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ABSTRAK 
 

Prasetia, Riska. 2017. Upaya Komite Madrasah Dalam Mengatasi Kesulitan 

Belajar Membaca Al-Qur’an Di Mi Muhammadiyah Kasihan IV 
Tegalombo Pacitan. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru MI Fakultas  

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Dra. Hj. Evi Muafiah, M.Ag  

Kata kunci: Komite Madrasah, Kesulitan Belajar 

Melihat berbagai fenomena-fenomena di madrasah yang mana 

masih banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar membaca Al-

Qur`an. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya minat anak untuk belajar 

membaca Al-Qur`an. Beberapa penyebab lainnya seperti faktor orang tua 

dan lingkungan yang dapat juga mempengaruhi anak sulit untuk belajar 

Al-Qur`an. Dengan adanya masalah ini pihak madrasah bekerjasama 

dengan pihak komite  untuk mengatasi kesulitan belajar membaca Al-

Qur`an ini. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menjelaskan upaya komite 

madrasah sebagai mediator dalam mengatasi kesulitan belajar membaca 

al-qur`an siswa, (2) untuk memnjelaskan upaya komite sebagai 

penduukung dalam mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Qur`an di 

MI Muhamadiyah 4 Kasihan. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa yang digunakan adalah 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan analisis yang ditemukan bahwa (1) upaya komite 

sebagai mediator dalam mengatasi kesulitan belajar membaca al-qur`an 

yaitu dengan cara menyalurkan aspirasi orang tua ke pihak sekolah, (2) 

upaya komite sebagai pendukung dalam kegiatan mengatasi kesulitan 

belajar membaca Al-Qur`an di MI Muhammadiyah 4 kasihan yaitu 

dengan cara menyediakan fasilitas yang berupa saran dan prasarana yang 

memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 

Tahun 1999 telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, 

memposisikan kabupaten/kota sebagai pemenang kewenangan dalam 

tanggung jawab pembangunan berbagai sektor, termasuk penyelenggaraan 

pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan 

kepada kabupaten/kota melainkan juga diberikan kepada satuan pendidikan, 

baik jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Dengan demikian, 

keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung 

jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, 

kabupaten/kota, pihak sekolah, dan masyarakat atau stakeholder pendidikan. 

Hal ini relvan dengan konsep dengan konsep berbasis masyarakat dan 

manajemen berbasis sekolah.
1
 Oleh sebab itu pendidikan disuatu lembaga 

adalah tanggung jawab semua pihak baik dari sekolah, daerah, masyarakat, 

orang tua, maupun sampai tingkat provonsi. Hal ini bertujuan untuk 

mensukseskan progam suatau lembaga pendidikan. 

  Pendidikan dalam arti sederhana sering diartikan sebagai usaha 

manusia untuk kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam 

masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan ialah segala usaha yang dilakukan 

                                                           
 

1
 Junaedi, "Kontribusi Peran Komite sekolah Terhadap Mutu Layanan Pendidikan di 

SMKN 1 Depok ,"( Sripsi ,UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), 1. 
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oleh orang dewasa dalam pergaulanya dengan anak-anak untuk memimpin 

perkembangan jasmani dan rohaninya kearah kedewasaan.
2
 Pendidikan juga 

diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok 

orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup yang lebih 

tinggi dalam arti mental.
3
 

  Pendidikan memiliki dimensi sangat luas baik jalur, jenjang,  

maupun jenisnya. SD, SMP, SMA, MI, MTS, MA, dan ada juga SMK serta 

Perguruan Tinggi baik yang berstatus negeri maupun swasta , baik yang 

formal, informal, maupun nonformal Pendidikan, sebenarnya bukan hanya 

untuk anak saja tetapi juga untuk orang dewasa. Namun pada umumnya 

pendidikan tidak terlepas dan selalu berpusat pada anak. Karena anak 

merupakan generasi penerus sekaligus harapan orang tua sehingga orang tua 

akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dalam hal 

ini pendidikan selalu menjadi prioritas utama dalam keluarga dibandingkan 

kebutuhan-kebutuhan lainnya. 

  Ada tiga mileu pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan di 

lingkungan keluarga, kedua pendidikan di lingkungan sekolah dan ketiga 

pendidikan pada masyarakat. pendidikan keluarga merupakan pendidikan 

yang pertama dan utama. Sebelum mengenal sekolah dan masyarakat anak 

terlebih dahulu mendapat pendidikan dari keluarga. Di lingkungan keluarga 

anak mulai mengenal cara berperilaku, berbicara, berpakaian dan sopan 

santun terhadap orang yang lebih tua. Di lingkungan keluarga inilah anak 

                                                           
 2

 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2009), 10. 

 
3
 Hasbulloh, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2009), 1 
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mendapat pendidikan dan pembentukan karakter dan mendapatkan 

pengarahan moral.
4
  

  Selanjutnya pendidikan sekolah atau madrasah berfungsi sebagai 

pranata sosial yang diselenggarakan dengan struktur organisasi dan 

berjenjang mulai pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama dan 

pendidikan menengah atas serta pendidikan tinggi. Seluruh kegiatan dan 

program pendidikan dirancang, diselenggarakan dan dievaluasi oleh tenaga 

yang profesional, yakni kepala sekolah atau madrasah, guru dan tenaga 

kependidikan lainya. Di sekolah anak mulai belajar sosial, saling mengenal, 

membantu dan berkerjasama, serta mendapatkan ilmu pengetahuan dari para 

guru. Pendidikan masyarakat atau bisa disebut dengan pendidikan luar 

sekolah/pendidikan non formal yang banyak dilakukan oleh pranata sosial 

dalam masyarakat dan merupakan pendidikan setelah anak keluar dari 

sekolah, untuk belajar bersosial dan bermasyarakat. 

  Ketiga mileu pendidikan tersebut harus saling berkaitan satu sama 

lain sehinggaakan terbentuk kerjasama yang kuat dalam menanamkan 

akhlak yang baik dan kecerdasan intelektual yang tinggi. Untuk 

menjembatani komunikasi antar mileu tersebut dibentuklah badan pembantu 

sekolah yaitu sebuah organisasi orang tua murid dan guru. Organisasi yang 

dimaksud merupakan kerjasama yang paling terorganisasi antara Sekolah 

atau guru dengan orang tua murid. Sampai sekarang organisasi tersebut 

telah beberapa kali mengalami perubahan nama karena disesuaikan dengan 

                                                           
 

4
 Basuki dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Ponorogo: STAIN Po PRESS,2007), 145 
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perkembangan dan situasi pendidikan dan masyarakat. Pada mulanya 

organisasi ini bernama Perkembangan Orang Tua  Murid Dan Guru 

(POMG) kemudian berubah menjadi Persatuan Orang Tua Murid (POM), 

Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) dan sekarang dikenal 

dengan istilah Komite Sekolah.
5
 

  Secara yudiris formal, hampir semua sekolah telah memiliki 

perangkat komite sekolah sebagai wakil masyarakat dalam membantu 

program pendidikan disekolah. Kehadiran komite sekolah diharapkan 

berperan sebagai mitra sekolah, terutama bagi kepala sekolah dan guru 

dalam dalam merancang dan melaksanakaan program Pendidikan, baik 

program pembangunan fisik maupun non fisik seperti program 

pembelajaran di kelas. Namun kenyataanya Dari hasil wawancara dengan 

bapak Jari Arifin selaku ketua komite madrasah di MI Muhammadiyyah 

Kasihan IV Tegalombo Pacitan Dalam perjalananya Komite Madrasah di 

MI Muhammadiyyah Kasihan IV Tegalombo Pacitan belum sepenuhnya 

melaksanakan peran dan fungsi sebagai organisasi mitra Sekolah dalam 

membantu progran pendidikan sesuai dengan rencana. Fokus Komite 

madrasah lebih pada sektor pendanaan dan pembangunan fisik. Selain itu 

banyak anggapan masyarakat bahwa Komite Madrasah tak ubahnya seperti 

BP3 yang merupakan perkumpulan orang tua yang bertugas sebagai 

pengumpul dana bagi madrasah, sehingga apabila mereka mendapat 

undangan dari madrasah dalam rangka pertemuan Komite, maka yang 

                                                           
 5 Hasbulloh, Dasar-Dasar Ilmi ...,93 



7 

 

 

 

terbayang di benak mereka adalah dikaitkan dengan pendanaan dan 

kegiatan-kegiatan pembangunan madrasah.
6
 

  Melihat pentingnya perencanaan program-program sekolah bagi 

berlangsungnya kegiatan pendidikan di MI Muhammadiyyah Kasihan IV 

Tegalombo Pacitan dan melihat berbagai fakta yang demikian, maka 

sekolah memang sangat perlu mengembangkan kinerja komite sekolah MI 

Muhammadiyyah Kasihan IV Tegalombo Pacitan. Seperti halnya adanya 

pertemuan komite sekolah setiap bulan  di sekolah yang berfungsi untuk 

merencanakan program-program sekolah, seperti mengatasi kesulitan 

belajar siswa dalam membaca Al-Qur’an.7 

  Alasan peneliti memilih lokasi MI Muhammadiyah Kasihan IV 

adalah di madrasah-madrasah sekarang ini Dewan Komite Sekolah telah 

dikembangkan. Meskipun kondisi daerah yang tampaknya pelosok, namun 

pengurus dewan komite sekolah di daerah tersebut tetap berfungsi seperti 

halnya MI Muhammadiyah Kasihan IV yang lokasinya berada di daerah 

pedesaan namun tetap mengupayakan dewan komite sekolah tetap ikut 

berperan mengatur jalanya perencanaan program-program sekolah.
8
 

  Adapun alasan peneliti memilih judul ini karena melihat beberapa 

fenomena-fenomena Sekolah/Madrasah yang mana masih banyak siswa 

yang mengalami kesulitan belajar membaca Al-Quran, hal ini disebabkan 

                                                           
 6 Koirul Anam, "Peran Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam 

Di MTSN Pulosari Jambon Ponorogo ( Skripsi ,STAIN Ponorogo, 2012), 5. 
7 Wawancara, tanggal 7 November 2016 Di MI Muhammadiyah IV Kasihan Pacitan 

Pukul 09.00 Wib 
8 Observasi, tanggal 7 November 2016 di MI Muhammadiyah IV Kasihan Pacitan Pukul 

09.00 Wib 
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oleh kurangnya minat anak untuk belajar membaca Al`Qur`an. Faktor orang 

tua dan lingkungan juga mempengaruhi dalam minat belajar siswa. Dengan 

adanya masalah ini pihak madrasah bekerjasama dengan pihak komite  

untuk mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Qur`an ini.  

  Dari uraian di atas, maka penulis merasa tertarik mengkaji masalah 

upaya madrasah dan komite untuk mengatasi kesulitan siswa dalam belajar 

membaca Al-Qur`an. Oleh karena itu, penulis mengambil judul ”Upaya 

Komite Madrasah Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca Al-Qur’an 

Di Mi Muhammadiyah Kasihan IV Tegalombo Pacitan” 

B. Fokus Penelitian 

Komite madrasah dalam mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Qur`an. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana upaya komite madrasah sebagai mediator dalam 

mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Qur`an di MI 

Muhammadiyah kasihan IV Tegalombo Pacitan? 

2. Bagaimana upaya komite madrasah sebagai pemberi dukungan dalam 

mengatasi  kesulitan belajar membaca Al-Qur`an di MI 

Muhammadiyah kasihan IV Tegalombo Pacitan? 

D. Tujuan Masalah  

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana upaya komite madrasah sebagai 

mediator dalam mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Qur`an di 

MI Muhammadiyah kasihan IV tegalombo pacitan. 
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2. Untuk mendiskripsikan bagaimana upaya komite madrasah sebagai 

pemberi dukungan dalam mengatasi  kesulitan belajar membaca Al-

Qur`an di MI Muhammadiyah kasihan IV Tegalombo Pacitan. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritik penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap upaya mengatasi kesulitan belajar membaca Al-

Qur`an siswa di MI Muhammadiyah Kasihan IV Tegalombo Pacitan 

pada umumnya dan juga dapat menambah khazanah keilmuan 

terutama di bidang pengembangan komite sekolah. 

a. Manfaat Praktis 

Bagi sekolah (lembaga pendidikan). Penelitian ini diharapkan bisa 

dijadikan sebuah referensi, sebuah refleksi, ataupun sebagai bahan 

perbandingan kajian yang dapat digunakan lebih lanjut dalam 

perencanaan program-program sekolah, juga mampu menambah 

khasanah keilmuan komite sekolah. 

b. Bagi pendidik (guru). Diharapkan mampu memberikan sumbangan 

serta masukan dalam mengembangkan dan melaksanakan 

pengembangan komite sekolah. 

c. Bagi peserta didik (siswa). Diharapkan mampu memanfaatkan  

pelayanan pendidikan yang telah diberikan madrasah. 
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F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

pelaku yang dapat dialami.
9
 Dengan karakteristik-karakteristik: 1. 

penelitian kualitatif menggunakan latar alami (natural setting) sebagai 

sumber data langsung dan peneliti sendiri merupakan instrumen kunci. 

Sedangkan instrumen lain sebagai instrumen penunjang,  2. penelitian 

kualitatif bersifat deskriptif.   

Data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk kata-kata dan 

gambar-gambar.  Laporan penelitian memuat kutipan-kutipan data 

sebagai ilustrasi dan dukungan fakta pada penyajian. Data ini 

mencakup transkip wawancara, catatan laporan, foto, dokumen dan 

rekaman lainya. dalam memahami fenomena, peneliti berusaha 

melakukan analisis sekaya mungkin mendekati bentuk data yang telah 

direkam, 3. dalam penelitian kualitatif proses lebih dipentingkan dari 

pada hasil. Sesuai dengan latar yang bersifat alami, penelitian 

kualitatif lebih memperhatikan aktifitas-aktifitas nyata sehari-hari, 

prosedur-prosedur dan interaksi yang terjadi,  4. analisis dalam 

penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif,  5. 

makna merupakan hal yang esensial dalam penelitian kualitatif. 

                                                           
9
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja  Rosda Karya, 

2000), 3. 
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Dalam hal ini, penggunaan metodologi dengan pendekatan 

kualitatif, lingkungan alamiah (natural setting) sebagai sumber data 

langsung, tekanan penelitian berada pada proses, bersifat deskriptif, 

dan makna merupakan hal yang esensial.
10

  

Peneliti terapan memilih masalah yang ada hubunganya 

dengan keinginan masyarakat serta untuk memperbaiki praktik-

praktik yang ada. Penelitian terapan harus dengan segera 

mengumumkan hasil penelitianya dalam waktu yang tepat supaya 

penemuan tersebut tidak menjadi kadaluwarsa.
11

 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitilah yang 

menentukan keseluruhan skenarionya.Dalam hal ini peneliti datang ke 

sekolah untuk mencari data sekaligus membantu proses pendidikan 

karakter. Pada kehadiran ini disambut dengan baik, bahkan dalam 

pencarian data pun mudah. Disini peneliti menemui kepala sekolah, 

guru-guru, siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah, serta orang-orang yang 

berkaitan dengan sekolah tersebut. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasikan di desa Kasihan Kecamatan 

Tegalombo Pacitan, karena madrasah yang ada di desa ini termasuk 

madrasah yang memiliki keunggulan-keunggulan dalam pembelajaran 

                                                           
10

 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 36. 
11 Moh. Nazir,  Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 26. 
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dan extra kulikuler pramuka, taman pendidikan al-Qur'an dan selain itu 

madrasah ini juga mengembangkan dewan komite sekolah untuk 

membantu dalam perencanaan program-program di madrasah ini demi 

menajukan kualitas madrasah  menjadi lebih baik. Sehingga madrasah 

ini,  layak untuk diteliti. 

4. Sumber  Data 

Data adalah hasil pencatatan baik berupa fakta ataupun angka.
12

 

Sumber data utama  dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. 

Untuk itu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi 

berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi.
13

 

Teknik tersebut digunakan peneliti, karena fenomena akan dapat 

dimengerti maknanya secara baik, apabila peneliti melakukan interaksi 

dengan subyek peneliti dimana fenomena tersebut berlangsung. 

Dalam hal ini yang dijadikan sebagai sumber data adalah siswa-

siswi yang sekolah di MI Muhammadiyah Kasihan IV Tegalombo 

Pacitan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan 

                                                           
12

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), 99. 
13

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif  dan R & D (Bandung: Alfabeta, 

2007), 225. 
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beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan 

fokus permasalahan, sehingga dengan wawancara mendalam ini 

data-data bisa terkumpulkan semaksimal mungkin. 

Teknik wawancara ini ada beberapa macam, yaitu: 

1) Wawancara  terstruktur, yaitu apabila peneliti telah mengetahui 

dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. 

2) Wawancara semi struktur, yaitu wawancara yang bertujuan 

untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana 

pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-

idenya. 

3) Wawancara tak berstruktur, yaitu wawancara bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

datanya.
14

 

Dalam hal ini yang diwawancarai oleh peneliti adalah 

kepala sekolah, guru, pembina ekstra kurikuler, dan siswa-siswi 

Madrasah Ibtidaiyah di desa Kasihan Tegalombo Pacitan. 

b. Teknik Observasi 

Ada beberapa alasan mengapa teknik observasi atau 

pengamatan digunakan dalam penelitian ini. Pertama, pengamatan 

didasarkan atas pengalaman secara langsung. Kedua, pengamatan 

memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengamati sendiri, 

                                                           
14

 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 67. 
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kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi 

pada keadaan sebenarnya. 

Dengan teknik ini, peneliti mengamati aktifitas-aktifitas 

sehari-hari obyek penelitian, karakteristik fisik situasi sosial dan 

perasaan pada waktu menjadi bagian  dari situasi tersebut. Selama 

peneliti di lapangan, jenis observasinya tidak tetap. Dalam hal ini 

peneliti mulai dari observasi deskriptif (descriptive observations) 

secara luas, yaitu berusaha melukiskan secara umum situasi sosial 

dan apa yang terjadi di sana. Kemudian, setelah perekaman dan 

analisis data pertama, peneliti menyempitkan pengumpulan 

datanya dan mulai melakukan observasi terfokus (focused 

observations). Setelah dilakukan lebih banyak lagi analisis dan 

observasi selektif (selective observations). Sekalipun demikian, 

peneliti masih terus melakukan observasi deskriptif sampai akhir 

pengumpulan data. 

Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat dalam catatan 

lapangan, sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat 

penting dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, 

peneliti mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam 

pengumpulan data di lapangan. Pada waktu di lapangan dia 

membuat “catatan”, setelah pulang kerumah atau tempat tinggal 

barulah menyusun ”catatan lapangan”.15
 

                                                           
15

 Moleong, Metodologi Penelitian.., 153-154. 
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Dapat dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, 

“jantungnya adalah catatan lapangan”. Catatan lapangan pada 

penelitian ini bersifat deskriptif. Artinya bahwa catatan lapangan 

ini berisi gambaran tentang latar pengamatan, orang, tindakan dan 

pembicaraan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan 

fokus penelitian. Dan bagian deskriptif tersebut berisi beberapa hal, 

diantaranya adalah gambaran diri fisik, rekontruksi dialog, 

deskriptif latar fisik, catatan tentang peristiwa khusus, gambaran 

kegiatan dan perilaku pengamatan.
16

 Format rekaman hasil 

observasi (pengamatan) catatan lapangan dalam penelitian ini 

menggunakan format rekaman hasil observasi. 

Teknik observasi ini digunakan peneliti untuk mencari data 

tentang kontribusi dewan komite sekolah dalam perencanaan 

program-program sekolah  di MI Muhammadiyah Kasihan IV 

Tegalombo Pacitan, yang pada saat ini di kembangkan untuk 

membantu meningkatkan mutu dan kualitas madrasah ini. 

c. Teknik Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dari 

sumber non insan sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. 

“rekaman” sebagai setiap tulisan atau peryataan yang dipersiapkan 

oleh atau untuk individual atau organisasi dengan tujuan 

membuktikan adanya suatu peristiwa. Sedangkan ”dokumen” 

                                                           
16

 Ibid., 156. 
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digunakan untuk mengacu atau bukan selain rekaman, yaitu tidak 

dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tetentu, seperti surat-surat, 

buku harian, catatan khusus, foto-foto, dan sebagainya.
17

 Teknik 

ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data seperti: struktur 

organisasi sekolah, data guru, data siswa, kegiatan pengembangan 

pendidikan karakter dan lain sebagainya. 

d. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami 

dan temuanya dapat diinformasikan kepada orang lain, analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke 

dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat 

kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.
18

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang 

mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus 

pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya 

                                                           
17

 Ibid., 161. 
18

 Sugiyono, Metode Penelitian..., 244. 
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sampai jenuh. Aktifitas dalam analisis data, data reduction, data 

display dan conclusion.
19

 

Selanjutnya teknik analisis data disesuaikan tahapan dalam 

penelitian. Pada tahap penjajahan dengan teknik pengumpulan data 

grand tour question, analisis data dilakukan dengan analisis 

domain. Pada tahap menentukan fokus analisis data dilakukan 

dengan analisis taksonomi. Pada tahap selection, analisis data 

dilakukan dengan analisis komponensial. Selanjutnya untuk sampai 

menghasilkan judul dilakukan dengan analisis tema. 

e. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, 

ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, 

kecukupan referensial, kajian kasus negatif dan pengecekan 

anggota.
20

  

Dalam penelitian ini, uji kredibilitas data atau kepercayaan 

terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan: 

1. Pengamatan yang tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu 

                                                           
19

Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Syariah, Tarbiyah, Ushuluddin) Kuantitatif, 

Kualitatif, Library Research. (Ponorogo: Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (P2MP) STAIN, 

2010), 41. 
20

 Moleong, Metodologi Penelitian..., 175. 
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yang sedang dicari. Jika perpanjangan keikutsertaan 

menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan 

menyediakan kedalaman. 

2. Triangulasi 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan: sumber, 

metode, penyidik, dan teori.
21

 

Dalam penelitian ini, dalam hal ini digunakan teknik 

triangulasi dengan pemanfaatan sumber dan penyidik. teknik 

tringulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif. Hal ini dapat dicapai peneliti dengan jalan: a. 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara, b.  membandingkan apa yang dikatakan orang di 

depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, c. 

membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang 

situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang 

waktu, d.  membandingkan keadaan dan perseptif seseorang 

                                                           
 

21
 Ibid., 178. 



19 

 

 

 

dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintahan, e. membandingkan hasil wawancara dengan isi 

suatu dokumen yang berkaitan. Teknik triangulasi dengan 

penyidik, artinya dengan jalan memanfaatkan peneliti atau 

pengamat lainya untuk keperluan pengecekan kembali derajat 

kepercayaan data. Pemanfaatan pengamatan lainnya membantu 

mengurangi kemencengan dalam pengumpulan data. 

G. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 3 (tiga) tahapan 

dan ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan 

laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah:  1. tahap 

pra-lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian, dan yang menyangkut persoalan etika 

penelitian, 2. tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar 

penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperanserta 

sambil mengumpulkan data, 3. tahap analisis data, yang meliputi: analisis 

selama dan setelah pengumpulan data, d. tahap penulisan hasil laporan 

penelitian. 
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IX. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sebagai pola penulis yang tertuang dalam karya tulis ilmiyah ini, 

maka penulis susun sistematika pembahasannya menjadi lima bab sebagai 

berikut: 

Bab I Merupakan Pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai gambaran 

umum untuk memberi pola pemikiran bagi keseluruhan 

proposal, yang meliputi latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II Merupakan Landasan Teori. Berisi landasan teori, telaah hasil 

penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis 

Bab III Merupakan Temuan Peneliti. Bab ini mendiskripsikantentang 

gambaran-gambaran umum tentang sejarah berdirinya MI 

Muhammadiyah Kasihan IV, visi, misi, serta letak geografis 

Madrasah. 

Bab IV Merupakan analisis data. Bab ini berisi analisis data tentang 

Upaya komite dlam mengatasi kesulitan belajar al-quran di MI 

Muhammadiyah Kasihan IV Tegalombo Pacitan. 

Bab V Merupakan bab penutup. Bab ini berfungsi mempermudah para 

pembaca dalam mengambil inti dari skripsi ini, serta berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

A. Kajian teori 

1. Komite Madrasah 

a. Pengertian Komite Sekolah 

Beberapa ketentuan penting dalam Kepmendiknas nomor 

044/U/2002tersebut dijelaskan berikut ini: Pengertian  nama, ruang 

lingkup. Baik Dewan Pendidikan maupun Komite Sekolah disebut sebagai 

Badan mandiri yang mewadai peran serta masyarakat dalam bidang 

pendidikan. Nama Dewan Pendidikan Komite Sekolah merupakan nama 

generik. Artinya, daerah Kabupatan/Kota dan sekolah dapat memberikan 

nama sesuai dengan aspirasi masyarakat.
22

 

Partisipasi yang berlaku pada masyarakat, masih belum diartikan 

secara universal, para pelaku pembangun mengartikan partisipasi sebagai 

dukungan terhadap rencana atau proyek pembangunan yang direncanakan 

dan ditentukan oleh pemerintah. Ukuran partisipasi masyarakat diukur oleh 

berupa sumbangan yang diberikan masyarakat untuk ikut menanggung 

biaya pembangunan, baik berupa material maupun tenaga yang diberikan 

kepada pemerintah. Partisipasi yang berlaku secara universal adalah 

kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, 

melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang 

telah dicapai. 

                                                           
 22 Suparlan,  Membangun Sekolah  Efektif,  (Yogyakarta: Hikayat Publishing,2008), 

206. 



22 

 

 

 

Sebagai konsekuensi perluasan makna perluasan makna partisipasi 

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan 

pendidikan, dibentuk suatu wadah untuk menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat yang diberi nama Komite Sekolah. Komite Sekolah 

adalah badan yang mewadai peran serta masyarakat dalam rangka 

meningkatkan mutu, pemerataan, dan efesiensi pengelolaan pendidikan baik 

jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah.
23

 

Komite Sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non politis dan 

non profit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para 

stakeholders pendidikan  di tingkat sekolah sebagai representasi dari 

berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas 

peoses dan hasil pendidikan.
24

 

Komite Sekolah merupakan amanat rakyat yang tertuang dalam UU 

RI No. 25 tahun 2000 tentang program pembangunan Nasional 

Kabupatan/Kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggung jawab dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Dengan kata lain, keberhasilan pendidikan 

tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga 

pemerintah propinsi, kabupaten/kota dan pihak Sekolah, orang tua, dan 

masyarakat dan stakeholder pendidikan. Untuk itu, diperlukan kerjasama 

yang sinergis dari pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat atau stakeholder 

                                                           
 23 Mohammad Isksk,Bunga Rampai Telaah Management Pendidikan Di Era 

Ototnomi Daerah,(Ponorogo: Sinar Mulia, 2001),151. 

 24 Nanang Fattah, Konsep Manajement Berbasis Sekolah (MBS) Dan Dewan 

Sekolah,(Bandung: C.V. Pustaka Bani Quraisy, 2003),18. 
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lainya secara sistematik sebagai wujud peran serta dalam melakukan 

pengelolaan pendidikan melalui Komite Sekolah.
25

 

Sedangkan Komite  madrasah  merupakan sebuah wujud peran serta 

masyartkat dalam peningkatan mutu pendidikan madrasah di tingkat satuan 

pendiidkan madrasah. Komitemadrasah mempunyai peran yang semakin 

penting dan signifikan dalam mendukung dan menciptakan tata kelola 

penyelenggaraan penidikan oleh satuan pendidikan yang lebih demokratis, 

transparan, dan akuntabel. Berdasarkan ketentuan pasal 196peraturan 

pmerintaha Nomor 17 Tahun 2010, komite madrasah berfungsi dalam 

meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan 

pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta  

pengawasan pendidikan pada tingakat satuan pendidikan.
26

 

b. Tujuan, Peran, dan Fungsi Komite Sekolah dalam Satuan Pendidikan 

a. Tujuan Komite sekolah 

1) Komite Sekolah dibentuk dengan tujuan untuk mengupayakan 

jalinan antara orang tua dan sekolah, dapat bersama-sama 

mengantisipasi dan mengarahkan serta meningkatkan kepedulian 

terhadap anak-anak di usia sekolah, pendidikan diharapkan akan 

menjadi tanggung jawab bersama mulai keluarga, masyarakat, 

pemerintah. 

                                                           
 25 Ibid., 109. 

26https://www.google.co.id/url?sa=&rct=j&url=http://klasel.kemenag.go.id/files/kals

el/file/file/mapenda/2_juknis_komite_madrasaah.pdf&ved=0ahkewjv4as48HVAhXJO48KH

RFAUEQFggbAA&usg.(diakses tanggal 4 Agustus 2017) 

https://www.google.co.id/url?sa=&rct=j&url=http://klasel.kemenag.go.id/files/kalsel/file/file/mapenda/2_juknis_komite_madrasaah.pdf&ved=0ahkewjv4as48HVAhXJO48KHRFAUEQFggbAA&usg.(diakses
https://www.google.co.id/url?sa=&rct=j&url=http://klasel.kemenag.go.id/files/kalsel/file/file/mapenda/2_juknis_komite_madrasaah.pdf&ved=0ahkewjv4as48HVAhXJO48KHRFAUEQFggbAA&usg.(diakses
https://www.google.co.id/url?sa=&rct=j&url=http://klasel.kemenag.go.id/files/kalsel/file/file/mapenda/2_juknis_komite_madrasaah.pdf&ved=0ahkewjv4as48HVAhXJO48KHRFAUEQFggbAA&usg.(diakses
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2) Secara riil, komite, sekolah adalah bertujuan untuk membantu 

murid-murid yang tidak mampu agar tetep bersekolah dengan 

meningkatkan bantuan dari masyarakat, pengusaha, subsidi silang, 

dan sumber-sumber lain yang ada di masyarakat. Intinya, adanya 

Komite Sekolah bertujuan tidak membebani masyarakat dengan 

pungutan-pungutan yang selama ini sangat memberatkan dan 

mematikan semangat dan keinginan anak-anak untuk bersekolah.
27

 

3) Menurut Depdiknas tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah: (a) 

Mewadai dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam 

melahirkan kebijakan dan program pendidikan. (b) Meningkatkan 

tanggung jawab dan peserta aktif dari seluruh lapisan masyarakat 

dalam penylenggaraan pendidikan. (c) Menciptakan suasana dan 

kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam pnyelenggaraan 

dan pelayanan pendidikan yang bermutu di daerah kabupaten/kota 

dan satuan pendidikan.
28

 

4) Ada tiga butir tujuan yang secara ekplisit disebutkan: sebagai tujuan 

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Pertama, adalah badan 

yang mewadi dan yang menyalurkan aspirasi dan prakarsa 

masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan. 

Kedua, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta seluruh 

lapisan masyarakat dalam penylenggaraan pendidikan. Ketiga, 

menciptakan suasana dan kondisi daerah dan sekolah yang 

                                                           
 27 Mukibat, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), (Ponorogo: STAIN Ponorogo 

PRESS,2012), 33. 
28 Ibid., 38. 
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transparan, akuntabel, dan demokratis dalam pnylenggaraan dan 

pelayanan pendidikan yang bermutu.
29

 

Dibentuknya Komite Sekolah dimaksudkan agar adanya suatu 

organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas, 

serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite Sekolah yang 

dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, 

demografis, ekologis, nilai moeral serta kepercayaan yang dibangun sesuai 

dengan potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Komite Sekolah 

dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofi masyarakat 

secara kolektif. Artinya, sekolah mengembangkan konsep berorientasi 

kepada pengguna, berbagai komponen dan kemitraan yang difokuskan pada 

peningkatan mutu pelayanan pendidikan di daerahnya masing-masing.
30

 

b. Peran Komite Sekolah 

Peran yang harus dijalankan oleh Komite Sekolah sebagaimana hasil 

di turunkan dari UU Pemerintah daerah No. 22 tahun 1999, Menyebutkan 

bahwa ada kewenangan yang luas bagi Kepala Daerah dan masyarakat agar 

leluasa dalam mengatur dan melaksanakan kewenangan di daerahnya atas 

prakarsa sendiri sesuai kepentingan masyarakat dan potensi daerah. 

Adapun peran yang dijalankan Komite Sekolah sama halnya dengan 

peran Dewan Sekolah yaitu pemberi pertimbangan dalam penentuan dan 

pelaksanaan kebijakan pendidikan. Badan tersebut juga berperan sebagai 

                                                           
29 Suparlan,  Membangun Sekolah  Efektif,(Yogyakarta:Hikayat 

Publishing,2008),207-208. 

 30 Undang-Undang Rpublik Indonesia Nomor 20 tahun 2003,Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dan Keputusan Mentri Pendidikan dan Komite Sekolah.(Biro Mental 

Spiritual Pemerintah Propinsi Jawa Timur, 2003),71. 
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pendukug baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam 

penyelenggaraan pwndidikan. Di samping, komite Sekolah berperan sebagai 

pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan 

dan keluaran pendidikan, serta sebagai mediator antara pihak  sekolah dan 

masyarakat.
31

 

Berdasarkan Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 

044/U/200, tanggal 2 April 2002, ada peran Komite sekolah, di antaranya 

adalah sebagai berikut: 

1) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di 

satuan pendidikan  

2) Mediator antar pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di 

satuan pendidikan. 

3) Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan 

pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. 

4) Pendukung (suporting agency), baik yang berwujud financial, 

pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan 

pendidikan.
32

 

c. Fungsi Komite sekolah 

Fungsi Dewan Pendidikan dan komite Sekolah adalah: 1)  mendorong 

tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pendidikan yang bermutu, 2)  melakukan kerja sama dengan masyarakat dan 

                                                           
31 Mukibat, Manajemen...,, 39. 

 32 Hadiyanto, Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di 

Indonesia,(jakarta: Rineka Cipta, 2004),87. 
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pihak-pihak yang terkait, 3) menampung dan menganalisis aspirasi, ide, 

tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan dari masyarakat, 4) 

memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah 

daeran dan sekolah tentang berbagai kebijakan pendidikan, 5)  mendorong 

orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang pendidikan 

guna mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan, dan 6)  melakukan 

evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan 

dan keluaran pendidikan.
33

 

1) fungsi Komite Sekolah menurut Depdiknas, untuk menjalankan 

perannya itu Komite Sekolah memiliki fungsi sebagaki berikut:  

(1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat 

terhadap penylenggaraan pendidikan yang bermutu. 

(2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat baik perorangan, 

organisasi, dunia usaha atau dunia industri (DUDI) dan 

pemerintah berkenaan dengan pnyelenggaraan pendidikan yang 

bermutu. 

(3) Menampuna dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagi 

kebutuhan pendidikan yang diajukan olehmasyarakat. 

(4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada 

satuan pendidikan mengenai: a) Kebijakan dan program 

pendidikan, b) Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah 

, c)  Kriteria fasilitas pendidikan, d) kriteria tenaga pendidikan, e)  

                                                           
33 Suparlan,  Membangun Sekolah  Efektif,(Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), 

207-208. 
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kroteria fasilitas pendidikan, f)  kriteria fasilitas pendidikan dan, 

g)  hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. 

(5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam 

pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan 

pendidikan. 

(6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan 

penyelenggaraan pendidikan di stuan pendidikan. 

(7) Melakukan evaluasi dan pengawasa terhadap kebijakan, program, 

penylenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. 

2) Fungsi komite madrasah menurut keputusan direktur jendral 

pendidikan islam Nomor 2913 Tahun 2015 sebagai berikut: 

(1) Pemberian pertimbangan arahan, dan dukungan tenaga dan 

sarana dan prasarana pendidikan madrasah pada tingkat satuan 

pendidikan madrasah. 

(2) Pengelolaan pendanaan masyarakat dalam rangka pembiyayaan 

progam peningkatan mutu madrasah. 

(3) Pengawasan pendidikan madrasah pada tingkat satuan 

pendidikan madrasah. 

(4) Tindak lanjut terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi  

masyarakat terhadap madrasah.
34

 

                                                           
34https://www.google.co.id/url?sa=&rct=j&url=http://klasel.kemenag.go.id/files/kals

el/file/file/mapenda/2_juknis_komite_madrasaah.pdf&ved=0ahkewjv4as48HVAhXJO48KH

RFAUEQFggbAA&usg.(diakses tanggal 4 Agustus 2017) 

https://www.google.co.id/url?sa=&rct=j&url=http://klasel.kemenag.go.id/files/kalsel/file/file/mapenda/2_juknis_komite_madrasaah.pdf&ved=0ahkewjv4as48HVAhXJO48KHRFAUEQFggbAA&usg.(diakses
https://www.google.co.id/url?sa=&rct=j&url=http://klasel.kemenag.go.id/files/kalsel/file/file/mapenda/2_juknis_komite_madrasaah.pdf&ved=0ahkewjv4as48HVAhXJO48KHRFAUEQFggbAA&usg.(diakses
https://www.google.co.id/url?sa=&rct=j&url=http://klasel.kemenag.go.id/files/kalsel/file/file/mapenda/2_juknis_komite_madrasaah.pdf&ved=0ahkewjv4as48HVAhXJO48KHRFAUEQFggbAA&usg.(diakses


29 

 

 

 

Secara implisit dipahami bahwa Komite Sekolah sebagai lembaga 

independen yang bertanggung jawab atas program pendidikan di sekolah 

sebagai representasi partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Ini bukan 

berarti partisipasi masyarakat dalam pendidikan harus melalui komite 

Sekolah, akan tetepi bisa secara langsung kepada sekolah. Komite 

Sekolah bertugas menumbuhkan komitmen dan perhatian masyarakat 

terhadap pendidikan.
35

 

Pengembangan paradigma MBS, bukanlah kelanjutan apalagi 

"kesamaan" baru, dari Badan Pembantu Pelaksanaan pendidikan (BP 3). 

Keliru jika komite sekolah adalah alat unntuk "penarikan iuran, karena 

"penarikan iuran" yang dilakukan oleh BP3 terbukti tidak berhasil 

memobilisasi partisipasi dan tanggung jawab masyarakat. Tetapi yang 

harus dipahami adalah fungsi komite sebagai jembatan antara sekolah 

dan masyarakat. Sekolah yang hanya terbatas personilnya, akan sangat 

dibantu jika dibuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk ikut 

memikirkan pendidikan dari masyarakat luas harus diakhiri, dan dengan 

MBS, dibuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut 

serta memikirkan pendidikan di sekolah. Dengan konsep MBS, 

masyarakat akan merasa memiliki dan mereka akan merasa tanggung 

jawab untuk keberhasilan pendidikan di dalamnya. Jika ini dapat 

diwijudkan, jangankan "iuran bahkan apapun yang mereka miliki (uang, 

barang, tenaga pikiran bahkan kesempatan) akan mereka abdikan untuk 

                                                           
35 Mukibat, Manajemen..., 40-41. 
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kepentingan pendidikan anak-anak bangsa yang berlangsung di sekolah-

sekolah.
36

 

 

c. Keanggotaan dan Kepengurusan Komite Sekolah 

a. Kesnggotaan Komite Sekolah 

Sebagai representasi dari masyarakat, Komite Sekolah 

anggotanya berasal dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. 

Anggota Komite Sekolah terdiri atas: 1) Unsur masyarakat (orang 

tua/wali murid, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia 

usaha/industri, wakil alumni, wakil peserta didik), 2) Unsur dewan  guru, 

yayasan/lembaga pnylenggara pendidikan Badan Pertimbangan Desa 

(BPD) maksimal 3 orang. 

Anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya berjumlah 9 

orang dan jumlahnya gasal, yang terdiri dari: ketua (bukan dari satuan 

pendidikan), sekertaris dan bendahara semua dipilih dari dan oleh 

anggota. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan 

Komite Sekolah ditetapkan di dalam AD-ART.
 37

 

  

                                                           
 36 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 50. 

 37 Mukibat, Manajemen...,, 33 
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b. Kepengurusan Komite Sekolah 

Pengurus Komite Sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang 

sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekertaris, bendahara dan 

bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Pengurus dipilih dari 

dan oleh anggota serta demokratis. Khusus jabatan Ketua Komite bukan 

berasal  dari  kepala satuan pendidikan. Jika diperlukan dapat diangkat 

petugas khusus yang  menangani urusan administrasi sekolah dan bukan 

pegawai sekolah, berdasarkan kesepakatan rapat Komite Sekolah. 

Komite Sekolah adalah personal yang ditetapkan berdasarkan 

kriteria sebagai berikut: 

1. Dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam 

musyawarah Komite Sekolah. 

2. Masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota Komite Sekolah. 

3. Jika diperlukan, pengurus Komite Sekolah dapat menunjuk atau 

dibantu tim ahli atau konsultan sesuai dengan bidang keahlianya.
38

 

 Mekanisme kerja pengurus Komite Sekolah dapat didefinisikan 

sebagai berikut: 

1. Pengurus Komite Sekolah terpilih bertanggung jawab kepada 

musyawaroh anggota sebagai forum tertinggi sesuai dengan AD 

dan ART. 

                                                           
 38 Nanang Fattah, Konsep Menejemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah, 

(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2003), 123-124. 
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2. Pengurus Komite Sekolah menyusun program kerja yaang 

disetujui melalui musyawarah anggota yang berfokus pada 

peningkatan mutu pelayanan pendidikan peserta didik. 

3. Apabila pengurus Komite Sekolah terpilih dinilai tidak produktif 

dalam masa jabatan, maka musyawarah anggota dapat 

memberhentikan dan mengganti dengan kepengurusan yang baru. 

4. Pembiayaan Komite Sekolah diambil dari anggaran Komite 

Sekolah yang ditetapkan melalui musyawarah. 

B. KESULITAN BELAJAR 

a. Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatau kata yang sudah akrab dengan semua 

lapisan masyarakat. Bagi para pelajar atau mahasiswa kata “belajar” 

merupakan kata yang tidak asing. Bahkan sudah merupakan bagian 

yang terpisahkan dari semua kegiatan dalam menuntut ilmu dilembaga 

pendidikan formal. Kegiatan belajar meraka lakukan setiap waktu 

sesuai dengan keinginan. Entah malam hari, siang hari, sore hari, atau 

pagi hari.
39

 

Dalam rumusan yang lain belajar adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu 

itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan.
40

 

                                                           
39  Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 12. 
40 Ibid, 13. 
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Secara umum dapat disimpulkan  bahwa belajar adalah 

serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatau perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi 

dengan lingkungan yang menyangkut kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

Setiap anak didik datang ke sekolah  tidak lain kecuali untuk 

belajar di kelas agar menjadi orang yang berilmu pengetahuan di 

kemudian hari. Sebagian besar waktu yang tersedia harus digunakan 

oleh anak didik untuk belajar, tidak mesti di sekolah, di rumahpun 

harus ada waktu yang disediakan untuk kepentingan belajar. Tiada 

hari tanpa belajar adalah ungkapan yang tepat bagi anak didik.  

b. Pengertian kesulitan Belajar 

Seorang siswa dapat dipandang atau dapat diduga mengalami 

kesulitan belajar kalau yang bersangkutan menunjukkan kegagalan 

tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan belajarnya. Kegagalan belajar 

didenifisikan oleh Burton sebagai berikut: a). Siswa dikatakan gagal 

apabila dalam batas waktu tertentu yang bersangkutan tidak mencapai 

ukuran tingkat keberhasilan atau tingkat penguasaan minimal dalam 

pelajaran tertentu. b). Siswa dikatakan gagal apabila yang 

bersangkutan tidak dapat mengerjakan atau mencapai prestasi yang 

semestinya. c). Siswa dikatakan gagal kalau yang bersangkutan tidak 

dapat mewujudkan tugas-tugas perkembangan termasuk penyesuaian 

social sesuai dengan pola organismiknya. d). Siswa dikatakan gagal 
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kalau yang bersangkutan tidak berhasil mencapai tingkat penguasaan 

yang diperlukan sebagai prasyarat bagi kelanjutan pada tingkat 

pelajaran berikutnya.  

Dari keempat definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang 

siswa diduga mengalami kesulitan belajar kalau yang bersangkutan 

tidak berhasil mencapai taraf kualifikasi hasi belajar tertentu 

berdasarkan ukuran kriteria keberhasilan seperti yang dinyatakan 

dalam TIK atau ukuran tingkat kapasitas atau kemampuan dalam 

program pelajaran atau tingkat perkembangannya.
41

 

c. Ciri-ciri Kesulitan Belajar 

Peserta didik yang memiliki kesulitan belajar dapat diketahui 

dari kriteria atau indikator-indikator terjadinya kesulitan belajar pada 

siswa. Berikut penjelasannya: 

1) Grade Level, yaitu apabila siswa tidak naik kelas sampai dua kali 

berturut-turut pada satu kelas yang sama. Misalnya, siswa kelas 

IV tidak naik kelas V sampai dua kali berturut-turut. 

2) Age Level, yaitu terjadi apabila umur siswa tidak sesuai dengan 

tingkat kelas pada umumnya. Misalnya, anak umur 12 tahun baru 

kelas 2 SD. 

3) Intelligence Level, yaitu terjadi pada siswa yang under achiver, 

artinya secara potensi siswa yang bersangkutan baik, namun 

                                                           
41 Abin Syamsuddin Makmun, Psikologi Kependidikan Perangkat Sistem Pengajaran 

Modal, (Bandung: PT remaja rosdakarya,2007), 307-308.  
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dalam kenyataannya hasil belajarnya selalu berada di bawah 

potensi yang seharusnya dapat dicapai. 

4) General Level, yaitu terjadi pada siswa yang secara umum dapat 

menguasai hampir seluruh mata pelajaran dengan nilai yang baik, 

namun terdapat kelemahan pada salah satu atau lebih mata 

pelajaran dengan nilai yang sangat rendah jauh di bawah batas 

lulus. Maka, pada mata pelajaran tersebutlah siswa dianggap 

mengalami kesulitan belajar.
42

 

Untuk cirri-ciri serta karakteristik siswa yang mengalami 

kesulitan belajar akan menunjukkan gejala-gejala, sebagai berikut: 

1) Menunjukkan prestasi belajar yang rendah atau berada di 

bawah rata-rata yang dicapai oleh siswa lain dalam satu kelas. 

2) Hasil belajar atau prestasi belajar yang diperoleh tidak 

seimbang dengan usaha yang dilakukan, artinya meski-pun 

usahanya sudah keras, namun nilainya selalu rendah. 

3) Siswa lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar, arti-nya ia 

selalu tertinggal dalam mengerjakan soal-soal, dalam 

mengerjakan tugas-tugas dan sebagainya. 

4) Siswa menunjukkan sikap yang tidak atau kurang wajar selama 

proses pembelajaran, misalnya membolos, sering tidak masuk 

pada mata pelajaran tertentu, dan sebagai-nya. 

                                                           
42 Muhammad Irham dan Novan Ardy, Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi 

dalam Proses Pembelajaran,262. 
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5) Menunjukkan perilaku menyimpang. Misalnya, suka 

membolos, tidak mengerjakan tugas, tidak mau bekerja sama 

dengan temannya, terisolasi, dan sebagainya. 

6) Emosional, misalnya mudah tersinggung, mudah marah, 

pemurung, rendah diri, dan sebagainya.
43

   

d. Faktor-faktor Penyebab Kesulitan Belajar 

Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar terbagi 

menjadi dua bagian yaitu: 

1) Faktor internal (faktor dalam diri siswa itu sendiri) yang meliputi 

faktor fisiologis dan psikologis seperti kondisi siswa yang sedang 

sakit, kurang sehat, adanya kelemahan atau cacat tubuh, tingkat 

inteligensi pada umumnya rendah, minat belajar yang kurang, 

motivasi yang rendah, kondisi kesehatan mental kurang baik, 

serta tipe khusus siswa dalam belajar. 

2) Faktor eksternal (faktor dari luar siswa itu sendiri) yang menjadi 

faktor penyebab kesulitan belajar pada siswa terdiri dari faktor-

faktor yang bersifat sosial dan non-sosial, seperti faktor keluarga, 

sekolah, tempat bermain, lingkungan masyarakat, peralatan 

belajar atau media belajar yang kurang baik atau bahkan kurang 

lengkap, kondisi ruang belajar atau gedung yang kurang layak, 

kurikulum yang sangat sulit dijabarkan oleh guru dan dikuasai 

                                                           
43 Ibid, 263. 
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oleh siswa, waktu pelaksanaan proses pembelajaran yang kurang 

disiplin, dan sebagainya.
44

   

e. Upaya Mengatasi Kesulitan Belajar 

Secara garis besar, langkah-langkah yang perlu ditempuh 

dalam rangka usaha mengatasi kesulitan belajar anak didik, dapat 

dilakukan melalui enam tahap, yaitu pengumpulan data, 

pengolahan data, diagnosis, treatmen, dan evaluasi. Untuk jelasnya 

seperti uraian berikut: 

1) Pengumpulan Data 

Usaha yang dapat dilakukan dalam usaha pengumpulan 

data bisa melalui kegiatan seperti kunjungan rumah, case study, 

case history, daftar pribadi, meneliti pekerjaan anak, meneliti 

tugas kelompok, dan melaksanakan tes, baik tes IQ maupun tes 

prestasi. 

2) Pengolahan Data 

Untuk langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam rangka 

pengolahan data adalah mengidentifikasi kasus, 

membandingkan antar kasus, membandingkan dengan hasil tes, 

dan menarik kesimpulan. 

3) Diagnosis 

Diagnosis adalah keputusan (penentuan) mengenai hasil 

dari pengolahan data. Diagnosis dapat perupa keputusan jenis 

                                                           
44 Muhammad Irham dan Novan Ardy, Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi 

dalam Proses Pembelajaran, 265. 
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kesulitan belajar anak didik, faktor-faktor yang ikut menjadi 

sumber penyebab kesulitan belajar anak didik, dan faktor utama 

yang menjadi sumber penyebab kesulitan belajar anak didik.  

4) Prognosis 

Keputusan yang diambil berdasarkan hasil diagnosis 

menjadi pijakan dalam kegiatan prognosis. Dalam prognosis 

dilakukan kegiatan penyusunan program dan penetapan 

ramalan mengenai bantuan yang harus diberi-kan kepada anak 

untuk membantunya keluar dari kesulitan belajar. 

5) Treatmen 

Treatmen adalah perlakuan. Perlakuan di sini dimaksud 

adalah pemberian bantuan kepada anak didik yang mengalami 

kesulitan belajar sesuai dengan program yang telah disusun 

pada tahap prognosis. Misalnya, bimbingan belajar individu 

maupun kelompok, melalui remedial teaching, melalui 

bimbingan orang tua, dan sebagainya.  

6) Evaluasi 

Evaluasi di sini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

treatment yang telah diberikan berhasil dengan baik. Artinya 

ada kemajuan, yaitu anak dapat dibantu keluar dari lingkaran 

masalah kesulitan belajar, atau gagal sama sekali.
45

  

 

                                                           
45 Saiful Bahri,Psikologi Belajar (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 250-254.  
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C. TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

1. Penelitian Ariyatul Kusna(2014, IAIN Tulungagung) yang berjudul 

“Upaya Komite Sekolah Dalam Meningkatkan  Mutu Pendidikan  

Agama Islam Di Madrasah  Aliyah  Negeri  Kanigoro Blitar” 

memberikan kesimpulan bahwa: 

a. Upaya komite sekolah dalam meningkatkan  mutu pendidikan  

agama islam yang dilakukan adalah pembiasaan sholat berjamaah 

dilanjutkan dengan tadarus (mebaca al-qur`an) secara bersama-

sama. Hal ini di lakukan 30 menit sebelum mulai pembelajran 

dengan begitu siswa aktif dalam membaca al-qur`an, yang 

terakhir melakukan sholat dhuhur dengan berjamaah.  

b. Untuk jadwal pembiasaan seperti sholat dhuha, tadarus, sholat 

duhur itu dilakukan secara bergantian karena ruang yang 

digunakan tidak mencukupi jika dilakukan bersma-sama. 

c. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif deskriptif, dan jenis penelitiannya adalah 

studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis datanya 

menggunakan Milles dan Huberman Pola yang meliputi tahap 

reduksi data, sajian data (display data), dan verifikasi dan 

kesimpulan data.
46

 

                                                           
46Ariyatul Kusna, skripsi,(online),  http://repo.iain-tulungagung.ac.id/3351/,( diakses 

tanggal 21 februari 2017) 
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2. Penelitian Junaedi(2011, UIN Syarif Hidayatullah jakarta), yang 

berjudul ”Kontribusi Peran Komite Sekolah   Terhadap Mutu Layanan 

Pendidikan Di Smkn 1 Depok” memberikan kesimpulan bahwa: 

a. Peran komite sekolah di SMKN 1 Depok belum diartikan secara 

menyeluruh oleh stakeholder pendidikan terutama oleh anggota 

komite sekolah itu sendiri, sehingga mutu layanan pendidikan di 

sekolah itu belum dirasakan oleh pengguna pendidikan. Dengan 

demikian perlunya perbaikan yang menyeluruh pada komponen-

komponen yang dapat meningaktkan mutu layanan pendidikan 

khususnya perbaikan pada peran komite sekolah dimana masih 

banyak kekurangan yang sangat menonjol dan perlunya perbaikan 

secara berkelanjutan supaya peningkatan mutu layanan 

pendidikan dapat dirasakan oleh stakeholder pendidikan.
47

 

b. Penelitian Riza wijaksono,(2009, (Universitas Negeri Malang) 

yang berjudul”Peran Komite Sekolah Dalam Meningk atkan 

Mutu Pembelajaran  (Studi Kasus Di SMPN 9 Malang)” 

memberikan kesimpulan bahwa: disarankan bagi kepala sekolah 

untuk lebih aktif dalam meningkatkan tugas sebagai pemimpin 

sekolah dan meningkatkan perannya dalam memberi motivasi 

kepada komite sekolah. Bagi guru agar memanfaatkan potensi di 

luar sekolah sebagai bahan informasi untuk mengambil keputusan 

dan membuat progam perencanaan. Bagi urusan administrasi 

                                                           
47Junaedi, "Kontribusi Peran Komite sekolah Terhadap Mutu Layanan Pendidikan 

di SMKN 1 Depok ,"( Skripsi,UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011) 
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pendidikan diharapkan  menambah kajian-kajian teori tentang 

komite sekolah. 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif 

dengan rencana studi kasus. Lokasi penelitian adalah SMPN 9 

Malang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara 

mendalam, studi dokumentasi, dan observasi partisipasi dengan 

tingkat kontinum pasif. Pengambilan data dilakukan dengan alat 

bantu berupa catatan lapangan dan alat dokumentasi. Sampel 

dalam penelitian ini ditentukan secara snowball sampling.
48

 

Dari penelitian diatas yang membedakan dengan penelitian 

ini adalah upaya komite yang berperan dalam meningkatkan mutu 

pendidikan melalui berbagai cara diantaranya melakukan 

perbaikan pada peran komite dan melakukan kegiatan ibadah di 

sekolah secara berjamaah. Persamaan dari penelitian ini adalah 

sam-sama membahas tentang peran komite yang berupaya 

meningkatkan mutu pendiikan sekolah, jadi bukan hanya anggota 

guru saja yang meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah 

tetapi disini guru dan komite bekerja sama dalam memajukan 

kualitas pendidikan sekolah. 

 

 

  

                                                           
48 Riza wicaksono, (skripsi,Universitas  negeri malang, 2009) 
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BAB III 

 DESKRIPSI DATA  

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya MI Muhammadiyah Kasihan IV Tegalombo Pacitan 

MI Muhammadiyah Kasihan IV merupakan salah satu lembaga 

pendidikan dasar yang didirikan oleh seorang guru perempuan yang 

kesehariannya mengajar di salah satu sekolah negeri. Setiap hari beliau ini jalan 

kaki dari rumah menuju sekolah tempat beliau mengabdikan dirinya. Suatu 

ketika beliau beristirahat di tepi jalan dan tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi 

bahwa tempat ini kelak akan menjadi tempat yang ramai dan ada yang 

memberikan pesan bahwa di sini harus didirikan sebuah madrasah. Karena di 

sini memang membutuhkan sebuah lembaga pendidikan, maka beliau ini 

akhirnya mendirikan sebuah madrasah dengan tempat seadanya. Mulai dari 

gedung yang berupa rumah dari bambu dan peralatan seadanya, juga meja kursi 

yang dibantu oleh warga masyarakat. Akhirnya, madrasah ini berdiri dan kini 

sudah memiliki gedung sendiri.49
 

Pada tahun 1980 inilah mulai dibukanya madrasah swasta yang bernama 

MI Muhammadiyah Kasihan IV dan Ibu Sujati tokoh pendiri dan yang 

memperjuangkan adanya Madrasah Ibtidaiyah dan diberikan tugas sebagai 

kepala madrasah pertama kali, yaitu menjabat antara tahun 1980 sampai tahun 

2002. Kemudian pada perkembangannya diteruskan oleh Bapak Suparwan, S.Ag. 

(2002 – 2008), Bapak Suyatni, S.Pd.I (2008 – sampai sekarang). 

2. Letak Geografis MI Muhammadiyah Kasihan IV Tegalombo Pacitan 

Yang dimaksud letak geografis di sini adalah tempat atau daerah di mana 

MI Muhammadiyah Kasihan IV Tegalombo Pacitan berada. Adapun batas-batas 

dari sekolah adalah: 50
 

Sebelah Utara : Dibatasi oleh perkebunan dan batas desa Kasihan – 

Tegalombo. 

Sebelah Barat : Dibatasi oleh perkebunan dan TK. 

Sebelah Selatan : Dibatasi jalan ke pemukiman warga. 

Sebelah timur  : Dibatasi oleh jalan utama Tegalombo – Tulakan dan 

perkebunan. 

Adapun MI Muhammadiyah Kasihan IV Tegalombo Pacitan tepatnya 

berada di jalan Raya Tegalombo – Tulakan RT 08 RW 12 Dusun Klitik, Desa 

Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan. Dengan menempati area 

tanah seluas 1.200 m² 

 

                                                           
49 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor: 01/D/11-VI/2017 dalam lampiran laporan 

hasil penelitian ini. 
50 Lihat Transkip Observasi Nomor: 02/D/11-VI/2017 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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3. Visi Dan Misi MI Muhammadiyah Kasihan IV Tegalombo Pacitan 
51

 

a. Visi 

Imtaq, prestasi, terampil, dan mandiri.  

b. Misi 

1) Menanamkan keyakinan akidah melalui pendidikan dan pengalaman 

ajaran agama. 

2) Mengoptimalkan proses pembelajaran atau bimbingan dalam kegiatan 

intrakurikuler sesuai dengan perkembangan IPTEK. 

3) Mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler. 

4) Mengembangkan penguasaan di bidang IPTEK, bahasa, olah raga, dan 

seni budaya sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa. 

5) Mengembangkan life skill sesuai tuntutan perkembangan zaman. 

4. Struktur Organisasi MI Muhammadiyah Kasihan IV Tegalombo Pacitan 

Struktur organisasi merupakan suatu bagan tatanan pada lembaga atau 

badan perkumpulan tertentu dalam menjalankan roda organisasi. Struktur 

organisasi ini dibuat, dengan harapan tugas yang telah dibebankan sesuai 

dengan jabatan dan tanggung jawabnya masing-masing dapat dilaksanakan 

dengan baik, karena adanya koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaannya. Di 

MI Muhammadiyah Kasihan IV ini ada dua organisasi terstruktur yang berjalan di 

bidang masing-masing. Organisasi tersebut adalah organisasi komite sekolah dan 

oraganisasi sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran.
52

 

5. Keadaan Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Murid 

a. Tenaga Pendidik 

Keadaan guru MI Muhammadiyah Kasihan IV Tegalombo Pacitan 

berdasarkan kualifikasi tugas mengajar sesuai dengan latar belakang 
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pendidikannya. Jumlah guru di MI Muhammadiyah Kasihan IV adalah 6 guru 

kelas (yang terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan), 1 guru laki-laki mengajar 

Penjaskesorkes. Jadi, jumlah semuanya ada 8 orang guru. Untuk lebih 

jelasnya lihat dalam lampiran.53
 

b. Tenaga Kependidikan 

Dari hasil dokumentasi yang peneliti peroleh, jumlah tenaga 

kependidikan ada 8 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Madrasah, 7 orang 

guru. Dari sekian jumlah guru tersebut terdiri dari 1 orang PNS dan 7 orang 

GTY. Untuk lebih jelasnya lihat dalam lampiran. 

c. Peserta didik 

Jumlah siswa MI Muhammadiyah Kasihan IV secara keseluruhan ada 

50. Mereka  terdiri dari kelas I berjumlah 12 siswa, kelas II berjumlah 10 siwa, 

kelas III  berjumlah 6 siswa, kelas IV berjumlah 6 siswa, kelas V berjumlah 9 

siswa dan kelas VI berjumlah 7 siswa. Dari jumlah tersebut semua siswanya 

berasal dari daerah desa setempat dan semua siswanya pemeluk agama 

Islam secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya lihat dalam lampiran.54 

B. Deskripsi Data Kusus 

1. Bagaimana upaya komite madrasah sebagai mediator dalam mengatasi 

kesulitan belajar membaca Al-Qur`an di MI Muhammadiyah Kasihan IV 

Tegalombo Pacitan  

Komite madrasah merupakan perkumpulan wali murid, beberapa 

tokoh masyarakat, alumni, tokoh lingkungan, pengusaha dan orang yang 

peduli terhadap pendidikann yang berfungsi untuk  membantu kelancaran 

proses pendidikan dan mengarah supaya madrsah lebih maju. Seperti yang 

diungkapkan oleh kepala madrasah bapak SY: 

 ”ya g te asuk a ggota ko ite di i uha diyah 4 kasihan 

ini yaa termasuk dewan guru, orang tua atau wali  murid, tokoh 

lingkungan seperti bapak Jari Arifin dan para alumni yang 

alhamdullilah peduli dengan madrasah ya”.55 

 

Seperti yang telah diungkapkan oleh kepala madrasah bahwasanya 

anggota komite itu terdiri dari dewan guru, wali murid, tokoh masyarakat 

sekitar yang sekiranya membawa kemajuan untuk MI Muhamadiyah 4 

Kasihan. 
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Bukan hanya dewan guru saja yang bertugas untuk memajukan 

madrsah tetapi seluruh anggota komite berperan dalam kemajuan 

madrasah, seperti yang di ungkapkan kepala Madrasah SY: 

”se ua ya g e ada disekolah i i e pu yai pe a  pe ti g 
salah satunya memajukan madrasah ini, termasuk komite 

sekolah, dewan guru, siswa, orang tua siswa, serta tokoh 

masyrakat sekitar yang mempunyai pengaruh atau istilahnya 

mempunyai daya tarik. Sehingga bukan hanya satu pihak saja 

yang berperan dalam memajukan madrsah tapi semuanya. 

Khususnya komite sekolah mempunyai tugas sebagai pemberi 

pertimbangan, pe duku g, pe go t ol, ediato ”.56 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh A S 

” e ajuka  ad asah adalah tugas semua yang terlibat dalam 

lingkup sekolah, entah itu berada di dalam maupun di luar 

sekolah. Yang didalam contohnya dewan guru, siswa dan 

pengurus lainya. Sedangkan yang diluar seperti wali murid, 

komite, tokoh masyarakat, pengusaha. Komite madrsah 

mempunyai beberapa peran yaitu sebagai pemberi 

pertimbangan artinya ketika madrasah mempunyai rencana 

kegiatan atau progam itu harus dirapatkan dulu dengan anggota 

komite. Komite sebagai pendukung uyaitu mendukung semua 

kegiatan yang sekirany amembawa dampak positif terhadap 

madrsaah, komite sebagai pengontorol yaitu mengontrol setiap 

agenda, srana dan prasarana yang mungkin perlu dibenahi. 

Komite sebagai mediator yaitu sebagai jembatan antara dewan 

guru dengan wali murid seperti penarikan iuran untuk 

membangun madrasah”.57 

 

Seperti yang telah diungkapkan AS dan kepala madrasah bahwa 

tugas komite madrasah yaitu sebaga berikut: a. Sebagai mediator yaitu 

komite sebagai jembatan penyampaian aspirasi antara orang tua atau 

wali murid dengan pihak sekolah, b. Sebagai pertimbangan yaitu ketika 

madrsah mempunyai suatu progam atau kegiatan yang berkaitan 

dengan madrsah komite disini pertugas memberikan pertimbangan 

apakah progam atau rencana tersebut dapat dijalankan atau tidak, c. 

Komite sebagai pendukung yaitu mendukung keegiatan atau progam-

progam yang membawa  dampak positif untuk madrsah, d. Komite 

sebagai pengontrol dalam hal penggunaan dan penarikan dana serta 

mengontrol pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.  

Progam-progam atau rencana kegiatan di madrasah dibuat 

sesuai dengan kebutuhan lingkungan sekitar atau sesuai dengan 

tuntutan zaman. MI Muhamadiyah 4 Kasihan mempunyai beberapa 
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progam-progam, salah satunya adalah kegiatan belajar membaca Al-

Qur`an. Kegiatan ini dilakukan setelah pulang sekolah. Seperti yang 

diungkapan oleh ketua komite JA: 

”disi i itu se e a ya e pu yai p oga -progam yang bagus 

seperti pembiasaan sholat dhuha berjamaah disekolah, 

membaca al-qur`an, les atau pelajaran tambahan, seperti itu. 

Tetapi kegiatan disini belum berjalan lancar karena ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi. Untuk progam yang 

sudah berjalan yaitu kegiatan membaca Al-Qur`an waktu 

sehabis pulang sekolah. Kegiatan ini awal mulanya ragu untuk 

dilaksanakan, tetapi atas permintaan orang tua yang 

menginginkan anak bisa  mebaca Al-Qur`an maka seluruh 

anggota komite pada saat itu musyawarah terkait hal ini. Karena 

progam ini juga melibatkan orang tua maka orang tua sangat 

berperan dalam hal ini seperti memberi motivasi agar rajin 

membaca Al-Qur`an. Setelah semuanya berjalan, tanpa diduga 

semua siswa mengikuti progam ini dengan baik.”58 

 

Hal serupa juga diungkapakan oleh kepala madrasah Bapak S Y : 

 

”p oga  e a a Al-Qur`an disini sudah berjalan dengan baik, 

akan tetapi ada beberapa kesulitan dalam pelaksanaan progam ini. 

Salah satu nya siswa sulit membaca Al-Qur`an, hal ini disebabkan 

karena kurangnya belajar anak atau minimnya pelajaran yang 

didapat. Maka dari itu dewan guru dan komite kemarin musyawarah 

terkiat hal ini. Musyawarah dilakukan ketika pengambilan rapot 

semester genap kemarin. Didlam musyawarah tersebut kami 

anggota guru dan orang tua wali membahas bagaimna progam ini 

berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun belajar Al-Qur`an jika 

dilaksanakan disekolahan saja akan kurang maksimal. Kemarin ada 

slah satu wali yang snagat setuju dengan progam ini. Hasil dari 

musyawarah kemarin adalah kegaiatan mebaca Al-Qur`an tetap 

dilakukan di mi dan didampingi oleh bebrapa guru dan juga untuk 

memaksimalkan progam ini anak atau siswa ketika dirumah harus 

tetap membaca Al-Qur`an jadi orang tua harus selalu mendampingi 

a ak dala  elaja ”.59 

 

 Seperti hasil wawancara yang peniliti lakukan dengan guru agama 

Bapak TH dengan SY adalah peran komite atau orang tua dalam mengatasi 

kesulitan belajar membaca Al-Qur`an adalah dengan cara pihak sekolah 

atau dewan guru harus bekerja sama dengan oarang tua. Karena jika belajar 

membaca Al-Qur`an dilakukan di madrsah saja akan kurang maksimal. Maka 
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orang tua wali juga sangat berperan dlam hal ini. Orang tua wali bisa 

mendampingi anakanya  belajar membaca Al-Qur`an di rumah.60 

Komite sekolah memiliki beberapa peran aktif dalam sekolahan atau 

madrasah. Salah satunya yaitu komite sekolah sebagai mediator. Berikut 

data hasil wawancara dengan IR: 

”Peran komite madrasah sebagai mediator yaitu komite sekolah 

terutama pengurus komite sebagai mediataor antara pihak sekolah 

dengan wali murid, misalanya madrsah mempunyai progam belajar 

al-qur`an, komite sekolah menyampaikan kepada wali murid yang 

dimediatori oleh komite sekolah. Dalam hal ini komite sekolah 

mengajak wali murid untuk mendukung progam yang ada 

disekolahan dan salah satunya adalah memberi arahan dan 

semangat kepada anak untuk selalu belajar membaca Al-Qu `a ”.61 

  

Seperti yang diungkapkan IR bahwa pengurus komite, dewan guru, 

wali murid bekerja sama untuk mengatasi kesulitan belajar membaca Al-

Qur`an dengan cara dewan guru disekolah mengajari siswa untuk belajar 

membaca Al-Qur`an, komite sekolah dan wali  murid memberi semangat 

kepada putra-putrinya agar tetap belajar. Karena belajar Al-Qur`an adalah 

hal yang sangat penting untuk bekal masa depan.62 

2. Upaya Komite Madrasah sebagai pendukung dalam mengatasi kesulitan 

belajar membaca Al-Qur`an di MI Muhammadiyah kasihan IV Tegalombo 

Pacitan  

Peran komite sekolah sangatlah banyak salah satunya komite 

sekolah sebagai pendukung. Peran komite sekolah sebagai pendukung 

diantaranya memberikan fasilitas, sarana dan prasarana, dll. Seperti yang 

diungkapkan oleh ketua komite madrsah bapak JA: 

”di madrasah sini peran komite sangatlah membantu. Seperti 

dalam hal mengatasi kesulitan belajar Al-Qur`an. Pengurus komite juga 

mendiskusikan tentang hal ini. Karena belajar membaca Al-Qur`an adalah 

hal yanag sangat penting bagi kehidupan. Komite sekolah dan orang tua 

sepakat dengan pengadaan progam belajar membaca Al-Qur`an. Komite 

sampai saat ini hanya bisa membantu seperti tempat, papan tulis, Al-

Qur`an, iqro` dan yang paling penting adalah menyediakan tenaga 

mengajar. Yaa semoga progam ini dapat istiqomah mas. 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh kepala sekolah SY: 
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”alha dulillah mas, pengurus komite disini sangatlah membantu 

sekali. Seperti memberikan fasilitas untuk anak-anak belajar Al-Qur`an. 

Fasilitas itu diantaranya yaa seperti papan tulis, Al-Qur`an dan guru untuk 

membantu kelancaran progam ini. Kami dewan guru, komite dan orang tua 

wali  sali g e duku g de ga  ada ya p oga  i i.”63 

 

 

Seperti yang telah diungkapkan oleh ketua komite Bapak JA dan 

bapak SY selaku kepala madrasah bahwasanya peran komite dalam 

mendukung kegiatan belajar membaca al-qur`an sangat dirasakan. Karena 

memberikan begitu banyak sumbanggan seperti usulan, fasilitas tempat, 

dan fasilitas sarana dan prasarana.64 

Peran komite sebagai pendukung juga dirasakan oleh bapk AS  

selaku pembimbing belajar al-qur`an : 

 

”alha dulillah, e kat fasilitas ya g telah di e ikan oleh komite 

kegiatan belajar membaca Al-Qur`an disini perlahan-lahan ada kemajuan, 

saya pribadi berharap semoga progam ini bisa isti o ah”.65 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh  IR: 

”komite dalam hal ini sangat membantu sekali. berkat sumbangan 

fikiran dan fasilitas kegiatan belajar al-qur`an disini sedikit demi sedikit 

sudah mengalami kemajuan. anak pun kalau belajar agama cepet tanggap. 

membaca Al-Qur`anya juga sudah baik.semoga dengan perhatian komite 

kegiatan  belajar al-qur`an ini dapat bejalan terus.”66 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

UPAYA KOMITE DALAM MENGATASI KESULITAN BELAJAR 

MEMBACA AL-QUR’AN SISWA MI MUHAMMADIYAH KASIHAN IV 

TEGALOMBO PACITAN 

 

A. Analisis Tentang Upaya Komite Madrasah Sebagai Mediator Dalam 

Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca Al-Qur`An Di Mi 

Muhammadiyah Kasihan Iv Tegalombo Pacitan. 

 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan 

oleh peneliti, mengenai Upaya komite dalam mengatasi kesulitan belajar 

membaca Al-Qur’an bahwasanya dalam hal membaca Al-Qur`an siswa MI 

Muhammadiyah masing kurang. Berbagai cara dilakukan, baik melalui 

kegiatan pendidikan maupun pembelajaran. Pembelajaran kelas maupun 

pembelajaran diluar kelas, yakni dengan adanya kegiatan belajar membaca 

Al-Qur`an bersama pada waktu sore hari. 

 Hal ini berdasarkan kesepakatan bersama anatara sekolah dan 

komite, sekolah mengadakan kegiatan pengembangan akademik yang 

berupa kegiatan belajar membaca Al-Qur`an bersama dengan alokasi waktu 

sendiri di luar jam mata pelajaran formal. Hal ini dikarenakan banyaknya 

fenomena yang terjadi di masyarakat seperti belum bisa membaca Al-

Qur`an diusia dewasa. Hal ini sangat disayangkan sekali. Maka dari itu 

pihak sekolah dan komite bekerjasama mengatasi hal ini. 
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 Menurut Departemen pendidikan nasional dalam buku panduan 

umum dewan pendidikan dan komite sekolah, tujuan dasar dibentuknya 

komite sekolah yang diharapkan oleh pemerintah adalah sebagai berikut: 

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam 

melahirkan kebijakan operasional dan progam pendidikan disatuan 

masyarakat. 

2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikikan disatuan pendidikan. 

3. Menciptakan suasana kondisi transparan, akuntabel dan demokratis 

dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu 

disuatu pendidikan. 

 

 Dalam sebuah teori diungkapkan bahwa pembentukan komite 

sekolah dalam mewadahi dan meyalurkan aspirasi masyarakat maksudnya 

bahwa komite yang dibentuk dapat menampung keluhan-keluhan dan ide-

ide masyarakat terhadap proses pendidikan yang perkembanganya tidak 

lepas dari pengaruh masyarakat. Juga peran komite dalam sebuah 

pendidikan yaitu mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan. Semua 

yang berada disekolah ini mempunyai peran penting salah satunya 

memajukan madrasah ini, termasuk komite sekolah, dewan guru, siswa, 

orang tua siswa, serta tokoh masyrakat sekitar yang mempunyai pengaruh 

atau istilahnya mempunyai daya tarik. Sehingga bukan hanya satu pihak saja 

yang berperan dalam memajukan madrsah tapi semuanya. Khususnya 
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komite sekolah mempunyai tugas sebagai pemberi pertimbangan, 

pendukung, pengontrol, mediator. 

  MI Muhammadiyah IV Kasihan yang peniliti amati komite 

madrasahnya sudah melakukan tugasnya. Seperti halnya penghubung antara 

masyarakat, sekolah, dan wali murid yang  menyampaikan usulan-usulan, 

kritik dari wali murid maupun dari warga lingkungan sekitar sekolah untuk 

kemajuan dan keberhasilan di semua program maupun kegiatan akademik. 

Seperti awalmulanya diadakannya kegiatan belajar membaca Al-Qur’an 

siswa MI Muhammadiyah IV Kasihan Tegalombo Pacitan ini berawal dari 

usulan salah satu wali murid dan komite yang memberi masukan untuk 

mengadakan kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur’an setelah pulang 

sekolah.  

 Karena banyak siswa MI Muhammadiyah IV Kasihan Tegalombo 

Pacitan ini masih banyak yang kesulitan belajar membaca Al-Qur’an yang 

dikarenakan kurangnya bimbingan orang tua dan kemampuan orang tua 

untuk memberi bimbingan dan faktor kesulitan belajar membaca Al-Qur,an 

siswa ini juga ada sebagian terpengaruh oleh lingkungan. Oleh sebab itu 

komite dan orang tua murid mengusulkan untuk diadakan kegiatan belajar 

membaca Al-Qur,an setelah selesai sekolah dan juga kadang setelah pulang 

kembali lagi jam 15.00 WIB samapi selesai. Program ini bertujuan supaya 

siswa lancar membaca Al-Qur`an. 

 Hal ini sudah sesuai dengan teori yang menjelaskan salah satu 

tugas komite sebagai mediator. Mukhibat menjelaskan bahwa komite 
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sekolah memiliki peran sebagai mediator antara sekolah dengan orang tua 

dan masyarakat. Keberadaan komite sekolah di lembaga pendidkan swasta 

akan menjadi tali pengikat ukuwah antara sekolah dengan orang tua dan 

masyarakat. Diharapkan akan menjadi kunci keberhasilan upaya 

peningkatan pendidikan. 

B. Analisis tentang upaya komite madrasah sebagai pemberi dukungan 

dalam mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Qur`an di MI 

Muhammadiyah kasihan IV Tegalombo Pacitan. 

 Upaya komite madrasah bukan hanya sekedar sebagai mediator 

tentu mempunyai peran yang lain dalam menyukseskan program yang di 

adakan komite untuk mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Qur,an siswa 

di MI Muhammadiyah IV Kasihan Tegalombo Pacitan, seperti memberi 

dukungan yang berupa fasilitas, sarana dan prasarana yang berupa papan 

tulis, kapur tulis, Iqro’ dan Al-Qur’an, dan juga yang paling penting yaitu 

mencarikan tenaga pengajar  serta memberikan uang gaji untuk pengajar 

setiap bulanya. 

 Bentuk peran komite sekolah dalam memberikan dukungan dari 

masyarakat (supporting agenci) adalah bentuk penyerahan tanah untuk 

waqaf, iuran (infak dan shadaqah), ikut serta mendirikan bangunan sekolah, 

memberikan fasilitas sarana-prasarna,ikut serta mengelola sumber daya.  

 Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rohani selaku guru 

matapelajaran Al-Qur`an Hadits komite dalam hal ini sangat membantu 

sekali, berkat sumbangan fikiran dan fasilitas yang diberikan kegiatan 
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belajar al-qur`an disini sedikit demi sedikit sudah mengalami kemajuan. 

anak pun kalau belajar agama cepet tanggap. membaca al-qur`annya juga 

sudah baik.semoga dengan perhatian komite kegiatan  belajar Al-Qur`an ini 

dapat bejalan terus.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Upaya Komite madrasah sebagai mediator dalam mengatasi kesulitan 

belajar membaca Al-Qur`an di MI Muhammadiyah Kasihan IV 

Tegalombo Pacitan adalah komite madrasah yang tersusun dari orang 

tua wali, dewan guru, tokoh masyarakat, alumni dan usahawan 

berusaha memajukan sekolah dengan cara diantaranya sebagai 

penghubung antara orang tua murid dengan pihak sekolah. Seperti, 

usulan tentang diadakannya kegiatan belajar membaca Al-Qu`an agar 

siswa dapat membaca al-qur`an dengan benar. Karena dewasa ini 

orang tua kawatir akan masa depan anaknya. 

2. Upaya Komite madrasah sebagai pemberi dukungan dalam mengatasi 

kesulitan belajar membaca Al-Qur`an di MI Muhammadiyah kasihan 

IV Tegalombo Pacitan adalah dengan cara memberikan memberi 

dukungan yang berupa fasilitas, sarana dan prasarana yang berupa 

papan tulis, kapur tulis, Iqro’ dan Al-Qur’an, dan juga yang paling 

penting yaitu mencarikan tenaga pengajar  serta memberikan uang gaji 

untuk pengajar setiap bulanya. 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis ingin 

memberikan saran yaitu: 
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1. Bagi kepala madrasah  

Kepala madrasah hendaknya lebih meningkatkan progam kegiatan 

belajar membaca al-qur`an, baik dari fasilitas maupun tenaga 

pengajarnya. 

2. Komite madrasah 

Diharapkan meningkatkan lagi apa yang sudah diberikan kepada 

madrasah. Sehingga progam yang sudah berjalan lebih ditingkatkan 

lagi. 

3. Orang tua diharapkan selalu memberikan semangat kepada anaknya. 

Karena semangat orang tua menjadi salah satu motivasi anak dalam 

membaca ayat-ayat al-qur`an 
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