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BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah

Otonom daerah dan desentralisasi pendidikan telah memberikan  ruang gerak 

lembaga pendidikan dalam upaya peningkatan efisiensi manajement dan tata 

pemerintahan. Efesiensi manajemen yang di harapkan mampu bersinergis dengan 

beberapa subtansinya dalam pendidikan di antaranya “manajemen kurikulum, 

manajemen kesiswaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen hubungan 

masyarakat, manajemen personalia, dan menejemen pembiyayaan.1Proses sinergi 

yang diharapkan dari subtansi manajemen pendidikan yang dimaksud membutuhkan 

intrumental input yakni biaya pendidikan yang seyogyanya tidaklah akan berjalan 

efektif kegiatan pendidikan jika mengabaikan peran manajemen pembiyayaan untuk 

mengelolah biaya tertentu yang dibutuhkan dalam proses pendidikan.

Intrumental input yang di maksud diharapkan menjadi item integral dalam 

proses kegiatan pendidikan sehingga menghasilkan pencapaian tujuan lembaga 

pendidikanbaik pada aspek kualitas (quality), jasa ataupunj layanan (service), dan 

kepuasan (satisfation). Menanggapi hal tersebut, lembaga pendidikan mulai berbenah 

diri melakukan perubahan deni meningkatkan kualitas lembaga pendidikan, hal 

tersebut juga sejalan dengan upaya yang tampak di SD Negri 12 Moramo sebagai 

lembaga pendidikan yang berjuang deni peningkatan kualitas, ini semua menunjukan 

                                                          
1Sri minarti, Manajemen Sekolah (Mengelolah Lembaga Pendidikan Secara Mandiri), 

jogyakarta: ar-ruzz media, 2011), h. 207
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adanya upaya pihak pengelolah lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan bedasarkan manajemen yang ideal. Dasar dari manajemen ini melingkupi 

konsep total qualitymanajement yang secara filosofis menekankan pada pencarian 

secara konsisten terhadap perbaikan yang berlanjut untuk mencapai kebutuhan dan 

kepuasan pelanggan. Stategi yang di kembangkan sekolah memosisikan dirinya 

sebagai lembaga jasa, yakni lembaga yang meberikan pelayanan (service) sesuai 

deengan apa yang diinginkan konsumen pendidikn.

Sehubung dengan ini indra sidi yang ditulis Mulyasa, mengemukakan 4 isu 

kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional melaui kontruksi berkaitan mutu 

pendidikan dan kinerja serta perataan pelayanan pendidikan sebagai berikut:

1. Upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menatap tujuan 
dan standar kompetensi pendidikan.

2. Peningkatan efisiensi pengolahan pendidikan mengarah pada pengolahan 
pendidikan berbasis sekolah guna optimalisasi sumberdaya.

3. Meningkatkan relevansi pendidikan dan pemerataan pelayan pendidikan 
berbasis masyarakat.

4. Peningkatan kinerja pendidikan dan pemerataan pelayanan pendidikan 
yang mengarah pada pendidikan yang berbasis keadilan.2

Berkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional, sebagai 

lembaga pendidikan SD Negeri 12 Moramo menjadi tempat penyelenggaraan 

pendidikan bagi putra putri. Bila dicermati dari awal pertumbuhannya, keadaan dan 

situasi tertentu yang mengondisikan SD Negeri 12 Moramo ini tumbuh dan 

berkembang baik dimotori oleh perseorangan maupun lembaga swasta di wilayah 

konawe selatan yang dipandang sebagai lembaga pendidikan dewasa ini terus 

                                                          
2E. Mulyasa, 2002, Menejemen Berbasis Skolah, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 7.
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mengalami pengayaan peran dan fungsi, karena tuntutan untuk memprakarya peran 

dan fungsinya SD Negeri 12 Moramo mendapat tambahan yang cukup berat, 

disamping harus memberikan kurikulum sekolah secara penuh, pihak SD Negeri 12 

Moramo juga harus memberikan kualitas kinerja guru pendidikan secara prima dalam 

mengiterprestasikan nilai-nilai hidup dan kehidupan baik secara intelektual, sosial, 

budaya, dan moral spiritual.

Manajemen pembiyaan yang ideal memberikan spirit menguatnya kineja guru 

yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kelangsungan lembaga pendidikan 

dalam memberikan layanan jasa kepada peserta didik. Oleh karena itu, seperti yang 

tampak di SD Negeri 12 Moramo idelanya sebuah manajemen yang dilaksanakan 

untuk mengelola sumber-sumber pembiayaan pendidikan oleh kepala sekolah yang 

sangat berpengaruh dalam menentukan kemajuan lembaga pendidikan yang menuntut 

adanya kemampuan kinerja personal/guru, administrasi, memiliki komitmen yang 

tinggi, dan luwes dalam melaksanakan tugasnya, mengupayakan peningkatan kinerja 

guru melalui program pembinaan kemampuan tenaga kependidikan. Intrumen imput 

yakni manajemen pembiyaan pendidikan yang efektif mencerminkan tanggung jawab 

semua elemen lembaga dalam menggerakan mengelolah seluruh sumber daya yang 

ada, sehingga lahir etos kerja dan produktifitas tinggi dalam mencapai tujuan.

Etos kerja dan produktifitas yang di junjung tinggi oleh guru pendidikan SD 

Negeri Moramo terbentuk melalui kesadaran nilai-nilai yang telah dirasakan antara 

hak dan kewjiban yang berbanding lurus dengan harapan yang dikelola dengan 

manajamen yang baik, dengan demikian etos kerja dan produktifitas yang tinggi 
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menjadi tuntutan setiap tenaga pendidikan dalam memberikankinerja yang 

mencerminkan aspek kualitas (quality), jasa atau layanan (service), dan kepuasan ().

Namun, tidak dipungkiri bahwa hal tersebut senantiasa menemui problem atau 

berbagai kendala persoalan pendidikan yang dirasakan masih terlihat terutama pada 

aspek disiplin dan tanggung jawab tenaga pendidik yang telah diberikan amanah. 

Indikator yang nampak hasil observasi awal penulis dari problem kedesiplinan guru 

lebih terlihat pada guru honorer, ketimpang harapan guru honorer dengan jumlah dan 

waktu secara priodik pemberian insentif yang tidak tepat waktu menimbulkan 

kemalasan dan absennya guru untuk mengajar, sehingga kerakibat pada kosongnya 

jam pelajaran untuk pelajaran tertentu, ketersediaan sarana dan media belajar yang 

dibutuhkan guru terkadang tidak tersediah sehingga guru kurang gairah mengajara, 

guru mengajar sehendaknya hatinya tanpa harus repot mmbuat rencana ajar, dan 

bahkan tanpa menyertakan evaluasi, padahal yang semestinya dengan menajemen 

pembiyaan yang efektif prihal ketersediaan sarana dan media belajar harus 

mendapatkan alokasi sehingga keberadaan barang tersebut sudah dapat dinikmati 

guru dan siswa dala proses pembalajaran.

Pada tataran teori, praktek penyelenggaraan pendidikan di SD Negeri 12 

Moramo menjadi tuntutan logis aplikatif yang tidak mungkin ditawar kembali dalam 

rangka menciptakan sekolah yang lebih baik dengan manajamen yang lebih ideal 

dalam mengelolah sumber-sumber pendidikan termaksud diantaranya menajemen 

sumber pembiyaan sekolah yang diharapkan akan mampu menunjang jalannya 

lembaga termaksud peningkatan etos kerja dan produktifitas tenaga pendidik.
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Harapan dari kesemua adalah tidak lain adanya peningkatan efisiensi kinerja 

guru yang mengarah pada pengelolaan pendidikan berbasis sekolah dengan 

manajaemen pembiayaan yang ideal guna mengoptimalkan sumber daya yang ada 

dan berujung tombak pada pencapaian tujuan pendidikan satu diantaranya adannya 

peningkatan aspek kualitas, jasa atau layanan, dan kepuasan.

Pada kenyataannya, upaya pencapaian efesiensi pengelolaan manajemen 

pembiayaan yang efektif, tidak dipungkiri kendala manajemen berkaitan dengan 

berbagai memaksimalkan dan pengembangan sumber daya yang ada, serta 

kemampuan untuk mencari sumber-sumber baru yang bersifat inovatif lainnya 

senantiasa diharapkan. Prakteknya manajemen pembiayaan di SD Negeri 12 Moramo

sering menunjukan model manajemen tradisional yakni model tipe kepemimpinan 

bapak (manajement paternalistik)dan pendelegasian kekuasaan (Managenemt 

feodalistik), bentuknya manajemen sekolah tidak maksimal dikarenakan dominasinya 

keterlibatan rekan kerja atau teman kepala sekolah bahkan sifatsenioritas. Rancangan 

dan kebijakan hasil manajemen pembiyaan sekolah lebih kuat ditumpangi oleh ide-

ide teman atau senioritas kepala sekolah.

RAPBS (rancangan anggaran pembelanjaan belanja sekolah) kurang tepat 

dengan konsisten, salah satu indikatornya penulis melihat tidak tepatnya waktu dan 

jumlah bemberian insentif guru honorer, perlengkapan sekolah dan kelengkapan 

pengajaran hingga kini masih belum maksimal. Dominasi oleh pimpinan atau yang 

lebih lama masuk di sekolah hal diatas terkadang mengganggu perkembangan dan 
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peningkatan kinerja guru serta kepuasan pendidikan. Saiful sagala menegaskan ada 

tiga faktor yang membuat manajemen sekolah tidak efektif yaitu:

1. Umumnya kepala sekolah memiliki otonomi terbatas untuk mengelolah 
madrasyah atau dalam keputusan mengalokasikan sumber daya.

2. Kepala sekolah diidentifikasi kurang memiliki keterampilan mengelolah 
madrasyah dengan baik.

3. Kecilnya peran masyarakat pada pengelolaan sekolah, dan dominasinya 
senior, padahal dukungan masyarakat merupakan bagian dari peran 
kepemimpinan kepala madrasyah.3

Sindrum yang membuat manajemen pembiayaan sekolah kurang efektif yang 

sering nampak terdapat banyak perbedaan masing masing lembaga dalam mengelola

pembiyaan pendidikan. Hal ini juga dialami oleh SD Negeri 12 Moramo Kab. 

Konawe Selatan. Berangkat dari fakta-fakta tersebut, maka penulis mencoba 

mengkaji bagaimana implementasi manajemen pembiyaan dalam meningkatkan 

kinerja guru SD Negeri 12 Moramo, membahas permasalan tersebut dan 

mengangkatnya dalam sebuah penelitian, sebuah kajian yang memiliki relevansi bagi 

kepentingan kependidikan. 

B. RumusanMasalah.

Berdasarkanbatasanmasalah yang telahdikemukakan 

diatasdapatdirumuskanpermasalahan yang lebih spesifik yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanaimplementasi manajemen pembiyaan di SD Negeri 12 Moramo?

2. Bagaimanakinerja guru di SD Negeri 12 Moramo?

                                                          
3Syaiful Sagala, 2004, Manajemen Berbasis Sekolah Dan Masyarakat, Jakarta: Nimas, Hal. 
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3. Apakahadapengaruhpositif implementasi manajemen pembiyaan terhadap kinerja 

guru di SD Negeri 12 Moramo?

C. HipotesisPenelitian. 

Hipotesisstatistikdalampenelitianiniadalahdidugaimplementasi manajemen 

pembiyaan mempengaruhikinerja guru di SD Negeri 12 Moramo.

D. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kekeliruan dan salah interprestasi terhadap istilah yang 

digunakan, maka perlu ada penjelasan yang dimaksud dan variabel judul adalah 

sebagai berikut:

1. Manajemen pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini yakni proses atau 

bentuk kegiatan yang di harapkan intansi atau sekolah dalam mengatur 

pembiyaan dengan menggerakan tenaga orang lain dengan mempertimbangkan 

aspek aktifitas dan efesiensi yang berkaitan dengan perolehan, pendanaan, yang 

dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai pada 

pengawasan pembiyaan.

2. Kinerja guru yang dimaksud dalam proposal ini yakni kegiatan (Ferformnce) guru 

menjalankan tugas sesuai dengan prosudur dan ketentuan dimensi/ aspek kinerja 

guru baik dalam merencanakan, melaksanakan dan mengelolah, menilai 

kemajuan, dan menguasai bahan pelajaran.
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E. Tujuan Dan ManfaatPenelitian.

1. TujuanPenelitian.

Adapuntujuanpenelitianiniadalah :

a. Untukmemperolehgambaranmanajemen pembiyaan di SD Negeri 12 

Moramo.

b. Untukmemperolehgambarankinerja guru di SD Negeri 12 Moramo.

c. Untukmengetahuiadatidaknyapengaruhimplementasi manajemen pembiyaan 

terhadap kinerja guru di SD Negeri 12 Moramo.

2. ManfaatPenelitian. 

Adapunmanfaatpenelitianiniyaitusebagaiberikut:

a. Bagi dinas pendidikan kabupaten konawe selatan penelitian ini dapat kiranya 

dijadikan acuan untuk melihat manajemen dalam pengelolaan pembiyaan 

pada sebuah instansi pendidikan sekaligus menjadikan sampel bagaimana 

mengupayakan sosialisasi yang efektif guna memberikan seperangkat 

informasi kepada manajer untuk mengelolah pembiyaan sekolah dengan 

lebih arif dan bijaksana.

b. Secara khusus bagi pihak IAIN Kendari dan SD Negeri 12 Moramo 

kecamatan Moramo Kab. Konawe Selatan. Hasil hasil penelitian ini dapat 

dijadikan referensi kepustakaan.

c. Kepada rekan mahasiswa maupun peneliti lainnya yang bertekad 

melanjutkan penelitian ini pada obyek yang lebih aktual, hasil penelitian ini 

dapat dijadikan acuan sebagai khasanah keilmuan.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. DeskripsiKepemimpinanKepalaSekolah.

1. Pengertian Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Banyak definisi telah dikemukakan oleh para sarjana mengenai manajemen, 

sebelum mengemukakan pengertian manajemen lebih bijaksana terlebih dahulu akan 

dikemukakan asal manajemen itu. “manajemen berasala dari kata to manage yang 

artinya mengatur.1 Hal ini semakna dengan beberapa makna manajemen yang 

berkaitan dengan pembiayaan atau manajemen pembiyaan diperjelas Marno dan 

Supriyanto:

Manajemen pembiyaan sebagai pengelolaan atas fungsi pembiyaan, yakni 
fungsi bagaimana pihak manajemen mampu menghimpun dana (raising of 
found) dan mengalokasikan (allocation of found) dana tersebut sehingga 
tujuan organisasi pendidikan tercapai secara efektif dan efesien.2

Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, 

yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-

tujuan pendidikan. Menurut Nanang FattahAnggaran penerimaan adalah Pendapatan 

yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima 

secara teratur. Untuk sekolah dasar negeri, umumnya memiliki sumber-sumber 

anggaran penerimaan, yang terdiri dari pemerintah pusa, pemerintah daerah, 

masyarakat sekitar, orangtua murid, dan sumber lain. Sedangkan anggaran dasar 

pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan 

                                                          
1Malayu. S.P. Hasibuan, 2004, Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah, Jakarta: Bumi 

Aksara, Hal. 1 
2Marno dan Triyo Supriyanto. 2008, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam, 

Bandung: PT. Refika Aditma. Hal. 7
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