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Abstract  

Pada tahun 2012, terjadi aksi demonstrasi yang menimpa salah satu lembaga pendidikan 

di Kabupaten Bantul. Lembaga pendidikan tersebut dikelola oleh salah satu organisasi 

kemasyarakatan terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Inti dari demontrasi tersebut adalah 

menuntut adanya transparansi keuangan sekolah. Pengelolaan keuangan sekolah menjadi kunci 

dalam setiap langkah untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen, baik internal maupun 

eksternal.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetatahui bagaimana pengelolaan pembiayaan 

pendidikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Bantul, khususnya di SMK 

Muhammadiyah Imogiri, SMK Muhammadiyah 1 Bantul, dan SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Setelah data 

diperoleh kemudian dianalisis maka didapatkan hasil bahwa ketiga sekolah tersebut sama-sama 

memperoleh pendapatan dari beberapa sumber yang kemudian dibuat RKAS (Rencana Kegiatan 

dan Anggaran Sekolah). Setelah itu ketiga sekolah tersebut sama-sama menggunakan anggaran 

untuk kepentingan sekolah yaitu dengan melaksanakan delapan standar pendidikan. langkah 

terakhir adalah sekolah bersama dengan pihak terkait melaksakan evaluasi anggaran. 

Kata Kunci: transparansi, manajemen dan manajemen pembiayaan pendidian. 

 

PENDAHULUAN  

Pada tahun 2012, terjadi demontrasi yang melanda sekolah Muhammadiyah di wilayah 

kabupaten Bantul. Hal ini berawal dari sebuah kasus demo yang dilakukan oleh para siswa SMK 

Muhammadiyah X sehingga mengakibatkan semua warga persyarikatan tercengang. Pasalnya 

demo tersebut menuntut kepala sekolah SMK Muhammadiyah X untuk mundur dari jabatannya. 

Menurut beberapa sumber, demo tersebut terjadi karena adanya ketidakpercayaan sebagian guru 

terhadap pengelolaan keuangan sekolah.
1
 Beberapa orang guru tersebut kemudian menggerakkan 

para siswa untuk melakukan demo menuntut transparansi keuangan sekolah. Keuangan sekolah 

yang sebagian besar bersumber dari orang tua siswa, disinyalir dikelola oleh sekolah tidak tepat 

sasaran dan tidak adanya transparansi pertanggungjawaban. Hal ini memicu kecurigaan beberapa 

orang guru untuk menuntut adanya transparansi pengelolaan keuangan sekolah. 
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Dari pengamatan awal yang telah dilakukan, gaji yang diperoleh guru SMK 

Muhammadiyah X masih berdasarkan jumlah jam mengajar. Dalam arti, semakin banyak jam 

terbangnya, maka semakin banyak pula hasil yang diperoleh. Sampai saat ini, di tahun ajaran 

2017/2018 gaji yang diperoleh guru SMK Muhammadiyah X adalah Rp. 25.000,00/ jam.
2
 Jadi, 

apabila seorang guru professional mengajar minimal 24 jam/ minggu, maka gaji tetap yang 

diperoleh guru tersebut adalah Rp. 600.000,00/ bulan.  

Melihat kondisi yang menimpa guru SMK Muhammadiyah X, seakan-akan tidak match 

dengan jumlah pemasukan dana yang diperoleh. Untuk sekolah swasta, sebagian besar sumber 

pendapatan yang diperoleh dihimpun dari orang tua siswa. Semakin besar jumlah siswanya 

secara otomatis berimplikasi pada besarnya pendapatan sekolah. Saat ini jumlah siswa SMK 

Muhammadiyah X lebih dari 1.000 siswa.  

Melihat jumlah siswa SMK Muhammadiyah X yang begitu banyak, maka keuangan 

sekolah juga banyak. Akan tetapi faktanya, kepala sekolah sebagai penentu kebijakan masih 

belum bisa memberikan kesejahteraan guru yang layak. Di sinilah pentingnya manajemen 

pembiayaan pendidikan di sekolah, sehingga pengelolaan biaya pendidikan tidak ada kecurigaan 

di banyak pihak.       

Pengelolaan keuangan sekolah atau yang lebih terkenal dengan istilah manajemen 

pembiayaan pendidikan harus dilakukan dengan cermat dan transparan.
3
 Tanpa adanya 

transparasi pengelolaan keuangan dalam dunia pendidikan maka akan timbul kecurigaan-

kecurigaan diberbagai pihak. Kepala sekolah sebagai manajer di sebuah lembaga pendidikan, 

harus mampu mengelola keuangan sekolah dengan baik. Dengan pengelolaan yang baik maka 

perencanaan anggaraan pendidikan akan tepat sasaran. Jangan sampai anggaran yang seharusnya 

untuk peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan tidak diberikan. Oleh karena itu apabila 

pengelolaan pembiayaan pendidikan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang ada, sudah bisa 

dipastikan pengelolaannya akan jauh dari kedzaliman.
4
  

Di kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat enam SMK 

Muhammadiyah. Dari ke-enam SMK tersebut, ada tiga SMK Muhammadiyah yang boleh 

dikatakan besar. Indikator sekolah dikatakan besar salah satunya adalah melihat jumlah 

siswanya. Dari hasil wawancara yang dilakukan, ketiga sekolah tersebut memiliki jumlah siswa 

di atas seribu. SMK Muhammadiyah Imogiri jumlah siswanya 1259, SMK Muhammadiyah 1 

Bantul 1250, SMK Muhammadiyah Bambanglipuro 1148. Dengan jumlah yang sangat banyak, 

maka secara otomatis diperlukan pengelolaan dalam hal pembiayaan pendidikan. Selain itu, 

dengan jumlah siswa yang banyak secara otomatis pula pemasukan sekolah juga besar, namun 

tidak bisa dipungkiri, kebutuhan sekolah juga semakin besar. 

Di kabupaten Bantul, tiga sekolah Muhammadiyah tersebut memang dibilang sekolah 

yang paling maju apabila dibanding dengan SMK/SMA Muhammadiyah lainnya. SMK 

Muhammadiyah Imogiri sudah menyandang gelar sekolah rujukan nasional. SMK 
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Muhammadiyah 1 Bantul merupakan sekolah yang sudah bekerja sama dengan berbagai industri 

yang bonafit yang salah satunya adalah PT. Daihatsu. Sedangkan SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro sudah menjalin kerja sama dengan PT. Astra Honda Motor. Dari ketiga 

keunggulan sekolah tersebut menjadikan sekolah tersebut diminati atau menjadi sekolah yang 

dicari oleh masyarakat. Ketika sudah menjadi sekolah yang dipercaya oleh masyarakat maka 

pihak sekolah harus melakukan penjaminan mutu. Mutu sekolah tidak lepas dari adanya 

pengelolaan pembiayaan pendidikan yang bagus.
5
 Oleh sebab itu layaklah apabila penelitian ini 

mengulas masalah yang berkaitan manajemen pembiayaan di sekolah tersebut.    

Dari permasalahan di atas, setidaknya setiap pengambil kebijakan harus bersikap 

transparan dalam hal pengelolaan keuangan sekolah. Walaupun belum bisa dipublikasikan di 

media massa, akan tetapi minimal setiap warga sekolah mengetahui tentang kondisi keuangan 

sekolah, minimal hanya garis besarnya saja. Jangan sampai hanya kepala sekolah dan bendara 

sekolah yang berhak mengetahuinya. Dengan demikian akan meminimalisir berbagai macam 

persepsi yang muncul di kalangan warga sekolah.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran bagaimana pengelolaan pembiayaan 

pendidikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Bantul, khususnya di SMK 

Muhammadiyah Imogiri, SMK Muhammadiyah 1 Bantul, dan SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro. Dengan mengetahui pengelolaan pembiayaan pendidikan diharapkan prasangka-

prasangka negatif bisa dibuang jauh-jauh.  Selain itu, pentingnya penelitian ini juga untuk 

meningkatkan kepercayaan (trust) masyarakat terhadap lembaga pendidikan karena mendapatkan 

informasi tentang pengelolaan keuangannya. 

Kajian Teori 

1. Manajemen 

Dalam mengurai mengenai manajemen, perlu dihadirkan berbagai tokoh yang 

membicarakan tentang hal itu. Di antara tokoh tersebut adalah Eka Prihatin. Menurut Eka 

Prihatin, sebagaimana yang dikutip oleh Novan Ardy Wiyani, kata manajemen merupakan 

terjemahan dari management (bahasa Inggris). Kata managemen berasal dari kata manage 

atau magiare yang berarti melatih kuda dalam melangkahkan kakinya. Dalam pengertian 

manajemen tersebut terkandung dua kegiatan, yaitu kegiatan berpikir (mind) dan kegiatan 

tingkah laku (action).
6
 

Menurut The Liang Gie sebagaimana yang disadur oleh Suharsimi Arikunto dalam 

buku Manajemen Pendidikan mengungkapkan bahwa manajemen adalah segenap proses 

penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan 

tertentu.
7
 Kemudian menurut Sondang P. Siagian manajemen adalah seni dan kemampuan 

memperoleh hasil melalui kegiatan orang lain dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 
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ditentukan sebelumnya.
8
 Tokoh lain, Malayu S.P. Hasibuan menerangkan bahwa manajemen 

adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 

lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
9
  

Menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, manajemen  diartikan sebagai 

penggunaan  sumber  daya  secara  efektif  dan  efisien untuk mencapai sasaran.
10

 Dua hal 

yang menjadi kata kunci (keyword) manajemen di sini adalah efektif dan efisien yang sama-

sama diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal.  

Dari berbagai konsep mengenai pengertian manajemen di atas, dapat diambil titik 

temu atau benang merahnya. Menurut hemat penulis, ada dua makna yang tersirat dalam 

manajemen, yaitu: 

a) Seni dan kemampuan merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengontrol 

aktifitas bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

b) Serangkaian kegiatan (action) yang berupa proses perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organization), pelaksanaan (actuating) dan evaluasi (evaluating) untuk 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama.  

 

2. Manajemen Pendidikan 

Di antara tokoh yang concern terhadap masalah manajemen pendidikan adalah 

Suharsimi Arikunto. Menurut Suharsimi Arikunto manajemen pendidikan terdiri dari dua kata 

yang berbeda yaitu manajemen dan pendidikan. Manajemen diartikan sebagai pengaturan, 

pengelolaan, dan pelayanan. Dengan demikian manajemen dapat diartikan sebagai seuatu 

upaya bersama yang dilakukan oleh sekelompok manusia untuk mencapai tujuan (goal 

setting) organisasi secara efektif dan efesien dengan menggunakan segala dana dan daya yang 

ada. Apabila kata manajemen tersebut diimplementasikan dalam dunia pendidikan, Arikunto 

menjabarkan menjadi empat komponen, yaitu: 

a. Usaha, manajemen merupakan bagian dari keseluruhan organisasi masyarakat (social 

organization) dan produktivitas organisasi melalui kegiatan merencanakan (planning), 

melaksanakan (actuating), menilai (evaluating) dan melaporkan.  

b. Sekelompok manusia, manajemen menjadikan segala sesuatu kegiatan yang 

direncanakan dengan berkerja sama antara manusia yang satu dengan yang lain. 

c. Tujuan organisasi, manajemen adalah sarana untuk mencapai tujuan melalui layanan 

yang diberikan sesuai dengan fungsi pendidikan yang dijalankan.  

d. Efektif dan efisien, pelayanan (service) sebagai inti dari kegiatan manajemen 

seyogyanya mengusahakan agar sumber daya manusia yang ada dapat digunakan secara 

maksimal. 
11

     

Dengan digabungnya dua kata menjadi satu, maka manajemen pendidikan 

mempunyai makna tersendiri. Secara lebih spesifik Arikunto memberikan pengertian bahwa 

manajemen pendidikan adalah keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua 
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sumber daya yang ada, baik manusia maupun non-manusia yang tersedia dan sesuai untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.
12

 Dari 

pengertian manajemen pendidikan di atas dapat diambil benang merah sebagai berikut: 

a. Manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan (action). 

b. Manajemen pendidikan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada. 

c. Manajemen pendidikan berupaya untuk mencapai tujuan tertentu.      

Menurut Sri Haryati, dalam memahami makna manajemen pendidikan perlu adanya 

tiga unsur pokok, yaitu: 

a. Efisiensi dan efektifitas layanan pendidikan 

b. Kegiatan-kegiatan manajemen yang harus dilaksanakan 

c. Sistem sosial organisasi yang mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan hubungan 

yang saling menentukan di antara ketiga unsur tersebut.
13

 

Dari ketiga unsur di atas secara sederhana terkandung makna bahwa manajemen 

pendidikan merupakan sekumpulan dari fungsi-fungsi organisasi yang mempunyai tujuan 

utama untuk menjalin efisiensi dan keefektifan pelayanan pendidikan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di sekolah dan masyarakat di masa yang 

akan datang. 

3. Proses Manajemen Pendidikan 

Untuk melihat bagaimana proses manajemen pendidikan dijalankan, terlebih dahulu 

harus mengetahui terlebih dahulu fungsi-fungsi manajemen. Tanpa mengetahui dan 

menjalankan fungsi-fungsi manajemen, tidak mungkin proses manajemen pendidkan akan 

terlaksana dengan baik karena pada dasarnya proses manajemen mengacu pada pelaksanaan 

fungsi-fungsi manajemen. Proses manajemen pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah 

fungsi atau tahapan kegiatan manajemen yang dijalankan guna mewujudkan tujuan 

pendidikan. Menurut Arikunto, ada empat fungsi manajemen, yaitu perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling).
14

  

Dari paparan yang dikemukakan oleh Arikunto, penulis perlu menjelaskan satu persatu 

fungsi-fungsi manajemen
15

, yaitu: 

a. Planning, adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan 

untuk melakukan tindakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi, dengan dan 

tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Dalam merumuskan perencanaan, ada 

beberapa aspeknya, yaitu apa yang akan dilakukan, siapa yang harus melakukan, 

kapan dilakukan, dimana akan dilakukan, bagaimana dilakukannya dan apa saja yang 

harus diperlukan agar tercapai tujuan secara optimal.  

b. Organizing, adalah aktifitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan 

kerjasama sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan. Dalam pengorganisasian sudah mengarah pada penanggung jawab 
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setiap program, misalnya siapa yang harus mengerjakan dan kapan dikerjakan serta 

menentukan targetnya. 

c. Actuating, adalah usaha menggerakkan para anggota kelompok sedemikian rupa 

sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan 

sasaran para anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin 

mencapai sasaran-sasaran tersebut. Actuating merupakan fungsi manajemen yang 

paling utama karena lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung 

dengan orang-orang dalam organisasi. 

d. Controlling, merupakan usaha yang sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan 

dengan mengambil tindakan koreksi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan-

tujuan organisasi. Dalam kegiatan pengawasan terdapat fungsi reporting, yaitu suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang 

berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. 

Dari proses manajemen di atas, apabila diterapkan ke dalam manajemen 

pendidikan terdapat tujuh macam proses, yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

komunikasi, supervisi, kepegawaian, pembiayaan dan penilaian.
16

 Meskipun terdapat 

beberapa perbedaan dalam mengolah dan menyusun kegiatan dalam proses manajemen 

pendidikan, akan tetapi pada intinya terdapat kecenderungan yang menuju pada tiga 

kegiatan pokok dari manajemen itu sendiri, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

Ketiga tahapan inilah yang menjadi kunci pokok dalam kajian dalam penelitian ini.          

4. Manajemen Pembiayaan Pendidikan  

Sebelum jauh melangkah, alangkah baiknya ditelusuri terlebih dahulu tentang makna 

pembiayaan itu sendiri. Kata pembiayaan merupakan kata yang terdiri dari pem-biaya-an. Di 

mana pem adalah awalan, biaya adalah kata dasar dan an adalah akhiran. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, biaya berarti uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, 

melakukan) sesuatu. Biaya juga bisa berarti ongkos, belanja dan juga pengeluaran. Setelah 

mendapat awalan pem dan akhiran an, maka pembiayaan berarti segala sesuatu yang berkaitan 

atau berhubungan dengan biaya.
17

 

Batasan mengenai pengertian biaya juga diterangkan oleh beberapa ahli. Menurut 

Bowen, biaya adalah sejumlah pengeluaran dalam bentuk uang yang berhubungan dengan 

perolehan berbagai faktor input pendidikan, misalnya guru, buku, gedung, tanah, 

perlengkapan dan lain sebagainya. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Bowen, yaitu   “Cost is 

expenditure by a college or university to acquire the service of land, labor, or capital, to 

purchase goods and services, or to provide student financial aid.”
18

 Menurut Clare Donnelly 

and Bob Foley, pembiayaan diartikan sebagai a quantitative plan of action prepared in 

advance of a defined period of time.
19

  Dengan demikian dapat diambil benang merah bahwa 

biaya adalah pengeluaran yang dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan untuk mendapatkan 
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jasa atau kepemilikan tanah, pemenuhan kesejahteraan tenaga kerja, atau modal, untuk 

membeli barang dan jasa, atau untuk memberikan bantuan finansial kepada siswa    

Para ahli ekonomi memberikan berbagai sumbangan tentang konsep biaya yang 

selanjutnya akan memberikan berbagai keterangan tentang batasan-batasan biaya pendidikan. 

Dari batasan-batasan ini, setidaknya ada empat kriteria yang dapat diambil, yaitu: 

a. Biaya pendidikan bersifat kuantitatif, yang artinya biaya yang dikeluarkan oleh suatu 

lembaga pendidikan dapat dihitung menggunakan angka-angka yang pasti.  

b. Biaya pendidikan selalu inherent dengan hasil, artinya berapapun jumlahnya biaya 

pendidikan yang dipakai oleh lembaga pendidikan akan berpengaruh terhadap 

kualitas dan kuantitas hasil pendidikan. 

c. Biaya pendidikan dapat diperkirakan secara rasional. 

d. Biaya pendidikan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindakan lagi keberadaannya.
20

  

Berkaitan dengan biaya pendidikan, pemerintah melalui Depdiknas juga memberikan 

batasan yang lebih  khusus tentang dana pendidikan. Pada tahun 2008, Depdiknas menyatakan 

bahwa dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk 

menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Kemudian dikemukaan juga bahwa pendanaan 

pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan 

dan pengelolaan pendidikan.
21

  

Supriyadi mendefinisikan biaya dalam arti yang seluas-luasnya. Menurutnya biaya 

pendidikan adalah semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan 

pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan 

dengan uang. 
22

  

Dari paparan di atas, setidaknya dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan 

adalah usaha dan pengorbanan sumber-sumber ekonomi dengan tujuan untuk mencapai tujuan 

pendidikan, baik fisik maupun non fisik sehingga ouput dan outcome menjadi manusia yang 

cerdas dan berakhlaq mulia.  

5. Proses Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Sekolah    

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa ketika berbicara mengenai proses 

manajemen berarti sama halnya dengan membahas fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi 

manajemen sebagaimana yang dijelaskan oleh Arikunto pada dasarnya meliputi planning, 

organizing, actuating, dan controlling akan diaplikasikan dalam proses manajemen 

pembiayaan pendidikan.  

Pada dasarnya pembiayaan merupakan bidang yang tidak kalah penting jika 

dibanding dengan bidang-bidang yang lain. Mengingat pendidikan memerlukan sejumlah 
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biaya untuk menjalankan aktivitasnya, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Oleh 

karenanya agar pembiayaan pendidikan tepat sasaran maka diperlukan pengelolaan yang 

efektif dan efisien. Setiap lembaga pendidikan tidak hanya berpikir bagaimana mendapatkan 

dana sebanyak-banyaknya, akan tetapi bagaimana yang terpenting adalah menggunakan 

dana yang ada secara tepat untuk membiayai proses pendidikan.  

Menurut Husnan, manajemen pembiayaan meliputi kegiatan perencanaan, analisis 

dan pengendalian kegiatan keuangan.
23

 Menurut M. Nafarin, manajemen keuangan terdiri 

dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
24

 Sedangkan menurut 

Arikunto, manajemen pembiayaan pendidikan meliputi tiga tahapan, yaitu (1) badgeting 

(penganggaran), (2) accounting (pelaksanaan anggaran/ pembukuan) dan (3) auditing 

(pemeriksaan).
25

 Dari pandangan para tokoh tersebut maka peneliti akan menggunakan 

pendapat Arikunto dalam merumuskan proses manajemen pembiayaan pendidikan.   

1. Perencanaan Anggaran (budgeting) 

Menurut Gitosudarmo, anggaran adalah jumlah-jumlah yang direncanakan dan 

harus dicapai di masa yang akan datang sehingga anggaran merupakan hasil akhir dari 

rencana keuangan suatu organisasi.
26

 Dari keterangan tersebut, pada dasarnya anggaran 

bukanlah suatu tujuan, melainkan sebagai alat untuk menjabarkan suatu program ke 

dalam bentuk biaya untuk setiap kegiatan dengan tujuan untuk mencapai tujuan 

organisasi. Dalam hal ini, kemampuan seorang leader dalam menganalisis keefektifan 

biaya dalam suatu program akan menentukan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.  

Menurut Nanang Fattah, penganggaran merupakan suatu bentuk kegiatan atau 

proses penyusunan anggaran (budget). Anggaran adalah rencana operasional yang 

diwujudkan dalam bentuk angka kuantitatif berupa satuan uang yang digunakan sebagai 

pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. 

Penyusunan anggaran setidaknya melibatkan pimpinan tiap-tiap unit organisasi. Dalam 

penyusunan anggaran terjadilah negosiasi atau perundingan untuk menentukan suatu 

kesepakatan antara pucuk pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam rangka 

menentukan besaran biaya suatu kegiatan.
27

  

Di setiap lembaga pendidikan atau sekolah, setidaknya harus membuat 

perencanaan anggaran sekurang-kurangnya satu tahun anggaran. Perencanaan anggaran 

di sekolah biasa dikenal dengan istilah RAPBS (rencana anggaran pendapatan dan 

belanja sekolah). Selain itu juga ada yang memberi nama RKAS (rencana kerja dan 

anggaran sekolah). Menurut Nanang Fattah, dalam penyusunan RAPBS atau RKAS 

diperlukan seorang leader yang handal yang mempunyai visi ke depan.  

2. Pelaksanaan Anggaran (accounting) 
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Setelah penyusunan anggaran selesai, maka langkah selanjutnya adalah 

pelaksanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, setidaknya ada dua tahapan yaitu 

penerimaan dan penggunaan keuangan sekolah. Dalam hal ini perlu ada catatan khusus 

yang dilakukan oleh bendahara baik transaksi penerimaan maupun transaksi pengeluran 

dan dikelompokkan secara cermat dan benar oleh accounting system yang baik. 

Penerimaan pendapatan sekolah pada dasarnya ada beberapa sumber. Sumber 

yang pertama adalah dari pemerintah yang kemudian dikenal dengan istilah dana BOS 

(Biaya Operasional Sekolah). Dana BOS didapat dari pemerintah, baik pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah. Sumber yang kedua adalah berasal dari iuran komite sekolah 

(sumbangan masyarakat). Sumber yang ketiga adalah dari unit usaha sekolah, bisa berupa 

koperasi sekolah, persewaan sarana sekolah, hasil peternakan dan pertanian sekolah, 

bengkel milik sekolah dan jasa-jasa yang lain. Sumber yang keempat adalah berasal dari 

sponsor atau mitra kerja. Biasanya yang termasuk dalam mitra kerja adalah perusahaan 

bonafit yang bekerja sama saling menguntungkan satu sama lain.  

Setelah mendapatkan pendapatan maka sekolah mengelola dengan baik dalam hal 

penggunaannya. Penggunaan biaya pendidikan setidaknya tidak lepas dari delapan 

standar pendidikan yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, 

standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 

pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan dan standar penilaian pendidikan.
28

    

3. Evaluasi Anggaran (auditing) 

Evaluasi adalah tahapan terakhir dalam kajian manajemen. Tanpa adanya evaluasi 

maka praktek manajemen belum bisa dikatakan berhasil. Berkaitan dengan manajemen 

pembiayaan pendidikan juga harus dilakukan evaluasi. Menurut Matin, evaluasi anggaran 

pendidikan adalah aktivitas melakukan pengukuran untuk menilai perkembangan atau 

tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana dan program berdasarkan kriteria tertentu. 

Kriteria yang dipakai dalam melakukan evaluasi adalah efisiensi dan efektivitas 

penggunaan sumber daya dan pencapaian tujuan.
29

 

Tujuan dari evaluasi penggunaan anggaran pendidikan adalah untuk mengukur 

dan menilai perkembangan dan tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana dan program 

pendidikan, menetapkan kriteria sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, 

mengantisipasi kegiatan yang akan dating, menyempurnakan rencana dan program 

selanjutnya, serta melaksanakan perbaikan pelaksanaan kegiatan dan menilai tingkat 

efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya pendidikan dalam pencapaian tujuan.
30

   

METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis pada lapangan sehingga butuh 

tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di tiga sekolah Muhammadiyah tingkat 

SMK di kabupaten Bantul, yaitu SMK Muhammadiyah Imogiri, SMK Muhammadiyah 1 
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Bantul dan SMK Muhammadiyah Bambanglipuro. Adapun waktu penelitian ini berkisar 

antara bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2018.  

B. Jenis Penelitian  

Penelitian yang sedang disusun merupakan jenis penelitian surve dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif (qualitative approach). Pendekatan kualitatif 

dikhususkan untuk menggali gagasan atau ide kepala sekolah atau madrasah, bendahara 

sekolah kemudian diinterpretasikan sesuai dengan teori yang ada.  

Menurut Arikunto, penelitian ini tergolong dalam penelitian kasus. Penelitian kasus 

adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu 

organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Penelitian kasus kalau ditinjau dari wilayahnya 

hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit. Akan tetapi apabila ditinjaudari sifat 

penelitiannya maka penelitian kasus lebih mendalam.
31

 

C. Nara Sumber Penelitian  

Nara sumber pada penelitian ini berupa orang untuk dijadikan informan. Menurut 

Patton sebagaimana yang dikutip oleh Djam’an Satori dan Aan Komariah menjelaskan 

tentang penentuan mengambil sumber penelitian.
32

 Penentuan sampel berdasarkan tujuan 

adalah memilih kasus yang kaya informasi untuk diteliti secara mendalam. Patton 

menjelaskan ketika seseorang ingin memahami sesuatu tentang kasus tersebut tanpa harus 

melakukan generalisasi terhadap semua kasus yang sama. Penentuan sampel berdasarkan 

tujuan dilakukan untuk meningkatkan kegunaan informasi yang didapat dari sampel yang 

kecil. Penentuan sampel berdasarkan tujuan mengharuskan bahwa informasi yang didapat 

tentang variasi di antara sub-unit sebelum sampel dipilih. Penelitian kemudian mencari 

orang, kelompok, tempat, kejadian untuk diteliti yang dapat memberikan banyak informasi. 

Dengan kata lain, peneliti memilih sampel yang mempunyai pengetahuan dan informasi 

tentang fenomena yang sedang diteliti. Walau bagaimanapun, penelitian tetap dihadapkan 

pada orang-orang yang dapat mengungkapkan informasi dan orang itu bisa sedikit bisa juga 

banyak, karena itu penelitian kualitatif tetap dihadapkan pada pilihan untuk menemukan 

orang yang akan dijadikan informan. Informan yang ditetapkan adalah informan yang sesuai 

dengan kateori penelitian (unit analisis) oleh karena itu, tipe yang tepat digunakan adalah 

purposive sampling. Purposive yaitu menentukan nara sumber untuk memilih informan yang 

dianggap mengetahui dan dapat dipercaya untuk menjadi nara sumber.
33

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu: 

1. Observasi 
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Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan 

dalam penelitian. Observasi dalam penelitian kualitatif sebagai alat bantu untuk 

pengamatan secara langsung. Pengamatan tersebut terhadap objek untuk mengetahui 

keberadaan objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data 

penelitian. 

Observasi digunakan untuk melihat proses yang ada di setiap sekolah baik lewat 

dokumen atau pencatatan langsung. Dalam hal ini, peneliti harus berkunjung ke sekolah 

tidak hanya sekali atau dua kali, akan tetapi bisa berulang-ulang sesuai dengan 

kebutuhan.     

2. Wawancara Kualitatif 

Metode Wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik untuk 

mengumpulkan data dan informasi. Peneliti akan lebih bebas ketika memberikan 

pertanyaan-pertanyaan secara bebas dan lebih mendalam. Pertanyaan tersebut pastinya 

sudah dipersiapkan terlebih dahulu.  

Menurut Hamid Patilima teknik wawancara kualitatif berlangsung “luwes”, 

arahnya bisa lebih terbuka, percakapan tidak membuat jenuh kedua belah pihak 

sehingga diperoleh informasi yang lebih kaya. Metode wawancara kualitatif 

menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan 

kepada informan. Hal ini hanya untuk memudahkan dalam melakukan wawancara, 

penggalian data dan informasi. Selanjutnya tergantung improvisasi di peneliti di 

lapangan.
34

 

Wawancara digunakan untuk mencari data dari informan langsung. Sesuai 

dengan topik pada penelitian ini, peneliti mewancarai beberapa personil di sekolah, 

seperti kepala sekolah, bendahara sekolah, guru dan majelis dikdasmen PWM DIY.   

3. Angket 
Angket yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan 

seperangkat pertanyaan kepada responden. Bahasa yang digunakan harus disesuaikan 

dengan responden. Artinya tidak memakai bahasa yang susah dimengerti oleh 

responden. 

Angket digunakan juga untuk menggali data yang bersifat tertulis yang berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh informan. Angket ditujukan hanya 

kepada para guru di sekolah masing-masing. Akan tetapi, informan yang berupa guru 

hanya dipilih sampel saja di setiap sekolah. 

4. Validasi Data 

Validasi data yang akan dilakukan yaitu: 

a) Perpanjangan pengamatan 

Perpanjangan pengamatan memungkinkan terjadi hubungan antar peneliti 

dengan nara sumber menjadi akrab (tidak ada jarak). Tujuannya yaitu saling 
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mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi dan peneliti 

dapat memperoleh data secara lengkap. 

b) Trianggulasi teknik 

Trianggulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan data 

yang dilakukan kepada sumber data. Menguji kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam kajian teori bahwa manajemen 

pembiayaan pendidikan meliputi tiga unsur penting yaitu perencanaan anggaran (badgeting), 

pelaksanaan anggaran (accounting) dan evaluasi anggaran (evaluating). Akan tetapi, 

sebelum membahas ketiga hal tersebut akan diuraikan tentang bagaimana sumber 

pendapatan sekolah. Karena hal ini sangat penting dilakukan bagi para pimpinan sekolah 

demi terwujudnya program kerja yang telah direncanakan. Dari berbagai unsur tersebut di 

atas akan dipakai untuk memetakan keberadaan manajemen pembiayaan pendidikan di tiga 

sekolah Muhammadiyah, yaitu SMK Muhammadiyah Imogiri, SMK Muhammadiyah 1 

Bantul dan SMK Muhammadiyah Bambanglipuro.  

1. Sumber Pendapatan Sekolah 

Setiap lembaga pendidikan pasti mempunyai berbagai sumber pendapatannya. 

Baik sekolah yang berstatus negeri maupun swasta harus mempunyai strategi dalam 

penggalian sumber-sumber pendapatannya. Tanpa adanya sumber pendapatan, maka bisa 

dipastikan, lembaga pendidikan tersebut akan mengalami kehancuran. Dalam rangka 

mewujudkan visi dan misi, setiap sekolah harus cerdas dalam menggali sumber-sumber 

pendapatan sekolah. Adapun sumber-sumber pendapatan sekolah adalah sebagai berikut: 

a) Dana Pemerintah 

Dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah dikenal dengan istilah 

dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). Dana BOS tersebut terdiri dari dua 

macam, yaitu BOS pusat dan BOS daerah (BOSDA). Untuk jenjang SMK, 

penerimaan dana dihitung dari jumlah siswa. Dalam setahun setiap siswa 

menerima dana BOS sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). 

Dalam hal ini, semua sekolah baik negeri maupun swasta menerima dana BOS 

yang sama besarannya.  

b) Sumbangan Masyarakat 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sekolah, terutama sekolah yang berstatus 

swasta, maka kebutuhannya semakin tinggi. Apabila hanya mengandalkan dana BOS 

saja maka sangatlah kurang, sehingga sekolah-sekolah swasta mencari strategi 

bagaimana agar kebutuhan sekolah dapat terpenuhi. Strategi yang dimaksud adalah 

melakukan penggalangan dana kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua 



siswa. Dana dari orang tua siswa tersebut dibagi menjadi dua, yaitu SPP yang 

sifatnya bulanan dan Dana Pendidikan yang sifatnya tahunan. Setiap sekolah 

berbeda-beda dalam menentukan besaran biayanya. Untuk memudahkan jumlah 

biaya dari orang tua siswa akan disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 1 

Jumlah Biaya Sumbangan Orang Tua Siswa 

No Nama sekolah SPP (bulanan) Dana Pendidikan (tahunan) 

1. SMK Muhammadiyah 

Imogiri 

Rp. 135.000,00 (semua 

tingkat) 

Rp 2.700.000,00 (semua tingkat) 

2. SMK Muhammadiyah 1 

Bantul 

Rp 150.000,00 (semua 

tingkat) 

Rp 3.500.000,00 (semua tingkat) 

3. SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro 

Rp 140.000,00 (kelas X), Rp 

130.000,00 (kelas XI) dan 

Rp 120.000,00 (kelas XII) 

Rp 2.700.000,00 (kelas X) Rp 

1.980.000,00 (kelas XI), Rp 

1.830.000,00 (kelas XII) 

Sumber: Bendahara Sekolah 

Dari tabel di atas, masing-masing sekolah melakukan penarikan biaya dari 

orang tua siswa. Jumlahnyapun berbeda-beda. Di sini dapat dilihat bahwa SMK 

Muhammadiyah 1 Bantul menempati posisi tertinggi dalam besaran dana 

masyarakat. Kemudian disusul oleh SMK Muhammadiyah Imogiri dan yang terakhir 

adalah SMK Muhammadiyah Bambanglipuro. 

c) Badan Usaha Milik Sekolah (BUMS) 

Sebagai sekolah swasta, keberadaan BUMS juga menduduki posisi yang 

sangat penting dalam rangka menambah jumlah pendapatan sekolah. Setiap sekolah 

mempunyai keragaman dalam membangun BUMS ini. Ada yang berupa koperasi 

sekolah, bengkel, pertanian, perkebunan, persewaan barang dan bangunan dan lain 

sebagainya. Dari hasil wawancara, SMK Muhammadiyah Imogiri sampai saat ini 

belum mempunyai BUMS dalam bentuk apapun. Hal ini dikarenakan belum 

tertatanya manajemen sekolah dengan baik. SMK Muhammadiyah 1 Bantul 

mempunyai dua bentuk BUMS yaitu koperasi sekolah yang isinya jasa foto copy dan 

peralatan siswa serta bengkel otomotif. SMK Muhammadiyah Bambanglipuro 

sampai saat ini baru mempunyai BUMS berupa bengkel otomotif “Ahas Honda”. 

Berikut ini akan disajikan tabel berkaitan dengan keberadaan BUMS di tiga sekolah 

tersebut: 

Tabel 2 

Keberadaan Badan Usaha Milik Sekolah (BUMS) 
No. Nama Sekolah Jenis BUMS 

1. SMK Muhammadiyah Imogiri -- 

2. SMK Muhammadiyah 1 Bantul Koperasi sekolah dan Bengkel otomotif 

3. SMK Muhammadiyah Bambanglipuro Bengkel otomotif “Ahas Honda” 

Sumber: Kepala Sekolah 



Dari tabel di atas, SMK Muhammadiyah Imogiri belum mempunyai sumber 

pendapatan apapun dari BUMS. Sedangkan SMK Muhammadiyah 1 Bantul dan 

SMK Muhammadiyah Bambanglipuro sudah mempunyai sumber pendapatan dari 

BUMS berupa bengkel dan koperasi sekolah. Menurut kepala sekolah yang 

mempunyai BUMS ini pendapatannya belum seberapa besar, akan tetapi hanya 

dijadikan untuk melatih kemandirian sekolah dalam menggali sumber-sumber 

pendapatannya. 

Dari hasil wawancara yang berhasil dihimpun, sumber-sumber pendapatan 

sekolah dari ketiga SMK tersebut berbeda-beda tergantung jumlah siswa dan jumlah 

sumbangan orang tua wali. Berikut ini disajikan jumlah pendapatan ketiga sekolah 

dalam tabel berikut ini. 

Tabel 3 

Jumlah Pendapatan Sekolah 

No. Nama Sekolah  Sumber Pendapatan Total Pendapatan 

1. SMK Muhammadiyah Imogiri Dana BOS dan sumbangan wali 

murid  

10 Milyard/tahun 

2. SMK Muhammadiyah 1 Bantul  Dana BOS, sumbangan wali 

murid dan BUMS 

9,5 Milyard/tahun 

3. SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro 

Dana BOS, sumbangan wali 

murid dan BUMS 

7,5 Milyard/tahun 

Sumber: Bendahara Sekolah 

Dari tabel di atas, jumlah pendapatan sekolah dari berbagai sumber yang 

paling banyak adalah SMK Muhammadiyah Imogiri, disusul SMK Muhammadiyah 1 

Bantul dan yang paling sedikit adalah SMK Muhammadiyah Bambanglipuro.   

2. Perencanaan anggaran 

Rencana anggaran dalam dunia pendidikan disusun selama setahun sekali. 

Rencana anggaran ini lebih dikenal dengan istilah RKAS (Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Sekolah). Di sekolah-sekolah Muhammadiyah, penyusunan RKAS disusun 

secara serentak setahun sekali dan dikerjakan secara bersama-sama. Penyelenggara 

kegiatan ini adalah majelis dikdasmen PWM DIY dengan cara menginap di suatu tempat 

yang representatif. Setiap sekolah mengirimkan dua orang utusan, yaitu kepala sekolah 

dan bendahara sekolah. Untuk lebih jelasnya mengenai perencanaan anggaran di ketiga 

sekolah ini maka akan ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4 

Perencanaan Anggaran Sekolah (RKAS) 

No. Nama Sekolah Penyusun Anggaran  Penyelenggara  

1. SMK Muhammadiyah Imogiri Kepala sekolah, bendahara dan 

tim manajemen sekolah 

Majelis dikdasmen PWM 

DIY 

2. SMK Muhammadiyah 1 Kepala sekolah, bendahara dan Majelis dikdasmen PWM 



Bantul  tim manajemen sekolah DIY 

3. SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro 

Kepala sekolah, bendahara dan 

tim manajemen sekolah 

Majelis dikdasmen PWM 

DIY 

Sumber: Kepala Sekolah 

Dari tabel di atas, ketiga sekolah tersebut menyusun RKAS sebagai pijakan awal 

untuk melangkah lebih lanjut. Ketiga sekolah tersebut semua menyusun RKAS setiap 

tahunnya dan semua penyusunnya melibatkan personel yang sama, yaitu kepala sekolah 

sebagai leader dan penanggung jawab, bendahara sebagai pemegang keuangan dan tim 

manajemen sekolah sebagai penyusun rencana kegiatan dan sekaligus pelaksana kegiatan. 

Ketiga sekolah tersebut memberikan ruang yang sama kepada tim manajemen sekolah, 

yaitu kepala sekolah, bendahara dan semua wakil kepala sekolah sebagai tim pelaksana 

kegiatan.    

3. Pelaksanaan (penggunaan) Anggaran 

Setelah penyusunan rencana anggaran sudah selesai, maka bagian yang kedua 

adalah pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran seyogyanya tidak melenceng dari 

apa yang sudah direncanakan, dari hal-hal yang kecil sampai kepada hal-hal yang besar. 

Perencanaan anggaran itulah yang menjadi rujukan awal dalam melangkah ke tahap 

pelaksanaan anggaran, sehingga pengelolaannya sesuai dengan garis-garis atau rambu-

rambu yang telah ditetapkan.  

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, ketiga kepala sekolah, yaitu 

SMK Muhammadiyah Imogiri, SMK Muhammadiyah 1 Bantul dan SMK 

Muhammadiyah Bambanglipuro mengatakan bahwa pelaksanaan anggaran di sekolah 

tidak bisa lepas dari delapan standar pendidikan. Delapan standar pendidikan yang 

dimaksud adalah (1) standar isi, (2) standar kompetensi lulusan, (3) standar proses, (4) 

standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar pengelolaan, (6) standar sarana 

prasarana, (7) standar pembiayaan dan (8) standar penilaian.  

Masing-masing standar di atas mempunyai pos-pos anggaran yang telah dibuat 

oleh setiap pengambil kebijakan di sekolah masing-masing. Di bawah ini adalah jumlah 

penggunaan anggaran setiap standar yang ada (dalam prosentase), yaitu:  

Tabel 5 

Penggunaan Anggaran (%) 

No. Aspek  Nama Sekolah 

SMK Muhammadiyah 

Imogiri 

SMK Muhammadiyah 

1 Bantul 

SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro 

1.   Standar Isi - 2,73% 2,46% 

2. Standar Kompetensi 

Lulusan 

- 6,17 % 2,09% 

3. Standar Proses - 2,89% 14,67% 

4. Standar Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan 

- 1,95 % 3,67 % 

5. Standar Pengelolaan - 12,49% 13,10% 



6. Standar Sarana Prasarana - 46% 23,81% 

7. Standar Pembiayaan - 44% 31,46% 

8. Standar Penilaian - 2,69% 8,08% 

Sumber: RKAS  

Dari tabel di atas, penggunaan anggaran yang paling besar digunakan untuk 

membiayai standar sarana prasarana dan standar pembiayaan. Jumlahnya mencapai 46 % 

untuk SMK Muhammadiyah 1 Bantul dan 31 % untuk SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro. Sedangkan penggunaan anggaran yang paling sedikit adalah standar 

pendidik dan tenaga kependidikan serta standar kompetensi lulusan. Jumlahnya 1,95% untuk 

SMK Muhammadiyah 1 Bantul dan 2,09% untuk SMK Muhammadiyah Bambanglipuro. 

Khusus SMK Muhammadiyah Imogiri sampai saat belum bisa terdeteksi karena peneliti 

kesulitan mendapatkan buku RKAS sekolah.   

4. Evaluasi Anggaran 

Evaluasi anggaran adalah upaya untuk melihat keterserapan antara program kerja 

yang telah disusun dengan anggaran yang ada. Apabila pelaksanaan anggaran tidak 

sesuai dengan perencanaan anggaran (RKAS) maka sekolah tersebut telah menyimpang 

dari RKAS. Karena setiap perencanaan telah disusun jauh-jauh hari sebelum 

pelaksanaan dibuat. Selain itu, program sekolah tidak jauh berbeda dari tahun-tahun 

sebelumnya, hanya ada penambahan atau bahkan pengurangan program kerja.  

Evaluasi anggaran di SMK Muhammadiyah se-Kabupaten Bantul terdiri dari dua 

tahap, yaitu pemeriksaan anggaran (auditing) dan pelaporan anggaran. Untuk lebih 

jelasnya tentang pemeriksaan anggaran dan pelaporan anggaran dapat dilihat di tabel 

berikut ini. 

Tabel 6 

Pemeriksaan Anggaran di SMK Muhammadiyah se-Kabupaten Bantul 

No. Nama Sekolah Sistem Audit Anggaran 

1. SMK Muhammadiyah Imogiri Audit internal, dilakukan oleh pihak internal sekolah, yaitu 

tim manajemen sekolah, audit eksternal dilakukan oleh 

pihak persyarikatan diwakili oleh majelis dikdasmen PWM 

DIY  

2. SMK Muhammadiyah 1 

Bantul 

Audit internal, dilakukan oleh pihak internal sekolah, yaitu 

tim manajemen sekolah, audit eksternal dilakukan oleh 

pihak persyarikatan diwakili oleh majelis dikdasmen PWM 

DIY 

3. SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro 

Audit internal, dilakukan oleh pihak internal sekolah, yaitu 

tim manajemen sekolah, audit eksternal dilakukan oleh 

pihak persyarikatan diwakili oleh majelis dikdasmen PWM 

DIY 

Sumber: Kepala Sekolah 



Dalam tabel tersebut, semua sekolah melakukan audit atau pemeriksaan anggaran, 

baik dari perencanaan maupun pelaksanaan anggarannya. Ketiga sekolah tersebut 

melakukan audit internal yang diwakili tim manajemen sekolah masing-masing dan audit 

eksternal yang dilakukan oleh pihak persyarikatan yang diwakili oleh majelis dikdasmen 

PWM DIY.  

Setelah tahapan pemeriksaan anggaran selesai, maka sekolah melakukan 

pelaporan anggaran. Pelaporan anggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban 

terhadap pengelolan biaya yang bersumber dari berbagai pihak, baik yang bersumber dari 

pemerintah (dana BOS) maupun yang bersumber dari sumbangan masyarakat.   

Selain bentuk pelaporan di atas, sekolah juga melakukan pelaporan ke steak 

holder yang ada. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keterbukaan pengelolaan pembiayaan 

di sekolah dan juga menghindari berbagai macam prasangka di antara para guru dan 

karyawan. Di bawah ini akan ditampilkan system pelaporan keuangan di SMK 

Muhammadiyah se-Kabupaten Bantul. 

Tabel  7 

Pelaporan Penggunaan Pembiayaan Pendidikan di Sekolah 

No. Nama  Sistem pelaporan pembiayaan pendidikan 

Internal  Masyarakat Persyarikatan Pemerintah  

1. SMK Muhammadiyah 

Imogiri 

Tidak 

mengadakan 

pelaporan 

Tidak 

melaporkan  

Melaporkan  Melaporkan 

penggunaan 

dana BOS 

saja 

2. SMK Muhammadiyah 

1 Bantul 

Melaporkan 

secara garis 

besarnya saja 

Melaporkan 

secara garis 

besarnya saja 

Melaporkan  Melaporkan 

penggunaan 

dana BOS 

saja  

3. SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro 

Tidak 

mengadakan 

pelaporan 

Melaporkan 

secara garis 

besarnya saja 

Melaporkan  Melaporkan 

penggunaan 

dana BOS 

saja 

Sumber: Kepala Sekolah dan buku RKAS 

Sekolah-sekolah Muhammadiyah pada dasarnya adalah sekolah yang dikelola 

oleh Persyarikatan Muhammadiyah sehingga seyogyanya segala bentuk pelaporan 

penggunaan biaya juga dilaporkan ke persyarikatan lewat majelis yang terkait, yaitu 

majelis pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen). Pelaporannya juga sesuai dengan 

jenjang masing-masing, khusus sekolah dasar sederarajat (SD/MI) pelaporannya ke PCM 

(tingkat kecamatan), jenjang Sekolah Menengah Pertama sederajat (SMP/MTs) 

pelaporannya ke PDM (tingkat kabupaten), sedang jenjang Sekolah Menengah Atas 

sederajat (SMA/SMK/MA) pelaporannya ke PWM (tingkat propinsi). 

Dari ketiga SMK Muhammadiyah di Kabupaten Bantul, dalam pelaporan 

penggunaan pembiayaan pendidikan yang paling tertib adalah SMK Muhammadiyah 1 

Bantul. SMK Muhammadiyah 1 Bantul dapat dikatakan sekolah yang paling transparan 



dalam pelaporannya, baik internal maupun eksternal. Sedang sekolah yang dalam 

kategori tidak transparan adalah SMK Muhammadiyah Imogiri, karena internal dan 

eksternal (khususnya ke masyarakat) tidak melaporkan. 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ketiga sekolah jenjang SMK di atas sudah menerapkan proses manajemen pembiayaan 

pendidikan, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran. 

2. Setiap sekolah mempunyai sumber-sumber pendapatan sekolah, mulai dari dana 

pemerintah, sumbangan masyarakat dan dari badan usaha milik sekolah (BUMS). 

3. Perencanaan anggaran (RKAS) disusun oleh kepala sekolah, bendahara sekolah dan tim 

manajemen sekolah bersama dengan majelis dikdasmen PWM DIY 

4. Penggunaan anggaran sekolah meliputi delapan standar pendidikan yaitu: (1) standar isi, 

(2) standar kompetensi lulusan, (3) standar proses, (4) standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, (5) standar pengelolaan, (6) standar sarana prasarana, (7) standar 

pembiayaan dan (8) standar penilaian. 

5. Evaluasi anggaran dilakukan dengan cara audit internal dan eksternal serta melakukan 

pelaporan anggaran sekolah. 
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