepala sekolah dengan komite sekolah di SMAN Tuah 

Gemilang Kecamatan Batang Tuaka, hampir sama problemanya dengan yang 

dialami oleh kepala MAN Tembilahan, sebagaimana yang dijelaskan oleh 

pak Ilfi Afriandi kepala SMAN Tuah Gemilang Batang Tuaka dalam 

wawancara penulis sebagai berikut :  

                                                           
13

Mas‟ud, Sekretaris Komite sekolah MAN Tembilahan, Wawancara penulis hari Selasa, 

tanggal 6 Februari 2018, jam 20.08 wib malam, bertempat di rumah beliau jalan Tanjung Sari 

Tembilahan Kota. 
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“sekolah kami yang berada di kecamatan Batang Tuaka juga 

mengalami kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan ketua 

komite sekolah, sebab keua komite sering bepergian ke Tembilahan 

untuk urusan dagangnya, sehingga saya kalau ada problema yang 

sangat mendesak hanya menggunakan telpon seluler untuk 

melakukan pembicaraan yang berhubungan dengan kegiatan sekolah. 

Sedangkan anggota komite sekolah lain yang ada di Sungai Piring 

Batang Tuaka ini bisa dibilang fakum, tak bisa mengambil kebijakan, 

bahkan koordinsasi yang dilakukan pun tidak nyambung”
14

 

 

Selain  dengan kepala sekolah, penulis juga melakukan wawancara 

dengan ketua komite sekolah SMAN Tuah Gemilang Batang Tuaka, untuk 

mengetahui bagaimana koordinasi kepala sekolah dengan komite sekolah. 

Pak Sudomo selalu ketua komite sekolah menjelaskan sebagai bedrikut : 

“saya memang susah untuk hadir dalam rapat karena kesibukan 

pribadi, maksudnya urusan usaha dagang saya, dan saya juga sering 

ke Tembilahan urusan dagang juga, maklumlah ini usaha saya dari 

dulu di Sungai Piring ini. Kadang-kadang pak Ilfi bicara dengan saya 

hanya lewat HP saja untuk menyampaikan  rencana rapat atau 

rencana kegiatan sekolah, saya percayakan saja sama kepala sekolah 

membuat program kegiatan sekolah, meskipun saya tidak aktif hadir, 

akan tetapi saya selaku ketua komite sekolah selalu siap membantu 

kegiatan tersebut, terutama dalam bidang memenuhi kebutuhan 

sekolah maupun kesejahteraan guru,
15

. 

 

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah maupun komite sekolah 

diatas, baik wawancara di MAN Tembilahan mapun wawancara dengan 

SMAN Tuah Gemilang Batang Tuaka penulis berkesimpulan, bahwa 

problema koordinasi antara kepala sekolah dengan komite sekolah di MAN 

                                                           
14

Ilfi Afriandi, Kepala SMAN Tuah Gemilang Kecamatan Batang Tuaka, wawancara 

pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018, jam 10.44 wib, di ruang Kepala Sekolah desa Sungai Piring 

Batang Tuaka. 
15

Sudomo, Ketua Komite SMAN Tuah Gemilang kecamatan Batang Tuaka, Wawancara 

penulis pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018, jam 15.17 wib sore di rumah beliau. Sebagai 

tambahan, Sudomo adalah WNI keturunan Cina yang sudah semenjak lama menetap di Sungai 

Piring, bahkan beliau merupakan tokoh pendiri SMA Swasta Tuah Gemilang, yang kemudian 

berubah menjadi SMA Negeri Tuah Gemilang 
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Kecamatan Tembilahan Hulu maupun di SMAN Tuah Gemilang Kecamatan 

Batang Tuaka hampir sama, yaitu belum opotimalnya koordinasi antara kepala 

sekolah dengan komite sekolah. Usaha peningkatan mutu pendidikan agama 

Islam yang dilakukan di SMAN Tuah Gemilang Batang Tuaka, diantaranya 

kegiatan Tadarus Alquran dilaksanakan sebelum jam tatap muka dimulai. 

Menurut Agus Haryanto, komite Sekolah bertujuan membantu 

kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam upaya memelihara, 

menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan nasional. 

Untuk mencapai tujuan- tujuan tersebut tentu saja komite sekolah pasti 

melakukan berbagai upaya dalam mendayagunakan kemampuan yang ada 

pada orang tua dan masyarakat
16

.  

Tjokroamidjo menambahkan, ada empat aspek penting partisipasi 

Komite Sekolah (masyarakat) dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah yaitu:  

1. Terlibatnya masyarakat (Komite Madrasah/Komite Sekolah), serta 

ikut serta dalam menentukan arah, strategi, dan kebijakan sekolah.  

2. Meningkatkan kemampuan untuk merumuskan tujuan- tujuan.  

3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang konsisten 

dengan arah, strategi, dan rencana yang telah ditentukan. 

4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program- program partisipasi 

dalam sekolah berencana, yang secara langsung memberikan dan 

menyangkut kesejahteraan masyarakat
17

. 

 

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa peran Komite 

Sekolah adalah sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency), pendukung 

                                                           
16

 Agus Haryanto, et-al, Komite Sekolah, Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan, 

(Jokyakarta : Penerbit Hikayat, 2006), h. 81 
17

Rahmat, Abdul, Public Relations For School Edisi Terjemahan, (Bandung : MQS 

Publishing, 2009), h. 81-82  
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(supporting agency), pengontrol (controlling agency), mediator antara 

pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat pada lingkup satuan pendidikan 

(sekolah). Begitu juga dengan peran kepala sekolah yang memiliki peran 

sebagai manajer, pemimpin, supervisor dan administrator pendidikan. Oleh 

karena itu, kedua lembaga ini hendaknya terjalin kemitraan yang kokoh dan 

sinergitas, antara lain dalam hal :  

1. Komite Sekolah hendaknya berusaha membantu pihak sekolah 

mencarikan dana untuk pengembangan sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 

2. Kepala sekolah beserta staf hendaknya transparan dalam 

penggunaan dana sekolah agar tidak mengundang kecurigaan bagi 

pihak komite sekolah. Komite Sekolah jangan juga over kontrol 

yang membuat pihak sekolah merasa dicurigai atau diintrogasi.  

3. Komite Sekolah sebagai mediator hendaknya menjalankan 

perannya untuk memediasi pihak sekolah dengan pemerintah yang 

berhubungan dengan kepentingan sekolah. 

Dari pengamatan awal peneliti tentang koordinasi kepala sekolah 

dengan komite sekolah, baik di  MAN Tembilahan maupun di SMAN Tuah 

Gemilang Batang Tuaka, belum terjalin koordinasi antara kepala sekolah 

dengan komite sekolah, baik perencanaan program maupun dalam 

pengambilan keputusan. Jadi koordinasinya masih belum maksimal 

sebagaimana yang diharapkan pihak sekolah maupun madrasah. Kepala 

sekolah MAN maupun SMAN Tuah Gemilang Batang Tuaka merasakan 
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kesulitan bertemu dengan pihak komite sekolah untuk membicarakan 

berbagai program,  meskipun akhirnya komite sekolah menyetujui program 

yang diajukan oleh kepala sekolah.  

SMAN Tuah Gemilang kecamatan Batang Tuaka dalam menyusun  

program sekolah bersama majlis guru dan karyawan, program yang sudah 

disusun  berdasarkan rapat majlis guru selanjutnya diajukan kepada pihak 

komite sekolah untuk disahkan, jadi pihak komite sekolah hanya menerima 

rencana program sekolah dan menyetujui. Hal ini sesuai dengan hasil 

wawancara penulis dengan komite sekolah sebelumnya, sebagaimana kutipan 

wawancara penulis sebagai berikut : “saya memang susah untuk hadir dalam 

rapat karena kesibukan pribadi, maksudnya urusan usaha dagang saya, dan 

saya juga sering ke Tembilahan urusan dagang juga… saya percayakan saja 

sama kepala sekolah membuat program kegiatan sekolah, meskipun saya 

tidak aktip hadir”
18

. Komite sekolah di SMA Negeri Tuah Gemilang 

kecamatan Batang Tuaka memang sulit untuk ditemui apalagi untuk 

menghadiri rapat yang dilaksanakan sekolah, sehingga koordinasi antara 

kepala sekolah dengan komite sekolah hanya berjalan sepihak. 

Fenomena yang terjadi di lapangan, baik di MAN mnkecamatan 

Tembilahan Hulu maupun di SMAN Tuah Gemilang kecamatan Batang 

Tuaka, berdasarkan hasil wawancara penulis yang telah dikemukakan diatas, 

baik dengan kepala sekolah maupun dengan komite sekolah di MAN 

Tembilahan maupun dengan kepala sekolah dan komite sekolah di SMAN 

                                                           
18

 Sudomo, Ketua Komite Sekolah di SMAN Tuah Gemilang Kecamatan Batang Tuaka, 

Wawancara penulis pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018, jam 15.17 wib sore di rumah beliau. 
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Tuah Gemilang Batang Tuaka, penulis berkesimpulan masih dijumpai 

beberapa gejala koordinasi antara kepala sekolah dengan komite sekolah 

sebagai berikut : 

1. Koordinasi antara kepala sekolah dengan komite sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan, baik di MAN kecamatan Tembilahan 

Hulu maupun di SMAN Tuah Gemilang kecamatan Batang Tuaka, hanya 

berjalan sepihak dan belum berjalan maksimal. 

2. Ketua Komite sekolah, baik di MAN kecamatan Tembilahan Hulu maupun 

di SMAN Tuah Gemilang kecamatan Batang Tuaka kurang memahami 

tugas nya selaku komite sekolah, dan selalu menyerahkan urusan 

sepenuhnya kepada kepala sekolah, komite sekolah hanya menyetujui apa 

yang sudah diprogramkan oleh sekolah. 

3. Masih terdapat kendala koordinasi antara kepala sekolah dengan komite 

sekolah, baik MAN kecamatan Tembilahan Hulu maupun di SMAN Tuah 

Gemilang kecamatan Batang Tuaka. Karena, sampai saat ini keberadaan 

komite sekolah di sekolah hanya sebatas simbol kehormatan. 

Dari fenomena diatas, maka penulis ingin meneliti lebih dalam dan 

mengetahui kerjasama kepala sekolah dengan komite sekolah, serta kendala 

yang dihadapi dalam usaha peningkatan mutu pendidikan inilah yang 

menjadi alasan penulis memilih judul untuk penulisan tesis ini, yaitu : 

Koordinasi Kepala Sekolah Dengan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan 
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Mutu Pendidikan (Studi Komparatif Man Tembilahan Dan Sman Di Tuah 

Gemilang Batang Tuaka) 

B.   Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang terdahulu dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana Koordinasi Kepala Sekolah dengan Komite Sekolah di MAN 

Tembilahan dan SMAN Tuah Gemilang dalam Meningkatan Mutu 

Pendidikan? 

2. Bagaimana Mutu Pendidikan di MAN Tembilahan dan di SMAN Tuah 

Gemilang? 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Koordinasi Kepala Sekolah dengan Komite Sekolah di 

MAN Tembilahan dan SMAN Tuah Gemilang 

2. Untuk mengetahui mutu pendidikan di MAN Tembilahan dan di SMAN 

Tuah Gemilang  

Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik 

secara teoritis maupun secara praktis. 

a. Manfaat Teoritis  

1) Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan teori dan konsep 

koordinasi antara kepala sekolah dengan komite sekolah, khususnya 

bagi Kementrian Pendidikan maupun Kementrian Agama Kabupaten 

Indragiri Hilir, agar mengeluarkan suatu kebijakan yang 
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memperjelas tugas dan fungsi komite sekolah. Sehingga koodinasi 

kepala sekolah dengan komite sekolah saling bersenergi. 

2) Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi 

kepala sekolah yang lain, khususnya dimensi koordinasi kepala 

sekolah dengan komite sekolah. Baik kepala sekolah dilingkungan 

Kementrian Pendidikan maupun kepala sekolah dilingkungan 

Kementrian Agama Kabupaten Indragiri Hilir. 

3) Penelitian ini bermanfaat bagi kalangan mahasiswa S2 UIN Suska 

Riau, sebagai telaah pustaka bagi yang berminat melakukan 

penelitian lanjutan untuk mengembangkan penelitian ini pada masa 

yang akan datang. 

b. Manfaat Praktis 

1) Dengan terdeskripsikan strategi koordinasi antara kepala sekolah 

dengan komite sekolah, akan ada manfaat bagi kalangan mahasiswa 

S2 UIN Suska Riau untuk menambah wawasan khususnya yang 

berkaitan dengan aspek kerjasama di sekolah. 

2) Dengan terdeskripsikan strategi koordinasi kepala sekolah dengan 

komite ini, maka akan ada manfaat untuk bahan masukan kepada 

Kementerian Agama maupun Kementrian Pendidikan Kabupaten 

Indragiri Hilir, agar melakukan langkah-langkah strategis dengan 

mengeluarkan kebijakan baru dalam usaha meningkatan mutu 

pendidikan. 
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D.  Penegasan Istilah 

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan 

sebelumnya agar memiliki kejelasan konsep atau istilah, yakni :  

1. Koordinasi kepala sekolah dalam upaya mengefektifkan sekolah 

dimaknai sebagai upaya atau langkah-langkah kepala sekolah 

dalam melaksanakan program kerja sekolah. Atau, dapat diartikan 

sebagai tindakan-tindakan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh 

dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan demi keuntungan 

bersama. 

2. Kepala sekolah guru yang diberikan tugas tambahan untuk 

memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar 

mengajar atau tempat terjadi interaksi antara guru yang memberi 

pelajaran dan murid menerima pelajaran. 

3. Komite sekolah adalah suatu lembaga mandiri di lingkungan 

sekolah dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan 

memberikan pertimbangan, arah, dan dukungan tenaga, sarana 

dan prasarana serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan 

(sekolah). 

4. Mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan 

secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen 

yang berkaitan dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai 
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tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang 

berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


