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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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. 

Pada dasarnya sebuah gerakan demonstrasi merupakan luapan emosi 

yang mana ada beberapa orang yang mengalami ketidakpuasan. Dalam kasus 

di atas, demonstrasi yang terjadi di SMK Muhammadiyah X merupakan 
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adanya ketidakpuasan guru dan karyawan. Guru dan karyawan yang secara 

professional adalah tenaga terdidik yang mempunyai keahlian profesi. Karena 

merupakan tenaga profesional, seharusnya kepala sekolah sebagai leader and 

manger di lembaga pendidikan juga harus memikirkan atas implikasi tenaga 

profesionalnya. Namun, kenyataannya guru dan karyawan mendapatkan 

penghasilan yang belum layak sebagai tenaga professional.  

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 
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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 
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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 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.    

Pada era informasi seperti sekarang ini, dibutuhkan keterbukaan dari 

semua pihak. Sering sekali muncul di media massa berbagai publikasi yang 

diluncurkan oleh berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta. 

Hal ini menjadi pemikiran penulis dalam rangka untuk mengembangkan lebih 
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jauh manajemen pembiayaan pendidikan. Setiap lembaga pendidikan yang 

pada dasarnya sudah mempunyai website, bisa digunakan untuk 

mempublikasikan mengenai kondisi keuangan sekolah. Kalau dianggap 

mahal mempublikasikan lewat media massa, maka jalan yang paling hemat 

adalah menggunakan jejaring website yang bisa di akses oleh berbagai pihak 

kapanpun dan dimanapun ia berada.    

Pemikiran penulis seperti yang telah dipaparkan di atas, sepertinya 

sampai saat ini belum terwujud. Belum pernah dijumpai lembaga pendidikan 

mempublikasikan kondisi keuangannya, baik yang berupa pemasukan 

maupun pengeluarannya. Menurut hemat penulis, langkah ini sangat baik dan 

akan membawa kepada kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat. 

Hal ini dikarenakan sebagian besar sumber-sumber pendapatan sekolah 

berasal dari orang tua siswa melalui berbagai sumbangan yang 

mengatasnamakan biaya pendidikan. 

        Dalam berbagai referensi, banyak sekali ditemukan ada pengaruh 

yang positif antara pengelolaan pembiayaan pendidikan dengan mutu 

sekolah.
6
 Biaya atau dana pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting 

dalam sektor lembaga pendidikan seperti sekolah, baik sekolah milik 

pemerintah (baca: sekolah negeri) atau sekolah yang dikelola oleh yayasan 

(baca: sekolah swasta). Pembiayaan pendidikan yang terorganisir dengan baik 

akan dapat mengoptimalkan layanan pendidikan kepada para konsumennya 

baik konsumen internal seperti guru, siswa, staf, dan para karyawan yang 
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terlibat dan konsumen eksternal seperti masyarakat, orang tua dan 

pemerintah. Akan tetapi, hal ini berlaku juga untuk sebaliknya, yaitu apabila 

pembiayaan pendidikan tidak terorganisir dengan baik maka segala bentuk 

layanan pendidikan dan program-program pendidian di sekolah tidak akan 

berjalan dengan baik dan tidak akan menghasilkan mutu pendidikan yang 

ditergetkan.    

Tesis yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMK 

Muhammadiyah Se-Kabupaten Bantul (Studi Kasus SMK Muhammadiyah 

Imogiri, SMK Muhammadiyah 1 Bantul dan SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro) dirasa sangat penting untuk mengungkap pengelolaan 

pembiayaan pendidikan yang selama ini dilakukan oleh kepala sekolah dan 

bendahara sekolah. Walaupun pengelolaan pembiayaan pendidikan 

merupakan kewenangan kepala sekolah, namun tidak serta merta dikelola 

sesuai dengan kemauan dan keinginannya sendiri. Apalagi sekolah-sekolah 

yang berbasis milik persyarikatan, manajemen pembiayaan pendidikannyapun 

harus sesuai dengan ketentuan persyarikatan Muhammadiyah.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, sangat urgent sekali adanya 

manajemen pembiayaan pendidikan, terutama dalam menggali sumber-

sumber dana lembaga pendidikan. Setelah berhasil menggali sumber-sumber 

dana yang ada, seorang leader sekaligus manager di lembaga pendidikan juga 

harus pandai membelanjakannya. Jangan sampai kesejahteraan para pendidik 
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dan tenaga pendidikan diabaikan. Banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah 

yang masih berpedoman kuat “hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan 

minta hidup di Muhammadiyah”. Pedoman ini kalau dipakai untuk 

kepentingan akhirat dianggap sebagai hal yang wajar, akan tetapi kalau 

dipakai untuk kepentingan mualamah duniawiyah maka dianggap tidak wajar, 

bahkan bisa dikatakan tidak profesional. 

Keprihatian ini sengaja ditulis dalam rangka menggugah para leader 

dan manager pendidikan untuk selalu memperhatikan kesejahteraan 

bawahannya. Banyak guru yang mengeluh tentang ketimpangan penghasilan 

yang di dapat dari hasil mengabdi untuk membesarkan atas nama 

Muhammadiyah. Maka dari itu, dengan nilai pendapatan yang layak yang 

diterima oleh guru dan karyawan, harapannya mereka bisa fokus 

membesarkan lembaga pendidikan Muhammadiyah.  

  

C. Rumusan Masalah 

Dalam rumusan masalah ini yang menjadi titik pokok adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana manajemen pembiayaan pendidikan di SMK Muhammadiyah 

Imogiri, SMK Muhammadiyah 1 Bantul, dan SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro? 

2. Bagaimana perbandingan dalam manajemen pembiayaan pendidikan di 

tiga sekolah tersebut?  
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Setiap penelitian dapat dipastikan mempunyai tujuan dan kegunaan. 

Seperti halnya pada penelitian ini juga mempunyai tujuan dan kegunaan. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetatahui pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah-

sekolah Muhammadiyah, khususnya di SMK Muhammadiyah Imogiri, 

SMK Muhammadiyah 1 Bantul, dan SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro. 

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengelolaan pembiayaan 

pendidikan di tiga SMK Muhammadiyah tersebut. 

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi dalam pengelolaan 

pembiayaan pendidikan di tiga SMK Muhammadiyah tersebut. 

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan 

di sekolah-sekolah Muhammadiyah. 

2. Sebagai pijakan langkah awal dalam meningkatkan mutu pendidikan, 

karena untuk meningkatkan mutu pendidikan dibutuhkan pengelolaan 

pembiayaan pendidikan yang baik.   

3. Sebagai pijakan dalam menentukan simpanan (save) dalam rangka 

eksistensi sekolah-sekolah Muhammadiyah. 
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E. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Dalam penulisan tesis ini, setidaknya ada beberapa penelitian yang 

pernah membahas tentang manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu sebagai 

berikut: 

Pertama, tesis yang ditulis oleh Agustina Leonarti P. berjudul 

“Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong 

Sragen” merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian kualitatif 

dengan pendekatan etnografi. Metode yang digunakan dalam pengumpulan 

data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini termasuk 

penelitian yang masih aktual karena dilaksanakan pada tahun 2015.  

Hasil dari penelitian tersebut adalah proses pengelolaan pembiayaan 

pendidikan di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Sragen dilaksanakan 

melalui proses perencanaan anggaran, pelaksanaan serta pengawasan dan 

pertanggungjawaban. Pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK 

Muhammadiyah 6 Gemolong Sragen sudah dilaksanakan secara transparan, 

efektif dan efisien. Hal ini bisa dilihat pada saat penyusunan anggaran 

melibatkan tim yang mewakili bagian-bagian yang ada di sekolah. 

Pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong 

Sragen didukung oleh kewenangan sekolah untuk mengatur pengelolaan 

pembiayaan secara mandiri dan tidak tergantung pada yayasan, selain itu juga 

tenaga-tenaga pengelola dapat diandalkan kemampuannya dalam pengelolaan 

pembiayaan sehingga menunjang kelancaran pengelolaan. Adapun kendala 

yang dihadapi dalam pengelolaan pembiayaan di SMK Muhammadiyah 6 
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Gemolong Sragen adalah keterlambatan siswa dalam membayar SPP dan 

keterlambatan turunnya dana BOS.
7
 

Penelitian tersebut di atas hanya bersifat deskriptif belaka yang hanya 

mendeskripsikan pengelolaan pembiayaan di satu sekolah saja. Sedangkan 

penelitian yang akan ditulis walaupun sama-sama deskriptif, akan tetapi 

sudah mengarah pada perbandingan tiga sekolah. 

Kedua, tesis yang ditulis oleh Zulpan Syarif Supriyadi Hasibuan yang 

berjudul “Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Upaya 

Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN III Yogyakarta”. Penelitian tersebut 

adalah penelitian yang berbasis madarasah. Dalam penelitian ini 

menggambarkan sumber-sumber pendapatan madrasah yaitu yang terdiri 

dengan unit-unit produksi serta pemanfaatan fasilitas yang dimiliki untuk 

kepentingan masyarakat umum sehingga sumber keuangan sekolah tidak 

bergantung semata-mata kepada pemerintah. Selama ini, unit-unit produksi 

yang dapat mendatangkan penghasilan bagi madrasah adalah unit produksi 

kantin, koperasi, konveksi (menerima pesanan berupa jahitan seragam, blus, 

dan busan muslim), hasil kerajinan mebelair serta persewaan berupa aula 

madrasah dan PSPB yang biasa dipakai masyarakat umum untuk berbagai 

kegiatan seperti workshop, seminar, lokakarya, diklat dan lain-lain. Dengan 

                                                           
7
 Leonarti P., Agustina. 2015. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di SMK 

Muhammadiyah 6 Gemolong Sragen. Tesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta. h. ix 
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sember-sumber pendapatan tersebut maka bias dimanfaatkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia di MAN III Yogyakarta.
8
  

Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan di atas, seyogyanya masih 

dibilang bersifat umum, karena mengulas semua sumber daya manusia secara 

umum yang ada di sekolah. Sedangkan penelitian yang saat ini ditulis sudah 

lebih khusus ke arah manajemen pembiayaan yang merupakan salah satu 

bagian dari manajemen sumber daya manusia. 

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Ramly Munuy berjudul “Penerapan 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SD Negeri 1 Labuha Kabupaten 

Halmahera Selatan”. Dalam penelitian tersebut Ramly mengungkapkan 

tentang kendala-kendala yang dihadapi penerapan MBS di SD Negeri 1 

Labuha. Di antara kendala-kendala tersebut adalah masih rendahnya 

kemampuan sekolah dibidang pembiayaan, rendahnya gaji guru honorer serta 

rendahnya pencarian sumber-sumber pendapatan sekolah selain dari 

pemerintah.
9
  

Penelitian yang dilakuakn oleh Ramly di atas, mendeskripsikan 

tentang penerapan MBS, yang di dalamnya juga membahas yang berkaitan 

dengan pembiayaan pendidikan. Sedangkan penelitian yang saat ini ditulis 

lebih khusus mendeskripsikan manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah 

jenjang SMK. 

                                                           
8
 Hasibuan, Zulpan Syarif Supriyadi. 2010. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia 

Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN III Yogyakarta. Tesis. Universitas Negeri 

Yogyakarta. h. 101 
9
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Labuha Kabupaten Halmahera Selatan. Tesis. Universitas Negeri Yogyakarta. h. 148 
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Berdasarkan telaah penelitian yang telah dilakukan di atas, riset ini 

lebih mengarah pada studi perbandingan (comparation studies) yang mana 

membandingkan managemen pembiayaan pendidikan di tiga sekolah tingkat 

SMK sekaligus. Tidak banyak ditemukan sebuah penelitian yang 

membandingkan tiga variabel sekaligus, sehingga penelitian ini layak untuk 

diangkat. Selain itu, dengan kecanggihan teknologi informasi, penelitian ini 

juga inginmelihat sejauh mana penggunaan teknologi informasi dalam 

pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah. 

Keempat, penelitian dalam bentuk jurnal ditulis oleh David Wijaya 

yang berjudul “Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas 

Pendidikan”. Pada penelitian ini menitik beratkan pada aspek akuntasi dalam 

pengelolaan keuangan sekolah sehingga tata kelola administrasi keuangan 

sekolah berdasarkan pada sistem manajemen keuangan yang baku sesuai 

dengan standar akutansi dan keuangan yang berlaku secara umum. Di sisi 

lain, dalam penelitian David tersebut di atas, dijelaskan juga mengenai 

implikasi manajemen keuangan sekolah terhadap kualitas pendidikan. 

Semakin baik tata kelola keuangan setiap lembaga pendidikan maka secara 

otomatis kualitasnya akan meningkat. Karena pada dasarnya biaya bukanlah 

segala-galanya, akan tetapi segala-galanya membutuhkan biaya. Begitupun 

juga, untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dibutuhkan biaya 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
10
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Ada perbedaan penelitian David dengan penelitian yang saat ini 

sedang ditulis. Kalau penelitian David menyoroti implikasi atau dampak 

manajemen keuangan sekolah terhadap kualitas atau mutu pendidikan, 

sedangkan penelitian yang sedang ditulis ini belum mengarah pada dampak 

atau implikasi tersebut dan hanya masih dalam taraf mendeskripsikan saja.          

  Kelima, penelitian yang ditulis oleh Sri Haryati berjudul Manajemen 

Biaya Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Pada penelitian ini mengulas 

dua sekolah menengah pertama yaitu SMP Negeri 1 kota Magelang dan SMP 

Negeri 2 Magelang. Dalam penelitian tersebut membahas tentang manajemen 

biaya pendidikan sekolah menengah pertama yang meliputi strategi 

perencanaan (planning) biaya pendidikan, sumber dan strategi penarikan 

biaya pendidikan, jenis dan program kegiatan serta model perhitungan biaya 

operasional sekolah.
11

  

Ada sedikit perbedaan penelitian Sri Haryati dengan penelitian yang 

sedang penulis lakukan. Pada penelitian yang sedang penulis lakukan 

membidik jenjang SMK dengan perbadingan tiga sekolah besar yang 

notabene adalah sekolah swasta. Pada sekolah swasta sudah mafhum 

bahwasannya sebagian besar pembiayaan pendidikan bersumber dari 

sumbangan orang tua siswa yang kadang ada banyak kendala dalam 

penarikan biaya tersebut. Sedang sekolah negeri biaya pendidikan 100 persen 

ditanggung oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah.  

                                                           
11

 Haryati, Sri. 2013. Manajemen Biaya Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Jurnal 

Untidar 2013. Universitas Tidar Magelang. Magelang. h. ii (lib.untidar.ac.id.) 
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Keenam, penelitian yang ditulis oleh Murkan Sutarto berjudul 

Manajemen Berbasis Sekolah. Setting penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 

1 Seluma Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma. Pada penelitian 

Murkan tersebut berlatar belakang dari adanya ketidakpedulian masyarakat 

terhadap kemajuan sekolah dengan alasan bahwa sekolah merupakan 

tanggung jawab penuh pemerintah sehingga masyarakat menyerahkan 

sepenuhnya kepada pemerintah atau dengan kata lain masyarakat cuci tangan 

termasuk dalam hal pembiayaan pendidikannya. Selain itu adanya kurangnya 

sumber daya manusia dalam mengelola sekolah sehingga tugas pokok dan 

fungsi stakeholder kurang maksimal.
12

  

Pada penelitian yang penulis lakukan sangat berbeda jauh dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Murkan. Penelitian yang penulis lakukan tentu 

sudah pasti ada partisipasi dari semua pihak karena berbasis sekolah swasta, 

karena sekolah swasta tanpa adanya dukungan masyarakat khususnya orang 

tua siswa tidak akan berjalan dengan maksimal. Apalagi sebagai sekolah 

swasta, stakeholder harus melakukan pelayanan (servise) yang maksimal agar 

konsumen pendidikan merasa puas dan tidak ada yang dikecewakan.        

 Ketujuh, penelitian yang ditulis oleh Ridwan Idris berjudul APBN 

Pendidikan dan Mahalnya Biaya Pendidikan. Pada penelitian ini 

menitikberatkan pada kasus yang terjadi di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) yang mana masih banyaknya angka putus sekolah dari 

berbagai jenjang, baik tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah 
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Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini menurut Idris 

masih banyaknya masyarakat ekonomi bawah yang tidak bisa membayar 

biaya pendidikan yang ada.  Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah 

bagaimana supaya anggaran pemerintah melalui APBN bisa menjangkau 

semua lapisan lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta.
13

  

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penulis langsung 

meneliti pada jenjang SMK yang berstatus sekolah swasta. Pembiayaan untuk 

sekolah swasta pada dasarnya lebih tinggi dari pada sekolah karena selain 

untuk operasional kegiatan sekolah, juga untuk membiayai kesehteraan guru 

dan karyawan. Sedangkan untuk sekolah negeri, anggaran untuk 

kesejahteraan guru dan karyawan ditanggung oleh pemerintah. 

Kedelapan, penelitian yang ditulis oleh Lantip Diat Prasojo berjudul 

Financial Resources Sebagai Faktor Penentu Dalam Implementasi Kebijakan 

Pendidikan. Pada penelitian ini membahas tentang meningkatnya anggaran 

kebutuhan dalam dunia pendidikan. Di negara berkembang seperti di 

Indonesia, kebutuhan operasional pendidikan semakin hari semakin 

meningkat sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan. Hal ini menurut 

Lantip, semakin besar anggaran pendidikan akan meningkat pula mutu 

pendidikan di Indonesia. Dengan alasan ini setidaknya ada peningkatan 
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anggaran pemerintah dalam dunia pendidikan yang kemudian dituangkan 

dalam berbagai kebijakan yang menyangkut dunia pendidikan.
14

 

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penulis tidak 

mempersoalkan berapa besar biaya dan anggaran dari pemerintah, tetapi 

mengulas bagaimana pengelolaan pembiayaan pendidikan yang ada di 

sekolah, mulai dari proses masuknya anggaran, penggunaan anggaran dan 

evaluasi atau audit anggaran. Dengan demikian warga sekolah dan 

masyarakat mengetahui penggunaan anggaran sekolah selama ini.  

Kesembilan, penelitian yang ditulis oleh Bowang Darmawan berjudul 

Manajemen Sarana dan Prasarana Dalam Meningkatkan Kualitas 

Pendidikan. Pada tulisan Bowang, sarana dan prasarana yang dimaksud 

adalah peralatan sekolah yang menunjang kegiatan pembelajaran. Lanjut 

Bowang, seyogyanya sekolah menganggarkan dananya untuk pembelian 

sarana dan prasarana berupa e-lerning dan diklat guru dalam penguasaan ICT.  

Dengan pembelajaran yang bagus yang didukung e-lerning, diharapkan akan 

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan itu sendiri yang tentunya 

semuanya tidak lepas dari dukungan anggaran dari kepala sekolah sebagai 

penentu kebijakan.
15

 

Dalam penelitian di atas jauh berbeda dengan penelitian yang sedang 

penulis lakukan. Penggunaan anggaran sekolah untuk apa saja itu yang 
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menjadi garapan utama penulis. Artinya penulis hanya butuh transparansi 

penggunaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan. Tentunya setiap awal 

tahun sekolah menyusun RAKS (rencana anggaran kebutuhan sekolah). 

Dengan adanya RAKS ini menjadi acuan dalam evaluasi dan audit anggaran 

pendidikan di sekolah.    

Ke-10, peneltian yang ditulis oleh Teguh Triwiyanto berjudul 

Pemetaan Mutu Manajemen Berbasis Sekolah Melalui Audit Manajemen 

Pendidikan. Menurut Teguh, apabila lembaga pendidikan ingin dikatakan 

bermutu hendaknya harus melaksanakan audit. Audit manajemen 

(management audit) dalam dunia pendidikan meliputi berbagai unsur bidang, 

termasuk audit keuangan. Hal ini penting sekali agar tidak ada yang ditutupi 

dalam hal penggunaan anggaran sekolah. Dengan demikian penggunaan biaya 

pendidikan juga tepat sasaran dan tidak melampaui batas terhadap apa yang 

telah di rencanakan.
16

 

Penelitian yang ditulis oleh Teguh menurut penulis terlalu jauh 

wilayah garapannya. Pada penelitian yang sedang ditulis ini sengaja hanya 

memproses masalah keuangan sekolah saja dan tidak melebar ke bidang lain. 

Dengan kata lain penelitian ini hanya fokus pada pembiayaan pendidikan 

yang ada di sekolah dengan studi perbandingan. 

Ke-11, penelitian yang ditulis oleh Yuanita dan Sukadi berjudul 

Sistem Informasi Administrasi Pembayaran Iuran Bulanan (SPP) dan Dana 

Sumbangan Pendidikan (DSP) Siswa Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 
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Kecamatan Pringkulu. Dalam penelitian ini masih menyajikan sistem 

informasi administrasi pembayaaran siswa. Kita ketahui bersama bahwa 

untuk jenjang Taman Kanak-Kanak sistem informasinya masih menggunakan 

sistem manual yang dibuktikan dengan kartu SPP sehingga dalam pencarian 

di arsip di sekolah memerlukan waktu. Hal ini secara otomatis berpengaruh 

terhadap kelancaran proses belajar mengajar dan pemenuhan sarana prasarana 

sekolah. Yuanita dan Sukadi mencoba meneliti sekolah jenjang TK yang 

sudah menggunakan sistem informasi dengan komputer. Hasil dari penelitian 

ini dapat di jadikan rujukan untuk sekolah yang lain karena adanya 

kemudahan dalam segala hal dalam penggunaan sistem informasi 

pembayaran siswa.
17

 

Penelitian yang penulis lakukan secara jenjang lebih tinggi dibanding 

dengan penelitian di atas. Penulis mencoba melihat pengelolaan biaya 

pendidikan di sekolah yang mana sekolah sudah mempunyai sistem informasi 

yang berkaitan dengan biaya pendidikan. Dalam penelitian ini penulis 

mendeskripsikan bagaimana pengelolaan biaya pendidikan yang ada di tiga 

sekolah. Walaupun ada persamaan dengan penelitian di atas, akan tetapi 

deskripsi penelitian ini akan menjadi luas karena pengelolaan biaya 

pendidikan dari awal sampai akhir akan dibahas.    

Ke-12, penelitian yang ditulis oleh Adi Dewanto dan Rahmania Utari 

berjudul Pemberdayaan Modal Sosial Dalam Manajemen Pembiayaan 
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Sekolah. Dalam penelitian ini, Dewanto dkk mencoba mengulas pentingnya 

jejaring sosial dalam mendapatkan dana untuk sekolah. Hal ini harus 

memerlukan keterampilan tersendiri seorang kepala sekolah dalam 

melakkukan hubungan dengan masyarakat luas. Keterampilan dan kepiwaian 

kepala sekolah merupakan kecerdasan tersendiri untuk menjalin kemitraan, 

membangun kerjasama dan mempromosikan lembaganya. Dalam multiple 

intelegent, kepiwaian ini disebut dengan kecerdasan interpersonal. Modal 

sosial yang baik otomatis akan mendapat kepercayaan yang baik pula dari 

pihak luar. Dengan demikian sangatlah mudah bagi sekolah untuk 

mendapatkan dana atau sumbangan pendidikan apabila jejaring sosial 

dilakukan dengan baik.
18

  

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang sedang ditulis. 

Penulis hanya berupaya mengungkap bagaimana dana untuk sekolah 

didapatkan dan bagaimana penggunaannya. Penulis tidak mengungkap 

bagaimana jejaring social dilakukan, akan tetapi dari mana saja sumber-

sumber pendapatan sekolah didapatkan sehingga semua operasional sekolah 

dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

 Ke-13, penelitian yang ditulis oleh Umi Zulfa berjudul Membangun 

Madrasah Bermutu Melalui Praktek Manajemen Pembiayaan Pendidikan 

Berbasis Potensi Umat (Sebuah Alternative Model Pembiayaan Pendidikan 

di Indonesia). Menurut Umi, dalam rangka mewujudkan madrasah yang 

bermutu dan berkualitas perlu adanya pembiayaan pendidikan yang baik dan 
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transparan. Pembiayaan pendidikan sebagian besar berasal dari pemerintah 

dan sumbangan orang tua. Akan tetapi bagi Umi, ada sumber pembiayaan 

pendidikan bagi madrasah yang saat ini belum tergali dengan baik, yaitu 

penggalian ziswa (zakat, infak, shadaqah dan wakaf). Pengelolaan ziswa yang 

baik, professional, transparan dan akuntabel akan berperaan sangat besar 

dalam pengembangan madarasah yang bermutu dan berkualitas.
19

  

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang 

menitikberatkan pada pengelolaan pembiayaan pendidikan. Penulis tidak 

meneliti bagaimana cara penggalian ziswa dan sumbangan yang ain, akan 

tetapi bagaimana meneliti pengelolaan semua dana yang ada di sekolah. 

Selain itu penulis meneliti sekolah yang bernaung di Kementrian Pendidikan 

Nasional sehingga penggalian ziswa belum bisa maksimal seperti yang 

dilakukan oleh sekolah yang dikelola oleh Kementrian Agama.    

Ke-14, penelitian selanjutnya dilakukan oleh M. Djupri berjudul 

Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju SBI di SMP Negeri 2 

Rembang. Menurut Djupri, dalam rangka mengembangkan sekolah bertaraf 

internasional perlu adanya model manajemen pembiayaan pendidikan yang 

baik dan komprehensif. Dengan penggunaan pendekatan kualitatif dengan 

rancangan studi kasus, penelitian Djupri memfokuskan pada tiga hal, yaitu 

budgeting (penganggaran), accounting (akutansi), auditing 

(pertanggungjawaban dan pengawasan). Hasil dari penelitian Djupri adalah 
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pengawasan dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan dilaksanakan 

melalui audit internal dan eksternal sekolah.
20

   

Pada peneltian Djupri diatas kiranya sudah cukup perfect, akan tetapi 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis kali ini. Pada penelitian ini 

walaupun sama-sama deskriptif, penulis mencoba untuk melakukan 

perbandingan di tiga sekolah besar. Dengan demikian akan terlihat sekolah 

mana yang sudah maju dalam hal pengelolaan pembiayaan pendidikan 

sehingga dapat saling memperbaiki. 

Ke-15, penelitian yang ditulis oleh Dedy Achmad Kurniady berjudul 

Pengelolaan Pembiayaan Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung. Pada 

penelitian  ini melibatkan sekolah jenjang SD di kabupaten Bandung. Dengan 

slogan sekolah gratis alias sekolah tidak memungut biaya kadang menjadi 

bumerang tersendiri bagi sekolah, terutama sekolah negeri. Mereka tidak 

berani memungut biaya dari orang tua siswa dan hanya mengandalkan dana 

bantuan operasional sekolah (BOS). Dalam pelaksanaannyapun, pihak 

sekolah hanya mengelola dana BOS yang jumlahnya hanya sesuai dengan 

jumlah siswa. Pengelolaannyapun sesuai juknis yang sudah ditetapkan oleh 

pemerintah dan tidak berani melenceng dari juknis yang ada.
21

 

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penulis membidik 

sekolah tingkat atas yang notabene adalah sekolah swasta. Sekolah swasta 
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dalam hal pengelolaan biaya pendidikan lebih luwes, karena sebagian besar 

sumber pendapatannya berasal dari sumbangan orang tua siswa. Pengelolaan 

biaya pendidikan di tingkat sekolah menengah atas khususnya sekolah swasta 

dikelola secara mandiri tanpa ada intervensi dari pihak luar. Sekolah lebih 

mengetahui kebutuhan yang diprioritaskan tanpa bergantung pada juknis 

seperti pada sekolah yang berstatus negeri.  

Ke-16, penelitian yang dilakukan oleh Sri Haryati berjudul 

Pengembangan Model Manajemen Pembiayaan Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Kota Magelang. 

Dalam penelitian tersebut mengurai dampak sistem desentralisasi terhadap 

dunia pendidikan. Dunia pendidikanpun ramai-ramai membuat beberapa 

program antara lain SSN (Sekolah Standar Nasional), RSBI (Rintisan Sekolah 

Bertaraf Internasional) dan SBI (Sekolah Bertaraf Internasional). Sri Haryati 

pada penelitiannya mengurai tentang pengelolaan pembiayaan pada RSBI 

pada jenjang SMP. Menurutnya kebutuhan pada sekolah RSBI sangatlah 

tinggi, akan tetapi dukungan dana dari pemerintah masih tergolong rendah, 

sehingga dalam pengelolaan biaya pendidikannyapun mengalami hambatan. 

Untuk itu, dengan dana yang terbatas tersebut perlu adanya model manajemen 

pembiayaaan pendidikan agar keuangan pada RSBI bisa memenuhi 

kebutuhan sekolah.
22

 

Pada penelitian yang penulis lakukan memang belum mengarah pada 

sekolah RSBI. Akan tetapi perlu dari model-model yang telah disampaikan 
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pada penelitian di atas, bisa menjadi bahan rujukan dan setelah itu 

dimodifikasi dengan sebaik-baiknya. Memang pada dasarnya setiap sekolah 

mempunyai model tersendiri dalam hal mengelola pembiayaan 

pendidikannya.  

Ke-17, penelitian yang ditulis oleh Denny Boy berjudul Analisis 

Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran dan 

Belanja Sekolah (APBS) Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid. Menurut 

Deny, penelitiannya berawal dari temuan ICW yang menyatakan bahwa ada 

beberapa masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat. 

Sekolah tidak pernah mengumumkan jumlah subsidi yang diterima dari 

pemerintah, dan sekolah juga tidak pernah melaporkan pengelolaan biaya 

pendidikan kepada masyarakat secara transparan. Menurut Deny, ada 

hubungan positif antara akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah 

terhadap partisipasi orang tua siswa. Orang tua siswa merasa senang dan 

nyaman dengan adanya laporan penggunaan dana pendidikan yang ada di 

sekolah. Objek penelitian Denny adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 

(SMA N) yang berada di wilayah Kota Depok, Propinsi Jawa Barat yang 

meliputi 6 sekolah.
23

   

 Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penulis tidak 

melakukan hubungan antara transparansi keuangan dengan partisipasi orang 

tua, akan tetapi hanya mendeskripikan keadaan manajemen pembiayaan 
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pendidikan di sekolah kemudian membandingkannya dengan sekolah yang 

lain. Dengan adanya perbandingan, maka kita bisa belajar dan merujuk pada 

sekolah yang mempunyai pengelolaan pembiayaan pendidikan yang baik, 

teratur, rapi, akuntabel dan transparan. 

Ke-18, penelitian yang ditulis oleh Umi Zulfa berjudul Strategi 

Pengembangan Madrasah Efektif Melalui Pengembangan Model Manajemen 

Pembiayaan Pendidikan Madrasah Berbasis Ziswa-School Levy (Studi di MI 

Ya Bakii Karangjengkol Kesugihan Cilacap). Menurut Umi, MI Ya Bakii 

adalah sosok madrasah yang dikelola oleh masyarakat (yayasan) yang sudah 

bisa menerapkan pengelolaan pembiayaan pendidikannya berbasis ziswa 

(zakat, infaq, shadaqah dan wakaf) serta ditambah dengan donasi yang rutin 

dari beberapa perusahaan di sekotar Kabupaten Cilacap. Dengan berbasis 

ziswa tersebut, agar mendapatkan kepercayaan yang lebih maka pengelolaan 

pembiayaan pendidikannyapun harus akuntabel dan transparan.
24

 

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Biaya pendidikan 

untuk siswa mengatasnamakan dengan dana pendidikan dan bukan ziswa. 

Dalam pengelolaan dana pendidikannyapun jarang yang berani transparan 

dengan melaporkan kepada masyarakat atau orang tua siswa. Semata-mata 

keuangan sekolah hanya milik beberapa gelintir orang saja, sehingga yang 

boleh tahu hanya pihak-pihak tertentu saja. 
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Ke-19, penelitian yang ditulis oleh Ferdi W.P berjudul Pembiayaan 

Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. Penelitian yang ditulis Ferdi ini hanya 

bersifat teoritis saja yang hanya membahas tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi biaya pendidikan, jenis-jenis biaya pendidikan dan model 

pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien.
25

 Hal ini berbeda dengan 

penelitian yang penulis lakukan yang berbasis pada lapangan. Selain 

menguasai secara teori, penulis juga harus menguasai metode penelitian 

lapangan yang cocok untuk materi yang sedang dibahas. 

Tabel 1 

Perbandingan dengan Riset Terdahulu 

No. Penelitian Terdahulu 
Perbandingan  

Persamaan  Perbedaan  

1.  Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan 

di SMK Muhammadiyah 6 

Gemolong Sragen 

Deskriftif  Lokasi di Sragen Jawa Tengah 

Subjek: 1 sekolah  

2.  Sistem Manajemen Sumber Daya 

Manusia dalam Upaya Peningkatan 

Mutu Pendidikan di MAN III 

Yogyakarta 

Deskriftif  Lokasi: MAN III Yogyakarta 

Subjek: 1 sekolah 

3.  Penerapan Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) di SD Negeri 1 

Labuha Kabupaten Halmahera 

Selatan 

Deskriftif  Lokasi: SD Negeri 1 Labuha, 

Halmahera Selatan 

Subjek: MBS di Sekolah Dasar 

4.  Implikasi Manajemen Keuangan 

Sekolah Terhadap Kualitas 

Pendidikan 

Deskriftif Deskriftif-Kuantitatif 

5.  Manajemen Biaya Pendidikan 

Sekolah Menengah Pertama 

Studi 

komparatif 

Lokasi: SMP N 1 Magelang dan 

SMP N 2 Magelang Kota 

6.  Manajemen Berbasis Sekolah Deskriftif  Lokasi: SMP Negeri 1 Seluma 

Kabupaten Seluma 

7.  APBN Pendidikan dan Mahalnya 

Biaya Pendidikan 

Deskriftif  Deskriftif-Kuantitatif 

8.  Financial Resources Sebagai Faktor 

Penentu Dalam Implementasi 

Kebijakan Pendidikan. 

Deskriftif  Studi kebijakan 

9.  Manajemen Sarana dan Prasarana Dalam 

Meningkatkan Kualitas Pendidikan 
Deskriftif Subjek: Manajemen Sarana dan 

Prasarana 

10.  Pemetaan Mutu Manajemen Berbasis 

Sekolah Melalui Audit Manajemen 

Pendidikan 

Deskriftif  Subjek: Audit Manajemen 

Pendidikan 
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NO Penelitian terdahulu Persamaan  Perbedaan 

11.  Sistem Informasi Administrasi 

Pembayaran Iuran Bulanan (SPP) 

dan Dana Sumbangan Pendidikan 

(DSP) Siswa Taman Kanak-Kanak 

Negeri Pembina Kecamatan 

Pringkulu 

Deskriftif Lokasi: TK Negeri Pembina 

Kecamatan Pringkulu 

12.  Pemberdayaan Modal Sosial Dalam 

Manajemen Pembiayaan Sekolah. 

Deskriftif Modal sosial Kepala Sekolah 

13.  Membangun Madrasah Bermutu 

Melalui Praktek Manajemen 

Pembiayaan Pendidikan Berbasis 

Potensi Umat (Sebuah Alternative 

Model Pembiayaan Pendidikan di 

Indonesia) 

Deskriftif  Subjek: madrasah dengan 

Model penggalian zifwa  

14.  Model Manajemen Pembiayaan 

Pendidikan Menuju SBI di SMP 

Negeri 2 Rembang 

Deskriftif  Subjek: SMP N 2 Rembang 

15.  Pengelolaan Pembiayaan Sekolah 

Dasar di Kabupaten Bandung 

Deskriftif  Subjek: SD di Kabupaten 

Bandung 

16.  Pengembangan Model Manajemen 

Pembiayaan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) Rintisan Sekolah 

Bertaraf Internasional (RSBI) di Kota 

Magelang. 

Deskriftif  Subjek: SMP RSBI di Kota 

Magelang 

17.  Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan 

Transparansi Pengelolaan Anggaran 

dan Belanja Sekolah (APBS) 

Terhadap Partisipasi Orang Tua 

Murid. 

Deskriftif  Deskriftif-kualitatif 

18.  Strategi Pengembangan Madrasah 

Efektif Melalui Pengembangan 

Model Manajemen Pembiayaan 

Pendidikan Madrasah Berbasis 

Ziswa-School Levy (Studi di MI Ya 

Bakii Karangjengkol Kesugihan 

Cilacap). 

Deskriftif Subjek: MI Ya Bakii 

Karangjengkol Kesugihan 

Cilacap 

19.  Pembiayaan Pendidikan: Suatu 

Kajian Teoritis 

Deskriftif  Deskriftif-teoritis 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Pada penulisan tesis ini akan penulis uraikan berkaitan dengan 

sistematikan penulisannya yang terdiri dari tiga again, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagian Awal 

Pada bagian awal ini terdiri dari Sampul Depan, Halaman Judul, 

Halaman Pengesahan, Halaman Pernyataan Keaslian, Nota Dinas, Motto, 
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Halaman Persembahan, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar 

Tabel, Daftar Gambar dan Daftar Lampiran. 

2. Bagian Isi 

Pada bagian isi ini, penulis membaginya menjadi lima bab, yaitu 

bab I berisi pendahuluan, bab II berisi landasan teori, bab III berisi 

metodologi penelitian, bab IV berisi tentang hasil dan pembahasan 

penelitian dan bab lima berisi tentang kesimpulan dan saran. 

Pada bab I pendahaluan, diuraikan menjadi beberapa item yaitu 

latar belakang masalah. Latar belakang masalah pada penelitian ini berisi 

tentang alasan mengapa penelitian ini dilakukan, serta faktor-faktor yang 

melatar belakangi diadakannya penelitian. Rumusan masalah merupakan 

rumusan yang diperoleh dari latar belakang yang berupa beberapa 

pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang. Pada penelitian ini 

jumlah rumusan masalahnya ada dua yang dijabarkan dalam dua item 

pertanyaan. Tujuan penelitian merupakan jawaban-jawaban yang akan 

diperoleh dalam rumusan masalah. Kegunaan penelitian berisi tentang 

manfaat yang akan diperoleh dari penelitian yang sedang dilakukan. 

Tinjauan penelitian terdahulu berisi tentang pemaparan dari penelitian-

penelitian yang pernah ada atau pernah dilakukan oleh orang lain dan 

digunakan untuk pembanding dengan tema yang akan diteliti. Dan yang 

terakhir sistematika penulisan yang berisi tentang bagian-bagian laporan 

penulisan yang akan diuraikan.  
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Bab II berisi landasan teori yang berkaitan dengan manajemen 

pembiayaan pendidikan. Teori tentang manajemen pembiayaan 

diambilkan dari berbagai tokoh, baik tokoh dalam negeri ataupun tokoh 

Barat. Tokoh dalam negeri yang menekuni manajemen pembiayaan di 

antaranya adalah Suharsimi Arikunto, Nanang Fatah, Hasibuan, Basilius 

R. Werang dan lain-lain. Sedangkan tokoh Barat di antaranya adalah 

James Stoner, George R. Tery dan Hobart R. Bowen. Dan ada beberapa 

pengertian yang diambilkan langsung dari Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. 

Bab III berisi metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu 

penelitian, jenis penelitian, pendekatan dalam penelitian, metode 

pengumpulan data, subyek penelitian dan analisis data. Dalam penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif atau mix methods. 

Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara 

(interview) dan dokumentasi.  

Bab IV berisi tentang pemaparan hasil penelitian yang dilakukan, 

yang meliputi: 

a. Pengelolaan pembiayaan pendidikan di tiga sekolah yaitu SMK 

Muhammadiyah Imogiri, SMK Muhammadiyah 1 Bantul dan SMK 

Muhammadiyah Bambanglipuro. Dalam pengelolaan pembiayaan 

tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu jumlah 

pendapatan sekolah, perencanaan pembiayaan, penggunaan 

pembiayaan dan audit pembiayaan.  
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b. Setelah mengetahui tentang pengelolaan pembiayaan, peneliti 

kemudian membandingkan ketiga sekolah tersebut sehingga akan 

ditemukan hasil yang baik yang sesuai dengan teori-teori 

pembiayaan pendidikan.          

Bab V penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran serta kata 

ucapan terakhir yang berupa kata penutup.  

3. Bagian Lampiran   

Pada bagian lampiran terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-

lampiran dan Daftar Riwayat Hidup penulis. 

 

  


