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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

A. Strategi Kepala Madrasah dalam Pengelolaan Keuangan 

1. Pengertian Strategi dan Kepala Madrasah 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi merupakan “rencana 

yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus”.1 Dengan 

demikian dalam pengertian ini strategi berkaitan dengan rencana dalam 

mencapai tujuan. Sedangkan menurut Brown yang dikutip Saipul Annur 

straregi yaitu keseluruhan tindakan yang ditetapkan sebagai aturan  

direncanakan oleh suatu organisasi.2 Chandler yang dikutip Saipul Annur 

menyatakan bahwa strategi penentuan sasaran suatu organisasi dan proses 

rangkaian serta tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan 

untuk mencapai sasaran tersebut.3 Sementara menurut Syaiful Bahri Djamarah 

dan Aswan Zain bahwa “secara umum strategi mempunyai pengetian suatu 

garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang 

telah ditentukan”.4 

                                                 
1 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pusat, 2001), hal. 1092. 
2 Saipul Annur, Metodologi Penelitian Pendidikan (Analisis Data Kualitatif dan Kualitatif), 

(Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2005), hal. 178. 
3 Ibid., hal. 179  
4 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1997), hal. 5. 
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Menurut Yasri yang dikutip Saipul Annur bahwa “strategi diperlukan 

karena organisasi selalu mengalami perubahan yang  yang membutuhkan 

penyesuaian atas kegiatannya. Dengan demikian pilihan strategi yang tepat 

dalam suatu organisasi akan menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan 

yang telah direncanakan”.5 Dengan demikian strategi harus dapat dilaksanakan 

atau diterjemahkan menjadi kebijakan, prosedur dan peraturan tertentu yang 

akan menjadi pedoman membuat rencana dan membuat keputusan. 

Sedangkan kepala madrasah berasal dari dua kata yaitu kepala dan 

Madrasah kata kepala dapat diartikan “ketua” atau “pemimpin” dalam suatu 

organisasi atau suatu lembaga, sedangkan “Madrasah” dari segi bahasa adalah 

sekolah, dan madrasah dari segi istilah yaitu suatu lembaga dimana menjadi 

tempat menerima dan memberi pelajaran. 

Secara sederhana kepala madrasah dapat di definisikan sebagai seorang 

tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu madrasah 

dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi 

interaksi antara guru guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima 

pelajaran.6 

Menurut Daryanto, kepala madrasah merupakan personil sekolah yang 

brtanggung jawab terhadap seluruh kegiatan-kegiatan sekolah, ia mempunyai 

                                                 
5 Ibid.   
6 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 

83 
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wewenang dan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh 

kegiatan pendidikan dalam lingkungan sekolah yang dipimpinnya.7 

Sedangkan menurut Syaiful Sagala, kepala Madrasah adalah orang yang 

diberi tugas dan tanggung jawab mengelola sekolah, menghimpun, 

memanfaatkan, dan menggerakan seluruh potensi seekolah secara optimal 

untuk mencapai tujuan.8 

Selain itu, menurut Wahjosumidjo kepala Madrasah adalah seorang 

tenaga fungsional guru yang diberi untuk memimpin suatu sekolah dimana 

dilaksanakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi 

antara siswa dan guru.9 

Kepala madrasah merupakan salah satu komponen pendidikan yang 

paling berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidkan yang 

diungkapkan Supardi “bahwa erat hubungannya antara mutu kepala madrasah 

dengan aspek kehidupan madrasah seperti disiplin sekolah. Iklim budaya 

sekolah dan menurunnya perilaku peserta didik”. Dari pada itu kepala madrasah 

bertanggung jawab atas manajemen pendidikan secara mikro, yang secara 

langsung berkaitan dengan proses pembelajaran di madrasah. Sebagaimana 

dikemukakan dalam pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1990 bahwa “kepala madrasah 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi 

                                                 
7 Daryanto, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 80. 
8 Syauful Sagala, Manajemen Stategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, (Bandung: 

Alfabeta, 2009), hal. 88. 
9 Wahjosumidjo, Op.Cit., hal. 83. 
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madrasah, pembina tenaga pendidikan lainnya dan pendayagunaan serta 

pemeliharaan sarana dan prasarana”.10 

 
a. Peranan dan Fungsi Kepala Madrasah 

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional (Depdiknas, 2006), 

terdapat tujuh peran utama kepala sekolah yaitu, sebagai: 

1. Kepala sekolah sebagai educator (pendidik) 

Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan dan 

guru merupakan pelaksana dan pengembang utama kurikulum di sekolah. 

Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap 

pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya tentu 

saja akan sangat memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki gurunya, 

sekaligus juga akan senantiasa berusaha memfasilitasi dan mendorong agar 

para guru dapat secara terus menerus meningkatkan kompetensinya. 

2. Kepala sekolah sebagai manajer 

 Dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas yang harus 

dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan 

pengembangan profesi para guru. Dalam hal ini, kepala sekolah seyogyanya 

dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada para guru 

untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai 

kegiatan diklat, baik yang dilaksanakan di sekolah, seperti: IHT, diskusi 
                                                 

10 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional: Dalam Konteks Menyukseskan MBS dan 
KBK, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hal. 24-25. 
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profesional dan sebagainya, atau melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan 

di luar sekolah, seperti: kesempatan melanjutkan pendidikan atau mengikuti 

berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan pihak lain. 

3. Kepala sekolah sebagai administrator 

 Kepala madrasah sebagai administrator pendidikan bertanggung jawab 

terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolahnya. 

Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik kepala 

madrasah hendaknya memahami, menguasai dan mampu melaksanakan 

kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan fungsinya sebagai administrator 

pendidikan. Dalam setiap kegiatan administrasi hendaknya membuat 

peencanaan, menyusun organisasi madrasah, bertindak sebagai koordinator 

dan pengaruh dalam melaksanakan peengelolaan kepegawaian. 

Salah satu fungsi utama yang menjadi tanggung jawab kepala 

madrasah adalah membuat atau menyusun perencanaan. Perencanaan 

merupaka salah satu syarat mutlak bagi setiap organisasi atau lembaga dan 

bagi setiap kegiatan, baik perorangan maupun kelompok. Untuk itu, kepala 

madrasah harus mampu menjabarkan kemampuan diatas dalam tugas-tugas 

operasional sebagai berikut: (1) Kemampuan mengelola kurikulum, (2) 

Kemampuan mengelola administrasi peserta didik, (3) Kemampuan 

mengelola administrasi personalia, (4) Kemampuan mengelola administrasi 

sarana prasarana, (5) Kemampuan mengelola administrasi karsipan, dan (6) 

Kemampuan mengelola administrasi keuangan. 



30 
 

4. Kepala sekolah sebagai supervisor 

 Secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi, 

yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati 

proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan dan 

penggunaan metode, media yang digunakan dan keterlibatan siswa dalam 

proses pembelajaran. Dari hasil supervisi ini, dapat diketahui kelemahan 

sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran, tingkat 

penguasaan kompetensi guru yang bersangkutan, selanjutnya diupayakan 

solusi, pembinaan dan tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat 

memperbaiki kekurangan yang ada sekaligus mempertahankan 

keunggulannya dalam melaksanakan pembelajaran. Jones dkk. sebagaimana 

disampaikan oleh Sudarwan Danim (2002) mengemukakan bahwa 

“menghadapi kurikulum yang berisi perubahan-perubahan yang cukup besar 

dalam tujuan, isi, metode dan evaluasi pengajarannya, sudah sewajarnya 

kalau para guru mengharapkan saran dan bimbingan dari kepala sekolah 

mereka”. 

5. Kepala sekolah sebagai leader (pemimpin) 

 Dalam teori kepemimpinan setidaknya kita mengenal dua gaya 

kepemimpinan yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan 

kepemimpinan yang berorientasi pada manusia. Dalam rangka meningkatkan 

kompetensi guru, seorang kepala sekolah dapat menerapkan kedua gaya 

kepemimpinan tersebut secara tepat dan fleksibel, disesuaikan dengan 
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kondisi dan kebutuhan yang ada. Kepemimpinan seseorang sangat berkaitan 

dengan kepribadian dan kepribadian kepala sekolah sebagai pemimpin akan 

tercermin dalam sifat-sifat sebagai barikut : (1) jujur; (2) percaya diri; (3) 

tanggung jawab; (4) berani mengambil resiko dan keputusan; (5) berjiwa 

besar; (6) emosi yang stabil, dan (7) teladan. 

6.   Kepala sekolah sebagai pencipta iklim kerja 

 Budaya dan iklim kerja yang kondusif akan memungkinkan setiap 

guru lebih termotivasi untuk menunjukkan kinerjanya secara unggul, yang 

disertai usaha untuk meningkatkan kompetensinya. Oleh karena itu, dalam 

upaya menciptakan budaya dan iklim kerja yang kondusif, kepala sekolah 

hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) para guru 

akan bekerja lebih giat apabila kegiatan yang dilakukannya menarik dan 

menyenangkan, (2) tujuan kegiatan perlu disusun dengan dengan jelas dan 

diinformasikan kepada para guru sehingga mereka mengetahui tujuan dia 

bekerja, para guru juga dapat dilibatkan dalam penyusunan tujuan tersebut, 

(3) para guru harus selalu diberitahu tentang dari setiap pekerjaannya, (4) 

pemberian hadiah lebih baik dari hukuman, namun sewaktu-waktu hukuman 

juga diperlukan, (5) usahakan untuk memenuhi kebutuhan sosio-psiko-fisik 

guru, sehingga memperoleh kepuasan. 

7. Kepala sekolah sebagai wirausahawan 

 Dalam menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan dihubungkan 

dengan peningkatan kompetensi guru, maka kepala sekolah seyogyanya 
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dapat menciptakan pembaharuan, keunggulan komparatif, serta 

memanfaatkan berbagai peluang. Kepala sekolah dengan sikap 

kewirauhasaan yang kuat akan berani melakukan perubahan-perubahan yang 

inovatif di sekolahnya, termasuk perubahan dalam hal-hal yang berhubungan 

dengan proses pembelajaran siswa beserta kompetensi gurunya.11 

 
b. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah/Madrasah 

Kepala Madrasah mempunyai tugas merencanakan, mengorganisir, 

mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan 

Madrasah dengan perincian sebagai berikut: 

1. Mengatur Proses Belajar Mengajar 
a) Program tahunan dan semesteran berdasarkan kalender 
b) Jadwal pelajaran pertahun, persemester termasuk penetapan jenis 

mata pelajaran/bidang pengembangan/bidang pengajaran/bidang 
keterampilan dan bagian tugas guru 

c) Program satuan pelajaran (teori dan praktek) menurut alokasi waktu 
yang telah ditentukan berdasarkan kalender pendidikan 

d) Pelaksanaan ulangan/tes/hasil/evaluasi belajar untuk kenaikan dan 
ujan akhir 

e) Penyusunan kelompok murid/siswa berdasarkan norma penyusunan 
f) Penyusunan norma penilaian 
g) Pendapatan kenaikan kelas 
h) Laporan kemajuan hasil belajar/mengajar 
i) Pemantapan peningkatan proses belajar/mengajar 

2. Mengatur administrasi kantor. 
3. Mengatur administrasi murid/siswa. 
4. Mengatur administrasi pegawai. 
5. Mengatur administrasi perlengkapan. 
6. Mengatur administrasi keuangan. 
7. Mengatur administrasi perpustakaan. 
8. Mengatur administrasi kesiswaan. 

                                                 
11 Ikbal Barlian, Manajemen Berbasis Sekolah: Menuju Sekolah Berprestasi, (Palembang: 

Erlangga, 2013), hal. 52-75. 
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9. Mengatur administrasi laboratorium.12 
 

2. Pengelolaan Keuangan 

a. Pengertian Manajemen/Pengelolaan 

Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, mengurus 

atau mengelola. Banyak definisi yang telah diberikan oleh para ahli terhadap 

istilah manajemen ini. Namun dari sekian banyak definisi tersebut ada satu 

yang kiranya dapat dijadikan pegangan dalam memahami manajemen tersebut, 

yaitu: Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, 

seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakandan pengendalian/ 

pengawasan, yang dilakukan untuk menetukan dan mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya 

lainnya.13
 

Manajemen menurut Udaya (1995) memberikan rumusan bahwa 

manajemen yaitu “Proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan 

melakukan kegiatan dari empat fungsi utama yaitu merencanakan (planning), 

mengorganisasi (organizing), memimpin (leading), dan mengendalikan 

(controlling).Dengan demikian, manajemen adalah sebuah kegiatan yang 

berkesinambungan”. 

                                                 
12 Saipul Annur, Administrasi Pendidikan, (Palembnag: Grafika Telindo Press, 2008), hal. 

128-129. 
 

13 Husain Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2006), hal. 3. 
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Sedangkan dari Stoner sebagaimana dikutip oleh T. Hani Handoko 

(1995) mengemukakan bahwa “Manajemen adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota 

organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”. 

George R. Terry (1977) berpendapat bahwa manajemen adalah suatu 

proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk 

menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang elah ditentukan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.14
 

James A.F. Stoner (1995) menjelaskan bahwa manajemen adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para 

anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi 

lainnya agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.15
 

Dengan demikian manajemen adalah suatu proses kerja sama dua orang 

atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan pengendalian untuk mencapai 

tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya 

lainnya. 

 
 

                                                 
14 Usman Effendi, Asas Manajemen, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 3. 
15 Ibid., hal. 4. 
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b. Pengertian keuangan 

Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang, yang 

mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan 

berhubungan dengan proses, lembaga, pasar dan instrumen yang terlibat dalam 

transfer uang, diantara individu maupun antara bisnis dan pemerintah.16 

Keuangan adalah seni untuk mendapatkan alat pembayaran. Oleh karena 

itu, untuk lembaga pendidikan, masalah keuangan tidak saja mencakup uang 

pembayaran yang sah, akan tetapi juga kredit bank, yang dapat membantu 

proses kelancaran dari pendidikan.17 

Dari pengertian tersebut penulis mendefinisikan keuangan sebagai proses 

kegiatan mengatur segala pemasukan dan pengeluaran uang. Dalam proses 

keuangan juga terdapat manajemen dimana segala kegatan keuangannya 

mencakup proses penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan. 

 

c. Pengertian Manajemen/Pengelolaan Keuangan 

Menurut Arikunto dan Yuliana manajemen keuangan adalah pengertian 

umum keuangan, kegiatan pembiayaan meliputi tiga hal, yakni budgeting atau 

penyusunan anggaran, accounting atau pembukuan, dan auditing atau 

pemeriksaan.18 

                                                 
16 Ridwan S.Sundjaja dan Inge Berlian, Manajemen Keuangan Satu, (Jakarta: Literata Lintas 

Media, 2003), Edisi 5, Cet 2, hal. 42. 
17 Maisah, hal. 101 
18 Hermino, hal.181-183. 
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James C. Van Horne, mendefinisikan pengelolaan keuangan adalah segala 

aktivitas yang berhubungan dengan perolehan pendanaan, dan pengelolaan 

aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. 

Sementara itu, Wijaya mengartikan manajemen keuangan merupakan 

manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan, sedangkan fungsi keuangan 

merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang 

bertanggung jawab dalam bidang tertentu.19 

Maisyaroh menjelaskan bahwa manajemen/pengelolaan keuangan adalah 

suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan 

tenaga orang lain. Kegiatan ini dapat dimulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Dalam manajemen 

keuangan di sekolah tersebut dimulai dengan perencanaan anggaran sampai 

dengan pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan.20 

Menurut (Depdiknas Ditjen Dikdasmen, 2000) bahwa 

manajemen/pengelolaan keuangan merupakan tindakan pengurusan dan 

ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, 

pertanggung jawaban dan pelaporan.  Dengan demikian, pengelolaan keuangan 

sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah 

                                                 
19 Kasmir, Pengantar Manajemen Keuangan, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 5. 
20 Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Teras,  2009), hal. 130-131 
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mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan 

pertanggung jawaban keuangan sekolah.21 

Beberapa kegiatan pengelolaan keuangan yaitu: memperoleh dan 

menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, 

pemeriksaan dan  pertanggung jawaban. (Lipham, 1985; Keith, 1991).22 

Manajemen keuangan meliputi perencanaan financial, pelaksanaan dan 

evaluasi. Jones mengemukakan perencanaan finansial (financial planning) yang 

di sebut budgeting, yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang 

tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematik tanpa 

menyebabkan efek samping yang merugikan, pelaksanaan anggaran 

(implementation involves accounting), yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang 

telah dibuat, dan evaluasi yaitu proses penilaian terhadap pencapaian tujuan.23 

Dari uraian berbagai pendapat diatas, penulis berkesimpulan bahwa 

manajemen keuangan adalah keseluruhan proses dalam mencari dana, 

mendayagunakan dana dan memanfaatkan dana untuk kepentingan organisasi 

(sekolah), yang bertujuan mencapai tujuan organisasi secara efisien melalui 

proses mengatur lalu lintas pendanaan, proses mengatur tersebut diawali dari 

perencanaan keuangan, pelaksanaan sampai pada evaluasi dan pertanggung 

jawaban keuangan sekolah. 

                                                 
21 Fitri Oviyanti dkk, Manajemen Berbasis Sekolah, (Palembang:-, 2011), hal. 104.  
22 Ibid.  
23 E. Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), hal. 86. 
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d. Proses Manajemen/Pengelolaan Keuangan 

Komponen keuangan pada tingkat satuan pendidikan merupakan 

komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses 

belajar mengajar disekolah bersama komponen-komponen lain. Dengan kata 

lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya. Komponen 

keuangan perlu dikella sebaik-baiknya agar dana yan ada dapat dimanfaatkan 

secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Pengelolaan 

keuangan pendidikan lebih difokuskan dalam proses merencanakan alokasai 

secara teliti dan penuh perhitungan serta mengawasi pelaksanaan dana, disertai 

bukti-bukti secara administratif dan fisik (material) sesuai dengan dana yang 

dikeluarkan.24 

Manajemen keuangan meliputi perencanaan financial, pelaksanaan dan 

evaluasi. Jones mengemukakan perencanaan finansial (financial planning) yang 

di sebut budgeting, yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang 

tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematik tanpa 

menyebabkan efek samping yang merugikan, pelaksanaan anggaran 

(implementation involves accounting), yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang 

telah dibuat, dan evaluasi yaitu proses penilaian terhadap pencapaian tujuan.25 

                                                 
24 Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz, Media, 2010), hal. 153. 
25 E. Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), hal. 86. 
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Proses pengelolaan keuangan menurut Agustinus Hermino dalam 

bukunya Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan Tujuan Perilaku 

Organisasi Menuju Comprehensive Multilevel Planning meliputi: 

1) Perlengkapan administrasi keuangan, yaitu memiliki tempat khusus 
penyimpanan, memiliki alat hitung, dan memiliki buku-buku yang 
dibutuhkan. 

2) RAPBS, yaitu memiliki RAPBS yang telah disahkan oleh yang berwenang, 
serta memiliki program penjabarannya. 

3) Pengadministrasian keuangan, yaitu memiliki catatan logistic (uang dan 
barang) sesuai anggran dan sumber dana.26 
 

Menurut E.Mulyasa proses manajemen keuangan sekolah terbagi atas 

beberapa taha mulai dari perencanaan keuangan sekolah, pelaksanaan keuangan 

sekolah, evaluasi dan pertanggung jawaban keuangan sekolah. 

1) Perencanaan keuangan sekolah 

Dalam bukunya Emulyasa yang berjudul Manajemen Berbasis 

Sekolah, perencanaan dalam manajemen keuangan ialah kegiatan 

merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan 

tercapainya tujuan pendidikan disekolah. Perencanaan menghimpun 

sejumlah sumber daya yang yang diarahkan untuk mencapai satu tujuan 

berhubungan dengan anggaran atau budget, sebagai penjabaran suatu 

rencana kedalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan. 

Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan ini menganut asas 

pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator, dan bendaharawan. 

Otorisator adalah pejabat berwenang untuk mengambil tindakan yang 
                                                 

26 Hermino, Op.Cit., hal. 184. 
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mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah 

pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan 

pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang 

telah ditetapkan. Sementara bendaharawan adalah pejabat yang berwenang 

melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang atau surat-surat 

berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta membuat perhitungan 

dan pertanggung jawaban.27 

Perencanaan keuangan sekolah sedikitnya mencakup dua kegiatan, 

yakni penyusunan anggaran, dan pengembangan rencana anggaran belanja 

sekolah (RAPBS). 

a) Penyusunan Anggaran Keuangan Sekolah 

Lipham mengungkapkan  empat fase kegiatan pokok penyusunan 

anggaran sebagai berikut: 

1) Perencanaan anggaran merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, 
menentukan prioritas, menjabarkan tujuan kedalam penampilan 
operasional yang dapat diukur, menganalisis alternative pencapaian 
tujuan. 

2) Mempersiapkan anggaran antara lain menyesuaikan kegiatan dengan 
mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan sasaran 
program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan 
inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan-bahan yang telah 
tersedia. 

3) Mengelola pelaksanaan anggaran antara lain mempersiapkan 
pembukuan, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, 
membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur 
kerja yang berlaku, serta membuat laporan dan pertanggung jawaban 
keuangan. 

                                                 
27 Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), cet. 1, hal. 

161. 
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4) Menilai pelaksanaan anggaran antara lain menilai pelaksanaan proses 
belajar mengajar, menilai bagaimana pencapaian sasaran program, 
serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan 
datang. 
 

Penyusunan anggaran berangkat dari rencana kegiatan atau program 

yang telah disusun dan kemudian diperhitungkan berapa biaya yang 

diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, bukan dari jumlah dana 

yang tersedia dan bagaimana dana tersebut dihabiskan. Langkah-langkah 

penyusunan anggaran adalah sebagai berikut: 

(1) Mengiventarisasi rencana yang akan dilaksanakan 

(2) Menyusun rencana berdasar skala prioritas pelaksanaannya 

(3) Menentukan program kerja dan rincian program 

(4) Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program 

(5) Menghitung dana yang dibutuhkan 

(6) Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana.28 

Dalam menciptakan suatu anggaran ada dua cara yang dapat 

ditempuh, yaitu (Alim dalam Sumadiyah dan Susanta, 2004:481): 

(1) Anggaran partisipatif (bottom-up) 

Pada proses anggaran partisipatif proses penyusunan anggaran 

mengijinkan manajer dengan level yang lebih rendah untuk 

berpartisipasi secara signifikan dalam pembentukan anggaran. 

                                                 
28 Muhaimin, Suti’ah, dan Sugeng Listyo, Manajemen Pendidikan (Aplikasinya dalam 

Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah), (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2010), Cet.2, hal. 359. 
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(2) Anggaran Top-down, yaitu Proses penyusunan tidak melibatkan 

bawahan secara signifikan. 

Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif untuk 

merealisasikan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan 

pimpinan tiap-tiap unit organisasi. Pada dasarnya penyusunan anggaran 

merupakan negosiasi atau perundingan/kesepakatan antara puncak 

pimpinan dengan pimpinan dibawahnya dalam menentukan besarnya 

alokasi biaya suatu penganggaran. Hasil akhir dari negosiasi merupakan 

suatu pernyataan tentang pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan 

dari setiap sumber dana.29 

Penyusunan anggaran keuangan sekolah atau sering disebut 

anggaran belanja sekolah (ABS), biasanya dikembangkan dalam format-

format yang meliputi: (1) sumber pendapatan, (2) pengeluaran untuk 

kegiatan belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana, bahan-bahan dan alat pelajaran, honorarium dan 

kesejahteraan.30 

b) Pengembangan Rencana Anggaran Belanja Sekolah 

Berbagai rencana yang dituangkan ke dalam rencana dan program 

tahunan pada dasarnya adalah program sekolah, oleh karena itu anggaran 

                                                 
29Sunardi, Penyusunan Anggaran Pendidikan, http://sumber-

mu.blogspot.com/2012/06/sunardi/penyusunan-anggaran-pendidikan.html. diakses pada tanggal 26 
angustus 2015. 

30 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 
Cet.8, hal. 199. 

http://sumber-mu.blogspot.com/2012/06/sunardi/penyusunan-anggaran-pendidikan.html
http://sumber-mu.blogspot.com/2012/06/sunardi/penyusunan-anggaran-pendidikan.html
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yang diperlukan juga tercakup dalam anggaran dan pendapatan belanja 

sekolah. 

Anggaran pendapatan dan belanja sekolah dapat berassal dari berbagai 

sumber dana. Prinsip efisiensi harus diterapkan dalam penyusunan anggaran 

setiap program sekolah. Pada anggaran yang disusun perlu dijelaskan, 

apakah rencana program yang akan dilaksanakan merupakan hal baru atau 

merupakan kelanjutan atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam priode 

sebelumnya. 

Didalam anggaran yang disusun harus memuat informasi atau data 

minimal tentang: 

1) Informasi rencana kegiatan: sasaran, uraian rencana kegiatan, penanggung 

jawab, rencana baru atau lanjutan. 

2) Uraian kegiatan program: program kerja, rincian program. 

3) Informasi kebutuhan: barang atau jasa yang dibutuhkan, volume 

kebutuhan. 

4) Data kebutuhan: harga satuan, jumlah biaya yang diperlukan untuk 

seluruh volume kebutuhan. 

5) Jumlah anggaran: jumalah anggaran untuk masing-masing rincian 

program, program, rencana kegiatan, dan total anggaran untuk seluruh 

rencana kegiatan periode terkait. 
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6) Sumber dana: total sumber dana, masing-masing sumber dana yang 

mendukung pembiayaan program.31 

Perencanaan keuangan sekolah memerlukan data yang akurat dan 

lengkap sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa yang akan 

daang dapat diantisipasi dalam rancangan anggaran. Beberapa faktor yang 

turut mempengaruhi peremcanaan keuangan sekolah antara lain: laju 

pertumbuhan peserta didik, inflasi, pengembangan program, dan perbaikan 

serta peningkatan pendekatan belajar mengajar. 

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa perencanaan 

keuangan sekolah dapat dikembangkan secara efektif jika didukung oleh 

beberapa sumber yang esensial, seperti: (a) sumber daya manusia yang 

kompeten dan mempunyai wawasan luas tentang dinamika sosial 

masyarakat, (b) tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu untuk 

menunjang pembuatan keputusan, (c) menggunakan manajemen dan 

teknologi yang tepat dalam perencanaan, (d) tersedianya dana yang memadai 

untuk menunjang pelaksanaan.32 

 
b) Pelaksanaan Keuangan Sekolah 

 Pelaksanaan keuangan sekolah dalam garis besarnya dapat 

dikelompokan ke dalam dua kegiatan, yakni penerimaan dan pengeluaran. 

                                                 
31 Muhaimin, Sut’ah, dan Sugeng Listyo, Op.cit., hal. 360. 
32 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Konsep, Strategi dan Implementasi), (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2011), hal 175. 
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(1)Penerimaan 

Penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu 

dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan 

ketetapan yang disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan 

pemerintah. Secara konsep banyak pendekatan yang dapat digunakan 

dalam pengelolaan penerimaan keuangan, namun secara peraturan 

termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah ada beberapa 

karakteristik yang identik.33 Berdasarkan buku pedoman rencana, 

program dan penganggaran, sumber dana pendidikan yang dapat 

dikembangkan dalam anggaran belanja sekolah antara lain meliputi 

anggaran rutin, anggaran pembangunan, dana penunjang pendidikan, dana 

masyarakat, donator, dan lain-lain yang dianggap sah oleh semua pihak.34 

Pendanaan pendidikan yang pada dasarnya bersumber dari pemerintah, orang 

tua dan masyarakat, namun dapat diperoleh dari bentuk kerjasama usaha atau 

wakaf. Namun pada dasarnya sekolah yang berdiri di bawah naungan 

yayasan memiliki kewenangan dan keleluasan yang cukup dalam bagaimana 

mendapatkan sumber dana keuangan untuk mengoptimalkan kegiatan 

pendidikan di sekolah. 

 

 

 
                                                 

33 Ibid., hal. 201. 
34 Ibid., hal. 177. 
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(2)Pengeluaran  

Dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan secara 

efektif dan efisien. Artinya setiap perolehan dana dalam pengeluarannya 

harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan 

perencanaan pembiayaan pendidikan. 

Dalam manajemen keuangan sekolah, pengeluaran keuangan harus 

dibukukan sesuai dengan pola yang ditetapkan oleh peraturan. Beberapa hal 

yang harus dijadikan patokan bendahara dalam pertanggungjawaban 

pembukuan, meliputi format buku kas harian, buku tabelaris, dan format 

laporan daya serap penggunaan anggaran serta beban pajak. Aliran 

pengeluaran keuangan harus dicatat sesuai dengan waktu serta 

peruntukkannya. Sebagai bendahara sekolah ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan berkaitan dengan masalah pelaksanaan keuangan sekolah, yaitu: 

(a) Pada setiap akhir tahun anggaran, bendahara harus membuat laporan 

keuangan sekolah kepada kepala sekolah untuk dicocokkan dengan 

RAPBS. 

(b) Laporan keuangan harus dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang ada 

termasuk bukti penyetoran pajak (PPN dan PPh) bila ada. 

(c) Kwitansi atau bukti pembelian atau bukti penerimaan berupa tanda tangan 

penerima honorarium atau bantuan atau bukti pengeluaran lain yang sah. 
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(d) Neraca keuangan juga harus ditunjukkan untuk diperiksa oleh tim 

pertanggungjawaban keuangan dari komite sekolah.35 

Dapat penulis tarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan manajemen 

keuangan pendidikan terdiri dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan pengeluaran. 

Sisi penerimaan mengatur bagaimana proses anggaran diperoleh serta 

bagaimana proses pengalokasiannya. Sisi penerimaan juga berhubungan 

dengan proses pembukuan dan penggunaannya. Sedangkan sisi pengeluaran 

menjelaskan tentang bagaimana proses pembukuan dilakukan dan oleh siapa 

dilakukannya serta pembuatan laporan-laporan menyangkut pengeluaran 

anggaran.  

 
c) Evaluasi dan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekolah 

Evaluasi dan pertanggung jawaban keuangan sekolah dapat 

diidentifikasi kedalam tiga hal, yaitu pendekatan pengendalian penggunaan 

alokasi dana, bentuk pertanggung jawaban keuangan sekolah, dan 

keterlibatan pengawasan pihak eksternal sekolah.36 

(1)Evaluasi  

Dalam evaluasi keuangan sekolah, pengawasan merupakan salah 

satu proses yang harus dilakukan dalam manajemen pembiayaan 

pendidikan berbasis sekolah. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan 

                                                 
35 Sulthan Masyhud, Manajemen Pondok Pesantren, (Jakarta: Diva Pustaka, 2003), hal. 190. 
36 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 

hal. 204-205. 
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berdasarkan kebutuhan dan kewenangan, karena kebutuhan merupakan 

bagian dari pengawasan melekat. 

Dalam manajemen keuangan sekolah, kepala sekolah perlu 

melakukan pengendalian pengeluaran keuangan selaras dengan anggaran 

belanja yang ditetapkan. Artinya sebagai pemimpin bertanggung jawab 

terhadap masalah internal manajemen keuangan sebagai atasan langsung. 

Pengawasan keuangan sekolah harus dilakukan melalui aliran 

masuk dan keluar uang yang dibutuhkan oleh bendahara. Hal itu 

dilakukan mulai dari proses keputusan pengeluaran pos anggaran, 

pembelanjaan, perhitungan dan penyimpanan barang oleh petugas yang 

ditunjuk. Secara administrasi pembukuan setiap pengeluaran dan 

pemasukan setia bulan ditanda tangani sebagai berita acara. 

Pengawasan bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai 

alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Pengawasan anggaran 

diharapkan dapat mengetahui sampai dimana tingkat efektifitas dan 

efisiensi dari penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia. Proses 

pengawasan terdiri dari tiga kegiatan yaitu: 

(a) Memantau (Monitoring). 

(b) Menilai. 

(c) Melaporkan hasil temuan 

Pemeriksaan anggaran pada dasarnya merupakan aktivitas menilai, 

baik catatan (record) dan menentukan prosedur-prosedur dalam 
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mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai dengan peraturan, 

kebijakan, dan standar-standar yang berlaku. Dalam pemeriksaan ini 

biasanya dilakukan oleh pihak luar lembaga seperti Badan Pemeriksaan 

Keuangan (BPK) atau akuntan publik yang mempunyai sertifikasi, dan 

pimpinan langsung terhadap penerimaan dan pengeluaran biaya, kepala 

seolah sebagai atasan langsung bertanggung jawab penuh atas 

pengendalian.37 

(2)Pertanggung jawaban 

Pertanggung jawaban yang dikenal dengan uang yang harus 

dipertanggung jawabkan, dilaporkan setiap bulan kepada pihak yang 

ditetapkan sesuai dengan format dan ketetapan waktu. Khusus untuk 

keuangan komite sekolah, bentuk pertanggung jawaban sangat terbatas 

pada tingkat pengurus dan tidak secara langsung kepada orang tua peserta 

didik. 

Pengawasan keuangan pihak eksternal sekolah dilakukan oleh 

petugas dari Bawasda, dan Dinas Pendidikan, baik dana yang bersumber 

dari pemerintah maupun dana dari masyarakat (orangtua peserta didik). 

Pengawasan manajemen keuangan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan 

dan Bawasda tersebut dilakukan secara rutin satu tahun sekali melalui 

pemeriksaan pembukuan keuangan sekolah.38 

                                                 
37 Nanang Fattah, Op.Cit., hal. 65-67 
38 E. Mulyasa, Op.Cit., hal. 206. 
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Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan dibidang keuangan 

terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. 

Pengevaluasian dilakukan setiap triwulan atau persemester. Dana yang 

digunakan akan dipertanggung jawabkan kepada sumber dana. Jika dana 

tersebut diperoleh dari orangtua siswa, maka dana tersebut akan 

dipertanggung jawabkan oleh kepala sekolah kepada orangtua siswa. 

Begitu pula jika dana tersebut bersumber dari pemerintah maka akan 

dipertanggung jawabkan kepada pemerintah.39 

 
e. Tugas Pengelola Keuangan Sekolah 

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan menganut asas pemisahan 

tugas antara fungsi Otorisator, Ordonator, dan Bendaharawan. Otorisator adalah 

pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan 

penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang 

berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala 

tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. 

Bendaharawan adalah petugas yang berwenang melakukan penerimaan, 

penyimpanan, dan pengeluaran uang serta diwajibkan membuat perhitungan 

dan pertanggung jawaban. 

Kepala Sekolah, sebagai pengelola, berfungsi sebagai Otorisator dan di 

limpahi fungsi Ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak 

                                                 
39 Daryanto, Op,cit., hal. 140. 
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dibenarkan melaksanakan fungsi Bendaharawan karena berkewajiban 

melakukan pengawasan ke dalam. Sedangkan Bendaharawan, disamping 

mempunyai fungsi Bendaharawan, juga di limpahi fungsi ordonator untuk 

menguji hak atas pembayaran.40 Tugas bendaharawan dipegang oleh pegawai 

sekolah atau guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah dengan surat keputusan 

(SK).41 

 
f. Tujuan Manajemen/Pengelolaaan Keuangan 

Melalui kegatan manajemen/pengelolaan keuangan, maka kebutuhan 

pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, 

dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan 

program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan manajemen 

keuangan adalah: 

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah 

2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah 

3. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala 

sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan 

                                                 
40 Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 81 
41Sri Minarti, Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 221 
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yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta 

memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan ynag berlaku.42 

 
g. Prinsip-Prinsip Manajemen/Pengelolaan Keuangan 

Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. 

Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan 

dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan 

akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat 

penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu 

transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. 

1. Transparansi 

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang 

manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di 

lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti 

adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu 

keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan 

pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak 

yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat 

diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan 

pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. 

Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik 

                                                 
42 Fitri Oviyanti. Op.Cit., hal. 104  
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antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui 

penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh 

informasi yang akurat dan memadai. 

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga 

sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan 

belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru 

atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan 

informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa 

mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa 

dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah 

kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah. 

2. Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain 

karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai 

tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen 

keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan 

yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah 

membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggung jawaban dapat 

dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar 

utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya 

transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan 
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mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah , (2) adanya 

standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan 

tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling 

menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat 

dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat. 

3. Efektivitas  

Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. Garner (2004) mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, 

karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi 

sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. 

“Effectiveness characterized by qualitative outcomes (efektivitas lebih 

menekankan pada kualitatif outcomes). Manajemen keuangan dikatakan 

memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur 

keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga 

yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan. 

4. Efisiensi 

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efficiency 

characterized by quantitative outputs (efisiensi adalah perbandingan yang 

terbaik antara masukan (input) dan keluaran (out put) atau antara daya dan 

hasil). Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. 

Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal:  
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a) Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Kegiatan dapat 

dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang 

sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. Ragam efisiensi 

dapat dijelaskan melalui hubungan antara penggunaan waktu, tenaga, 

biaya dan hasil yang diharapkan. 

b) Dilihat dari segi hasil. Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan 

penggunaan waktu, tenaga, dan biaya tertentu memberikan hasil 

sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitas. 43 

Dapat penulis simpulkan bahwa dalam prinsip-prinsip manajemen 

keuangan harus dilaksanakan dengan baik oleh organisasi di bidang apapun. 

Prinsip manajemen keuangan yang dilaksanakan secara baik akan 

menimbulkan kepercayaan masyarakat dan masyarakat akan lebih terlibat 

dalam penyelenggaraan organisasi. Prinsip manajemen keuangan 

menekankan pada kemampuan seluruh proses manajemen yang dujalankan 

dapat tepat waktu, tepat guna guna dan terbuka bagi siapapun. Prinsip 

manajemen keuangan yang baik akan terhindar dari hal-hal negatif yang 

dicurigai atau dituduhkan oleh masyarakat. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
43 Sri Minarti, Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 224-226 
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e. Sumber-Sumber Keuangan Sekolah 

1. Dana dari Pemerintah 

Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur Anggaran Rutin dalam 

Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk 

setiap tahun ajaran. Dana ini lazim disebut dana rutin. Besarnya dana yang 

dialokasikan di dalam DIK biasanya ditentukan berdasarkan jumlah siswa kelas 

I, II dan III. Mata anggaran dan besarnya dana untuk masing-masing jenis 

pengeluaran sudah ditentukan Pemerintah di dalam DIK. Pengeluaran dan 

pertanggung jawaban atas pemanfaatan dana rutin (DIK) harus benar benar 

sesuai dengan mata anggaran tersebut. 

Selain DIK, pemerintah sekarang juga memberikan dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS). Dana ini diberikan secara berkala yang digunakan 

untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah. 

2. Dana dari Orang Tua Siswa 

Pendanaan dari masyarakat ini dikenal dengan istilah iuran Komite. 

Besarnya sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa ditentukan 

oleh rapat Komite sekolah. Pada umumnya dana Komite terdiri atas : 

a) Dana tetap bulanan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar oleh orang 

tua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di sekolah. 

b) Dana incidental yang dibebankan kepada siswa baru yang biasanya hanya 

satu kali selama tiga tahun menjadi siswa (pembayarannya dapat diangsur). 
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c) Dana sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa tertentu 

yang dermawan dan bersedia memberikan sumbangannya secara sukarela 

tanpa suatu ikatan apapun. 

3. Dana dari Masyarakat 

Dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat 

dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap 

kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Sumbangan sukarela yang diberikan 

tersebut merupakan wujud dari kepeduliannya karena merasa terpanggil untuk 

turut membantu kemajuan pendidikan. Dana ini ada yang diterima dari 

perorangan, dari suatu organisasi, dari yayasan ataupun dari badan usaha baik 

milik pemerintah maupun milik swasta.44 

4. Dana dari Alumni 

Bantuan dari para Alumni untuk membantu peningkatan mutu sekolah 

tidak selalu dalam bentuk uang (misalnya buku-buku, alat dan perlengkapan 

belajar). Namun dana yang dihimpun oleh sekolah dari para alumni merupakan 

sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari mereka yang merasa terpanggil 

untuk turut mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan demi kemajuan dan 

pengembangan sekolah. Dana ini ada yang diterima langsung dari alumni, 

tetapi ada juga yang dihimpun melalui acara reuni sekolah. 

 

 
                                                 

44 Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 131 
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5. Dana dari Peserta Kegiatan 

Dana ini dipungut dari siswa sendiri atau anggota masyarakat yang 

menikmati pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler, 

seperti pelatihan komputer, kursus bahasa Inggris atau keterampilan lainnya. 

6. Dana dari Kegiatan Wirausaha Sekolah 

Ada beberapa sekolah yang mengadakan kegiatan usaha untuk 

mendapatkan dana. Dana ini merupakan kumpulan hasil berbagai kegiatan 

wirausaha sekolah yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh staf sekolah atau 

para siswa misalnya koperasi, kantin sekolah, bazaar tahunan, wartel, usaha 

fotokopi, dll.45 

 
B. Strategi Pengelolaan Keuangan 

Seorang pengelola keuangan harus mempunyai pikiran yang kreatif dan 

dinamis. Hal ini penting karena pengelolaan yang dilakukan oleh seorang 

pengelola keuangan berhubungan dengan masalah keuangan yang sangat penting 

dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah. Adapun yang harus dimiliki oleh 

seorang pengelola keuangan yaitu strategi keuangan. Rowe (1990) 

mengungkapkan tiga langkah utama pendekatan strategis dalam konteks 

manajemen. Strategi tersebut antara lain: 

 

 
                                                 

45 http://Manajemen Keuangan Madrasah - Website Balai Diklat Keagamaan Bandung.htm, 
diakses pada tanggal 12 agustus 2015 
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1. Strategic Planning 

Sebagai dokumen formal, startegic planning. Disini, strategi mengandung 

unsur analisis kebutuhan, proyeksi, peramalan, pertimbangan ekonomis dan 

finansial, serta analisis terhadap rencana jangka panjang dan rencana 

operasional dalam bentuk tindakan yang lebih rinci. 

2. Strategic Management 

Upaya untuk mengelola proses perubahan, meliputi: perencanaan 

strategis, struktur organisasi, kontrol startegis, dan kebutuhan sumber. 

Manajemen strategis merupakan proses perencanaan dan pengelolaan terhadap 

keempat gugus komponen tersebut. Keempat gugus tersebut bertumpu pada 

perencanaan strategis, sebab pada fase ini dilakukan analisis terhadap tantangan 

dan peluang eksternal, serta kekuatan dan kelemahan internal organisasi. 

Manajemen strategis berfungsi mengarahkan operasional organisasi berupa 

alokasi sumber daya manusia, sarana fisik dan keuangan, untuk mewujudkan 

interaksi optimal dengan lingkungan sekitarnya. 

3. Strategic Thinking 

Sebagai kerangka dasar untuk merumuskan tujuan dan hasil secara 

berkesinambungan. Strategi sekolah dalam menggali sumber dana pendidikan 

secara administratif sangat tepat karena berkaitan bagaimana seorang kepala 

sekolah melakukan upaya-upaya pengelolaan sumber daya dan sumber dana 

yang terdapat di dalam lingkungan sekolah. Dalam strategi tersebut dapat 

direalisasikan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan berikut: 
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a. Melakukan analisis internal dan eksternal terhadap berbagai potensi sumber 

dana. 

b. Mengidentifikasi, mengelompokan dan memperkirakan sumber-sumber dana 

yang dapat digali dan dikembangkan. 

c. Menetapkan sumber-sumber dana melalui: 

1) Musyawarah dengan orang tua siswa baru, pada awal tahun ajaran. 

2) Musyawarah dengan para guru untuk mengembangkan koperasi sekolah. 

3) Menggalang partisipasi masyarakat melalui dewan sekolah. 

4) Menyelenggarakan kegiatan olahraga dan kesenian peserta didik untuk 

mengumpulkan dana dengan memanfaatkan fasilitas sekolah. 46 

  
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pendidikan 

1. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang ada di luar sistem pendidikan yang meliputi 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Berkembangnya demokrasi pendidikan 

Dahulu banyak Negara yang masih dijajah oleh bangsa lain yang tidak 

memperbolehkan penduduknya untuk menikmati pendidikan. Dengan 

lepasnya bangsa itu dari cengkeraman penjajah, terlepas pula kekangan atas 

keinginan memperoleh pendidikan. Di Indonesia, demokrasi pendidikan 

dirumuskan dengan jelas dalam pasal 31 UUD 1945 ayat 1 dan 2. 

                                                 
46 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Rosdakarya, 2004), hal. 172-173 
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Konsekuensi dari adanya demokrasi itu maka pemerintah menyediakan dana 

yang cukup untuk itu. 

b. Kebijaksanaan pemerintah 

Pemberian hak kepada warga Negara untuk memperoleh pendidikan 

merupakan kepentingan suatu bangsa agar mampu mempertahankan dan 

mengembangkan bangsanya. Namun demikian, agar tujuan itu tercapai 

pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas berupa hal-hal yang bersifat 

meringankan dan menunjang pendidikan. Misalnya pemberian pembiayaan 

yang besar bagi pendirian gedung dan kelengkapannya, meringankan beban 

siswa dalam bentuk bantuan SPP dan pengaturan pemungutan serta bea 

siswa, kenaikan gaji guru dan lain sebagainya. 

c. Tuntutan akan pendidikan 

Kenaikan tuntutan akan pendidikan terjadi dimana-mana. Di dalam 

negeri tuntutan akan pendidikan ditandai oleh segi kuantitas yaitu semakin 

banyaknya orang yang menginginkan pendidikan dan segi kualitas yaitu 

naiknya keinginan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 

d. Adanya inflasi 

Inflasi adalah keadaan menurunnya nilai mata uang suatu negara. 

Faktor inflasi sangat berpengaruh terhadap biaya pendidikan karena harga 

satuan biaya tentunya naik mengikuti kenaikan inflasi.47 

                                                 
47 Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya Media, 

2008), hal. 320-321. 
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2. Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam sistem pendidikan itu 

sendiri yang sepenuhnya mempengaruhi besarnya biaya pendidikan. Faktor 

tersebut antara lain sebagai berikut: 

a. Tujuan pendidikan 

Sebagai salah satu contoh bahwa tujuan pendidikan berpengaruh 

terhadap besarnya biaya pendidikan adalah tujuan institusional suatu 

lembaga pendidikan. Berubahnya tujuan pendidikan kea rah penguasaan 10 

kompetensi dibandingkan dengan tujuan yang mempengaruhi besarnya biaya 

yang harus dikeluarkan. 

b. Pendekatan yang digunakan 

Strategi belajar mengajar menuntut dilaksanakannya praktek bengkel 

dan laboratorium menuntut lebih banyak biaya jika dibandingkan dengan 

metode lain dan pendekatan secara individual. 

c. Materi yang disajikan 

Materi pelajaran yang menuntut dilaksanakan praktek bengkel 

menuntut lebih banyak biaya dibandingkan dengan materi pelajaran yang 

hanya dilaksanakan dengan penyampaian teori. 

d. Tingkat dan jenis pendidikan 

Dua dimensi yang berpengaruh terhadap biaya pendidikan adalah 

tingkat dan jenis pendidikan. Dengan dasar pertimbangan lamanya jam 
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belajar, banyak ragamnya bidang pelajaran, jenis materi yang diajarkan, 

banyaknya guru yang terlibat, tuntutan terhadap kompetensi lulusannya.48 

 

   

                                                 
48 Ibid., hal. 321-322 


