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ABSTARCT 
This study aims to describe: 1). The implementation of financial management  in SMA PGRI 

Sumberrejo. 2). Implications of school financial management in improving the quality of education in 

SMA PGRI Sumberrejo. This research is qualitative research and descriptive research method of data 

collection technique used is interview, observation, documentation. The analytical technique used in the 

researchs is descriptive qualitative analysis. The implementation of financial management education 

includes financial planning, financial budgeting and financial evaluation. Finantial planning in the 

form of budget preparation consist of budget and school expenditure (APBS) and development of 

budget and expense of school (APBS). Education budgeting activities include the receipts of funds and 

expenditures. The last financial management activity is evaluation of the acceptance and accountability 

of financial to the school financial supervisor. While the source of funding in SMA PGRI Sumberrejo 

comes from students who include the registration fee, the annual activity money, tuition every month, 

sourced from the foundation, sourced from the government, voluntary donations, material donations 

and building donations. The implications of financial management in improving the quality of education 

in SMA PGRI Sumberrejo can be seen from the allocation of funds in the RAPBS in the allocation of 

funds for students in the form of extracurricular activities, the allocation of funds for teachers through 

improving teacher profesionalisme in the form of salaries and allowances, the allocation of funds for 

facilities and infrastructure that is by way of improvement facilities and maintenance. 

Key word: school financial management, quality of education. 

 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan: 1). Pelaksanaan manajemen keuangan sekolah di SMA 

PGRI Sumberrejo 2). Implikasi manajemen keuangan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

SMA PGRI Sumberrejo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode penelitian diskriptif. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Interview, Observasi (Pengamatan), Dokumentasi. 

Adapun analisis yang digunkan dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif kualitatif. Pelaksanaan 

manajemen keuangan pendidikan meliputi perencanaan keuangan, penganggaran keuangan dan evaluasi 

keuangan. Kegiatan perencanaan keuangan yang berupa penyusunan anggaran terdiri dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dan pengembangan Anggran Pendapatan dan Belanja Sekolah 

(APBS). Kegiatan penganggaran pendidikan meliputi penerimaan dana dan pengeluaran dana. Adapun 

kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan yang terakhir yaitu evaluasi berupa pemeriksaan 

merupakan pemeriksaan terhadap penerimaan dan pertanggung jawaban keuangan kepada pengawas 

keuangan sekolah. Sedangkan sumber keuangan yang ada di SMA PGRI Sumberrejo berasal dari siswa 

yang meliputi: Uang Pendaftaran, SPP setiap bulannya, bersumber dari yayasan, bersumber dari 

pemerintah, bersumber dari sumbangan sukarela, sumbangan material dan sumbangan bangunan. 

Implikasi manajemen keuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA PGRI Sumberrejo dapat 

dilihat melalui pengalokasian dana pada RAPBS yaitu melalui mengalokasian dana untuk siswa berupa 

kegiatan ekstrakurikuler, pengalokasian dana untuk guru melalui peningkatan profesionalisme guru 

berupa gaji dan tunjangan, pengalokasian dana untuk sarana dan prasarana yaitu dengan cara menambah 

fasilitas, perbaikan sarana dan pemeliharaan. 

Kata Kunci: Manajemen Keuangan Sekolah, Mutu Pendidikan. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. Pendidikan mempengaruhi 

secara penuh pertumbuhan ekonomi 

suatu bangsa dalam meningkatkan 

kualitas manusia Indonesia. 

Sementara itu, pendidikan nasional 

kita dihadapi kepada masalah antara 

lain peningkatan kualitas, 

pemerataaan kesempatan, 

keterbatasan anggaran yang tersedia 

dan belum terpenuhi sumber daya 

dari masyarakat secara profesional 

sesuai dengan prinsip pendidikan 

sebagai tanggung jawab bersama 

antara pemerintah, masyarakat dan 

orang tua.  

Keuangan dan pembiayaan 

merupakan salah satu sumber daya 

yang secara langsung menunjang 

efektifitas dan efisiensi pengelolaan 

pendidikan. Hal tersebut lebih terasa 

lagi dalam implementasi Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS), yang 

menuntut kemampuan sekolah untuk 

merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi serta mempertanggung 

jawabkan pengelolaan dana secara 

transparan kepada masyarakat dan 

pemerintah. Oleh sebab itu dalam 

konteks pembiayaan pendidikan 

sangat penting. Pemahaman 

dimaksud menentang dari hal-hal 

yang sifatnya mikro (satuan 

pendidikan) hingga yang makro 

(nasional) antara lain meliputi 

sumber-sumber pembiayaan 

pendidikan, sistem dan mekanisme 

pengalokasiannya, efektivitas dan 

efisiensi dalam penggunaannya dan 

akuntabilitas hasilnya yang diukur 

dari perubahan-perubahan kuantitatif 

dan kualitatif  yang terjadi pada 

semua tataran, khususnya di tingkat 

sekolah. 

Berkaitan dengan biaya 

pendidikan, menurut Ace Suryadi 

(2004: 181) terdapat agenda 

kebijakan yang perlu mendapat 

perhatian serius, yaitu:  1. Besarnya 

anggaran pendidikan yang 

dialokasikan (revenue), 2. Aspek 

keadilan dalam alokasi anggaran, 3. 

Aspek efisiensi dalam 

pendayagunaan anggaran, dan  4. 

Anggaran pendidikan dan 

desentralisasi penggelolaan. 

Dalam Undang- Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, dirumuskan 

tujuan pendidikan nasional yaitu 

“Berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia beriman, 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab”.  

Manajemen berasal dari kata 

to manage yang berarti mengelola. 

Pengelolaan dilakukan untuk 

mendayagunakan sumber daya yang 

dimiliki secara terintegrasi dan 

terkoordinasi untuk mencapai tujuan 

sekolah/ organisasi. Pengelolaan 

dilakuan kepala sekolah dengan 

kewenangannya sebagai manager 

sekolah melalui komando atau 

keputusan yang telah ditetapkan 

dengan mengarahkan sumber daya 

untuk mencapai tujuan. Rohiat 

(2010:14) menyatakan “manajemen 

merupakan alat untuk mengelola 

sumber daya yang dimiliki secara 

efektif dan efesien untuk mencapai 

tujuan harus benar-benar dipahami 

oleh kepala sekolah”. Sepak terjang 

manager dalam mengelola sumber 

daya di dalam sekolah akan sangat 

tergantung pada kompetensi (skill) 

kepala sekolah itu sendiri.   

Pengelolaan keuangan secara 

umum sebenarnya telah dilakukan 



 
 

dengan baik oleh semua sekolah. 

Hanya kadar substansi 

pelaksanannya yang beragam antara 

sekolah satu dengan yang lainnya. 

Berdasarkan latar belakang 

masalah tersebut, maka peniliti 

memilih judul “Manajemen 

Keuangan Sekolah Dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan 

SMA PGRI Sumberrejo Tahun 

2016/2017”. 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan proses 

pelaksanaan manajemen 

keuangan di SMA PGRI 

Sumberrejo. 

2. Mendeskripsikan implikasi 

manajemen keuangan dalam 

meningkatkan mutu pendidikan 

di SMA PGRI Sumberrejo. 

METODE PENELITIAN  

Sesuai dengan judul 

skripsinya maka jenis penelitian ini 

digolongkan ke dalam bentuk 

penelitian lapangan (field research). 

Field research adalah penelitian 

yang obyeknya mengenai gejala-

gejala atau peristiwa yang terjadi 

pada suatu kelompok masyarakat. 

Adapun materi kajian dalam 

penelitian ini adalah manajemen 

keuangan sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan yang 

diterapkan di SMA PGRI 

Sumberrejo.  

Data yang ingin diperoleh 

dalam penelitian ini adalah data 

tentang perencanaan keuangan 

sekolah yang berupa penyusunan 

anggaran keuangan sekolah dan 

pengembangan rencana anggaran 

belanja sekolah. Pelaksanaan 

keuangan sekolah berupa penerimaan 

dan pengeluaran, evaluasi 

pembiayaan sekolah, serta aspek-

aspek mengenai peningkatan mutu 

pendidikan.  

Pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan kualitatif. Ciri 

khas pendekatan ini terletak pada 

tujuan untuk mendiskripsikan 

keutuhan kasus dengan memahami 

makna dan gejala.  

Teknik Analisis Data 

Penelitian ini adalah 

penelitian lapangan yang bersifat 

kualitatif. Oleh karena itu penulis 

menggunakan pendekatan deskriptif 

yaitu suatu pendekatan yang 

bertujuan untuk mengumpulkan data 

yang sebanyak-banyaknya, 

menganalisis data menggunakan 

metode deskriptif.  

Ketika masih berada di lapangan 

dalam proses pendataan usaha 

penghalusan data yang diusahakan 

melalui:  

a. Meringkas data kontak langsung 

dengan orang kejadian dan 

situasi di lokasi penelitian. 

Dimaksudkan agar data  yang 

sudah didapat agar lebih mudah 

untuk difahami dan mengkaji 

lebih lanjut permasalahan yang 

diteliti. 

b. Memberi kode pada data yang 

diperoleh dimaksudkan untuk 

pengklasifikasian data sesuai 

dengan permasalahan.  

c. Membuat catatan obyektif yang 

berisi catatan dari rekaman, 

membuat klasifikasi dan 

pengeditan jawaban. 

Dimaksudkan untuk 

mempermudah pendataan sesuai 

permasalahan yang diteliti.  

d. Menyimpan data-data. 

Dimaksudkan untuk penentuan 

data akhir sehingga semua 

permasalahan dapat dijawab 

sesuai dengan  klasifikasi data. 

Ketika tahap pendataan selesai, 

kemudian membuat analisis data 

secara keseluruhan dan membuat 

klasifikasi data yang telah terhimpun. 



 
 

Setelah semua data dan informasi 

selesai dihimpun, langkah terakhir 

adalah penarikan kesimpulan. 

Penerapan analisis ini digunakan 

untuk menjawab permasalahan 

mengenai pelaksanan manajemen 

keuangan di SMA PGRI Sumberrejo 

dan implikasi manajemen keuangan 

dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di SMA PGRI 

Sumberrejo. 

 

Teknik Keabsahan Data 

Pemeriksaan terhadap keabsahan 

data pada dasarnya, selain digunakan 

untuk menyanggah balik apa yang 

ditudukan kepada penelitian 

kualitatif  yang bahwa penelitian 

kualitatif tidak ilmiah, juga 

merupakan sebagai unsur yang tidak 

terpisahkan dari tubuh pengetahuan 

kualitatif (Moeleong, 2015: 320). 

1. Kriteria Kredibilitas/ Derajat 

Kepercayaan 

Triangulasi metode (teknik) 

adalah teknik pengujian kredibilitas 

data dengan cara mengecek data 

kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda (Sugiyono, 

2015:274). Sedangkan triangulasi 

waktu adalah teknik pengujian 

kredibilitas data dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang 

sama pada waktu yang berbeda. 

2. Keteralihan (Transferability) 

Laporan hasil penelitian harus 

ditulis dengan uraian rinci, jelas, 

sistematik dan dapat dipercaya agar 

peneliti selanjutnya mampu 

memutuskan untuk mengaplikasikan 

hasil peneliti di tempat lain sehingga 

pembaca dapat memahami temuan-

temuan yang diperoleh (Moeleong, 

2015: 338). 

3. Kepastian (Confirmability) 

“Penelitian dikatakan objektif 

apabila telah disepakati banyak orang” 

(Sugiyono, 2015:277). Pemeriksaan 

terhadap kriteria kepastian dapat 

dilakukan dengan proses audit terdiri 

atas beberapa langkah yaitu: sampel dan 

temuan ditarik, kemudian oleh auditor 

ditelusuri melalui jejak audit pada data 

mentah yang terdapat pada cacatan 

wawancara, ikhtisar dokumen, dan lain-

lain. Lalu auditor berusaha membuat 

keputusan apakah secara logis 

kesimpulan ditarik dan berasal dari data 

(Moeleong, 2015:341). 

4. Kebergantungan (Dependability) 

Pengujian kebergantungan 

merupakan pengujian yang dilakukan 

untuk menguji reabilitas data 

sehingga orang lain dapat 

mengulangi proses penelitian 

tersebut (Sugiyono, 2015: 277). 

Pengujian ini dilakukan dengan cara 

mengaudit proses penelitian dari 

awal hingga akhir. Jangan sampai 

peneliti tidak melakukan proses 

penelitian namun dapat memberikan 

data primer.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Manajemen Keuangan Sekolah di 

SMA PGRI Sumberrejo 

Manajemen keuangan di SMA 

PGRI Sumberrejo bersifat tersentral 

artinya dalam melakukan 

pengelolaan keuangan sekolah 

dilakukan oleh pengelola keuangan 

yaitu bendahara bidang keuangan. 

Berdasarkan pelaksanakan 

keuangan yang ada di SMA PGRI 

Sumberrejo  jenis pembiayaan 

berupa biaya langsung yang 

digunakan untuk membiayai 

pengeluaran rutin dan pengeluaran 

non rutin sekolah.Sedangkan sumber 

keuangan sekolah berasal dari siswa, 

pemerintah dan bersumber dari 

sumbangan sukarela masyarakat. 

B. Penganggaran Manajemen 

Keuangan Sekolah 

SMA PGRI Sumberrejo dalam 

prosesnya melakukan berbagai 

perundingan mengenai hasil dari 



 
 

RAPBS. Sebelumnya RAPBS 

dibuat oleh pengelola keuangan 

sekolah dan juga telah membuat 

rancangan kebutuhan-kebutuhan 

program yang sebelumnya telah 

dilaksanakan pada tahun 

sebelumnya dan juga program yang 

membutuhkan tambahan biaya. 

Biasanya program tersebut yang 

membutuhkan tambahan biaya 

disesuaikan dengan besarnya biaya 

yang akan dikeluarkan. Dalam 

penganggarannya pengelola 

keuangan (bendahara) bertugas 

sebagai pengatur apabila ada uang 

yang masuk baik dari siswa 

maupun dari pemerintah. Evaluasi 

dan Pertanggung Jawaban 

Keuangan Sekolah 

Evaluasi ini diketahui ketika 

terjadi transaksi pengeluaran dan 

penerimaan sekolah melalui kwitansi 

berita acara berdasarkan pengawasan 

dari beberapa pihak sekolah. Dalam 

pelaksanaan pengawasan keuangan 

dapat melakukan pengawasan 

keuangan di SMA PGRI Sumberrejo  

pada setiap uang penerimaan dan 

pengeluaran sekolah. Dimasukkan 

kedalam berita acara yang 

ditandatangani oleh pengawas 

keuangan, bendahara, pembantu 

bidang keuangan dan pihak penerima 

keuangan. Fungsi dari kwitansi berita 

acara dimaksudkan untuk 

mengetahui berapa pengeluaran dan 

penerimaan keuangan sekolah. 

Dengan begitu pertanggungjawaban 

akan mendapat persetujuan dan 

diawasi oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

Pemeriksaan keuangan sekolah 

dilakukan pada setiap penerimaan 

uang yang masuk dapat dilihat 

melalui kwitansi berita acara. Untuk 

pengeluaran, pemeriksaan keuangan 

dilakukan pada setiap proposal yang 

masuk apakah sudah sesuai dengan 

perencanaan yang tersusun dalam 

RAPBS. 

C. Implikasi Manajemen Keuangan 

Dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan 

Upaya meningkatkan mutu 

pendidikan khususnya di sekolah 

merupakan bagian penting dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. Adanya sumber daya 

manusia yang unggul dipengaruhi 

pula oleh faktor-faktor yang 

menunjang pembelajaran di 

sekolah. Faktor-faktor tersebut 

berupa guru yang profesional, 

sarana dan prasarana yang 

memadai, juga penunjang 

pembelajaran siswa berupa kegiatan 

ekstrakulikuler. 

Manajemen keuangan dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah perlu memperhatikan tiga 

komponen penentu keberhasilan 

sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan yang membutuhkan 

perhatian pengalokasian dana 

antara lain: 

1. Siswa  

Peningkatan mutu pendidikan 

siswa merupakan sumber daya 

terpenting dalam proses 

pembelajaran dan juga kegiatan 

sekolah. Wahana yang paling tepat 

untuk melibatkan para siswa adalah 

kegiatan-kegiatan diluar kurikuler 

atau ekstrakurikuler. 

Ekstrakurikuler yang ada di 

SMA PGRI Sumberrejo 

dilaksanakan pada hari jumat dan 

jadwal-jadwal tertentu yang telah 

ditentukan pada awal tahunnya oleh 

Dadang Lukito Jati, S.Pd yang 

mengatur semua kegiatan 

ekstrakurikuler yang ada di SMA 

PGRI Sumberrejo. Ekstrakurikuler 

yang ada di SMA PGRI 

Sumberrejo antara lain pramuka, 



 
 

volly, futsal, musik, dan pencak 

silat. 

2. Guru  

Guru merupakan salah satu 

faktor yang mepengaruhi kualitas 

siswa. guru mempunyai peranan 

penting menjadi media dalam 

proses pembelajaran siswa. Mutu 

siswa tergantung bagaimana peran 

guru dalam memberikan 

pembelajaran yang tepat kepada 

siswanya. Proses pembelajaran 

yang ada di SMA PGRI 

Sumberrejo masih menggunakan 

pembelajaran konvensional, 

dimana dalam pembelajaran ini 

siswa cenderung bersikap pasif, 

sedangkan guru cenderung 

bersikap dominan. 

3. Sarana dan prasarana  

Faktor yang mempengaruhi 

peningkatan mutu proses 

pembelajaran salah satunya adalah 

sarana dan prasarana pendidikan. 

Agar sarana prasarana pendidikan 

dapat terus berdaya guna aktif 

dalam proses pembelajaran pihak 

sekolah harus terus melakukan 

perkembangan dan penambahan 

sarana dan prasarana pendidikan 

sesuai dengan perkembangan 

zaman, karena zaman sekarang 

teknologi semakin berkembang 

terutama dalam bidang pendidikan. 

Sekolah perlu mengelola sarana 

dan prasarana dengan sebaik-

baiknya sebagai penunjang 

pelaksanaan proses pembelajaran. 

Dengan adanya sarana dan 

prasarana yang baik diharapkan 

dapat menunjang proses belajar dan 

mengajar.  

PENUTUP 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian 

tentang manajemen keuangan 

sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di SMA PGRI 

Sumberrejo dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

1.Pelaksanaan manajemen keuangan 

pendidikan meliputi perencanaan, 

penganggaran, evaluasi. Kegiatan 

perencanaan keuangan yang berupa 

penyusunan anggaran  terdiri dari 

Anggaran  Pendapatan dan Belanja 

Sekolah (APBS) dan pengembangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

sekolah (APBS). Kegiatan 

pelaksanaan pembiayaan pendidikan 

meliputi penerimaan dana dan 

pengeluaran dana. Adapun kegiatan 

manajemen pembiayaan pendidikan 

yang terakhir yaitu evaluasi berupa 

pemeriksaan merupakan pemeriksaan 

terhadap penerimaan dan 

pertanggung jawaban keuangan 

kepada pengawas keuangan sekolah. 

Sedangkan sumber pembiayaan yang 

ada di SMA PGRI Sumberrejo 

berasal dari siswa yang meliputi: 

Uang Pendaftaran, Uang Kegiatan 1 

tahun, SPP setiap bulannya, 

bersumber dari yayasan, bersumber 

dari pemerintah, bersumber dari 

sumbangan sukarela, sumbangan 

material dan sumbangan bangunan. 

2. Implikasi manajemen keuangan 

dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di SMA PGRI 

Sumberrejo dapat dilihat melalui 

pengalokasian dana pada RAPBS 

yaitu pengalokasian dana untuk 

siswa berupa kegiatan 

ekstrakurikuler, pengalokasian dana 

untuk guru melalui peningkatan 

profesionalisme guru berupa gaji dan 

tunjangan, pengalokasian dana untuk 

sarana dan prasarana yaitu dengan 

cara penambahan fasilitas, perbaikan 

sarana dan prasarana serta 

pemeliharaan.  

Saran 
Melalui uraian di atas, maka 

demi kemajuan dan tercapainya 

tujuan sekolah dalam analisis 



 
 

manajemen keuangan sekolah, maka 

ada beberapa saran yang dapat 

menjadi pertimbangan sekolah, yaitu 

sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan keuangan sekolah 

sebaiknya dilaksanakan oleh 

Kepala sekolah dan bendahara 

sehingga dalam proses 

pelaksanaan pembiayaan berjalan 

secara efektif sehingga prosesnya 

tidak bertahap dan tidak 

membutuhkan waktu yang lama 

terutama usaha dalam 

meningkatkan mutu pendidikan 

melalui bidang-bidang 

pendidikan. 

2. Hendaknya dalam melakukan 

pembukuan dilakukan langsung 

oleh bendahara sehingga dalam 

pembukuan tidak 

membingungkan dalam proses 

penerimaan dana untuk program 

pelaksanaan dalam meningkatkan 

mutu pendidikan. 

3. SMA PGRI Sumberrejo di dalam 

evaluasi dan pertanggung jawaban 

keuangan sekolah kiranya perlu 

melibatkan orang tua atau 

masyarakat (komite sekolah) agar 

tercipta transparansi keuangan 

kepada masyarakat. Hal ini 

sebagai langkah sekolah dalam 

mewujudkan kepedulian, merasa 

memiliki dan tanggung jawab 

mereka terhadap keberadaan 

sekolah.  

4. SMA PGRI Sumberrejo di dalam 

perencanaan keuangan berupa 

pengalokasian dana, sekolah 

hendaknya perlu lebih aktif 

melibatkan orang tua siswa dan 

masyarakat (komite sekolah) 

dalam menentukan kebijakan 

keungan di sekolah, hal ini 

dimaksudkan supaya dalam 

pelaksanaannya nanti dapat 

dilakukan dengan baik dan ini 

juga dikarenakan salah satu 

sumber yang didapat sekolah 

berasal dari orang tua siswa. 
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