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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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pelaksanaan pendidikan di sekolah. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh 

komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi di antara sekolah yang 

satu dan daerah yang lain. Serta dari waktu ke waktu. Berdasarkan pendekatan unsur 

biaya (ingredient approach), pengeluaran sekolah dapat dikategorikan kedalam 

beberapa item pengeluaran yaitu:

1. Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran
2. Pengeluaran untuk tata usaha sekolah
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
4. Kesejahteraan pegawai
5. Administrasi
6. Pembinaan teknis education dan
7. Pendataan.3

Sedangkan pengertian manajemen menurut hendry L. Siks pada buku 

Principles of managenent mengemukakan definisi manajemen sebagai berikut 

“management is the coordination of all resources through the prosses of planning, 

organizing, directing, and controling in order to attain stated objectives.4Mnajemen 

merupakan koordinasikan semua sumber daya melalui proses perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, dan kontrol guna mencapai tujuan secara objektif.

Guna lebih memahami tentang apa pengertian manajemen itu, penulis 

menganggap perlu menukilkan beberapa pendapat para ahli sebagai berikut:

a) George Terry manajemen adalah suatu tindakan perbuatan seseorang 
yang berhak menyuruh orang lain mengerjakan sesuatu, sedangkan 
tanggung jawab tetap ditangan yang menuruh.

b) Harold konzt dan cril o’donnel manajemen adalah usaha mencapai 
suatu tujuan tertentu melalui kegiatan oarang lain, yaitu manajer 
mengordinasikan atas sejumlah aktivitas dengan orang lain meliputi 

                                                          
3 Fattah,Nanang.2006. EkonomidanPembiayaanPendidikan.Bandung: PT 

RemajaRosdakarya. Hal. 23
4Hendry L. Sisk. 1969. Principles of Manajement, Brigthon England: South Western 

Puplishing. Hal. 10
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perencanaan, peorganinasian, penempatan penggerakan, dan 
pengendalian.

c) Ralp currel davis mendenifisikan manajemen sebagai fungsi dari 
pemimpin eksekutif, dimanapun posisinya, yang mengandung 
pengertian bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, 
melalui pengendalian pimpinan dalam rangka mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan.

d) Oey liang lee manajemen diartikan sebagai seni perencanaan, 
pengorganisasian pengarah dan koordinasian serta pengontrol atas 
human and natural resources untuk mencapai tujuan yang telah 
ditentukan lebih dahulu.5

Melihat kajian diatas dapat dipahami unsur yang terkandung pada manajemen 

yaitu manajemen diperlukan untuk mencapaitujuan dan pelaksanaan, menejemen 

merupakan sistem kerja sama yang kooperatif dan rational, manajemen menekankan

perlunya prinsip-prinsip effeciency, dan manajemen tidak dapat terlepas dari 

kepemimpinan atau pembimbing.

Sebagai acuan perbandingan selanjutnya adalah sebagai berikut:

Manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses sosial yang rencanakan untuk 
menjamin kerja sama, partisipasi dan keterlibatan sejumlah orang dalam 
mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang ditetapkan secara efektif. 
Manajemen mengandung unsur bimbingan, pengarahan, dan pergerakan 
selompok orang terhadap pencapaian sasaran umum.6

Sebagai proses sosial, manajemen meletakan fungsinya pada interaksi orang-

orang, baik yang berada dibawah maupun berada atas posisi oprasional seseorang di 

suatu organisasi. Dengan demikian manajemen lebih ditekankan pada upaya 

mempergunakan sumber daya seefesien dan seefektif mungkin. Adapun tujuan utama 

                                                          
5Nur zalim, 2011, Gerakan Menata Mutu Pendidikan Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media. Hal. 27-28.
6Soebagio Admodiwiro, 2000. Manajemen Pendidikan Indonesia, Jakarta: PT. Arda Dizya 

Jaya. Hal. 5



12

manajemen menurut nanang fattah yaitu “Produktifitas dan kepuasan”.7Produktivitas 

mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan 

keseluruhan sumber daya yang digunakan (input). Dengan kata lain bahwa 

produktivitas memliliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah efektivitas yang 

mengarah kepada pencapaian target berkaitan dengan kuaitas, kuantitas dan waktu. 

Yang kedua yaitu efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan input 

dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Sedangkan Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan 

demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti 

prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima 

pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Jadi 

manajemen pembiayaan pendidikan yaitu pengelolaan semua bentuk pembiayaan 

baik pemasukan dan pengeluaran yang secara langsung maupun tidak langsung untuk 

menunjang penyelenggaraan pendidikan, baik yang dikeluarkan oleh sekolah maupun 

siswa. 

Bedasarkan beberapa teori diatas maka penulis dapat menyimpulkan 

pengertian manajemen pembiayaan pendidikan yang dikenal merupakan usaha atau 

kegiatan memproses pembiayaan guna membiayai pelaksanaan dan oprasionak 

pendidikan dengan menggunakan fungsi manajemen. Adapaun fungsi manajemen 

telah banyak teori yang dikemukakan oleh para pakar manajemen. Pada tataran 

makro maupun mikro. Menurut teori dan praktek pembiyaan pendidikan dikenal 

                                                          
7Nanang fattah, 2001, Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 
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anggaran belanja pendidikan (education buggeting) yang terdiri atas dua komponen 

yaitu: 1). Pendapatan, pemasukan, atau penerimaan di satu pihak, dan 2). Pengeluaran 

atau belanja.8

2. Prinsip Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. 

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

pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan 

akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat 

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

akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.9Berikut ini adalah penjabarannya:

a. Transparansi

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen 

berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, 

bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam 

manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan 

jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga 

bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. 

Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan 

orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program 

pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan 

                                                          
8Dedi Supriadi, 2004, Satuan Biaya Pendidikan Dasar Dan Menegah. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. Hal. 4
9DirektoratTenagaKependidikan. 

DirektoratJenderalPeningkatanMutuPendidikdanTenagaKependidikan.MateriPembinaanProfesiKepalaSe
kolah/Madrasah. 2007. DepartemenPendidikanNasional., hlm. 9-17
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timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah 

melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh 

informasi yang akurat dan memadai.

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah 

dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah 

(RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata 

usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah 

mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima 

sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan 

informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena 

kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang 

menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti 

penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan 

yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan 

yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. 

Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. 

Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) 

adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan 

mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah , (2) adanya standar 

kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan 

wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif 
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dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang 

murah dan pelayanan yang cepat

c. Efektivitas

Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes. Manajemen keuangan 

dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat 

mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan 

lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan.

d. Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan 

keluaran (out put) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, 

pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal:

a) Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya, Kegiatan dapat 

dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-

kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan.

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

penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-

banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.

Tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi memungkinkan terselenggaranya 

pelayanan terhadap masyarakat secara memuaskan dengan menggunakan sumber 

daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
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3. Fungsi Manajemen Pembiyaan Pendidikan

Fungsi merupakan suatu besaran yang berhubungan, jika besaran satu berubah 

maka besaran yang lain juga berubah.10 Pada dasarnya fungsi manajemen ini sangat 

mengait dengan tujuan manajemen, tujuan ini sendiri merupakan suatu hasil akhir, 

titik akhir atau segala suatu yang akan tercapai, oleh karena itu perlu adanya langkah 

yang harus ditempuh melalui manajemen, yakni fungsi manajemen yang meliputi 

fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan kontrol.

Fungsi manajemen pembiyaan pendidikan yang dijalankan oleh masing-

masing sekolah meliputi perencanaan pembiyaan yang berupa penyususnan anggaran 

(budgeting) terdiri dari anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS). Rungan 

lingkup pelaksanaan pembiyaan pendidikan meliputi pembukuan (accounting) yang 

merupakan pembukuan terhadap pelaksanaan terhadap pembiyaan yang 

melaksanakan untuk proses pendidikan. Adapun ruang lingkup terakhir yaitu evaluasi 

berupa pemeriksaan (auditing) merupakan pemeriksaan terhadap pendapatan dan 

pengeluaran serta penilaian pelaksanaan pembiyaan pendidikan.

a. Perencanaan Pembiyaan pendidikan (Budgeting)

Pada sebuah organisasi atau lembaga apapun bentuk dan namanya, sebelum 

melangkah untuk mencapai tujuan, maka terlebih dahulu ada perencanaan. 

Perencanaan pada sebuah lembaga sangat esensial, karena pada kenyataannya, 

perencanaan memegang peranan yang lebih penting dibandingkan dengan fungsi 

lainnya. Tanpa ada perencanaan, maka akan sulit mencapai tujuan. Standar dengan 

apa yang telah dikemukakan oleh udin syaefuddin sa’ud, abin syamsudin makmun 

                                                          
10Soebagio admodiwiro, op cit. Hal. 13



17

“seorang perencana pendidikan dituntut untuk memiliki kemampuan dan wawasan 

yang luas agar dapat menyusun sebuah rancangan yang dapat dijadikan pegangan 

pada pelaksanaan proses pendidikan selanjutnya”.11 Ada empat langkah atau tahap 

dasar perencanaan, yaitu:

Pertama, tahap penetapan tujuan atau serangankaian tujuan. Perencanaan 

dimulai dengan keputusan-keputusan. Tanpa rumumusan tujuan yang jelas, sebuah 

lembaga akan cenderung menggunakan sumber daya yang secara jelas tidak efektif.

Kedua, merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan kondisi sekarang dari 

tujuan hendak dicapai sangat penting. Karena tujuan dan rencana menyangkut waktu 

yang akan datang.

Ketiga, mengidentifikasikan segala kemampuan, kemudahan, kekuatan, 

kelemahan serta hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan 

dalam mencapai tujuan, oleh karena itu perlu dipahami faktor lingkungan internal dan 

eksternal yang dapat membantu mencapai tujuan, atau mungkin menimbulkan 

masalah.

Keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai 

tujuan tahap akhir proses prencanaan meliputi pngembangan berbagai alternatif 

kegiatan untuk mencapai tujuan. Prencanaan diartikan sebagai suatu proses penentuan 

tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefesien dan seefektif mungkin.

                                                          
11Udin syamsudin sa’ud, abin syamsudin makmun, 2005,  Perencanaan Pendidikan Suatu 

Pendekatan Knferehensif, Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 46
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Perencanaan pembiyaan pendidikan ini mencakup kegiatan penting yaitu 

penyususnan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan 

pengembangan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau madrsyah 

(RAPBS).

Penyususnan rencana anggarapan pendapatan dan belanja sekolah “anggaran 

(budget) merupakan rencana oprasional yang dinyatakan secara kualitatif pada bentuk 

satuan uang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan-kegiatan lembaga 

pada kurun waktu tertentu.12 Penyususnan anggaan merupakan visualisasi atau 

gambaran terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang 

dapat diketahui pula penentuannya suatu biaya untuk tiap kegiatannya.

Anggaran berfungsi sebagai alat untutk merencanakan dan pengendalian juga 

merupakan alat bantu bagi manajemen untuk mengarahkan lembaga pada 

pelaksanaan kegiatannya. Selain itu pula anggaran mempunyai manfaat ayai 

berfungsi yang dapat digolongkan menjadi 3 jenis yaitu:

1) Sebagai alat penafsiran yaitu untuk memperkirakan besarnya pendapatan dan 

pengelualan. Sehingga dapat dilihat kebutuhan dana yang diperlukan untuk 

merealisasikan kegiatan pendidikan di lembaga.

2) Sebagai alat kewenangan yaitu dapat memberikan kewenangan untuk pengeluaran 

dana, sehingga melalui anggaran dapat diketahui besarnya uang atau dana yang 

boleh dikeluarkan untuk membiayai kegiatan bedasrkan perencanaan anggaran 

sebelumnya.

                                                          
12Nanang Fattah, 2002, Ekonomi Dan Pembiyaan Pendidikan, Bandung: remaja rosdakarya. 

Hal. 47
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3) Sebagai alat efisiensi yaitu dapat diketahuinya realisasi sebuah kegiatan yang 

kemudian dapat dibandingkan dengan perencanaan, sehingga dapat dianalisis ada 

tidaknya pemborosan atau bahkan adanya penghematan anggaran.

Hal yang penting pada penyususnan pada penyususnan rencana anggaran 

pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) yaitu bagaimana memanfaatkan dana 

secara efektif dan efesien serta mengalokasikan dana secara tepat sesuai kebutuhan. 

Melalui RAPBS ini dapat diketahui satuan biaya pendidikan yang diperlukan oleh 

lembaga pendidikan.

Adapun penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah 

(RAPBS), antara lain adalah sebgai berikut.

a) Mengindentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama 
periode anggaran (satu tahun ajaran).

b) Mengidentifikasi sumber sumber yang dinyatakan dalam bentuk uang, jasa 
dan barang.

c) Semua sumber dinyatakan melalui bentuk uang, sebab angaran pada 
dasarnya merupakan pernyataan financial.

d) Menformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan 
dipergunakan oleh intansi yang bersangkutan.

e) Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak 
yang berwenang.

f) Melakukan revisi usulan anggaran.
g) Persetujuan revisi usulan anggaran.
h) Pengesahan anggaran.13

Disamping itu idealnya format penyususnan RAPBS tidaklah kaku, melainkan 

ini akan menjadi titik orientasai sekolah untuk mengembangkan format yang lebih 

ideal diterapkan sesuai makna dan prinsip manajemen pembiyaan pendidikan, satu 

tawaran formt penysusun format RAPBS kembali sri minarti mendeskripsikan 

                                                          
13Ibid. Hal. 50



fiormat penyususnan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang 

partisifatif dideskripsikan pada bagan berikut:

Bagan 2.1

Proses penyusunan RAPBS yang prtisipatif

Format rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) terdiri 

dari penerimaan dan satuan biaya pendidikan atau biaya satuan (

rata-rata biaya per siswa per satu tahun dalam tahun ajaran dilembaga pendidikan. 

Rancangan anggaran ini dapat kembali di ambil simpulan bahwasanya rancangan 

                                                          
14Sri Minarti, Op. Cit. Hal. 231

kepala sekolah 
mempelajari, 

visi misi 
program utama 
sekolah yang 

telah ada

fiormat penyususnan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang 

partisifatif dideskripsikan pada bagan berikut:

Proses penyusunan RAPBS yang prtisipatif14
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fiormat penyususnan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang 

Format rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) terdiri 

dari penerimaan dan satuan biaya pendidikan atau biaya satuan (unit cost) merupakan 

rata biaya per siswa per satu tahun dalam tahun ajaran dilembaga pendidikan. 

Rancangan anggaran ini dapat kembali di ambil simpulan bahwasanya rancangan 
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anggran disusun oleh lembaga pendidikan merupakan gerak awal dari jalannya 

oprasional sekolah.

Pengembangan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). 

“kegiatan pengembangan RAPBS merupakan tindakan lanjutan setelah dilakukan 

persetujuan terhadap rencana anggaran (badget). Pengembangan RAPBS didasarkan 

paada hasil analisis kebutuhan biaya yang dilakukan oleh tim perumus, pada hal ini 

kepala sekolah, bendahara, gru terkait dan komite sekolah.”. “tujuan dilakukannya 

pengembangan RAPBS ini yaitu untuk melakukan seleksi alokasi dana yang 

diperkirkan mendesak dan perlu dikurangi atau ditambah”.15 Disamping itu juga 

pengembangan dimaksud untuk mengetahui tingkat kebutuhan biaya pendidikan 

bedasarkan waktu penggunaan (skala prioritas) terhadap kegiatan kegiatan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran dan oprasional pendidikan yang lain.

b. Pelaksanaan pembiyaan pendidikan (accounting)

Setelah perencanaan pembiayaan pendidikan sekolah selesai dan disetujui 

oleh semua komponen yang terlibat, sehingga menghasilkan sebuah rencana anggaran 

pendapatan dan belanja sekolah(RAPBS), tahapan manajemen selanjutnya yaitu 

dilaksanakan pembiyaan pendidikan. Kegiatan pelaksanaan pembiyaan sekolah 

meluputi dua kegiatan besar yaitu penerimaan dan pengeluaran pembiyaan sekolah.

1) Penerimaan biaya pendidikan

Peneriman terhadap biaya pendidikn ditentukan oleh besarnya biaya yang 

diterima oleh sekolah dari setiap sumber pendanaan. Sumber pembiyan pendidikan 

                                                          
15Muhammad idhochi anwar, 2004, Administrasi Pendidikan Dan Manajemen Pembiyaan 

Pendidikan, Bandung: alfabeta, Hal. 130.
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secara umum berasal dari pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan sumber 

sumber lainnya.

Kembali nanang menegaskan “sebagai besar penerimaan atau pendpatan biaya 

pendidikan selama ini berasal dari orang tua siswa yang merupakan sumbangan 

pembinaan pendidikan (SPP)”.16Sedangkan untuk pendidikan dasar sembilan tahun 

sejak 2005 sebagian besar pendapatan atau penerimaan biaya oprasional pendidikan 

ditunjang oleh pemerintah. Pembukuan terhadap penerimaan atau pendapatan biaya 

pada umumnya didasarkan pada prosudur pembukuan yang selaras dengan ketetapan 

yang disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. 

Penanggung jawab terhadap segala penerimaan biaya pendidikan dan juga 

pembukuannya dipegang sepenuhnya oleh bendahara lembaga pendidikan yang 

bersngkutan dengan diketahui oleh kepala sekolah.

2) Pengeluaran biaya pendidikan

Kegiatan pengeluaran biaya pendidikan tentunya tidak menyimpang dari 

rencana anggaran dan belanja sekolah (RAPBS). Pengeluaran biaya pendidikan 

dipergunakan secara efektif dan efesien, artinya setiap penerimaan dana, untuk 

pengeluarannya harus disasari pada kebutuhan yang telah direncanakan. Pengeluaran 

biaya pendidikan besarnya berupa biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung 

berupa biaya yang mempengaruhi proses produksi, pada hal ini kegiatan belajar 

mengajar (KBM), sedangkan biaya tidak langsung berupa biaya yang secara tidak 

langsung masuk pada proses pendidikan, namun berpengaruh terhadap proses 

pendidikan yang sedang berjalan. Pelaksanaan manajemen pembiyaan pendidikan 

                                                          
16Nanang Fattah, Op. Cit. Hal 47.
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yang menyangkut pengeluaran uang yang harus dipertanggung jawabkan harus 

dibukukan juga sesuai dengan prosudur, ketentuan lembaga dan peraturan 

pemerintah.

c. Evaluasi Pembiyaan Pendidikan (Evaluating)

“evaluating pembiayaan pendidikan merupakan alat untuk mengukur dan 

melihat hasil rencana yang ada pada planning”.17 Pemberian imbalan kepada staff 

sesuai kinerja yang ditunjukan dan merancang sertamerencanakan kembali sambil 

memperbaiki hal-hal yang belum sempurna. Evaluasi pada administrasi bebarti 

kegiatan mengukur timgkat efektifitas kerja personal dan tingkat efesiensi 

penggunaan metode dan alat bantu tertentu dalam usaha mencapai tujuan.

Mengamai tingkat efektifitas maksudnya menilai tindakan-tindakan atau 

kegiatan yang telah dilakukan, apakah telah menghasilkan sesuatu seperti 

direncanakan atau sekurang-kurangnya, apakah kegiatan itu telah berjalan di atas rel 

yang sebenarnya dan tidak menyimpang dari perencanaan atau tujuan yang telah 

ditetapkan. Sedangkan mengamati tingkat efesiensi maksudnya menilai tindakan 

tindakan kegiatan yang telah dilakukan itu apakah merupakan cara yang terbaik atau 

paling tidak untuk mencapai hasil yang sebanar benarnya dengan resiko dengan yang 

sekeecil kecilnya, yang berarti apakah cara kerja tertentu yang sudah dipergunakan 

mampu memberikan hasil yang maksimal.

Evaluasi pembiayaan pendidikan sebagai pertimbangan menurut seperangkat 

kriteria yang di sepakati dan di pertanggung jawabkan. Tujuannya taitu untuk 

mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. 

                                                          
17Ashar Arsyad, 2002, Pokok Manajemen, Yogyakarta: Pustaka Pelejara. Hal. 20
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Konsep dasar evaluasi atau pengawasan terhadap penggunaan biaya pendidikan yaitu 

dapat mengetahui tingkat efektifitas dan efesiensi dari penggunaan sumber sumber 

dana yang tersediah. Pertanyaan poko dalam evaluasi pembiayaan  pensisikan ini 

yaitu seberapa besar tingkat kesesuaian antara biaya yang dialokasikan untuk setiap 

komponen oada anggaran denagn realisasi anggaran yang telah di rencanakan. 

Selanjutnya Sri Minarti kembali menegaskan pada aspek ini contoh kogrit yang dapat 

dimunculkan untuk mengetahui hasil yang diharapkan sebagai bentuk tolak ukur 

evaluasi rencana pembiayaan pendididkan apabila:

a) Terealisasinya sosialisasi pendanaan pendidikan.
b) Terwujudnya penggalian sumber dana dari luar sekolah dan diperoleh 

peningkatan sumber dana.
c) Terealisasinya penggalian dan pendidikan dan dihasilkan peningkatan 

dana pendidikan.
d) Terealisasinya penyususnan anggaran pendidikan
e) Terwujudnya pengembangan unit unit usaha di sekolah.18

Secara umum ruang lingkup manajemen bantuan pembiayaan pendidikan 

dapat dilihat dari bagan sebagai berikut:

                                                          
18Sri Minarti, Op Cit. Hal. 244
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Ruang lingkup manajemen pembiyaan pendidikan.

d. Jenis dan Sumber bantuan Pembiyaan Pendidikan

Jenis bantuan biaya pendidikan yang ditetapkan untuk membiayai 

terlaksananya kegiatan belajar mengajar (KBM) yaitu “biaya langsung dan biaya 

tidak langsung”.20Biaya langsung adalah segala pengeluaran yang secara langsung 

menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung dimaksud pada hal ini yaitu 

dimensi pengeluaran pendidikan meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan. Biaya 

rutin biasanya untuk 

lain-lain. Sedangkan biaya pembangunan digunakan untuk membeli tanah atau 

mendirikan bangunan.

Sedangkan biaya tidak langsung yaitu mengeluarkan yang secara tidak 

langsung menunjang proses pend

tersebut terjadi, misalnya biaya untuk hidup siswa, trasnportasi, jajan dan kesehatan. 
                                                          

19Ibid., Hal. 43
20Nanang Fattah, Op, cit. Hal 65

Ruang lingkup manajemen pembiyaan pendidikan.19

Jenis dan Sumber bantuan Pembiyaan Pendidikan

Jenis bantuan biaya pendidikan yang ditetapkan untuk membiayai 

terlaksananya kegiatan belajar mengajar (KBM) yaitu “biaya langsung dan biaya 

Biaya langsung adalah segala pengeluaran yang secara langsung 

menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung dimaksud pada hal ini yaitu 

dimensi pengeluaran pendidikan meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan. Biaya 

rutin biasanya untuk gaji guru dan pegawai, peralatan belajar mengajar, listrik dan 

lain. Sedangkan biaya pembangunan digunakan untuk membeli tanah atau 

mendirikan bangunan.

Sedangkan biaya tidak langsung yaitu mengeluarkan yang secara tidak 

langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan 

tersebut terjadi, misalnya biaya untuk hidup siswa, trasnportasi, jajan dan kesehatan. 
                  

Ibid., Hal. 43
Nanang Fattah, Op, cit. Hal 65

perencanaan pembiayaan 
pendidikan

pelaksanaan pembiayaan 
pendidikan

evaluasi pembiayaan 
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Jenis bantuan biaya pendidikan yang ditetapkan untuk membiayai 

terlaksananya kegiatan belajar mengajar (KBM) yaitu “biaya langsung dan biaya 

Biaya langsung adalah segala pengeluaran yang secara langsung 

menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung dimaksud pada hal ini yaitu 

dimensi pengeluaran pendidikan meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan. Biaya 

gaji guru dan pegawai, peralatan belajar mengajar, listrik dan 

lain. Sedangkan biaya pembangunan digunakan untuk membeli tanah atau 

Sedangkan biaya tidak langsung yaitu mengeluarkan yang secara tidak 

idikan tetapi memungkinkan proses pendidikan 

tersebut terjadi, misalnya biaya untuk hidup siswa, trasnportasi, jajan dan kesehatan. 

perencanaan pembiayaan 

pelaksanaan pembiayaan 
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Menurut peraturan pemerintah (PP) RI No. 19 tahun 2005 tantang standar nasional 

pendidikan (SNP) pasal 62 ayat (1) dinyatakan bahwa “pembiyaan pendidikan terdiri 

dari biaya investasi, biaya oprasi dan biaya oprasional”.21 Untuk lebih jelasnya 

diperediksikan sebagai berikut:

a) Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan 

sumber daya manusia dan modal kerja tetap.

b) Biaya oprasional meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala 

tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai 

dan biaya oprasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, 

konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

c) Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta 

didik untuk bisa menikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dinyatakan pada undang UU RI 

no. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas pasal 46 ayat (1) “pendanaan pendidikan menjadi 

tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat”.22

Pemerintah yang dimaksud yaitu pemerintah pusat yang memberikan dana kepada 

sekolah atau madrasyah yang berasal anggaran pendapat dan belanja negara (APBN) 

yang mekanismenya disalurkan melalui pemerintah tingkat I yaitu provinsi dan 

dilanjutkan kepemerintah tingkat II yaitu kabupaten atau kota. Lebih lanjut lagi 

disebutkan bahwa pemerintah pusat wajib mengeluarkan dan sekurang-kurangnya 

dua puluh persen (20%) untuk sektor pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dalam 

                                                          
21Undang-Undang RI , 2006, No. 19 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(SISDIKNAS), Bandung: Citra Umbara. Hal. 209
22Ibid Hal. 99
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masyarakat yaitu orang tua siswa dan masyarakat lainnya. Dana berasal dari 

masyarakat bisa berupa sumbangan penyelngaraan pendidikan, sumbangan 

pembangunan dan lain-lain. Dana masnyarakat yang lain juga berupa hibah atau 

bantuan baik dari dalam maupun luar negeri.

4. Manajemen Peternalistik dan Feodalistik

a. Peternalistik Manajemen

Pateiatan rnalistik management adalah suatu sistem yang hanya memfokuskan 

usahanya/kegiatanya kepada bapak, bapak dalam hal ini diartikan sebagai seorang 

atasan perusahaan, setiap usaha dan kegatan apapun karyawan (bawahan) hanya 

mengerjakan apa yang diinginkan oleh atasan (bapak) baginya itulah yang paling 

dianggap benar, artinya para karyawan mempertuhankan atasanya yang dianggapnya 

paling pintar, benar dan mengetahuinya. 23

Kemajuan perusahaan tersebut hanya berjalan ditempat, artinya tidak sukses 

tapi tidak pula gagal, karena bawahan hhanya tergantung pada satu perintah saja, 

tanpa didukung oleh kreativitas bawahanya.

b. Feodalistik Manajemen

Feodalisme berasal dari kata feodal yang artinya penguasaan 

tanah/daerah/wilayah. Bisa berarti juga feodal adalah karakteristik hidup suatu 

masyarakat dengan corak (dipengaruhi) olah sifat kebangsawanan.24

                                                          
23Niko Ardian, 2012, Sistem Manajemen. http://managementsistem.Blogspot.co.id 

/2012/11/sistem-manajemen.html. Diakses pada tangal 19 Agustus 2016.
24 Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 

1994) hal. 17
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Feodalisme adalah sebuah sistem perintahan dimana seorang pemimpin, yang 

biasanya seorang bangsawan memiliki anak buah banyak yang juga masih dari 

kalangan bangsawan juga, tetapi lebih rendah kedudukannya dan biasa disebut 

dengan istilah vazal. Para vazal ini wajib membayar upeti kepada tuan mereka. 

Sedangkan para vazal pada gilirannya juga mempunyai anak buah dan abdi-abdi 

mereka sendiri yang memberi mereka upeti. Dengan begitu muncul struktur hierarkis 

yang berbentuk piramida.

Masyarakat Jawa, khususnya zaman dahulu mempunyai sikap hidup yang 

feodalistis. Mereka sangat hormat dengan keluarga bangsawan (orang-orang yang 

bertitel Raden Ayu, Raden Mas, Gusti Pangeran Haryo, dan lain-lain), terhadap abdi 

dalem, terlebih terhadap ingkang sinuhun. Sikap ini sampai sekarang masih cukup 

terasa, terutama pada lingkungan pemerintah di Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta.25

B. Deskripsi Kinerja Guru

1. Pengertian Kinerja guru

Berangkat dari sebuah fenomena secara psikologis, “kinerja merupakan 

prilaku atau respon yang memberikan hasil yang mengacu apa yang dikerjakan ketika 

menghadapi suatu tugas (ferformance)”26 yang akan mengarahkan pada makna 

kinerja merupakan penilaian bedasarkan hasil pengamatan penilaian terhadap 

aktivitas peserta didik sebagaimana yang terjadi.

                                                          
25M. Darori Amin, Islam danKebudayaanJawa, (Yogyakarta: Gama Media, 2000) hal. 215
26Martinis Yamin dan Maisah, 2010, Standarisasi Kinerja Guru, Jakarta: Tim GP Press. Hal, 

87
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Sedangkan makna guru diperjelas dalam undang undang RI No.14 tahun 2005 

guru dan dosen pasal I menjelaskan bahwa

Guru adalah pendidikan yang profesional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 
peserta didik pada pedidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 
dasar dan pendidikan menengah.27

Seorang guru hendaknya di tuntut untuk menjadi pribadi yang unggul, harus 

kita akui bersama bahwa guru adalah orang tua kedua peserta didik. Profesi sebagai 

guru merupakan profesi yang berat, oleh karena itu guru harus dibekali diri dengan 

kompetensi paedagogik, kepribadian, profesional dan sosial.

Upaya memperkuat makna kinerja penulis melengkapi dengan melihat definisi

kinerja berasal dari kata “job ferformance atau actual ferformance(prestasi kerja atau 

prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang)”.28Sebagaipendidik professional, 

guru 

tentunyatidaksajadituntutmelaksanakantugasnyasecaraprofesionaltetapijugaharusmem

ilikipengetahuandankemampuan yang profesional pula.Secaraumum, 

dapatdikemukakanbeberapakemampuan yang harusdimiliki guru, yaitu:

Perbuatanmendidikharusdilandasiolehsikapdankeyakinansebagaipengabdianke
pada Allah SWT, kepadanusa, bangsa, kepadakemanusiaan, sertausaha-
usahauntukmencerdaskanbangsa, 
untukmelahirkangenerasipembangunanataugenerasipenerus yang 
lebihbermutu, andaldansebagainya. 
Olehkarenaituperbuatanmendidikmengupayakanperkembanganseluruhpotensi
anakdidik, baikpotensipsikomotor, kognitifmaupunpotensiafektif.Jaditugas 
yang harusdimilikiolehsetiap guru 
bukansajamembuatpersiapanmengajardanmengevaluasihasilbelajardan lain-
lain yang
berkaitandenganpencapaiantujuanpengajaran.Tetapberusahamenolonganakme

                                                          
27Undang-Undang Guru dan Dosen, 2009, Yoryakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 3
28Chara R. Pudjiyogyanti, 1993, Konsep Diri Dalam Pendidikan, Jakarta: arcan. Hal. 3
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ngembangkanpembawaan yang baikdanmenekanperkembangan yang buruk 
agar tidakberkembang.Seorang guru jugamemperlihatkankepadaanak-
anakdidikberbagaibidangkeahlian, keterampilandalambidang yang 
diajarkannya agar anakdidikmemilihdengantepat, 
memberikanbimbingantakkalaanakdidikmenemuikesulitandalammengembang
kanpotensinya.29

Professionaladalahpekerjaanataukegiatan yang 

dilakukanolehseseorangdanmenjadisumberpenghasilankehidupan yang 

memenuhistandarmutuataunormatertentusertamemerlukanpendidikanprofesi.Guru 

merupakan ujung tombak pelaksana pendidikan. Keberhasilan guru dalam 

melaksanakan tugasnya merupakan cerminan dari kinerja guru, dan hal tersebut 

terlihat dari aktualisasi kompetensi guru dalam merealisasikan tugas profesinya. 

Kinerja atau ferforman dapat diartikan sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, 

pencapaian kerja, hasil kerja atau unjuk kerja sejalan dengan itu smith yang dikutip 

Mulyasa menyatakan bahwa kinerja adalah “....Out put drive from processes, human 

or otherwise”, jadi kinerja merupakan hasil atau keluaran dari proses”.30

Bedasarkan teori yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

guru adalah prestasi yang dicapai seorang guru dalam mengelolah dan melaksanakan 

tugas pendidikan dan pengajaran sesuai dengan ukuran yang berlaku bagi 

pekerjaannya. Kinerja pendidikan menyangkut seluruh aktifitas yang dilakukannya 

dalam mengemban amanat dan janggung jawab dalam mendidik siswa, mengajar, 

membimbing, mengarahkan dan memandu siswa dalam mencapai tingkat 

kematangan dan kedewasaanya.

                                                          
29 Ahmad Tafsir, 1994, IlmuPendidikandalamPrespektif Islam, Bandung:Rosdakarya. Hal 79
30Mulyasa, 2004, Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukseskan MBS 

Dan KBK, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Hal, 136
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2. Standar Guru

Penetapan standar proses pendidikan merupakan kebijakan yang sangat 

penting dan stategis untuk meratakan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui 

standar proses pendidikan setiap guru atau pengelolah sekolah dapat menentukan 

bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung. Untuk mencapaian standar 

perencanaan proses pendidikan melalui peningkatan dan perbaikan profesional guru 

serta mengoptimalkan peran guru dalam proses pembelajaran. Menurut nana sudjana, 

kinerja guru terlihat dari keberhasilannya didalam meningkatkan proses dan hasil 

belajar, yang meliputi sebagai berikut:

a) Merencanakan program belajar mengajar.
b) Melaksanakan dan mengelolah proses belajar mengajar
c) Menilai kemajuan proses belajar mengajar
d) Menguasai bahan pelajaran.31

Kemudian suharsimi arikunto menegaskan bahwa kinerja guru itu terlihat dari 

aktifitasnya yang dilakukan dalam mempersipkan pengajaran dikelas yakni meliputi:

a) Membuat persiapan mengajar, berupa menyusun persiapan tertulis, 
mempelajari pengetahuan yang akan diberikan atau keterampilan yang 
akan diperaktekan di kelas, menyiapkan media, alat pengajaran yang lain, 
menyusun alat evaluasi.

b) Melaksanakan pengajaran dikelas berupa membuka dan menutup, 
memberikan penjelasan, memberikan peragaan, mengoprasikan alat-alat 
pelajaran serta alat bantu lainnya, mengajukan pertanyaan, memberikan 
jawaban melalui program remedial.

c) Melakukan pengukuran hasil belajar, berupa pelaksanaan kuis, 
melaksanakan tes tertulis, mengoreksi, memberikan skor, dan menentukan 
nilai akhir.32

                                                          
31Nana sudjana, 1987, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: sinar baru algesindo. 

Hal. 19.
32Suharsimi Arikunto, 1993. Manajemen Pengajaran, Jakarta: Rineka Cipta.  Hal. 243
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Suryosubroto mengemukakan bahwa kinerja guru dapat dilihat dari tugas 

yang dilakukan berkenaan dengan pembelajaran atau proses belajar mengajar yang 

tercakup dalam 10 kompetensi guru. Yaitu sebagai berikut.

a) Menguasai bahan pelajaran
b) Mengelolah bahan pelajaran
c) Mengelolah kelas
d) Menggunakan media atau sumber
e) Menguasai landasan pendidikan
f) Mengelolah interaksi belajar mengajar
g) Menilai prestasi siswa
h) Mengenal fungsi layanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah
i) Mengenal dan menyelenggarakan adminstrasi sekolah
j) Memahami prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna 

keperluan pengajaran.33

Dengan demikian untuk memiliki predikat guru yang baik maka banyak hal 

yang harus dilakukan dan diperhatikan oleh guru dalam kegiatan ataupun proses 

dalam pembelajaran terhadap peserta didik. Sehingga sebagai guru harus bisa 

memahami akan tugasnya sebagai pengelolaan pembelajaran, melaksanakannya, dan 

berhasil dalam mengajar. 

3. Ruang Lingkup Kinerja Guru

Kinerja merupakan suatu kemampuan kerja guru dalam melaksanakan 

tugasnya. Kemampuan tersebut sebagai salah satu faktor keberhasilan dan 

profesionalisme guru dilingkungan sekolah dan diluar lingkungan sekolah. Menurut 

(direktoral jendral pendidikan Islam departemen agama RI, 2006) Kemampuan guru 

adalah sebagai berikut:

                                                          
33Suryosubroto, 1997, Proses Belajar Mengajar Di Sekolah, Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 4-5
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a. Kemampuan paedadogik

Kemampuan paedadogik adalah kemampuan dalam mengelolah pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang di milikinya.34

b. Kemampuan profesional (keperibadian)

Kemampuan profesional adalah suatu kemampuan pribadi yang dimiliki 

seseorang guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Cece Sanjaya 

danTabani Rusyan Merinci kemampuan pribadi adalah sebagai berikut:

a) Ketetapan dan integritas pribadi
b) Peka terhadap perubahan dan pembaharuan
c) Berfikir alternatif
d) Adil, jujur dan objektif
e) Disiplin dalam melaksanakan tugas
f) Ulet dan tekun bekerja
g) Berusaha memperoleh hasil kerja yang sebaik-baiknya
h) Simpatik dan menarik, luwes, bijaksana serta sederhana dalam bertindak
i) Berwibawa.35

Kemampuan pribadi menjadikan guru dapat mengelolah dan berinteraksi 

secara baik serta dapat mengelolah proses belajar mengajar secara profesional. 

Selain itu juga guru harus mempunyai keperibadian yang utuh, karena 

bagaimanapun guru suri tauladan yang baik bagi peserta didik.

                                                          
34Undang-Undang Dasardan Peraturan Pemerintah RI, 2006, Jakarta, 

direktoraljendralpendidikan Islam departemen agama RI. Hal 131. 
35CeceSanjaya A. TambaraniRusyan, KemampuanDasar Guru Dalam Proses 

BelajarMengajar, bandung, remajarosdakarya 1991, 21)
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c. Kemampuan Profesional

Kemampuan profesional adalah kemampuan dalam penguasaan akademik 

yang di ajarkan dan terpadu dengan kemampuan mengajarnya sekaigus, sehingga 

guru itu perlu memiliki wibawa akademik. Kemampuan profesional guru adalah 

sebagai berikut:

a) Kemampuan menguasai bahan
b) Kemampuan mengelolah program belajar mengajr
c) Kemampuan mengelolah kelas
d) Kemampuan menggunakan media
e) Kemampuan menguasai landasan kependidikan
f) Kemampuan menilai prestasi siswa untuk pendidikan dan pengajaran
g) Kemampuan menganal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan 

penyuluhan
h) Kemampuan mengenal dan meyelenggarakan administrasi sekolah
i) Kemampuan memahami prinsip guna keperluan pengajaran.36

Berdasarkan teori atas maka kesimpupan kemampuan atau kinerja guru 

yang profesional adalah kemampuan menguasai bahan dalam mengelolah 

program belajar mengajar dengan kemampuan mengelolah kelas dan 

kemampuan menggunakan media bukan hanya itu saja seorang guru juga harus 

mempunyai kemampuan mengenal dan meyelenggarakan administrasi sekolah 

dan kemampuan memahami prinsip guna keperluan pengajaran. 

d. Kemampuan sosial

Kemampuan sosial adalah kemapuan yang berhubungan dengan bentuk 

partisipasi sosial seorang guru dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat tempat 

bekerja baik secara formal maupun informal.

                                                          
36Ibid Hal 25-30
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Kemampuan sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah sebagai 

berikut:

a) Terampil berkomunikasi dengan siswa
b) Bersikap simpatik
c) Dapat bekerja sama dengan BP3
d) Pandai bergaul dengan kawan sejawat dan mitra pendidikan.37

Bedasarkan teori diatas maka kemampuan sosial dalam kinerja guru 

adalah seorang guru harus mampu berkomunikasi dengan baik kemudian 

memiliki sikap simpatik dan dapat bekerja sama dan menjaga pergaulannya 

dengan mitra pendidikan di istitusi tersebut.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerj Guru

Selanjutnya A. Tabrani Rusyan dkk (2000:17) menyatakan bahwa untuk 

mendukung keberhasilan Kinerja guru seperti diterangkan di atas, maka perlu 

berbagai faktor yang mendukung38, di antaranya:

a. Motivasi Kinerja Guru

Dorongan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik bagi guru sebaiknya 

muncul dari dalam diri sendiri, tetapi upaya motivasi dari luar juga dapat juga 

memberikan semangat kerja guru, misalnya dorongan yang diberikan dari kepala 

sekolah kepada guru.

b. Etos Kinerja Guru

Guru memiliki etos kerja yang lebih besar untuk berhasil dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar dibandingkan dengan guru yang tidak ditunjang oleh 

                                                          
37Ibid Hal 181
38TabraniRusyandkk. (2000) UpayaMeningkatkanBudaya Kinerja Guru, Cianjur: CV. 

DinamikaKaryaCipta. Hal. 17.
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etos Kinerja.dalam melaksanakan tugasnya gurumemiliki etos yang berbeda-beda. 

Etos kerja perlu dikembangkan olehguru, karena:

1) Pergeseran waktu yang mengakibatkan segala sesuatu dalam kehidupan manusia 

berubah dan berkembang.

2) Kondisi yang terbuka untuk menerima dan menyalurkan kreativitas.

3) Perubahan lingkungan terutama bidang teknologi.

c. Lingkungan Kinerja guru

Lingkungan kerja yang dapat mendukung guru melaksanakan tugas secara 

efektif dan efisien, meliputi:

1) Lingkungan social-psikologis, yaitu lingkungan serasi dan harmonis 

antar guru, guru dengan kepala sekolah, dan guru, kepala sekolah, dengan staf 

TUdapat menunjang berhasilnya Kinerja guru.

2) Lingkungan fisik, ruang Kinerja guru hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: (1) Ruangan harus bersih, (2) Ada ruangan khusus untuk kerja, (3) 

Peralatan dan perabotan tertata baik, (4) Mempunyai penerangan yang baik, (5) 

Tersedia meja kerja yang cukup, (6) Sirkulasi udara yang baik, dan (7) Jauh dari 

kebisingan.

d. Tugas dan tanggung jawab guru

1) Tanggung jawab moral, guru harus memiliki kemampuan menghayati perilaku 

dan etika yang sesuai dengan moral Pancasila.

2) Tanggung jawab dan proses pembelajaran di sekolah, yaitu setiap guruharus 

menguasai cara pembelajaran yang efektif, mampu membuat persiapan mengajar 

dan memahami kurikulum dengan baik.
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3) Tanggung jawab guru di bidang kemasyarakatan, yaitu turut mensukseskan 

pembangunan masyarakat, untuk itu guru harus mampu membimbing, mengabdi, 

dan melayani masyarakat.

4) Tanggung jawab guru di bidang keilmuan, yaitu guru turut serta memajukan ilmu 

dengan melaksanakan penelitian dan pengembangan.

5) Optimalisasi kelompok kerja guru

C. Hasil Penelitian Relevan

Hasil masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah implementasi 

manajemen pembiyaan terhadap kinerja guru di SD negeri 12 Moramo kecamatan 

moramo kabupaten konawe selatan. Memiliki orientasi pada variabel X (manajemen 

pembiyaan dalam meningkatkan kinerja guru). Penelitian tentang manajemen, 

sebelumnya memang telah ada penelitian yang dilakukan oleh rekan-rekan 

sebelumnya pada beberapa variabel dan objek yang berbeda, Penulis tidak 

memungkinkan untuk menampilkan dan menyebutkan hasil penelitian rekan 

sebelumnya satu persatu, namun, ada beberpa hasil penelitian yang akan 

dikemukakan disini yang erat dengan masalah yang diteliti. Hal ini dimaksudkan 

untuk melihat posisi penelitian ini diantara kajian kajian tersebut.

Kajian manajemen dengan variabel dependen (terikat) yang sama atau pun 

beberapa yang sangat penting artinya berkaitan dengan penelitian ini pernah 

dilakukan oleh pembaca.

Da’watul Barokah (3103078). Hubungan konsep diri dengan kinerja guru SD 
Negeri se-Kecamatan Ngaliyan Semarang. Skripsi, semarang: Program stara 1 
jurusan pendidikan IAIN walisongo, 2008.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Konsep diri guru SD Negeri se-
kecamatan Ngaliyan semarang, 2). Kinerja guru SD Negeri se- kecamatan 
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ngaliyan semarang, 3). Menguji dan membuktikan adalah hubungan konsep 
diri dengan kinerja guru SD negeri sekecamatan Semarang.
Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan angket. Subyek 
penelitian ini sebanyak 37 responden, menggunkan tehnik populasi. 
Pengumpulan data instrumen angket untuk menjaring data X dan Y. Data 
penelitian yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis 
statistik. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis regresi. 
Pengujian hipotesis mwnunjukan bahwa: terdapat hubungan positif antara 
konsep diri dengan kinerja guru SD Negeri sekecamatan Ngaliyan Semarang, 
ditunjukan oleh koefisien korelasi rxy = 0,516. Sedangkan koefisien korelasi 
determinasinya r2 = 0.267 (26.7%) dan uji t sebesar 3.566 kemudian di 
konsultasikan ke tabel ttabel(0.05) = 2.021 dan (0.01) = 2.704. ini berarti thitung

lebih besar dari ttabelini menunjukan korelasi antara variabel X dan variabel Y 
yang signifikan. Sedangkan harga freg diperoleh 12.719 kemudian 
dikonsultasikan dengan harga ftabel pada taraf siginifikan 1% yaitu 7.68 dan 
5% yaitu 4.08, karena freg yaitu 12.719 > ft (0.01 yaitu 7.68 maka signifikan 
dan ft (0,05) yaitu 4.08 juga signifikan. Hasil ini menunjukan bahwa semakin 
baik tingkat konsep diri guru, maka akan semakin baik kinerjanya. 
Bedasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi mahasiswa, kepala sekolah dan para guru khususnya, dapat 
meningkatkan kinerja guru melalui konsep diri.39

Studi yang dilakukan oleh saudari Da’watul Barokah dijadikan sebagai salah 

satu rujukan oleh penulis yang diperoleh melalui layanan jasa internet melalui proses 

registrasi member keanggotaan digital library IAIN Walisongo Semarang (GDL) 

ditanah air. 

Kajian yang tidak kalah pentingnya dalam rangka melakukan penelitian ini, 

ditulis oleh saudari Novi Fitrianingsi (073911020) mengadakan sebuah penelitian 

mengangkat judul:

Novi fitrianingsi (073911020) Studi komprasi kinerja guru serifikasi dan guru 
non sertifikasi dalam pembelajaran di madrsyah ibtidaiyah se kecamatan 
jepara.

                                                          
39Digital library IAIN Walisongo Semarang, 

http://library.walisongo.ac.id/digilib/index.php.jtptiain-gdl-da’watulbarokah-1-4789-1-skripsi_-5 diakses 
pada tanggal 20 Juli 2014.
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Penelian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja guru sertifikasi di madrasyah 
ibtidaiyah sekecamatan jepara, mengetahui kinerja guru non setifikasi guru 
ibtidaiyah sekecamatan jepara, 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu jenis penelitian yang 
menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan hasilnya. Suatu 
pendekatan yang bersifat objektif, mencakup pengumpulan data analisis dan 
kuantitatif  serta menggunakan metode statistik. Sampel penelitian ini di ambil 
sebesar 10% dari populasi 48 yakni 10 guru sertifikasi dan 10 guru non 
seritikasi. 
Adapun hasil dari data yang telah didapat di aalisis dengan analisis uji t 
dengan kinerja guru sertifikasi dan kinerja guru non seritifikasi. Bedasarkan 
hasil perhitungan menunjikan bahwa hipotesis alternatif ditolak artinya hasil 
uji hipotesis menunjukan bahwa tidak ada perbedaan kinerja antara guru 
sertifikasi dan guru non sertifikasi dalam pembelajaran di madrasyah 
ibtidaiyah se kecamatan jepara. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi 
bahan informasi dan masukan para civitas akademika, mahasiswa fakultas 
tarbiyah IAIN Walisongo, terutama para guru sebagai pengajaran yang baik 
guru sertifikasi dan guru non sertifikasi untuk selalu menjaga kinerjanya 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.40

Dalam penelususran terhadap karya dan hasil penelitian mengenai manajemen 

pembiyaan pendidikan penulis menemukan beberapa kajian secara spesifik. 

Namun,ada beberapa titik sentral menjadi perbedaan dengan penelitian yang 

sebelumnya yang pada umumnya penelitian itu banyak rekan yang ia lakukan pada 

lingkup skala dan jenjang pendidikan tertentu. Olehnya itu penulis dianggap perlu 

melakukan penelitian di SD Negeri 12 Moramo.

Meskipun demikian dalam melakukan penelitian ini. Hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya menjadi bahan yang amat berharga bagi 

penlis, terutama untuk memberikan gambaran inplementasi manajemen pembiyaan 

terhadap kinerja guru di SD Negeri 12 Moramo yang rekan-rekan sekalian perna 

                                                          
40Digital library IAIN sunan Ampel. http://digilib.sunan-

ampel.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptianin-gdl-s1-2005-novi. Diakses 12-02-2014
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melakukan dalam penelitiannya. Begitu besar sumber lain yang membahas mengenai 

variabel-variabel tersebut yang di anggap disini. 

D. Kerangka Pikir

Bagan 2.3
Kerangka konsep implementasi manajemen pembiayaan dalam meningkatkan kinerja 

guru di SD Negeri 12 Moramo.

Implementasi manajemen pembiayaan dalam meningkatkan kinerja guru di 
SD Negeri 12 Moramo. Kec. Moramo Kab. Konsel

Manajemen pembiyaan Kinerja guru

Proses inti manajemen 
pembiayaan sekolah

1. Perencanaan pembiayaan 
pendidikan (budgeting)

2. Pelaksanaan pembiayaan 
pendidikan (accounting)

3. Evaluasi pembiayaan 
pendidikan (evaluating)

Dimensi kinerja guru

1. Merencanakan program belajar 
mengajar

2. Melaksanakan dan mengelola 
belajar mengajar

3. Menilai kemajuan proses 
belajar mengajar

4. Menguasai bahan ajar

1. Menyusun draff RAPBS
2. Membahas dan menetapkan 

RAPBS
3. Hasil RAPBS dilaksanakan

Hasil RAPBS mengorientasikan 
TQM diantaranya adanya 
peningkatan kinerja guru

Kinerja guru diukur 
dengan: 

membandingkan antara 
prestasi aktual dengan 
standar yang ditetapkan 
terhadap dimensi atau 
aspek kinerja guru
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis menelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriftif. 

Sugiono menjelaskan bahwa:

Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 
pada filsafat postpositisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 
alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 
instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif 
dan snowball, teknik dengan pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), 
analisis data bersifat induktif atau kualtatif dan hasil kualitatif lebih 
menekankan mana dari pada generalisasi.1

Bedasarkan perfektif diatas maka penulis ini berupa mengumpulkan data 

informasi obyektif lapangan penelian (field research) menyangkut implementasi 

manajemen pembiayaan dalam meningkatkan kinerja guru di SD Negeri 12 Moramo. 

Untuk  kemudian ditelaah, ditafsirkan dan diolah secara deskriftif kualitatif 

bedasarkan cara pandang dan konsepsi penulis yang disandarkan pada kriteria 

penerapan ketetapan manajemen pembiyaan dalam meningkatkan kinerja guru.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian di tempatkan di SD Negeri 12 Moramo. Pemilihan lokasi ini 

didasari dengan pertimbangan dan melihat penerapan manajemen pembiyaan di 

sekolah tersebut dalam meningkatkan kinerja guru, cukup representetif dan 

                                                
1Sugiono, 2007, Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan R&D, 

Bandung: alfabeta, Hal. 3
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