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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Eksistensi lingkungan pendidikan dalam pendidikan Islam memiliki arti 

yang sangat urgen. Keduanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam 

rangka mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Makin 

majunya perkembangan masyarakat diisyaratkan dengan makin besarnya 

tuntutan masyarakat terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam. 

Salah satu unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan 

ialah biaya. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan 

efektivitas kegiatan di dalam suatu organisasi. Jika suatu kegiatan 

dilaksanakan dengan biaya yang relatif rendah, tetapi menghasilkan produk 

yang berkualitas tinggi, maka hal ini dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut 

dilaksanakan secara efektif dan efisien.
1
Akan tetapi hal tersebut masih sangat 

jarang terjadi karena kebanyakan lembaga kurang mampu memanajemen 

biaya untuk mengefektifkan kegiatan dan mengefisiensikan biaya yang 

digunakan. 

Masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan dan memang 

mampu dalam hal biaya, akan rela mengorbankan seberapapun biaya yang 

dikeluarkan demi mendapatkan mutu yang berkualitas. Kemudian masyarakat 

yang sadar dengan pentingnya pendidikan, tetapi kurang mampu dalam hal 

biaya, akan menyekolahkan anaknya ke lembaga dengan biaya yang 

terjangkau. Jarang sekali ada lembaga yang mutunya berkualitas dengan 

biaya yang terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. 

Biaya total dari segi anggaran telah meningkat dari masa ke masa, 

kenaikan biaya pendidikan setiap waktu jauh lebih cepat dibandingkan 

dengan kemampuan menyekolahkan anggota masyarakat. Peningkatannya 
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jauh lebih cepat bahkan sering menjadi pusat perhatian manakala lebih dahulu 

naik melebihi kemampuan para orangtua yang menyekolahkan anaknya.
2
 

Untuk mencapai hasil yang maksimal, lembaga harus membuat rencana 

anggaran yang akan digunakan. Lembaga perlu membuat rencana anggaran 

jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang memungkinkan 

bisa mengoptimalkan biaya sesuai dengan kebutuhan. Sebesar apapun 

lembaga pendidikan jika pengelolaan biayanya tidak diatur dengan baik, 

maka akan memberikan pengaruh negatif terhadap kegiatan pendidikan. 

Pembiayaan pendidikan sebagai “sesuatu” yang seharusnya ada tidak 

dapat dipahami tanpa mengkaji konsep-konsep yang mendasarinya. Ada 

anggapan bahwa membicarakan pembiayaan pendidikan tidak lepas dari 

persoalan “ekonomi pendidikan”. Bahkan secara tegas Mark Blaugh 

mengemukakan bahwa pada dasarnya pembiayaan pendidikan itu merupakan 

bagian atau cabang dari ilmu ekonomi, sebab pembiayaan pendidikan 

merupakan bagian permasalahan ekonomi pendidikan.
3
 

Biaya pendidikan diartikan sebagai sejumlah uang yang dihasilkan dan 

dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang 

mencakup gaji guru, peningkatan kemampuan profesional guru, pengadaan 

sarana dan prasarana, perbaikan ruang belajar, pengadaan perabot, pengadaan 

alat-alat pelajaran, pengadaan buku-buku pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan 

ekstrakulikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pembinaan 

pendidikan serta ketatausahaan sekolah.
4
 

Sebenarnya masyarakat tidak keberatan membayar biaya pendidikan 

anaknya pada suatu lembaga jika biaya tersebut digunakan untuk kegiatan-

kegiatan yang semestinya, untuk apa saja biaya yang dibayarkan oleh siswa 

selama perbulan dan apa saja fasilitas yang diberikan oleh lembaga kepada 

siswa. Keterbukaan lembaga terhadap biaya pendidikan sangat diharapkan 
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agar tidak ada masyarakat yang menaruh kecurigaan terhadap lembaga. Akan 

tetapi sangat jarang ada lembaga yang bisa transparan terkait dengan biaya 

pendidikan. 

Lembaga pendidikan Islam sebagaimana lembaga pendidikan lainnya, 

senantiasa membutuhkan pendanaan yang memadai. Ada banyak kebutuhan 

lembaga pendidikan Islam itu yang dapat diraih melalui uang, mulai dari 

kebutuhan untuk membangun gedung, membeli peralatan pendidikan atau 

pembelajaran, merawat sarana dan prasarana, menggaji pegawai, mencukupi 

biaya operasional, dan lain sebagainya. Semua kebutuhan ini dapat dipenuhi 

dengan kepemilikan dana yang memadai. 

Kebutuhan lembaga pendidikan Islam terhadap dana semakin besar 

manakala ada upaya serius untuk memajukan lembaga tersebut, sehingga 

uang dirasakan sebagai paling berperan. 

Tingkat kebutuhan terhadap persediaan atau kepemilikan dana dirasakan 

lebih besar lagi bagi lembaga pendidikan Islam yang menginginkan tampil 

sebagai institusi pendidikan paling unggul yang menjadi alternatif bagi 

masyarakat. Untuk mewujudkannya, sebuah lembaga harus mampu 

mengalahkan kualitas lembaga pendidikan lainnya. Kemampuan ini harus 

didukung oleh pembiayaan yang besar guna membiayai semua kebutuhan 

peningkatan baik peningkatan kualitas sarana dan prasarana, peningkatan 

profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan 

pelayanan, peningkatan jaringan kerja, peningkatan kerja sama dan lain 

sebagainya. 

Pada bagian lain terdapat keinginan yang kuat dari masyarakat, misalnya 

untuk memasukkan putra-putrinya ke dalam lembaga pendidikan Islam. 

Mereka sendiri sebagai anak bangsa yang berusia sekolah juga ingin seperti 

teman-temannya dapat menempuh penidikan formal. Bahkan secara 

konstitusional, mereka berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang 

layak sebagai hak warga negara. Dengan demikian, mereka harus ditampung, 

dididik, dibimbing, dan diperlakukan sama dengan peserta didik lainnya, 



meskipun mereka tidak memiliki cukup biaya untuk memenuhi pembayaran 

tanggungannya sebagai peserta didik.
5
 

Oleh karena itu, bagi manajer tersebut, problem di atas sebagai suatu 

dilema dan masalah. Di satu sisi manajer dituntut pandai menggali dana untuk 

memenuhi kebutuhan lembaga pendidikan Islam yang semakin tinggi seiring 

banyaknya tuntutan pengeluaran pembiayaan lembaga, tetapi disisi lain harus 

mengakomodasi keinginan peserta didik dari keluarga yang tidak mampu 

untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak sebagaimana yang 

diterima oleh peserta didik lainnya, sehingga tidak ada perbedaan perlakuan 

sama sekali sebagai akibat perbedaan kemampuan finansial orang tuanya. 

Ada yang menarik di lembaga SMAM 06 Karangasem Paciran yang 

berdiri di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Karangasem 

Muhammadiyah Paciran Lamongan dimana pengelolaan pembiayaan 

pendidikan dilakukan dengan menggunakan manajemen keuangan satu atap. 

Satu atap yaitu seluruh unit lembaga dan amal usaha yang dimiliki oleh 

Yayasan Pondok Pesantren Karangasem pembiayaannya diatur oleh 

Bendahara Umum yayasan, dan keseluruhan uang unit lembaga dan amal 

usaha juga masuk di Kasir Induk yayasan. Yayasan juga memiliki wewenang 

untuk mensubsidi dana lembaga-lembaga yang memiliki kekurangan dana, 

dan dana tersebut diambilkan dari uang yang masuk dari lembaga lain. 

Yayasan ini memberlakukan subsidi silang antar lembaga yang ada di bawah 

naungan yayasan Pondok Karangasem. Hal ini dilakukan agar lembaga-

lembaga yang ada bisa berkembang dengan baik secara keseluruhan.  

Pondok pesantren Karangasem Muhammadiyah Paciran Lamongan ini 

berdiri karena dilatar belakangi oleh keadaan geografis yang terletak di 

pantura, yang dulunya digunakan tempat dakwahnya para wali. Para wali 

menyebarkan agama dari pulau ke pulau dengan menggunakan kapal dan 

berlabuh dipinggiran. Penyebaran agama yang dilakukan oleh para wali bisa 

dari perdagangan, pernikahan, kesenian, budaya, pendidikan, adat, dan lain-

lain. Salah satu alasan didirikan pondok pesantren disini ialah untuk mengusir 
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penjajah, membentengi masyarakat dari serbuan budaya. Setiap budaya 

masuk itu selalu terjadi 3 hal, apakah budaya itu kalah, ataukah mengalahkan 

ataukah berasimilasi. Salah satu contoh mengapa budaya hindu masih 

melekat pada orang Islam, itu karena masyarakat terbuka dan menerima 

budaya tersebut, sehingga bisa menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan.
6
 

Sejalan dengan kebutuhan sumber daya manusia dalam menyikapi era 

globalisasi, SMAM 6 Karangasem mempunyai keunggulan dalam bidang 

intelektual dan anggun dalam moral. SMAM 6 Karangasem juga merupakan 

sekolah unggul Muhammadiyah Jawa Timur, yaitu salah satu dari 5 SMA di 

Jawa Timur dan satu-satunya di Lamongan yang mempunyai twinning 

program yaitu SMA yang menerapkan Pendidikan berbasis keunggulan Lokal 

(Pengolahan Hasil Laut dan Pengembangan TIK/Teknologi Informasi dan 

Komunikasi).
7
 

Di samping itu SMA Muhammadiyah 6 Karangasem Paciran siap 

menghasilkan lulusan yang memiliki perspektif global dalam pendidikan 

Sains. Maka pada tahun 2009/2010 SMAM 6 Karangasem memberikan 

kesempatan bagi lulusan SMP/MTs untuk dididik dan dibina guna menjadi 

manusia yang terampil di tingkat menengah dan siap bersaing di era 

globalisasi dan informasi, serta dipersiapkan untuk pemenuhan kebutuhan 

generasi handal menjawab tantangan ke depan yang lebih kompetitif terutama 

dalam persaingan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.
8
 

Dalam masalah keuangan, semuanya diatur dalam satu arah yang 

dibawahi oleh bendahara pusat yayasan, bertugas untuk mengatur masuk dan 

keluarnya keuangan serta yang mengolah biaya dari berbagai lembaga yang 

ada di yayasan. Transparansi tentang pembiayaan pendidikan sangat 

diharapkan masyarakat agar tidak ada kecurigaan terhadap lembaga yang 

menyelenggarakan pendidikan. SMAM 6 Paciran di bawah yayasan Pondok 

Pesantren Karangasem Paciran Lamongan adalah salah satu lembaga yang 

dengan terang-terangan berani membeberkan komponen apa saja yang 
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terhitung dalam biaya yang dibayarkan siswa setiap bulannya. Lembaga 

berharap dengan transparasi dalam hal pembiayaan pendidikan, masyarakat 

lebih bisa menaruh kepercayaan untuk mendidik anaknya menjadi seperti 

tujuan lembaga.  

Ada permasalahan keuangan yang dihadapi oleh lembaga SMAM 6 

Karangasem ini, bahwa sumber biaya yang diperoleh mengalami penurunan 

drastis dari kepemimpinan kepala sekolah periode yang lalu. Salah satu 

faktornya adalah kurang cepat dan tanggap dalam membidik peluang dalam 

menggali sumber dana yang ada. Sehingga dalam pengalokasikan dana 

terdapat kekurangan biaya investasi  dalam hal pembangunan ruang belajar. 

Faktor lainnya adalah karena kepala sekolah saat ini masih terbilang baru, 

jadi harus menyesuaikan dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya saat 

ini.  

Tidak hanya itu, karena kebutuhan dalam melaksanakan Proses Belajar 

Mengajar tidak membutuhkan biaya yang sedikit, lembaga SMAM 6 

Karangasem juga tidak segan untuk menarik biaya yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa yang kadang juga sedikit memberatkan. Banyak siswa-siswi 

yang tidak mampu dalam hal biaya, akan tetapi ingin tetap bisa belajar di 

lembaga ini. Dari lembaga juga sangat terbuka untuk menerima dan 

memberikan bantuan dan keringanan biaya untuk siswa-siswi yang tidak 

mampu dan aktif dalam belajar dan berorganisasi. Yayasan Karangasem ini 

mempunyai program menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa-siswi 

kurang mampu khususnya daerah Paciran agar bisa mendapatkan pendidikan 

yang setara dengan siswa-siswi lainnya tanpa ada perbedaan. 

Dari berbagai kebutuhan yang harus dilengkapi, maka kepala sekolah 

harus lebih gesit dalam menggali sumber biaya pendidikan, agar dapat 

menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Dalam merencanakan kegiatan 

dan anggaran sekolah, harus juga merencanakan sumber-sumber biaya yang 

akan diperoleh agar pada saat merealisasikan kegiatan yang sudah 

direncanakan tidak ada kekurangan biaya yang berarti.  



Dari pernyataan di atas maka peneliti mengambil judul “Perencanaan 

Biaya Pendidikan di SMAM 6 Karangasem Paciran Lamongan” 

 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Dari mana saja sumber-sumber biaya pendidikan di SMAM 6 Karangasem 

Paciran Lamongan? 

2. Bagaimana alokasi biaya pendidikan di SMAM 06 Karangasem Paciran 

Lamongan? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan untuk: 

1. Menjelaskan sumber-sumber biaya pendidikan di SMAM 06 Karangasem 

Paciran Lamongan  

2. Menjelaskan pengalokasian biaya pendidikan di lembaga SMAM 06 

Karangasem Paciran Lamongan 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pembiayaan pendidikan yang mencakup sumber-sumber biaya pendidikan 

dan pengalokaian biaya pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Memberikan pengalaman kepada penulis untuk memperluas 

wawasan dan pengetahuan tentang pembiayaan pendidikan yang 



mencakup sumber-sumber biaya pendidikan dan pengalokaian biaya 

pendidikan. 

b. Bagi pendidikan 

Sebagai rujukan untuk mengembangkan biaya pendidikan yang 

mencakup sumber-sumber biaya pendidikan dan pengalokaian biaya 

pendidikan. 

c. Bagi masyarakat 

Dengan adanya transparansi dan bantuan pembiayaan pendidikan 

di suatu lembaga pendidikan, masyarakat akan semakin yakin dan 

menaruh kepercayaan penuh terhadap lembaga, bahwa lembaga 

menggunakan biaya pendidikan sesuai dengan semestinya dan tidak 

digunakan untuk hal-hal yang menyeleweng, dan juga bisa sangat 

membantu masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya tanpa harus 

memikirkan biaya yang semakin tinggi. 

E. Sistematika Pembahasan 

Untuk lebih memudahkan pemahaman secara utuh mengenai penelitian 

ini, peneliti membagi tesis ini ke dalam enam bab yang saling berhubungan 

dan berurutan secara sistematis. 

Bab I pendahuluan berisi konteks penelitian yang menjadi pijakan 

peneliti untuk melakukan penelitian terhadap perencanaan biaya pendidikan 

di SMAM 6 Karangasem Paciran Lamongan. Dari konteks penelitian tersebut 

memunculkan rumusan masalah yang harus ditemukan jawabannya melalui 

penelitian, kemudian disusunlah tujuan dan manfaat penelitian sebagai titik 

pencapaian dari penelitian ini. 

Bab II berisi pertama, kajian terdahulu tentang hasil penelitian yang 

terkait dengan perencanaan biaya pendidikan yang menjadi dasar dan 

sekaligus pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan untuk 

menunjukkan orisinalitas dari penelitian ini, meskipun terdapat kesamaan 

pada suatu obyek tertentu. Kedua, kajian teori berisi pembahasan mengenai 

teori-teori yang secara konseptual mendasari penelitian baik yang 

menyangkut sumber biaya pendidikan, alokasi biaya pendidikan, maupun 



komponen-komponen biaya pendidikan. Kajian teori menjadi kerangka dasar 

yang berfungsi sebagai pemandu untuk membaca atau menganalisa data dari 

fakta temuan di lokasi penelitian. 

Bab III metode penelitian yang meliputi segala hal terkait dan digunakan 

untuk mendapatkan fakta-fakta temuan penelitian di lokasi penelitian yang 

bersesuaian dengan rumusan masalah untuk kemudian dikoneksikan dengan 

kajian teori. Hal ini meliputi pembahasan tentang pendekatan dan jenis 

penelitianyang mana peneliti menggunakan penelitian kualitatif studi kasus, 

kehadiran peneliti sebagai instrument kunci penelitian yang kehadirannya 

tidak dapat diwakilkan dengan sesuatu apapun, lokasi penelitian yaitu di 

SMAM 6 Karangasem Paciran Lamongan, sumber data, dan prosedur 

pengumpulan. Kemudian jenis analisis data dengan reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan, dan pengecekan keabsahan data 

menggunakan pengamatan tekun dan triangulasi. 

Bab IV adalah paparan berupa temuan data dan temuan penelitian yaitu 

pemaparan hasil penelitian berupa temuan penelitian baik hasil wawancara, 

observasi, maupun dokumen yang berkaitan dan dibutuhkan untuk menjawab 

rumusan masalah yaitu tentang perencanaan biaya pendidikan di SMAM 6 

Karangasem Paciran Lamongan. 

Bab V pembahasan yaitu mengenai makna dan tafsiran terhadap temuan 

data penelitian yang diperoleh peneliti dengan menggunakan kerangka teori 

pada kajian teori untuk kemudian menjawab rumusan masalah yang telah 

ditetapkan yaitu tentang bagaimana perencanaan biaya  pendidikan di SMAM 

6 Karangasem Paciran Lamongan. 

Bab VI kesimpulan dan Saran. Kesimpulan adalah pemahaman yang 

melatarbelakangi penelitian yang dilakukan hingga terumuskannya rumusan 

masalah dan kegunaan penelitian, dengan mendasar pada kajian teori yang 

dikoneksikan dengan temuan-temuan yang ada serta makna dari temuan. 

Saran yaitu sikap dan tindakan-tindakan yang peneliti harapkan untuk 

ditindaklanjuti oleh pihak lain. 



BAB II 

PERENCANAAN BIAYA PENDIDIKAN 

A. Kajian Terdahulu 

Di samping memanfaatkan berbagai teori yang relevan dengan bahasan 

ini, penulis juga melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada 

kaitannya dengan penelitian ini. Adapun hasil temuan penelitian terdahulu 

adalah sebagai berikut: 

Ahmad Saifudin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan 

Lampung, yang berjudul Analisis Manajemen Pembiayaai Pendidikan Dalam 

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Menurut Perspektif  Ekonomi 

Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode 

deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan editing, organizing, dan 

analyzing. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen 

pembiayaan pendidikan SMP Global Madani meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi keuangan. Kegiatan perencanaan keuangan yang 

berupa Rencana Kegiaran dan Anggaran Sekolah (RKAS). Kegiatan 

pelaksanaan pembiayaan pendidikan meliputi penerimaan dana dan 

pengeluaran dana. Dan evaluasi berupa pemeriksaan terhadap penerimaan 

dan pertanggungjawaban keuangan oleh ketua yayasan. SMA Global Madani 

telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam keadilan, kejujuran, 

amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini ditunjukkan bahwa guru 

sangat obyektif kepada siswa, manajemen tidak pernah memberikan data 

yang fiktif dan laporan keuangan tersusun rapi. Namun secara pembiayaan 

SMP Global Madani belum sesuai perspektif Islam karena dalam Islam 

pembiayaan pendidikan dikelola secara penuh oleh Negara, sedangkan SMP 

Global Madani ini pembiayaan masih dikelola oleh yayasan. 

Muhammad Murtadlo, Puskitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 

yang berjudul Strategi Pembiayaan Pendidikan Pada Madrasah Swasta 

Unggulan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 



pendekatan studi kasus. Kasus yang diambil adalah pembiayaan pendidikan 

di Madrasah Pembangunan Ciputat Tangerang. Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil 

penelitian ini, bahwa terhadap kebijakan pemerintah yang menghimbau 

pendidikan gratis, sebagai konsekuensi penerimaan dana BOS, maka dunia 

madrasah terbelah menjadi uda; a) sebagian besar madrasah menerima dana 

BOS dan menggratiskan anak didik dari biaya pendidikan. Walaupun 

konsekuensi dari sikap ini madrasah masih mengabaikan kehidupan layak 

dari pendidik dan tenaga kependidikannya; dan b) menerima dana BOS, 

namun tidak menggratiskan siswa dari biaya tambahan, dengan pertimbangan 

bahwa madrasah tidak cukup dengan dana yang tersedia dari dana BOS. 

Madrasah Pembangunan Ciputat ini termasuk jenis kedua, yaitu menerima 

dana BOS dan menarik biaya pendidikan sebagai biaya tambahan  dari siswa/ 

orang tua siswa. Strategi pembiayaan pendidikan di madrasah hendaknya 

mengacu pada jaminan apa yang bisa diberikan satuan pendidikan kepada 

konsumen. Jika konsumen merasa mendapatkan kepastian jaminan dengan 

program-programnya, maka sudah dapat dipastikan konsumen sanggup 

menanggung biaya yang dibutuhkan. Di sini letak strategis Komite Madrasah 

diperankan untuk membaca kemauan public terhadap layanan pendidikan 

madrasah. 

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan 

pendidikan. sedangkan perbedaannya pada penelitian yang dilakukan oleh 

Ahmad Saifudin lebih kepada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

keuangan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga meliputi perencanaan 

kegiatan dan anggaran, pelaksanaan berupa penerimaan dan pengeluaran 

biaya, dan evaluasi berupa pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan olehMuhammad Murtadlo menjelaskan bahwa 

dana BOS yang diperoleh bukan semerta-merta menggratiskan biaya siswa, 

akan tetapi lebih ke meringankan beban biaya siswa, dan siswa. Dalam hal ini 

peneliti menyajikan sebuah penelitian dalam konsep yang berbeda tentang 



pembiayaan pendidikan yang mencakup pemerataan pembiayaan pendidikan, 

komponen-komponen apa saja yang terhitung dalam pembiayaan lembaga 

selama satu tahun, dan konsep tersebut dikhususkan untuk membahas tentang 

strategi pembiayaan pendidikan. 

B. Kajian Teori 

1. Perencanaan Biaya Pendidikan 

a. Pengertian Perencanaan 

Perencanaan merupakan suatu proyeksi tentang apa yang harus 

dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 

Sebagai suatu proyeksi, perencanaan memiliki unsur kegiatan 

mengidentifikasi, menginventarisasi dan menyeleksi kebutuhan 

berdasarkan skala prioritas, mengadakan spesifikasi yang lebih rinci 

mengenai hasil yang akan dicapai, mengidentifikasi persyaratan atau 

kriteria untuk memenuhi setiap kebutuhan, serta mengidentifikasi 

kemungkinan alternatif, strategi, dan sasaran bagi pelaksanaannya.
9
 

Perencanaan bisa didefinisikan sebagai proses penentuan 

bagaimana organisasi mencapai tujuan atau merealisasikan tujuannya.
10

 

Perencanaan merupakan tindakan yang  dibuat berdasarkan fakta 

dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu 

yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
11

 

Sedangkan  L Draff mendefinisikan Perencanaan merupakan 

penentuan sasaran sebagai pedoman kinerja organisasi di masa depan 

dan penetapan tugas – tugas serta alokasi sumber daya yang diperlukan 

untuk mencapai sasaran organisasi.
12

 

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang paling mungkin 

untuk dilaksanakan. Melalui perencanaan dapat dijelaskan tujuan yang 

akan dicapai, ruang lingkup pekerjaan yang akan dijalankan, orang-
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orang yang terlibat dalam pekerjaan itu, berbagai sumber daya yang 

diperlukan, serta langkah-langkah dan metode kerja yang dipilih 

berdasarkan urgensi dan prioritasnya. Semua itu menjadi arah dan 

panduan dalam mengorganisir unsur manusia dalam pendidikan, 

pengerahan, dan pemanfaatan berbagai sumber daya guna menunjang 

proses pencapaian tujuan dan dapat dijadikan sebagai alat pengendalian 

tentang pencapaian tujuan.
13

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa 

perencanaan merupakan penetapan suatu cara bertindak sebelum 

tindakan itu sendiri dilaksanakan atau dalam arti menetapkan suatu 

program terlebih dahulu sebelum program tersebut di jalankan. Dengan 

kata lain perencanaan adalah di mana setiap orang harus terlebih dahulu 

berfikir tentang apa yang akan dilaksanakannya serta bertanggung 

jawab terhadap kegiatan  yang di lakukan, sehingga di harapkan tujuan 

yang telah di tetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan efektif dan 

efisien.   

b. Biaya Pendidikan  

Biaya adalah keseluruhan pengeluaran baik yang bersifat uang 

maupun bukan uang, sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua 

pihak terhadap upaya pencapaian tujuan yang sudah ditentukan. Biaya 

pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun 

bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak 

(masyarakat, orang tua, dan pemerintah) terhadap pembangunan 

pendidikan agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan tercapai secara 

efisien dan efektif, yang harus terus digali dari berbagai sumber, 

dipelihara, dikonsolidasikan, dan ditata secara administratif sehingga 

dapat digunakan secara efisien dan efektif.
14

 

Biaya pendidikan adalah total biaya yang dikeluarkan baik oleh 

individu peserta didik, keluarga yang menyekolahkan anak, warga 
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masyarakat perorangan, kelompok masyarakat maupun yang 

dikeluarkan oleh pemerintah untuk kelancaran pendidikan.
15

 

Pembiayaan pendidikan, merupakan aktivitas yang berkenaan 

dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima dan bagaimana 

penggunaan dana tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh 

program pendidikan yang telah ditetapkan.
16

 

Biaya pendidikan diartikan sebagai jumlah uang yang dihasilkan 

dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan pengelenggaraan 

pendidikan yang mencakup: gaji guru, peningkatan kemampuan 

profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar perbaikan ruang 

belajar, pengadaan perabot/mebeler, pengadaan alat tulis kantor, 

kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan 

supervisi/pembinaan pendidikan serta ketatausahaan sekolah yang 

semuanya diselenggarakan dalam RAPBS selama setahun. Berdasarkan 

pengeluaran biaya operasional pendidikan, selanjutnya dapat dihitung 

rata-rata biaya pendidikan.  

Biaya rata-rata per komponen pendidikan adalah biaya rata-rata 

yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pendidikan di sekolah per tahun 

anggaran. Biaya ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran 

sekolah serta banyaknya murid di sekolah. Dengan demikian, biaya 

rata-rata ini dapat diketahui dengan cara membagi seluruh jumlah 

pengeluaran sekolah per komponen tiap tahun dengan jumlah murid 

sekolah pada tahun yang bersangkutan.
17

 

Manajemen Pembiayaan merupakan sebuah proses dalam 

mengoptimalkan sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang 

tersedia dan mendistribusikannya sebagai fasilitas atau sarana 

pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran 

yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, fokus manajemen pembiayaan 
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pendidikan pada bagaimana sumber dana yang ada mampu dikelola 

secara profesional sehingga memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 

pendidikan.
18

 

c. Jenis dan Tingkatan Biaya Pendidikan 

Menurut Cohn dan Geske mengelompokan biaya pendidikan 

sebagai berikut:
19

 

1) Biaya langsung (direct cost), yaitu biaya yang dikeluarkan oleh 

sekolah, siswa, dan keluarga siswa; biaya langsung adalah biaya 

yang langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan, contoh: 

gaji guru dan pegawai, pengadaan fasilitas belajar (ruang tingkat, 

kantor, toilet, sarana ibadah dan lain sebagainya). 

2) Biaya tidak langsung (indirect cost)  adalah biaya yang dikeluarkan 

oleh siswa, orang tua, atau masyarakat untuk menunjang keperluan 

yang tidak langsung seperti biaya hidup, pakaian, kesehatan, gizi, 

transportasi, pemondokan, dan biaya kesempatan yang hilang 

selama pendidikan. Biaya tidak langsung ini memiliki sifat 

kepentingan dan tempat pengeluaran yang berbeda serta dikeluarkan 

dalam waktu yang tidak terbatas dan jenis pengeluaran yang tidak 

pasti, seperti hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang 

mengikuti pendidikan atau forgone earning. 

Jenis-jenis biaya pendidikan dapat dibagi ke dalam dua jenis 

dengan istilah yang berbeda yaitu: biaya investasi dan biaya operasi. 

1. Biaya investasi adalah biaya penyelenggaraan pendidikan yang 

sifatnya lebih permanen dan dapat dimanfaatkan jangka waktu 

relatif lama, lebih dari satu tahun. Biaya investasi terdiri dari biaya 

investasi lahan dan biaya investasi selain lahan. Biaya investasi 

menghasilkan aset dalam bentuk fisik dan non fisik, berupa 

kapasitas atau kompetensi sumber daya manusia. Dengan demikian, 
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kegiatan pengembangan profesi guru termasuk ke dalam investasi 

yang perlu mendapat dukungan dana yang memadai. 

2. Biaya operasi adalah biaya yang diperlukan sekolah untuk 

menunjang proses pendidikan. Biaya operasi terdiri dari biaya 

personalia dan biaya non personalia. Biaya personalia mencakup: 

gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan struktural, 

tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan-tunjangan 

lain yang melekat dalam jabatannya. Biaya non personalia, antara 

lain biaya untuk: Alat Tulis Sekolah (ATS), bahan dan alat habis 

pakai, yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang, 

pemeliharaan dan perbaikan ringan, daya dan jasa 

transportasi/perjalanan dinas, konsumsi, asuransi, pembinaan 

siswa/ekstra kurikuler.
20

 

2. Sumber-Sumber dan Penggunaan Biaya Pendidikan 

Sumber dana pendidikan adalah pihak-pihak yang memberikan 

bantuan subsidi dan sumbangan yang diterima setiap tahun oleh lembaga 

sekolah dari lembaga sumber resmi dan diterima secara teratur.
21

 

Dalam hal menghimpun dana (funds raising), dana pada dasarnya 

dapat digali dari dua sumber, yaitu berasal dari dalam lembaga sendiri 

(intern) dan melalui pihak luar (ekstern). Diantaranya sebagai berikut: 

1. Pemerintah dan Masyarakat  

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan nomor 20 tahun 2003 

pasal 46 ayat 1 dijelaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi 

tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan 

masyarakat. Dalam pasal 49 ayat 3 juga dijelaskan bahwa dana dari 

pemerintah tersebut terbentuk hibah untuk satuan pendidikan. 

Berdasarkan Undang-undang di atas, jelaslah bahwa sumber 

utama bagi pendanaan pendidikan berasal dari pemerintah yang di 
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dukung oleh masyarakat. Masyarakat harus pro-aktif dalam 

mensukseskan proses pendidikan baik dengan membantu secara 

finansial maupun membantu dalam menciptakan lingkungan 

pendidikan yang kondusif. Menurut Mintarsih Danumihardja ada 

istilah dalam pengucuran dana dari pemerintah pusat maupun daerah 

ke setiap satuan pendidikan khususnya pada sekolah-sekolah negeri, 

antara lain: 

a) DPP (Dana Pembinaan Pendidikan), dana ini disediakan untuk 

dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan pelajaran, 

pemeliharaan sarana dan prasarana, kesejahteraan personel, 

kegiatan siswa, dan pengelolaan pendidikan. 

b) DBO (Dana Bantuan Operasi) merupakan sumber biaya pendidikan 

yang berasal dari bantuan/pinjaman sosial, pembiayaan model ini 

termasuk alternatif baru karena baru dimulai pada anggaran 

1998/1999. Alokasi dana jenis DBO dipergunakan untuk bahan 

penunjang pelajaran, pembelian ATK, perawatan, pemeliharaan dan 

bantuan untuk siswa. 

c) OPF (Operasi Pemeliharaan Fasilitas), dana ini pada umumnya 

untuk biaya operasional seperti ATK dan buku-buku penunjang 

belajar, biaya perawatan sarana dan prasarana belajar, dan untuk 

rehab bangunan. 

d) BP3 (Bantuan Pembiayaan Pendidikan) yang diperoleh dari iuran 

bulanan siswa dan sumbangan yang diberikan pada setiap awal 

tahun ajaran baru dari siswa baru. Setiap sekolah menentukan iuran 

sekolah disesuaikan dengan kondisi orangtua siswa. Di samping 

iuran wajib, di beberapa sekolah negeri juga dipungut sukarela yang 

mengacu kepada anggaran dana BP3. 

2. Wakaf  

Wakaf adalah sumbangan dalam pengertian umum merupakan 

hadiah yang diberikan untuk memenuhi banyak kebutuhan spiritual 

dan temporal kaum muslimin. Dana-dana yang diperoleh dari 



sumbangan tersebut digunakan untuk membangun dan merawat tempat 

ibadah, mendirikan sekolah dan rumah sakit, menafkahi pada ulama 

dan da‟i, mempersiapkan kebutuhan kaum muslimin dan memasok 

senjata bagi para pejuang yang berperang di jalan Allah. 

Salah satu sumber dana bagi pendidikan Islam ialah wakaf dari 

orang Islam. Wakaf berasal dari amal dengan cara memanfaatkan 

harta, dan harta itu harus dikekalkan, atau yang digunakan adalah haril 

harta itu, tetapi asalnya tetap. Dengan melihat definisi ini saja kita 

sudah menangkap bahwa biaya pendidikan yang berasal dari wakaf 

pasti amat baik karena biaya itu terus menerus dan modalnya tetap. Ini 

jauh lebih baik dari pada pemberian uang atau bahan yang habis sekali 

pakai. 

3. Zakat 

Pendidikan termasuk ke dalam kepentingan sosial, sudah 

sepantasnya zakat dapat dijadikan sumber dana pendidikan. Dana 

zakat harus dikelola secara profesional dan transparan agar 

sebagiannya dapat dipergunakan untuk membiayai lembaga 

pendidikan Islam. Di Indonesia banyak lembaga Badan Amil Zakat 

yang mendanai lembaga-lembaga pendidikan, contohnya Program 

Dompet Dhuafa, Dompet Peduli Umat Darut-Tauhid dan sebagainya. 

4. Shodaqoh 

Shodaqoh atau disebut juga shodaqoh sunnah, merupakan 

anjuran agama yang sangat besar nilainya. Orang bersedekah pada 

jalam Allah akan mendapat ganjaran dari Allah tujuh ratus kali 

nilainya dari harta yang disedekahkan, bahkan melebihi dari itu. Dari 

penjelasan tersebut maka sedekah pula dapat dijadikan sumber 

pembiayaan pendidikan seperti untuk gaji pengajar, beasiswa maupun 

untuk sarana dan prasarana pendidikan Islam. 

Shodaqoh merupakan salah satu sumber dana bagi pendidikan 

Islam, karena pendidikan termasuk ke dalam kategori fi sabilillah 

(berada di jalan Allah). Penggunaan shodaqoh dalam hal ini sesuai 



dengan firman Allah Swt. dalam surat at-Taubah ayat 60 yang 

berbunyi: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-

orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mu’allaf  yang 

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk 

(membebaska) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk 

mereka yang sedang perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, dan 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Qs. At-Taubah [9]: 

60). 

5. Hibah 

Hibah adalah pengeluaran harta sesama hidup atas dasar kasih 

sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk badan sosial, 

keagamaan dan ilmiah. Melihat pengertian hibah, jelas bahwa hibah ini 

termasuk salah satu sumber pembiayaan dalam pendidikan. 

6. Sumber dana lain yang tidak mengikat 

Menurut Ramayulis sumber dana bagi lembaga pendidikan Islam 

bisa berasal dari sumber lainnya, baik sumber intern maupun sumber 

ekstern. Sumber dana yang bersifat intern ini bisa diperoleh dari 

pembentukan badan usaha atau wirausaha, membentuk lembaga Badan 

Amil Zakat (BAZ) maupun dengan melakukan promosi dan kerjasama 

dengan berbagai pihak yang bisa menunjang dana kegiatan. Sedangkan 

sumber dana yang bersifat ekstern bisa diperoleh dari donatur tetap 

ataupun bantuan dari luar negeri. Bahkan Ahmad Tafsir berharap 

bahwa sumber dana ini salah satunya berasal dari pemanfaatan bank.
22

 

Dibuku lain dijelaskan sumber pembiayaan pendidikan berasa dari 

lembaga atau departemen yang berperan penting, yaitu Departemen 

Pendidikan, Departemen Dalam negeri, Departemen Agama, Departemen 

Keuangan dan Bappenas. Pembiayaan pendidikan tersebt dikelompokkan 
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menjadi dua yaitu: anggaran rutin (seperti yang tertuang dalam DIK) dan 

anggaran pembangunan (seperti yang tertuang dalam DIY).
23

 

Sumber dana dari pemerintah pusat adalah berasal dari Anggaram 

Pendapatan Belanja Negara (APBN) baik untuk membiayai kegiatan rutin 

yang tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) maupun untuk 

membiayai kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Daftar Isian 

Proyek (DIP).
24

 

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya 

operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk 

membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai 

bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat 

melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai 

Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada 

dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia 

bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
25

 

Kemudian dana yang cair dari APBN lainnya yaitu BKSM (Bantuan 

Khusus Siswa Miskin). Program BKSM adalah Program Nasional yang 

bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi 

untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses 

pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa 

miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan 

dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program Wajib Belajar 

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat menengah 

atas), serta membantu kelancaran program sekolah.
26

 

Selanjutnya yaitu PIP (Program Indonesia Pintar) melalui KIP (Kartu 

Indonesia Pintar), program ini adalah pemberian bantuan tunai pendidikan 

kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima KIP, atau 
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berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/ rumah 

tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak yang 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia 

Pintar melalui KIP merupakan bagian penyempurnaan dari program 

Bantuan Siswa Miskin sejak tahun 2014.
27

 

Sumber dana yang lain yaitu dari orang tua siswa. Orang tua siswa 

adalah sumber pembiayaan pendidikan yang cukup potensial di luar 

pemerintah. Orang tua siswa pada umumnya tidak keberatan menyediakan 

sebagian biaya penyelenggaraan pendidikan dengan harapan bahwa 

anaknya akan memperoleh pelayanan pendidikan yang layak dengan 

kualitas baik. Sikap orang tua yang demikian sangat menguntungkan 

karena dapat membantu pemerintah dalam pembiayaan pendidikan, 

mengingat pemerintah memiliki banyak keterbatasan dalam hal 

pembiayaan pendidikan. 

Biaya pendidikan yang berasal dari orang tua, bukan saja berupa 

uang tetapi juga berupa peralatan atau fasilitas lainnya. Hal ini sulit didata, 

kecuali yang secara formal menjadi kewajiban mereka. Jenis-jenis 

pembiayaan yang berasal dari orang tua siswa ialah Sumbangan 

Pembinaan Pendidikan (SPP), Sumbangan Badan Pembantu 

Penyelenggaraa Pendidikan (SBP3), dan sumbangan-sumbangan lainnya.
28

 

SPP adalah merupakan kewajiban orang tua dalam membiayai 

penyelenggaraan pendidikan anak-anaknya yang dibayarkan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat 

dasar maupun pada perguruan tinggi. Besarnya SPP yang harus ditangging 

orang tua siswa pada setiap jenis dan jenjang pendidikan yang 

diselenggarakan pemerintah (sekolah negeri) ditetapkan berdasarkan Surat 

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri 

Keuangan. Sedangkan untuk lembaga pendidikan yang diselenggarakan 
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oleh masyarakat (sekolah swasta) ditetapkan dan diatur oleh yayasan atau 

badan yang menyelenggarakan pendidikan tersebut.
29

 

Sumber dana pendidikan selanjutnya ialah dari donatur. Donatur 

adalah orang yang secara tetap memberikan sumbangan berupa uang 

kepada suatu perkumpulan dan sebagainya; penyumbang tetap; penderma 

tetap.
30

 Sumbangan atau donasi adalah sebuah pemberian pada umumnya 

bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini 

mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat 

keuntungan, walaupun pemberian donasi dapat berupa makanan, barang, 

pakaian, mainan ataupun kendaraan akan tetapi tidak selalu demikian, 

pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu lain misalnya 

donasi dapat berupa bantuan kemanusiaan atau bantuan dalam bentuk 

pembangunan.
31

 

Sumber pembiayaan untuk sekolah terutama sekolah negeri berasal 

dari pemerintah yang umumnya terdiri dari dana rutin, yaitu gaji serta 

biaya operasional sekolah dan perawatan fasilitas (OPF), serta dana yang 

berasal dari masyarakat, baik yang berasal dari orang tua siswa, dan 

sumbangan dari masyarakat luas atau dunia usaha. 

Perlu diingat bahwa dana sangat terkait dengan kepercayaan. Oleh 

karena itu, bila sekolah ingin mendapatkan dukungan dana dari 

masyarakat, maka program yang dibuat oleh sekolah harus lebih menarik, 

bagus dan berjalan dengan baik serta bermanfaat luas. Dengan kata lain, 

sekolah harus mampu mengemas program dan meyakinkan pemilik dana. 

Untuk memperoleh dukungan dana dari donatur sekolah, maka 

program pimpinan sekolah dapat melakukan hal-hal berikut ini. 

1) Pendekatan terhadap calon donatur. 

2) Meminta saran atau pendapat calon donatur tentang program yang 

diajukan dalam proposal. 
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3) Berikan penjelasan yang meyakinkan bahwa banyak manfaat dari 

program yang diajukan. 

4) Yakinkan bahwa sekolah yang diberi bantuan dapat dipercaya sehingga 

jika diberi bantuan akan menggunakan bantuan tersebut sebaik-baiknya. 

Pada prinsipnya sumber pembiayaan pendidikan bisa doperoleh dari 

berbagai sumber selama sumber itu diperoleh secara halal dan bisa 

dipertanggungjawabkan.32 

Untuk pengelolaan dan penggunaan dana oleh sekolah, maka sekolah 

dapat melakukan pengelolaan dan penggunaan dana sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Sekolah dapat melakukan sistem akuntansi biaya 

yang baku dalam mengelola dana sekolah. Sekolah dikatakan sebagai 

organisasi nirlaba (nonprofit) karena sekolah menyediakan jasa-jasa yang 

diinginkan secara sosial tanpa mengharapkan keuntungan.  

Sama halnya dengan pengelolaan keuangan dunia usaha, maka 

pengelolaan keuangan sekolah dapat menganut prinsip-prinsip yang lazim 

dimulai dari bidgeting, accounting, dan auditing. Pelaksanaan 

akuntabilitas keuangan sekolah memerlukan kepercayaan dari masyarakat, 

dikelola secara transparan atau terbuka sehingga mudah diakses oleh yang 

membutuhkan datanya. Setelah budgeting proses selanjutnya adalah 

akuntansi biaya dalam sekolah karena sistem akuntansi biaya ini dapat 

menyajikan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam sekolah.
33

 

3. Alokasi dana Pendidikan  

Pengalokasian adalah suatu rencana penetapan jumlah dan prioritas 

uang yang akan digunakan dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. 

Alokasi keuangan sekolah Negeri atau swasta terdiri dari:Alokasi 

pembangunan fisik dan non fisik.Alokasi kegiatan rutin, seperti belanja 
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pegawai, kegiatan belajar mengajar, pembinaan kesiswaan, dan kebutuhan 

rumah tangga.
34

 

Tanggung jawab utama dari pemerintah adalah menciptakan dan 

menjalankan sistem pendidikan yang produktif. Implikasinya bahwa 

sumber-sumber yang ada ditetapkan untuk mencapai secara penuh tujuan-

tujuan dari sistem. Selain itu, pemerintah harus mengawasi jalannya sistem 

dengan cara menggunakan informasi dari kinerja sistem pendidikan 

tersebut.
35

 

Dasar-dasar yang dipakai untuk mengalokasikan dana pada unit 

pendidikan biasanya menggunakan komponen siswa, guru, dan ruang 

belajar. Selain itu ada pula mengalokasikan dana berdasarkan bobot 

tujuan-tujuan pendidikan, berdasarkan peningkatan angka partisipasi 

siswa, dan berdasarkan penggunaan rumus-rumus alokasi keuangan.
36

 

1) Pengalokasian Dana Atas Dasar Siswa 

Cara yang paling umum digunakan untuk mengalokasikan dana 

pendidikan adalah mengalokasikan dana berdasarkan atas perhitungan 

banyaknya siswa yang terdaftar. Banyaknya siswa yang terdaftar di 

suatu sekolah dapat dihitung pada awal tahun ajaran, pertengahan tahun 

ajaran, atau pada akhir tahun ajaran. Cara ini sering digunakan karena 

mudah untuk dilaksankan dan penatausahaannya menggunakan 

pelaporan sasaran. Karena mudah, maka cara ini menghasilkan data dan 

informasi yang tidak sepenuhnya dapat dipercaya sebab belum 

memperhitungkan siswa putus sekolah dan siswa yang tidak masuk 

sekolah. 

Untuk menutupi kelemahan ini, maka cara yang digunakan adalah 

dengan menghitung jumlah rata-rata dan keadaan siswa sehari-hari. 

Siswa yang mendaftar di hitung setiap hari selama waktu tersebut 

(biasanya pada tengah tahunan). Sedangkan waktu melaporkannya 
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dapat dilakukan selama satu tahun penuh, bulanan, mingguan, atau 

harian dalam tengah tahun tersebut. 

2) Pengalokasian Dana Atas Dasar Guru 

Banyak negara yang mengalokasikan dana untuk gaji pegawai 

(guru-guru) sebesar 60% sampai 95% dari anggaran rutin pendidikan. 

Indonesia menetapkan belanja pegawai berkisar antara 80% sampai 

84% dari seluruh anggaran rutin kementrian. 

Dalam pengalokasian dana atas dasar guru, perlu diperhatikan 

bahwa karakteristik guru bermacam-macam. Ada guru pendidikan 

dasar, guru pendidikan menengah, dan guru pendidikan tinggi (dosen). 

Guru juga dapat diklasifikasikan menurut bidang studi/mata kuliah dan 

guru kelas, menurut tempat tugas kota dan desa, atau menurut gabungan 

dari berbagai pernggolongan tersebut. 

Pengalokasian dana berdasarkan guru mempunyai dampak 

terhadap ratio siswa yang kadang-kadang hasilnya negatif. Oleh sebab 

itu, ketika melakukan pengalokasian dana, hal-hal yang menyangkut 

karakteristik guru yang bermacam-macam itu harus dipertimbangkan 

secara cermat. 

3)  Pengalokasian Dana Atas Dasar Ruang Belajar 

Dana berupa modal dalam pendidikan sering dinyatakan sebagai 

rata-rata pembuatan ruang belajar. Dengan demikian, pengeluaran 

modal sering dialokasikan atas dasar jumlah tertentu per ruang belajar. 

Ruang belajar kadang-kadang dibedakan menurut letak sekolah, 

menurut jenjang sekolah, dan menurut jenis sekolah. Selain itu, kita 

juga mengenal ruang belajar sekolah di desa dan di kota. Hal ini harus 

diperhitungkan dalam menentukan alokasi dana pendidikan. 

4) Pengalokasian Dana Atas Dasar Bobot Tujuan Pendidikan 

Suatu keragaman dalam jumlah uang yang dinyatakan per satuan 

pendidikan dapat dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan yang berbeda. 

Misalnya, keragaman dalam jumlah dana yang disediakan dapat dicapai 

dengan melakukan pembobotan terhadap satuan-satuan pendidikan. 



Angka bobot yang lebih besar daripada satu, berarti bahwa lebih banyak 

sumber dana yang harus dialokasikan untuk satuan pendidikan tersebut 

dapat tetap tidak memerlukan penambahan atau dapat pula diturunkan 

jumlahnya untuk yang angka bobotnya kurang dari satu. 

5) Pengalokasian Dana Atas Dasar Peningkatan Angka Partisipasi 

Angka partisipasi merupakan perbaningan antara jumlah siswa 

terhadap anak usia sekolah pada suatu wilayah tertentu. Ada dua angka 

partisipasi yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi 

Kasar (APK). APM adalah perbandingan antara jumlah siswa usia 

tertentu terhadap jumlah penduduk usia tertentu pada suatu wilayah. 

Misalnya, perbandingan antara jumlah siswa usia 7-12 tahun terhadap 

jumlah penduduk usia 7-12 tahun di suatu kecamatan. APK adalah 

perbandingan antara jumlah siswa suatu jenjang pendidikan tertentu 

terhadap jumlah penduduk usia yang relevan dengan usia siswa pada 

jenjang pendidikan tersebut. Misalnya, perbandingan antara jumlah 

siswa SD terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun di suatu 

kecamatan. 

Pada umumnya angka partisipasi di daerah perkotaan lebih tinggi 

dapipada di pedesaan. Dalam kondisi seperti ini, rumus pembiayaan 

yang semata-mata didasarkan kepada kondisi siswa di sekolah tidak 

dapat mengatasi pembangunan pendidikan pada wilayah-wilayah yang 

angka partisipasinya rendah. Oleh sebab itu, harus ada modifikasi 

rumus sehingga alokasi dana sesuai dengan kondisi setempat. Makin 

banyak dana yang disediakan untuk daerah-daerah pedesaan yang angka 

partisipasinya rendah, akan makin giat pula usaha-usaha untuk 

meningkatkan pelaksanaan program pembangunan pendidikan pada 

wilayah tersebut. 

6) Pengalokasian Dana Atas Dasar Pengamatan Terhadap Rumus-rumus 

Alokasi Keuangan 

Rumus-rumus keuangan bukan merupakan satu-satunya obat yang 

mujarab untuk mengatasi persoalan-persoalan pendidikan. Semuanya 



hanyalah alat yang mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Tiap-tiap 

rumus harus dibantu oleh pengamanan-pengamanan dan pengawasan. 

Sebab jika hanya dana saja yang tersedia tetapi tidak ditunjang oleh 

yang lainnya maka tidak ada jaminan bahwa dana-dana tersebut akan 

digunakan sebagaimana digariskan oleh rumus tersebut. Rumus-rumus 

keuangan hanya dapat dipakai bersamaan dengan tindakan-tindakan 

lainnya. 

Jika rumus dimaksudkan sebagai penyediaan perangsang untuk 

perubahan kurikulum, maka harus ada penyediaan bahan yang 

bersamaan bagi pelajaran-pelajaran baru, program-program pelatihan 

para guru, dan perangsang bagi mereka untuk mendaftarkan diri pada 

keahlian-keahlian mengajar yang baru tersebut. Sebaliknya, jika 

maksud rumus itu adalah menyelenggarakan pembelajaran pada mata 

pelajaran tertentu, maka pejabat keuangan harus menjamin bahwa 

penguasaan mata pelajaran tersebut tidak disyaratkan untuk kelulusan, 

untuk penerimaan gelar, atau untuk masuk ke jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi. Apabila maksud rumus itu adalah untuk meningkatkan 

angka partisipasi, maka pejabat keuangan harus menjamin bahwa ada 

tempat yang cukup di sekolah untuk menampung mereka yang akan 

masuk sekolah. 

Keuntungan meperhatikan rumus-rumus perangsang seperti 

disebutkan di atas adalah bahwa pejabat-pejabat bidang keuangan di 

suatu wilayah dapat menentukan bagaimana menggunakan uang untuk 

mencapai tujuan-tujuan dari rumus tersebut dengan tepat. Jika angka 

partisipasi rendah akibat dari penghasilan orang tua anak yang rendah 

rula, maka dana-dana tambahan dapat digunakan untuk perangsang 

seperti untuk membeli pakaian seragam sekolah dan untuk program 

kesehatan sekolah. Jika penyebabnya adalah kurikulum yang tidak 

praktis, maka uangnya dapat dipakai untuk mengubah kurikulum 

tersebut agar praktis. Yang terpenting adalah bagaimana uang dibagi-

bagi menurut satuan-satuan pendidikan yang diberi bobot menurut 



kriteria yang diketahui. Dengan demikian, jumlah pengeluaran tidak 

boleh melampaui anggaran yang disediakan.
37

 

Menurut Alan, anggaran adalah suatu instrumen yang dibuat untuk 

memfasilitasi perencanaan. Anggaran ini menyediakan format untuk 

alokasi keputusan yang dapat diformulasikan dan diimplementasikan. 

Dengan adanya anggaran dapat dilihat hambatan-hambatan karena adanya 

keterbatasan sumber daya yang tersedia sehingga perlu diidentifikasi item 

tertentu dari pengeluaran dan penggolongan pengeluaran untuk 

mempermudah analisis.
38

 

Bagian terpenting dari mutu pendidikan yang harus diberi prioritas 

biaya adalah komponen guru sebagai sumber daya manusianya, ia 

merupakan pelaksana kebijakan dalam proses implementasi kebijakan 

mutu. Aktivitasnya dilakukan dalam proses belajar mengajar yang 

membuat pendidikan menjadi bermutu tinggi.  

Hasil survey Asian Model UNESCO, 1969 menyatakan bahwa 

proporsi gaji guru merupakan proporsi terbesar dalam keseluruhan biaya 

operasional pendidikan. Berkisar antara 80%-85%, tergantung jenis 

pendidikannya. 

Stanley. J Spanbaosi menyetakan bahwa mutu pendidikan akan sangat 

ditentukan oleh ketepatan dalam pengalokasian sumber-sumber yang secara 

langsung berhubungan dengan elemen-elemen mutu atau keunggulan 

(excelency) sasaran yang harus diberi biaya prioritas dalam pendidikan, 

elemen-elemen mutu tersebut mencakup sumber daya manusia (guru) yang 

memenuhi standar yang dijadikan keunggulan.
39

 

4. Komponen 

Di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan, pada 

umumnya sekolah menyusun rencana pendapatan dan belanja sekolah 

untuk jangka waktu satu tahun. Dalam rencana pendapatan terdapat 

komponen sumber dana (pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat), 
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sedangkan rencana belanja secara garis besar dibagi ke dalam komponen 

gaji dan non-gaji.  Komponen gaji digunakan untuk membayar gaji dan 

kesejahteraan guru. Komponen ini merupakan komponen yang paling 

dominan dalam pengeluaran biaya pendidikan sekolah, sedangkan 

komponen non-gaji meliputi sub-komponen pengadaan alat pelajaran, 

bahan pelajaran, perawatan, sarana tingkat, sarana sekolah, pembinaan 

siswa, dan pengelolaan sekolah. Komponen biaya non-gaji yang tidak 

terdapat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah 

(RAPBS) meliputi: pembelian buku, alat tulis, tas, sepatu, pakaian seragam, 

biaya kursus, kasyawisata, sumbangan insidental, dan uang jajan yang 

langsung dikeluarkan oleh orang tua siswa tanpa melalui sekolah, serta 

biaya pembangunan fisik, perlengkapan alat belajar, beasiswa, dan lainnya 

yang tidak tercatat dalam RAPBS. 

Komponen-komponen tersebut akan dikaji melalui konsep cost 

driver. Cost driver merupakan faktor yang mempunyai efek terhadap 

perubahan level biaya total untuk suatu objek biaya (cost object). 

Perubahan-perubahan biaya tersebut sering disebut cost pool. Pada 

dasarnya, cost driver merupakan cost pool dan cost object. Cost object 

adalah jasa tempat biaya dibebankan untuk mencapai tujuan 

penyelenggaraan program, sedangkan cost pool merupakan 

pengelompokan biaya individual ke dalam kelompok tertentu. Oleh karena 

itu, dapat dikemukakan bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan 

upaya penyelenggaraan satuan program pendidikan di madrasah 

merupakan cost driver. 

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan mendasar dari cost driver  

dalam penyelenggaraan satuan pendidikan adalah untuk meningkatkan 

efektivitas manajemen pendidikan secara ekonomik. Atas dasar tujuan 

tersebut, maka konsep ini bermanfaat dalam mengembangkan sistem 

manajemen pendidikan berbasis informasi biaya yang lebih akurat dan 

relevan untuk pengambilan keputusan dan sebagai sistem informasi 



strategis yang dibangun secara build-in  dan integral dari suatu sistem 

penyelenggaraan pendidikan. 

Dengan demikian, pengetahuan mengenai informasi biaya tidak lagi 

berfungsi hanya sebagai sistem pelaporan internal maupun eksternal suatu 

manajemen pendidikan. oleh karena itu, cost driver merupakan suatu 

pendekatan dalam menganalisis biaya penyelenggaraan pendidikan 

sehingga memberikan informasi mengenai tingkat efektivitas yang berguna 

untuk pengambilan keputusan dalam mengembangkan model-model 

pendidikan.
40

 

Komponen Biaya Pendidikan
41

: 

1. Peningkatan kegiatan belajar mengajar; 

2. Pemeliharaan dan penggantian sarana dan prasarana pendidikan; 

3. Peningkatan pembinaan kegiatan siswa; 

4. Kesejahteraan; 

5. Rumah tangga sekolah; 

6. Biaya pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan. 

7. Pembinaan tenaga kependidikan; 

8. Pengadaan alat-alat belajar; 

9. Pengadaan bahan pelajaran; 

10. Perawatan; 

11. Sarana kelas; 

12. Sarana sekolah; 

13. Pembinaan siswa; 

14. Pengelolaan sekolah; 

15. Prosedur anggaran; 

16. Prosedur akuntasi keuangan; 

17. Pembelajaran, pergudangan dan pendistribusian; 

18. Prosedur investasi; 

19. Prosedur pemeriksaan. 
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20. Peningkatan mutu pada semua jenis dan jenjang pendidikan; 

21. Keterkaitan dan kepadanan antara pendidikan dengan kebutuhan 

pembangunan; 

22. Peningkatan kemampuan dalam menguasai Iptek. 

Biaya belajar yang dikeluarkan oleh siswa diberbagai tingkat 

pendidikan tidak selalu seragam, tergantung pada jenis pendidikan seperti 

pendidikan Anak Usia Dini/TL, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, 

apabila dihitung biasanya meliputi: 

1. Iuran Siswa  

2. Biaya Satuan Kredit Semester (SKS) persemester intra dan ekstra 

3. Biaya peralatan, seperti buku paket dan ATK 

4. Pengeluaran pribadi  

5. Biaya yang hilang atau pendapatan yang semestinya diperoleh bila 

tidak sekolah  

6. Bunga kumulatif tahunan (deflasi) biasanya sebesar 40% terhadap 

jumlah angka pengeluaran tersebut.
42

 

Berbeda dengan di SD, di SMTP dan SMTA, berdasarkan 8KB No. 

0585/K/1987. Dan No. 590/KMK 03/1987. Komponen penggunaan biaya 

operasional yang dibiayainya lebih banyak, diperuntukkan: 

1. Pelaksanaan pelajaran  

2. Pengadaan sarana dan prasarana 

3. Pemeliharaan  

4. Kesejahteraan Pegawai Wkl KS, Wkl KS Filial, Guru tetap/tidak tetap 

5. Kegiatan belajar di SM, di Kota/Kab dan Provinsi 

6. Pengadaan buku rapor 

7. Penyelenggaraan EBTA/NAS, STTB, dan NEM 

8. Supervisi  

9. Pengelolaan Pendidikan (di SM Kanep dan Kanwil) 

10. Pendataan: di Kandep dan Kanwil
43
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Komponen-komponen tersebut di atas merupakan komponen yang 

harus dibiayai lembaga. 

5. Standar Pembiayaan Pendidikan Nasional  

Standar Pembiayaan Nasional dijelaskan pada Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional nomor 69 tahun 2009 tentang standar biaya operasi 

nonpersonalia tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah 

(SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), 

Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah 

Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas 

Luar Biasa (SMALB). 

Pasal 1: Standar biaya operasi nonpersonalia untuk SD/MI, 

SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB adalah standar 

biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia 

selama 1 (satu) tahun untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, 

SMPLB, dan SMALB sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan 

agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara 

teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. 

Pasal 2: (1) Standar biaya operasi nonpersonalia tahun 2009 per 

sekolah/program keahlian, per rombongan belajar, dan per peserta didik 

untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB 

menggunakan basis biaya operasi nonpersonalia per sekolah/program 

keahlian, per rombongan belajar, dan per peserta didik untuk SD/MI, 

SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB di Daerah 

Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. (2) Besaran standar biaya operasi 

nonpersonalia tahun 2009 per sekolah/program keahlian, per rombongan 

belajar, dan per peserta didik, serta besaran presentase minimum biaya alat 

tulis sekolah (ATS) dan bahan dan alat habis pakai (BAHP), untuk SD/MI, 

SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB adalah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. (3) 

Penghitungan standar biaya operasi nonpersonalia tahun 2009 untuk 



masing-masing daerah dilakukan dengan mengalikan biaya operasi 

nonpersonalia DKI Jakarta dengan indeks masing-masing daerah, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. 

Pasal 3: Satuan pendidikan dasar dan menengah yang belum bisa 

memenuhi StandarNasional Pendidikan menggunakan biaya satuan yang 

lebih rendah dari standar biaya ini. 

Pasal 4: Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Lampiran IPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 

2009 tanggal 5 oktober 2009 Standar Biaya Operasi Nonpersonalia tahun 

2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah 

Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah 

Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah 

Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa 

(SMALB).  

Ketentuan jumlah rombongan belajar per sekolah/program keahlian 

dan jumlah peserta didik per rombongan belajar untuk perhitungan biaya 

operasi nonpersonalia: 

a. SD/MI : 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 

28peserta didik, 

b. SMP/MTs: 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar 

berisi 32 peserta didik, 

c. SMA/MA: 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 

32 peserta didik, 

d. SDLB: 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 5 

peserta didik, 

e. SMPLB: 3 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 8 

peserta didik, 

f. SMALB: 3 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 

8 peserta didik, dan 



g. Program-program Keahlian SMK: 6 rombongan belajar dengan setiap 

rombongan belajar berisi 32 peserta didik. 

Tabel Standar Biaya Operasi Nonpersonalia per Sekolah/Program 

Keahlian, per Rombongan Belajar, dan per Peserta Didik untuk SD/MI, 

SMP/MTs, SMA/MA, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMK di DKI Jakarta 

pada tahun 2009 

No. 

Sekolah/ 

Program 

Keahlian 

Biaya Operasi Nonpersonalia 

(Rp Ribu) 

% 

Min 

untuk 

ATS 

% 

Min 

untuk 

BAH

P 

Per 

Sekolah/ 

Program 

Keahlian 

Per 

Rombongan 

Belajar 

Per 

Peserta 

Didik 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. SD/MI 97.440 16.240 580 10 10 

2. SMP/MTs 136.320 22.720 710 10 10 

3. 

SMA/MA 

Bahasa 184.320 30.720 960 10 10 

4. 

SMA/MA 

IPS 184.320 30.720 960 10 10 

5. 

SMA/MA 

IPA 193.920 32.320 1.010 10 10 

6. 

SDLB 

Tunalaras 88.200 14.700 2.940 10 10 

7. 

SDLB 

Tunadaksa 89.100 14.850 2.970 10 10 

8. 

SDLB 

Tunagrahit

a 89.400 14.900 2.980 10 10 

9. 

SDLB 

Tunarungu 90.300 15.050 3.010 10 10 



10. 

SDLB 

Tunanetra 97.200 16.200 3.240 25 5 

11. 

SMPLB 

Tunalaras 104.160 34.720 4.340 10 10 

12. 

SMPLB 

Tunadaksa 108.960 36.320 4.540 10 10 

13. 

SMPLB 

Tunagrahit

a 107.280 35.760 4.470 10 10 

14. 

SMPLB 

Tunarungu 108.840 36.280 4.535 10 10 

15. 

SMPLB 

Tunanetra 117.840 39.280 4.910 20 5 

16. 

SMALB 

Tunadaksa 121.680 40.560 5.070 10 10 

17. 

SMALBT

unagrahita 120.960 40.320 5.040 10 10 

18. 

SMALB 

Tunarungu 121.920 40.640 5.080 10 10 

19. 

SMALB 

Tunanetra 138.720 46.240 5.780 20 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, yang memiliki karakteristik alami (natural setting). Penelitian 

Kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh objek penelitian secara holistik. Penelitian 

kualitatif memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung, proses 

lebih dipentingkan daripada hasil. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-

bagian yang sedang diteliti akan lebih jelas apabila diamati dalam proses. 

Dalam beberapa bidang studi, pada dasarnya lebih tepat digunakan jenis 

penelitian kualitatif, misalnya penelitian yang berupaya mengungkap sifat 

atau pengalaman seseorang dengan fenomena tertentu. Pendekatan kualitatif 

dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik 

fenomena yang sedikit pun belum diketahui. Dalam hal ini adalah strategi 

pembiayaan pendidikan di SMAM 6 Karangasem Paciran Lamongan, dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
44

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk pempelajari secara intensif mengenai unit sosial seperti 

institusi dalam hal ini adalah SMAM 6 Karangasem Paciran Lamongan.
45

 

Jenis penelitian studi kasus, yaitu uraian dan penjelasan komprehensif 

mengenai berbagai aspek individu, kelompok atau organisasi (komunitas), 

suatu program atau situasi sosial. Studi kasus berupaya menelaah sebanyak 

mungkin data mengenai subjek yang diteliti.
46

 Data yang akan diteliti 

nantinya yaitu pemerataan pembiayaan pendidikan, komponen pembiayaan 
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pendidikan dan implementasi social cost di SMAM 6 Karangasem Paciran 

Lamongan. 

B. Kehadiran Peneliti 

Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan orang yang membuka 

kunci, menelaah, dan mengeksplorasi seluruh ruang secara cermat, tertib dan 

leluasa, sehingga peneliti tersebut sebagai key instrument. Ciri khas penelitian 

kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan peneliti, sebab perekaman 

pengamatan peneliti memainkan peran penting dalam keberhasilan dan 

kegagalan penelitian.
47

 Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak 

sebagai instrumen kunci, dimana peneliti merencakan penelitian, meliputi 

tentang penyusunan proposal, surat penelitian, dan transkrip wawancara. 

Kemudian mencari data yang meliputi data profil sekolah, data tentang 

pemerataan biaya sekolah, komponen-komponen pembiayaan pendidikan dan 

implementasi sosial cost di SMAM 6 Karangasem Paciran Lamongan. 

Selanjutnya mengumpulkan data, menganalisis data, dan yang terakhir 

menulis hasil penelitian. 

C. Lokasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian tentang strategi pembiayaan pendidikan, 

peneliti melakukan penelitian di SMAM 6 Karangasem Paciran Lamongan. 

Lokasi ini secara umum dipilih oleh peneliti dengan alasan: secara umum, 

karena lembaga ini sudah sangat terkenal dan sudah terakreditasi A. Banyak 

sekali prestasi-prestasi yang didapatkan lembaga ini. Bahkan lembaga ini 

adalah lembaga yang menjalankan program keunggulan lokal, dan menjadi 

satu-satunya lembaga se kabupaten Lamongan yang menjadi sekolah Model. 

Secara khusus, peneliti memilih lembaga ini karena lembaga ini mau dengan 

transparan membeberkan komponen-komponen apa saja yang terhitung 

dalam pembiayaan pendidikan, untuk apa saja biaya yang dibayarkan siswa 

setiap bualannya, berapa nominal yang harus dibayarkan siswa dan 
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bagaimana cara mengolah pembiayaan yang dengan nominal yang seadanya 

bisa mendanai kegiatan-kegiatan siswa selama satu bulan. 

D. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber 

data primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber data primer  

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Berdasarkan 

pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan 

sumber data adalah dari mana peneliti akan mengedepankan dan 

menggali informasi yang berupa data-data yang diperlukan. Sumber data 

secara garis besar terdiri dari orang (person), tempat (place), dan kertas 

atau dokumen (paper). Sumber data primer diperoleh peneliti dari hasil 

penelitian di lapangan secara langsung dari sumbernya serta pihak-pihak 

yang bersangkutan dengan masalah yang akan dibahas, yaitu kepala 

sekolah, bendahara sekolah, dan bendahara yayasan.  

2. Sumber data sekunder  

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk 

membantu menyelesaikan berupa arsip atau dokumen dari instansi terkait. 

Untuk memperoleh data sekunder, peneliti menggunakan teknik 

dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data 

yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, yang 

menjadi data sekunder adalah profil sekolah, serta studi pustaka yang 

relevan dengan pembahasan. 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode 

yang dianggap relevan dengan penelitian, yaitu: 

1. Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengataman terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung. Dari segi proses pelaksanaan 

pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 



participant observation (observasi berperan serta), pengamat ikut serta 

dalam kegiatan yang sedang berlangsung, dan non participant 

observation (observasi non partisipan) pengamat tidak ikut serta dalam 

kegiatan.
48

 Dalam penelitian ini menggunakan non participant 

observation. Ini berarti peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas 

orang yang sedang diamati. Peneliti hanya mengamati, mencatat, 

menganalisis dan selanjutnya membuat kesimpulan dari apa yang telah 

dilihatnya. 

Pada observasi ini peneliti mengamati bagaimana strategi 

pembiayaan pendidikan dalam hal pemerataan biaya pendidikan dan 

komponen-komponen biaya pendidikan di SMAM 6 Karangasem Paciran 

Lamongan. Hasil observasi ini ditulis lengkap dan disajikan dalam 

transkip observasi. 

 

 

2. Wawancara 

Untuk mengetahui lebih dalam tentang strategi pembiayaan 

tersebut, peneliti menggunakan wawancara. Melalui teknik wawancara 

peneliti bisa menstimulasi informan agar mengeksplorasi pengetahuan 

dan pengalaman yang lebih luas.
49

 Wawancara merupakan suatu metode 

dalam koleksi data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan 

mengenai hal-hal yang perlu sebagai data penelitian. Hasil dari koleksi 

data penelitian ini adalah jawaban-jawaban.
50

  

Percakapan ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewee) yang menjawab atas pertanyaan tersebut. 

Metode ini digunakan penulis untuk mengadakan wawancara langsung 

secara lisan kepada: kepala sekolah dan bendahara sekolah untuk 
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menanyakan tentang pemerataan biaya pendidikan, apa saja yang harus 

dibayarkan oleh siswa selama satu bulan dan implementasi sosial cost di 

lembaga SMAM 6 Karangasem Paciran Lamongan. Kemudian 

wawancara kepada bendahara yayasan untuk menanyakan tentang 

komponen-komponen apa saja yang terhitung dalam biaya yang 

dibayarkan siswa selama satu bulan dan bagaimana pengelolaan 

pembiyaan pendidikan di lembaga SMA M 6 Karangasem Paciran 

Lamongan. 

3. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang.
51

 

Untuk metode dokumen peneliti mengumpulkan data-data tertulis 

berupa profil SMAM 6 Karangasem Paciran Lamongan, struktur 

organisasi, dokumen RAPBS, kwitansi siswa, edaran pembayaran siswa,  

serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian. 

F. Analisis Data  

Analisis analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat 

kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan konsep Miles dan 

Huberman yang mengemukakan bahwa terdapat 3 tahapan yaitu reduksi data, 

penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion).
52

 

Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan 

selama data benar-benar terkumpul sebagaimana terihat dari kerangka 

konseptual penelitian, permasalahan studi dan pendekatan pengumpulan data 

yang dipilih peneliti. 
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Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikan data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, memudahkan peneliti melakukan 

pengumpulan selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
53

 Dalam 

praktiknya, data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi 

nantinya akan dipilih sesuai dengan masalah penelitian yang diangkat. Seperti 

pemerataan biaya pendidikan, komponen-komponen biaya pendidikan, dan 

implementasi sosial cost di lembaga SMAM6 Karangasem Paciran 

Lamongan. Adapun ketika data yang tidak berhubungan dengan fokus 

pembahasan, maka akan dibuang atau direduksi. 

Display/penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Melalui penyajian data, maka 

data dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah 

dipahami. Data nantinya akan disusun dan ditulis secara naratif. Seperti yang 

diungkapkan oleh Miles dan Huberman menyatakan, bahwa yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif.
54

 

Conclution/verification yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan dalam penelitian mengungkap temuan berupa hasil deskripsi 

yang sebelumnya masih kurang jelas kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan 

diambil kesimpulan.
55

 Penarikan kesimpulan yaitu dimaksudkan sebagai 

penentuan data akhir dari semua proses tahapan analisis, sehingga 

keseluruhan permasalahan bisa dijawab sesuai dengan data aslinya dan sesuai 

dengan permasalahannya dengan objektif. Menurut Miles dan Huberman, 

kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 
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berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya.
56

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan  

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari 

konsep kesahihan (validitas), keandalan (reliabilitas), dan derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data).
57

 Beberapa teknik 

pengecekan keabsahan data dalam proses penelitian kualitatif yaitu 

pengamatan yang tekun dan triangulasi.  

1. Pengamatan yang tekun 

Teknik pengamatan yang tekun ini bertujuan untuk menemukan 

ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan 

persoalan atau isu yang sedang dicari.
58

 Ketekunan pengamatan ini 

dilaksanakan oleh peneliti dengan cara mengadakan pengamatan dengan 

teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap Strategi Pembiayaan 

Pendidikan di SMAM 6 Karangasem Paciran Lamongan. 

2. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.
59

  Triangulasi ada 3 

yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu. Teknik triangulasi yang 

digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah  triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek data 

tentang pemerataan biaya Pendidikan, komponen-komponen biaya 

pendidikan dan implementasi sosial cost di lembaga SMAM 6 

Karangasem Paciran Lamongan dan melakukan wawancara terhadap 

kepala sekolah dan bendahara sekolah. Hal ini sesuai dengan teori 

triangulasi sumber yaitu berguna untuk menguji keabsahan data dengan 
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cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber data 

(informan).
60  

Triangulasi teknik dilakukan peneliti dengan cara melakukan teknik 

observasi non-partisipan pada pemerataan biaya pendidikan dan 

implementasi sosial cost dan melakukan wawancara kepada kepala 

sekolah.
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BAB IV 

SMAM 6 KARANGASEM PACIRAN LAMONGAN 

A. Data Umum SMAM 6 Karangasem Paciran Lamongan 

1. Data Sekolah
61

 

a. Nama Sekolah : SMA Muhammadiyah 6 Paciran 

b. NSS  : 302050720032 

c. NPSN  : 20506297  

d. Status   : Swasta (Terakreditasi – A) 

e. Alamat Sekolah : Ponpes Karangasem Muhammadiyah 

f. Tahun Berdiri : 1983 

g. Provinsi  : Jawa Timur 

h. Kabupaten/ Kota : Lamongan 

i. Kecamatan : Paciran 

j. Desa  : Paciran 

k. Kode Pos  : 62264 

l. Telepon  : (0322) 666277 

m. E-mail  : smam6paciran@yahoo.com 

n. Website  : www.smam6paciran.sch.id 

 

 

 

2. Visi Sekolah 

Mewujudkan Insan yang memiliki keseimbangan Intelektual, 

Spiritual dan Moral serta berwawasan Keunggulan Lokal Kelautan dan 

Teknologi Informatika serta dilandasi Iman dan Taqwa.
62

 

3. Misi Sekolah 

Untuk mewujudkan visi mtersebut, sekolah menentukan langkah-

langkah strategis yang dinyatakan dalam misi berikut
63

 : 
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a. Melaksanakan KBM secara efektif sehingga setiap siswa dapat 

mengembangkan diri secara optimal 

b. Menumbuhkan penghayatan terhadap agama Islam 

c. Mengemangkan serta menjaga nilai etika dan citra SMAM 6 Paciran 

Lamongan 

d. Menumbuhkan semangat keungulan lokal kelautan dan teknologi 

Informatika pada seluruh warga sekolah. 

e. Mendorong setiap siswa  mengenali dirinya dengan baik sesuai 

dengan kecakapan yang dimilikinya. 

f. Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan keunggulan lokal 

kelautan dan tehnologi Imformatika khususnya pengolahan hasil laut. 

4. Tujuan Sekolah
64

 

a. Mewujudkan mutu lulusan tingkat satuan pendidikan yang meliputi 

dimensi sikap, pengetahuan dan ketrampilan agar para peserta didik 

dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. 

b. Meningkatkan pengetahuan peserta didik untuk mengembangkan diri 

sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

kesenian yang dilandasi oleh iman dan taqwa. 

c. Meningkatkan kemampuan peserta didik sebagai anggota masyarakat 

dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, 

budaya dan alam sekitar yang berlandaskan iman dan taqwa. 

d. Meningkatkan prestasi baik akademik maupun non akademik. 

e. Meningkatkan efektifitas kegiatan pembelajaran dengan berbagai 

strategi dan pendekatan secara variatif serta mengoptimalkan media 

dan sumber belajar yang ada. 

f. Meraih kejuaraan pada lomba olahraga dan seni di tingkat kabupaten 

maupun nasional. 

g. Memiliki kelompok KIR dan mampu meraih juara dalam lomba KIR 

tingkat kabupaten maupun nasional. 
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h. Meningkatkan status akreditasi sekolah menjadi terakreditasi A. 

5. Letak Geografis SMAM 6 Karangasem Paciran Lamongan 

SMAM 6 Karangasem Paciran Lamongan terletak di komplek 

Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Lamongan. Memiliki 

lokasi yang strategis, tidak jauh dari kecamatan Paciran sehingga mudah 

dijangkau dari semua jurusan. SMAM 6 Karangasem Paciran Lamongan 

terletak di kawasan Pondok Pesantren dan bersebelahan dengan lembaga 

pendidikan MA, SMP, dan MTs, sehingga banyak siswa yang lulus dari 

SMP dan MTs meneruskan jenjang pendidikan ke SMAM 6 

Karangasem. 

6. Program Strategis SMAM 6 Karangasem Paciran Lamongan
65

 

a. Pengembangan Standar pencapaian kopentensi kelulusan. 

b. Pengembangan pemberdayaan kegiatan non akademik (KIR, 

Jurnalistik, Olahraga, Kepramukaan,  teather. Hisbul waton, 

pengolahan hasil laut,  Komputer, Bahasa Inggris, PMR dan Olycon). 

c. Pengembangan perangkat pembelajaran pemetaan SK, KD, Indicator, 

Pengembangan Silabus, dan RPP untuk kelas 10, 11 dan 12  untuk 

semua mata pelajaran  

d. Penyusunan perangkat pembelajaran untuk tiga mata pelajaran pada 

kurikulum 2013. 

e. Pengembangan model pembelajaran berorintasi pada CTL dan 

berbasis Penelitian Tindakan Kelas. 

f. Pengembangan standart Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang 

professional sesuai dengan bidangnya, berkualitas minimal S1 dan 

mengikuti berbagai jenis pelatihan serta mampu menguasai 

operasional computer dan bahasa Inggris. 

g. Pengembangan fasilitas sekolah, media pembelajaran, bahan 

pembelajaran, ICT dan ruang multi media yang sesuai dengan Standar 

Nasional Pendidikan. 
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h. Pengembangan menejemen pengelolaan sekolah yang handal. 

i. Pengembangan strategi penggalangan pembiayaan pendidikan melalui 

pemberdayaan wirausahaan kooperasi sekolah. 

j. Pengembangan system penilaian yang sesuai dengan standar Nasional 

Pendidikan . 

k. Pengembangan kultur sekolah yang bernuansa agamis. 

7. Prestasi yang dicapai oleh sekolah bidang akademik dan non-akademik
66

: 

a. Juara II Lomba Kaligrafi tingkat Jawa Timur (2017) 

b. Juara 3 Lomba Baca Puisi tingkat Kabupaten (2017) 

c. Juara Harapan 1 Baca Puisi tingkat kabupaten (2017) 

d. Juara 3 Lomba Kaligrafi tingkat kabupaten (2017) 

e. Juara III Tenis Meja Ganda Putri Tingkat Nasional (2016) 

f. Juara III Pencak Silat Putri Kelas C tingkat Kabupaten (2016) 

g. Juara I Lari Jarak Menengah tingkat Kabupaten (2016) 

h. Juara I Lompat Tinggi Tingkat Kabupaten (2016) 

i. Juara III Kontes Sandi HW tingkat SMA se-Kabupaten Lamongan 

(2015) 

j. Juara I Lomba Pidato Bahasa Indonesia tingkat SMA se-Jawa Timur 

(2015) 

k. Juara III Lomba Pidato Bahasa Arab tingkat SMA se-Jawa Timur 

(2015) 

l. Juara II Kejuaraan Futsal dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-104 

se-Kabupaten Lamongan 2014 

m. Juara I Olimpiade Ahmad Dahlan 2014 Mata Pelajaran AIK se-

Karesidenan Bojonegoro (2014) 

n. Juara III Olimpiade Ahmad Dahlan 2014 Mata Pelajaran Fisika se-

Karesidenan Bojonegoro (2014) 

o. Juara III Olimpiade Ahmad Dahlan 2014 Mata Pelajaran Ekonomi se-

Karesidenan Bojonegoro (2014) 
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p. Juara Harapan I Olimpiade Ahmad Dahlan 2014 Mata Pelajaran 

Biologi se-Karesidenan Bojonegoro (2014) 

q. Juara Harapan II Olimpiade Ahmad Dahlan 2014 Mata Pelajaran 

Matematika se-Karesidenan Bojonegoro (2014) 

8. Data Perkembangan Siswa SMAM 6 Karangasem Paciran Lamongan 

a. Kondisi Siswa Baru ( 5 tahun terakhir )
67

 

Tahun 

Ajaran 

Jumlah 

pendaftar 

Rasio 

Siswayang 

diterima 

2013/2014 200 198 

2014/2015 213 162 

2015/2016 203 187 

2016/2017 142 136 

2017/2018 112 103 

 

 

 

b. Tamatan (dalam 5 tahun terakhir)
68

 

Tahun 

Ajaran 

Tamatan 

Rata- 

Rata 

NEM 

Siswa 

Lanjut Ke  

PT (%) 

Jml Target Hsl Target Jml Target 

2012/2013 142 100 % 8.65 8.55 70 % 85 % 

2013/2014 152 100 % 8.55 8.55 75 % 85 % 

2014/2015 105 100 % 8.00 8.55 80 % 85 % 

2015/2016 151 100 % 8.00 8.55 80 % 85 % 

2016-2017 149 100 % 8.00 8.55 80 % 85% 

 

B. Data Khusus SMAM 6 Karangasem Paciran lamongan 

1. Sumber-sumber biaya Pendidikan di SMAM 6 Karangasem Paciran 

Lamongan 
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Pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua siswa, 

masyarakat, dan pemerintah. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan bekerja 

sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Anggaran belanja 

pendidikan selain berasal dari pemerintah juga dari orang tua siswa dan 

masyarakat umum secara perorangan maupun melalui lembaga/organisasi, 

baik untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang dikelola 

pemerintah (sekolah negeri) maupun yang dikelola oleh masyarakat 

(sekolah swasta). 

Biaya pendidikan lembaga SMAM 6 Karangasem Paciran 

diperoleh dari berbagai sumber, antara lain: 

1) APBN 

BOS (Bantuan Operasional Sekolah) 

Bantuan Operasional Sekolah yang di dapat oleh lembaga 

digunakan untuk mendanai fasilitas yang diperlukan untuk menunjang 

Proses Belajar Mengajar di SMAM 6 Karangasem Paciran Lamongan. 

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kepala sekolah 

SMAM 6 Karangasem Paciran Lamongan yang mengatakan bahwa: 

“BOS bukan untuk siswa, akan tetapi untuk kebutuhan belajar 

mengajar (untuk LCD, Kmputer), melengkapi fasilitas yang 

menunjang kegiatan belajar mengajar.  Yang untuk siswa yaitu 

PIP, BKSM, dan Beasiswa dari Yayasan.
69

 

 

BKSM (Bantuan Khusus Siswa Miskin) 

Di lembaga SMAM 6 Karangasem Paciran Lamongan selain 

program Indonesia Pintar, juga banyak siswa-siswi yang diajukan oleh 

lembaga untuk mendapatkan bantuan biaya dari pemerintah lewat 

program bantuan siswa miskin ini. Siswa-siswi yang tidak mendapatkan 

bantuan PIP, maka berkesempatan mendapatkan program BKSM. Akan 

tetapi, permasalahan yang dihadapi lembaga yaitu siswa-siswi yang 
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mendapatkan dan mengajukan bantuan ini kebanyakan sangat susah 

jika diminta untuk melengkapi berkas yang ada. Salah satunya ialah 

surat keterangan tidak mampu dari desa. Bukan karena dipersulit oleh 

desa jika meminta surat keterangan tidak mampu, akan tetapi siswa-

siswi nya yang kadang enggan atau malas untuk datang ke kantor desa 

untuk meminta surat tersebut.  Hal tersebut sesuai dengan apa yang 

disampaikan oleh kepala sekolah SMAM 6 Karangasem Paciran 

Lamongan yang mengatakan bahwa: 

“Dari lembaga sudah mengupayakan siswa-siswi yang tidak 

mampu membayar biaya sekolah dengan mengajukannya ke 

pemerintah untuk mendapatkan bantuan khusus siswa miskin, 

akan tetapi siswa-siswi yang mendapatkan bantuan sangat susah 

jika diminta untuk menyerahkan surat keterangan tidak mampu 

dari desa, padahal hanya datang ke desa dan meminta dibuatkan 

surat tersebut, akan tetapi siswa-siswinya sendiri yang malas 

bahkan tidak mau. Sampai-sampai pihak sekolah sendiri yang 

datang ke rumah siswa-siswi dan mengantarkan ke desa untuk 

mengurus surat tersebut”
70

 

Pada tahun pelajaran 2017/2018 yang lalu, lembaga memperoleh 

dana BKSM dari pemerintah sebesar Rp 15.600.000 Rupiah untuk 28 

orang siswa. Setiap siswa mendapatkan Rp 390.000 Rupiah. Akan 

tetapi kebijakan lembaga besar nominal yang diberikan disesuaikan 

dengan kebutuhan siswanya.
71

 

Bantuan APBN Pusat 

Bantuan dana dari APBN Pusat ini berupa uang yang harus 

digunakan untuk melengkapi fasilitas, sarana dan prasarana, dan 

kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan apa 

yang telah disampaikan oleh kepala sekolah SMAM 6 Karangasem 

yang mengatakan bahwa: 
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“Ada juga bantuan dana dari APBN Pusat, dana ini untuk 

melengkapi fasilias, sarana dan prasarana, dan kegiatan-kegiatan 

lannya.”
72

 

2) APBD Provinsi (I) dan APBD Kota/Kabupaten (II) 

PIP (Program Indonesia Pintar) melalui KIP (Kartu Indonesia 

Pintar) 

Di lembaga SMAM 6 Karangasem Paciran Lamongan, banyak 

siswa-siswi yang mendapatkan bantuan melalui program Indonesia 

Pintar. Semua siswa yang ada di ajukan untuk mendapatkan bantuan 

ini, akan tetapi tidak semuanya mendapatkan bantuan, siswa-siswi yang 

mendapatkan bantuan dipilih acak oleh pemerintah sesuai data yang 

dimiliki oleh pemerintah. Akan tetapi, karena yang mendapatkan 

bantuan ini di acak oleh pemerintah dan nama yang tercantum tidak 

semuanya adalah siswa-siswi yang membutuhkan bantuan. 

Ada siswa yang kurang mampu akan tetapi tidak mendapatkan 

bantuan PIP dari pemerintah, ada siswa yang mampu untuk membiayai 

sekolah akan tetapi mendapatkan bantuan. Untuk menyiasati hal 

tersebut, sekolah mengumpulkan siswa-siswi beserta orang tua yang 

mendapatkan bantuan untuk mendapatkan sosialisasi tentang bantuan 

ini. Dari pihak sekolah memberikah tawaran kepada mereka, jika orang 

tua merasa masih mampu untuk membiayai anaknya untuk sekolah, 

maka bantuan diperoleh agar dialihkan kepada yang lain yang lebih 

membutuhkannya. Beberapa wali yang merasa masih mampu 

membiayai anaknya dengan suka rela menyerahkan bantuan tersebut 

kepada yang kurang mampu. Hal tersebut sesuai dengan apa yang 

disampaikan oleh kepala sekolah SMAM 6 Karangasem Paciran 

Lamongan yang mengatakan bahwa: 

“Dari lembaga, semua siswa-siswi kami ajukan untuk 

mendapatkan bantuan, akan tetapi tidak semua mendapatkan 

bantuan karena siswa-siswi yang mendapatkan bantuan dipilih 

acak oleh pemerintah yang sudah mempunyai datanya. Kadang, 
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dari pemerintah itu pemilihannya tidak selektif. Ada  anak yang 

orang tua nya tidak mampu, tapi tidak mendapatkan bantuan, 

akan tetapi anak yang orang tua nya masih mampu membiayai 

anaknya sekolah malah mendapatkan bantuan dari pemerintah. 

Maka dari itu, siswa-siswi yang mendapatkan bantuan dari 

pemerintah kami kumpulkan semuanya berserta orang tuanya. 

Kami memberikan himbauan kepada orang tua, bahwa jika 

orang tua siswa-siswi yang mendapatkan bantuan ini merasa 

masih mampu membiayai anaknya untuk sekolah, maka 

alangkah baiknya dana yang di dapat ini di alihkan kepada anak 

yang kurang mampu akan tetapi tidak mendapatkan bantuan dari 

pemerintah. Nah, dari orang tua sendiri ada yang mengajukan 

diri bahwa saya masih mampu membiayai anak saya sekolah, 

dana yang di dapat agar di alihkan ke anak yang memang lebih 

membutuhkan dana tersebut untuk sekolah.”73 

Setelah orang tua dan siswa-siswi yang mendapatkan bantuan 

dikumpulkan, pihak sekolah mengumumkan kepada seluruh siswa-siswi 

yang merasa tidak mampu membayar uang sekolah dan tidak 

mendapatkan bantuan PIP untuk mendaftarkan dirinya agar bisa 

mendapatkan bantuan dari pengalihan dana siswa yang mampu dan 

menapatkan bantuan tadi. Hal tersebut sesuai dengan apa yang 

disampaikan oleh kepala sekolah SMAM 6 Karangasem Paciran 

Lamongan yang mengatakan bahwa: 

“Dari dana yang terkumpul tersebut, kami sosialisasikan kepada 

siswa-siswi yang merasa tidak mampu dan tidak mendapatkan 

bantuan dari pemerintah agar mendaftarkan dirinya ke kantor. 

Kami melakukannya agar biaya yang kami dapat dari 

pemerintah itu bisa merata kesemua anak yang memang 

membutuhkan bantuan tersebut.”
74

 

Dana PIP yang turun dari pemerintah jumlahnya lumayan besar, 

mulai dari 500 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah. Nominal tersebut 

diberikan kepada siswa-siswi berdasarkan jenjang kelasnya. Karena 

kelas XII kebutuhannya lebih besar, maka jumlah uang yang diberikan 
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juga lebih besar dari kelas X dan XI. Kelas X dan XI mendapatkan 500 

ribu rupiah, dan kelas XII mendapatkan 1 juta rupiah.  

“Dana dari pemerintah melalui PIP ini lumayan besar, ada yang 

500 ribu hingga 1juta rupiah. Tergantung jenjang kelasnya. 

Kelas X dan XI mendapatkan 500ribu rupiah, sedangkan kelas 

XII mendapatkan 1juta rupiah. Besaran nominal tersebut 

berdasarkan kebutuhan siswanya, bahwa kelas XII memang 

membutuhkan biaya yang lebih besar. Kegiatan akhir  tahun 

sekitar 1500, bimbingan ke perguruan tinggi bagi yang minat 

1500.”
75

 

Pada bulan April 2018 yang lalu, dana PIP cair dari sebesar Rp 

11.000.000 Rupiah untuk 22 orang siswa. Setiap siswa mendapatkan Rp 

500.000 Rupiah. Akan tetapi kebijakan lembaga besar nominal yang 

diberikan disesuaikan dengan kebutuhan siswanya.
76

 

APBD Provinsi dan APBD Kota/Kabupaten 

Pemerintah Provinsi memberikan bantuan dana kepada lembaga 

untuk pembangunan. Dana dari pemprov ini harus digunakan lembaga 

untuk memperbaiki, atau membangun ruang belajar di sekolah. Bantuan 

ini khusus digunakan untuk pembangunan gedung, tidak boleh 

digunakan untuk kebutuhan lain, karena pemerintah Daerah juga telah 

memberikan bantuan lain yang bisa digunakan untuk fasilitas dan 

sarana dan prasarana. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh kepala 

SMAM 6 Karangasem Paciran Lamongan yang menyatakan bahwa: 

“Bantuan lain dari pemerintah provinsi, bantuannya berupa dana 

untuk pembangunan dan harus digunakan untuk pembangunan. 

Bantuan dari pemerintah lainnya berupa dana untuk fasilitas dan 

sarana dan prasarana.”
77

 

3) Iuran Siswa 

Di lembaga SMAM 6 Karangasem Paciran Lamongan ini, 

siswa-siswi diwajibkan untuk membayar infaq atau biasa disebut SPP 
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setiap bulannya, kecuali siswa-siswi yang mendapatkan bantuan dan 

sudah melengkapi persyaratan. 

Siswa-siswi dikenakan biaya Rp 100.000,- per bulannya. Tidak 

hanya itu, pada awal tahun pelajaran siswa-siswi harus registrasi 

sebesar Rp 895.000,- untuk kelas X dengan rincian sebagai berikut: 

a) SPP sekolah : Rp 100.000,- 

b) Daftar Ulang : Rp 270.000,- 

c) Organisasi Ekstra kurikuler : Rp 200.000,-  

d) Dana Sehat Siswa : Rp 25.000,- 

e) Pangkal Sekolah : Rp 200.000,- 

f) Pemeliharaan : Rp 100.000,-
78

 

Biaya tersebut di atas dibayarkan siswa-siswi kelas X yang akan 

memasuki awal tahun pelajaran. Sedangkan kelas XI dan XII pada awal 

masuk tahun pelajaran baru harus herregistrasi dengan biaya Rp 

595.000,- dengan rincian sebagai berikut
79

: 

a) SPP Sekolah : Rp 100.000,- 

b) Daftar Ulang : Rp 170.000,- 

c) Organisasi Ekstra kurikuler : Rp 200.000,-  

d) Dana Sehat Siswa : Rp 25.000,- 

e) Pemeliharaan : Rp 100.000,- 

4) Donatur 

Uang yang masuk ke dalam lembaga juga ada dari donatur. 

Donatur ini merupakan donatur tidak tetap. Donatur ini datang dari 

alumni-alumni yang telah sukses dan memberikan donatur kepada 

lembaga. Lembaga mencari donatur hanya jika akan mengadakan acara 

besar, seperti pameran hasil karya siswa-siswi, studi banding ke luar 

negeri (seperti beberapa waktu lalu, beberapa guru dari Yayasan 

Pondok Pesantren Karangasem melakukan studi banding ke Malaysia, 
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dan mendapatkan donatur dari alumni berupa tempat tinggal dan makan 

selama berada di sana). Seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah 

SMAM 6 Karangasem Paciran Lamongan yang mengatakan bahwa: 

“kalau dari donatur, kami tidak mempunyai donatur tetap. Ada 

sebagian alumni SMA sini yang sukses di luar sana dan 

memberikan sumbangan kepada SMA. Tidak hanya berupa uang 

yang diberikan kepada lembaga, kemarin pada saat kami 

(sebagian guru dan karyawan yayasan Karangasem) 

mengadakan studi banding ke Malaysia, dan ternyata ada salah 

satu alumni kita yang sukses disana. Dan alhamdulillah alumni 

tersebut memberikan donatur kepada kami berupa tempat 

tinggal dan makan selama kami berapa di Malaysia.”
80

 

5) Zakat dari apotek, Rumah Sakit dan PKU Karangasem 

Sumber dana pendidikan yang selanjutnya yaitu dari zakat 

apotek, Rumah Sakit dan PKU Karangasem. Zakatnya sebesar 2,5% 

dari pendapatan. Zakat 2,5% tersebut diberikan kepada yayasan. 

Kemudian dari kebijakan yayasan dana tersebut digunakan untuk 

mendanai berbagai amal usaha yang dimiliki oleh yayasan termasuk 

juga untuk mendanai pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang 

disampaikan oleh bendahara yayasan, yang menyatakan bahwa: 

“Banyak sekali sumber dana yang masuk ke yayasan, selain 

yang telah disampaikan oleh pak Nyamirun, ada lagi sumber 

dana yang masuk yaitu dari zakatnya apotek, Rumah sakit dan 

PKU Karangasem. Mereka wajib zakat 2,5% dari pendapatan. 

Digunakan untuk apa ang tersebut? Ya digunakan untuk 

membiayai kebutuhan amal usaha yayasan, termasuk juga 

mendanai pendidikan diberbagai lembaga Karangasem.”
81

 

2. Alokasi Biaya Pendidikan di SMAM 6 Karangasem Paciran 

Lamongan 

Pengalokasian dana di SMAM 6 Karangasem Paciran disesuaikan 

dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Biaya yang masuk dari sumber-

sumber tersebut di atas, semuanya bermuara menjadi satu di kasir induk 

yayasan. Walaupun sebagian besar uang yang masuk itu dari SMA, akan 
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tetapi agar bisa menggunakan uang tersebut SMA harus melakukan 

prosedur dari yayasan.  

Agar bisa menggunakan uang untuk mengelola sekolah, SMA 

harus menyusun proposal kegiatan terlebih dahulu untuk diserahkan 

kepada yayasan dan dipelajari. Tidak semua rincian yang ada dalam 

proposal disetujui oleh yayasan meskipun menurut lembaga hal tersebut 

sangat penting, akan tetapi menurut yayasan hal tersebut tidak 

diperlukan.
82

 

Dana yang masuk ke kasir induk semuanya diatur oleh yayasan. 

Mulai dari APBN berupa bantuan dana BOS, BKSM, dan bantuan APBN 

Pusat. Dari APBD berupa bantuan dana PIP, Pemerintah provinsi dan 

APBD Kota/Kabupaten. Kemudian dari Iuran Siswa, Donatur, dan dari 

zakat apotek, rumah sakit, dan PKU Karangasem Paciran Lamongan. Dana 

dari PIP dan BKSM yang cair dari pemeritah kemudian masuk ke kasir 

induk yayasan, semuanya untuk siswa. Dana tersebut untuk mencukupi 

kegiatan siswa yang namanya tercancum dan berhak mendapatkan dana 

tersebut. 

Dana dari BOS yang cair dan masuk ke kasir induk untuk 

kebutuhan belajar mengajardan melengkapi fasilitas yang menungjang 

kegiatan belajar mengajar.Pada periode II tahun 2018, dana BOS cair 

sebesar Rp 84.280.000 Rupiah, dana BOS cair setiap triwulan dan dana 

tersebut digunakan untuk membiayai segala kebutuhan lembaga yang ter-

cover dalam 8 standar pendidikan Nasional dan setiap standar mempunyai 

poin-poin tertentu yang harus dibiayai dengan dana BOS, perinciannya 

yaitu: 

Tabel 1. Realisasi Penggunaan Dana BOS Tahun 2018 

No Uraian Kegiatan 

 
Penggunaan Dana: 

- Pelaksanaan ekstrakulikuler bola voli 

- Pelaksanaan ekstrakulikuler Karya Tulis Ilmiah 
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- Pelaksanaan ekstrakulikuler Pengolahan Hasil Laut 

- Pelaksanaan LDKS Siswa oleh FOSKAM 

- Pelaksanaan ekstrakulikuler Paduan Suara 

- Pelaksanaan ekstrakulikuler Seni musik 

- Pelaksanaan ekstrakulikuler Tahfidhul Quran 

- Pelaksanaan ekstrakulikuler futsal 

- Pembinaan olimpiade/Lomba 

- Pelaksanaan ekstrakulikuler komputer 

- Pelaksanaan ekstrakulikuler Pramuka/ HW 

- Pelaksanaan ekstrakulikuler Kajian Studi Islam  

- Kegiatan Dauroh Tahfidz 

- Kegiatan Leadership siswa  IPM 

- Pengukuan pengurus dewan ambalan 

- Buku Bacaan Pengetahuan Umum 

- Buku Bacaan Keagamaan 

- Buku Ensiklopedia IPTEK 

- Buku Pedoman Kegiatan Keterampilan 

- Buku Pelajaran 

- Pembuatan spanduk 

- Biaya pengerjaan raport PAS Gasal 

- Persiapan dan Pelaksanaan PAS 

- 
Fotocopy Naskah Ujian PAS Ganjil 340 Siswa x 20 

Mapel x 4 Lembar 

- 
Fotocopy Lembar Jawaban Ujian PAS Ganjil  340 

siswa x 20 Mapel 

- 
Fotocopy Naskah Ulangan Harian 2 Lembar x 20 

Mapel x 14 Kali 

- 
Fotocopy Lembar Jawaban Ulangan Harian 1 

Lembar x 20 Mapel x 16 Kali 

- Pengadaan  Banner 

- Biaya pemasangan spanduk (8 orang) 

- Kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah 

- 
Pengiriman peserta workshop pengembangan 

manajemen sistem 

- 
Pengiriman peserta Workshop/diklat TPK yang 

diadakan lembaga lain 

- MGMP tingkat Sekolah secara berkala 

- Pegiriman Tenaga Administrasi dalam MKKTAS 



- Pemeliharaan alat elektronik, komputer & printer 

- Pemeliharaan ruang Laboratorium (Biologi) 

- Alat praktek laboratorium fisika 

- Bahan Praktikum Kimia 

- Pengadaan alat kebersihan 

- Pemeliharaan WC/KM Guru & Karyawan 

- Pemeliharaan Taman Sekolah 

- Renovasi pintu kamar kecil 

- Perbaikan Komputer 

- Pengadaan dan perbaikan bank data siswa 

- Pembelian Catridg Canoon Printer warna 3x 

- Pembelian Catridg Canoon Printer warna hitam 6x 

- Pembelian ATK Kantor 

- Bahan kebersihan 

- 
Pengelolaan data individual sekolah melalui 

DAPODIKDASMEN 

- Pembelian Materai 6000 

- Biaya Penyusunan Laporan BOS 

- Transport Pengambilan dana BOS di BANK 

- Transport Pelaporan BOS ke Propinsi 

- 
Transport Pelaporan dana BOS ke Cabdin 

Kabupaten 

- Konsumsi harian bagi pendidik 

- Barang cetakan 

- Kegiatan Ulangan Harian 

- Biaya Korespondensi untuk keperluan Sekolah 

- Kebersihan Kamar Mandi/WC 

- Kunjungan ke orang tua murid 

- Updating Aplikasi 

- Rekening Listrik 

- Rekening Telpon/Pulsa 

- 
Biaya Konsumsi dalam pembelian alat habis pakai 

praktikum pembelajaran 

- 
Biaya Transport dalam pembelian alat habis pakai 

praktikum pembelajaran 

- Pembelian alat dan bahan kesehatan 

- Media praktek mapel Prakarya 

- Pengadaan alat pembelajaran 



- Pembelian Komputer PC 

- Bahan praktek umum (lab, olahraga dll) 

 

Dana APBN Pusat digunakan untuk melengkapi fasilitas, sarana 

dan prasarana, dan kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya. Kemudian dana 

APBD Pemerintah Provinsi memberikan bantuan dana kepada lembaga 

untuk pembangunan. Dana dari pemprov ini harus digunakan lembaga 

untuk memperbaiki, atau membangun ruang belajar di sekolah. Bantuan 

ini khusus digunakan untuk pembangunan gedung, tidak boleh digunakan 

untuk kebutuhan lain, karena pemerintah Daerah juga telah memberikan 

bantuan lain yang bisa digunakan untuk fasilitas dan sarana prasarana. 

Kemudian dana dari iuran siswa, uang SPP siswa dialokasikan 60% 

digunakan untuk gaji guru setiap bulannya, besar kecilnya ditentukan oleh 

berapa jam mengajar dan berapa mata pelajaran yang diampu, 25% 

digunakan untuk membiayai segala macam kebutuhan operasional sekolah 

selama satu bulan, dan 15% masuk ke yayasandan digunakan untuk 

melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dan tetap kembali kepada 

lembaga untuk kepetingan pendidikan.Contohnya pada tahun 2016 yang 

lalu, lembaga kekurangan ruang belajar. Dana yang turun dari pemerintah 

hanya Rp 70.000.000 Rupiah, sedangkan untuk membangun satu ruang 

belajar saja membutuhkan sekitar Rp 100.000.000 Rupiah dan lembaga 

membutuhkan 2 ruang belajar tambahan. Kemudian yayasan memberikan 

kekurangan dana untuk pembangunan ruang belajar yang diambilkan dari 

15% uang SPP  setiap bulannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh 

bendahara yayasan Pondok Pesantren Karangasem Paciran Lamongan, 

yang menyatakan bahwa: 

“Uang SPP siswa itu pembagiannya ialah 60% untuk gaji guru, 

25% untuk Operasional, dan 15% untuk yayasan. 15% ini 

digunakan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan kebutuhan 

lembaga. Contohnya pada pembangunan ruang belajar. Dari 

pemerintah hanya cair Rp 70.000.000 rupiah, sedangkan untuk 

membangun satu gedung saja membtuhkan sekitar Rp 100.000.000 



rupiah. Dan lembaga membutuhkan dua ruang belajar tambahan. 

Dari mana biayanya? ya dari yayasan. Yayasan dari mana? ya dari 

15% uang SPP setiap bulannya itu”
83

 

Uang ekstra dialokasikan untuk membiayai kegiatan ekstra 

kurikuler siswa, akan tetapi dana ekstra kurikuler belum bisa diserap untuk 

kegiatan ekstra 100%, karena keterbatasan waktu dan kegiatan yang 

lainnya. Setiap tahun siswa membayar uang ekstra sebesar Rp 200.000 

Rupiah, dikalikan dengan jumlah siswa 390 sama dengan sekitar Rp 

80.000.000 Rupiah. Dana itu sudah sangat besar untuk mendanai ekstra 

selama 1 tahun dan sangat banyak lebihnya. Hal tersebut sesuai dengan 

apa yang disampaikan oleh kepala sekolah SMAM 6 Karangasem Paciran 

Lamongan yang mengatakan bahwa: 

“Uang Ekstra belum bisa terserap untuk kegiatan ekstra 100% 

karena keterbatasan waktu dan kegiatan lainnya. Uang ekstra 200 

ribu/anak/tahun. 390 anakx200 ribu sekitar 80 juta. Itu hanya dari 

uang ekstra. Dana itu sudah sangat besar untuk mendanai ekstra 

selama 1 tahun dan sangat banyak lebihnya. Karena ekstra belum 

bisa dilakukan secara maksimal dan hanya bisa dilakukan 2 hari 

selama satu minggu, hari rabu untuk ekstra pramuka, dan hari 

kamisnya di maksimalkan untuk semua kegiatan ekstra. Murni 

ekstra hanya terserap 40 juta. Karena sangat sulit untuk mengatur 

waktu ekstra. Dari pondok sendiri juga santriwan santriwatinya 

diwajibkan untuk mengikuti ekstra dan liburnya hanya hari rabu 

dan kamis. Kegiatan ekstra 1 jam 20 ribu. 1 bulan 2x4minggu sama 

dengan ekstra 8x/bulan. 8x20 sama dengan 160 ditambah transport  

10 ribu/hari. Dan pada saat ujian semester ganjil dan semester 

genap ekstra libur. 1 bulan rata-rata mengeluarkan uang ekstra rutin 

1 juta-2 juta, 2 juta x 12 sama dengan 24 juta/tahun. Dan masih 

banyak sekali sisa uang nya.
84

 

Sisa uang ekstra lembaga semuanya masuk dalam yayasan, karena 

seluruh uang lembaga dari berbagai sumbernya diatur oleh yayasan. Jika 

lembaga mengalami kekurangan dana seperti yang telah dicontohkan di 

atas, maka kekurangannya akan dilengkapi oleh yayasan. Dan sebaliknya, 

jika uang lembaga ada kelebihan maka semuanya masuk ke yayasan. Dana 
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tersebut tetap akan dialokasikan untuk membiayai kebutuhan pendidikan 

di lembaga, contohnya untuk memberikan bantuan siswa-siswi yang 

kurang membutuhkan, untuk memberikan beasiswa berprestasi, beasiswa 

tahfidz, beasiswa aktif organisasi dan untuk menutupi kebutuhan yang 

lainnya. Seperti yang disampaikan oleh bendahara yayasan yang 

menyatakan bahwa: 

“Semua uang lembaga berada di yayasan. Jika ada kekurangan, 

yayasan akan memberikan tambahan, akan tetapi jika ada kelebihan 

maka uang tersebut  masuk ke yayasan. Uang kelebihan tersebut 

tidak lain tetap kembali untuk kepentingan pendidikan. Untuk 

memberikan bantuan siswa yang membutuhkan, memberikan 

beasiswa kepada siswa yang berprestasi, dan untuk menutupi 

kekurangan-kekurangan lainnya.”
85

 

Uang sehat siswa dialokasikan untuk biaya kesehatan siswa. 

Yayasan mempunyai PKU dan Rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan 

siswa. Jika selama satu tahun siswa sehat, maka uang sehat masuk ke 

yayasan seperti yang telah dijelaskan di atas, dan tetap kembali untuk 

membiayai pendidikan lembaga. Uang pemeliharaan dialokasikan untuk 

membiayai pemeliharaan gedung sekolah dan fasilitas-fasilitas yang 

ada.Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala SMAM 6 Karangasem 

Paciran Lamongan yang mengatakan bahwa: 

“dana sehat siswa digunakan untuk membiayai kesehatan siswa, 

dari yayasan memfasilitasi PKU untuk kebutuhan sehat siswa. Jika 

selama satu tahun siswa tidak sakit, uangnya ya masuk yayasan dan 

tetap kembali untuk membiayai kebutuhan lainnya. Uang 

pemelihataan juga dialokasikan untuk memelihara gedung sekolah 

dan fasilitas lainnya.”
86

 

Uang dari Donatur juga diperuntukkan untuk membiayai 

pendidikan di lembaga. Semua uang masuk ke yayasan, dan biasanya uang 

donatur ini dialokasikan untuk membiayai kegiatan seperti pameran hasil 

karya siswa yang diadakan yayasan, untuk IPM, dan kegiatan lainnya.  
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Jika lembaga akan mengadakan suatu kegiatan dan membutuhkan 

biaya, maka yayasan akan berkoordinasi terlebih dahlu dengan yayasan. 

Yayasan tidak mengizinkan lembaga menarik iuran kepada siswa saat akan 

ada suatu kegiatan jika dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut 

masih bisa ditanggung oleh yayasan. Sebaliknya, yayasan akan 

memberlakukan iuran kepada siswa jika kegiatan tersebut membutuhkan 

dana yang besar dan tidak bisa ditanggung oleh yayasan. Hal tersebu 

sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bendahara yayasan, yang 

mengatakan bahwa: 

“Sebelum melakukan kegiatan, lembaga harus berkoordinasi 

terlebih dahulu dengan yayasan. Yayasan tidak mengizinkan 

lembaga menarik iuran kepada siswa jika yayasan masih bisa 

menanggung biaya kegiatan tersebut, sebaliknya jika kegiatan 

tersebut membutuhkan biaya yang besar dan yayasan tidak bisa 

menanggung, maka yayasan memberlakukan iuran kepada 

siswa.”
87

 

Kemudian dana Zakat dari apotek, Rumah Sakit dan PKU 

Karangasem sebesar 2,5% dari pendapatan. Dana yang diperoleh dari 

zakat digunakan untuk membiayai anak-anak khususnya daerah Paciran 

yang kurang ampu untuk sekolah. Anak-anak daerah Paciran yang kurang 

mampu diberikan bantuan agar tidak ada lagi yang putus sekolah hanya 

gara-gara tidak ada biaya. Dana dari zakat ini juga digunakan untuk 

memberikan beasiswa kepada siswa-siswi yang berprestasi, beasiswa 

tahfidz, dan lain sebagainya. Hal tersebt sesuai dengan apa yang 

disampaikan oleh bendahara yayasan, yang menjelaskan bahwa: 

“kami membiayai pendidikan anak-anak yang asli dari Paciran 

yang kurang mampu. Agar semua anak yang berada di Paciran itu 

tidak ada yang putus sekolah. Minimal sampai lulus SMA. Dana 

tersebut diambilkan dari zakat apotek, zakat rumah sakit, dan zakat 

PKU. Zakatnya sebesar 2,5% dari pendapatan yang wajib di 

zakatkan ke yayasan. Dan juga memberikan beasiswa prestasi, 

beasiswa tahfidz dan lain-lain”
88
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Kemudian Komponen-Komponen yang dibiayai dalam pembiayaan 

Pendidikan di SMAM 6 Karangasem Paciran Lamongan selama satu tahun 

antara lain:
89

 

a. Belanja Pegawai:  gaji pegawai, tunjangan beras, HR GTT/PTT, HR 

lembur 

b. Honor Guru (GTT) dan Tenaga Administrasi (PTT) 

c. Kesejahteraan Guru 

d. Pengadaan Buku Referensi bagi Guru: pembelian buku referensi untuk 

guru, transport pengiriman. 

e. Pembelian bahan habis pakai: pembelian ATK, fotocopi 

berkas/program guru, pembelian bahan praktek, pembelian buku 

administrasi kantor, langganan koran dan majalah, pembelian air 

minum guru dan TU, konsumsi rapat guru dan TU, konsumsi SKJ dan 

transport Instruktur, konsumsi tamu, pembelian suku cadang peralatan 

kantor, pembelian alat dan bahan kebersihan. 

f. Kegiatan pembelajaran dan kesiswaan: transport pembinaan olahraga, 

pembelian alat-alat olahraga dan kesenian, transport pembina 

kstrakurikuler, pembeelian alat dan bahan laboratorium. 

g. Bimbingan Belajar Siswa Kelas IX: buku materi siswa dan guru, 

pembuatan hand out kelas IX, intensif pembimbing kelas IX, intensif 

panitia,try out Nasional 2x, buku pengayaan ujian nasional, ATK. 

h. Pengadaan Buku Referensi di Perpustakaan: buku pembelajaran non 

UNAs, buku referensi guru, buku referensi siswa, buku cerita, majalah 

umum/teknik. 

i. Pengadaan green House: kerangka bangunan/pipa, waring, jenis 

tanaman, tanah, pupuk, alat-alat menanam/perawatan, poliback/pot, 

besi neser. 

j. Ekstrakurikuler: baca tulis Qur‟an, seni tari, pramuka, bola basket, 

PMR, teater/musik, bola volly, sepak bola, drum band, menjahit, 
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komputer, KIR, English Corner/conversation, jurnalistik, bina 

prestasi. 

k. Pembangunan gedung pertemuan/Aula: gambar rancangan bangunan, 

materi bangunan, ongkos tukang. 

l. Penambahan Ruang Rombongan Belajar: materi bangunan, ongkos 

tukang. 

m. Pengadaan Buku Pelajaran: pembelian buku pelajaran, pembelian 

buku referensi, pembelian majalah. 

n. Perawatan dan Perbaikan untuk Jangka waktu 5 tahun: ongkos tukang, 

pembelian semen, pembelian cat, pembelian kayu, pembelian genteng,  

pembelian paralon/pipa, pembelian selang, pembelian pasir, 

pembelian lem, papan/white board,pembelian lampu, kran air. 

o. Perawatan Sekolah: perbaikan dan pengecatan ruang kelas, perbaikan 

dan pengecatan ruang ketrampilan, perbaikan dan pengecatan ruang 

kesenian, perbaikan dan pengecatan WC siswa, perbaikab dab 

pengeecatan ruang perpustakaan, pemeliharaan teempat 

ibadah/mushola, perbaikan meja dan kursi siswa, perbaikan pintu dan 

jendela kelas, perbaikan atap, plafon dan genteng, pengecatan pagar 

dan tembok, perbaikan saluran air, pngukuran dan perabatan blakang 

kelas, pengadaan teralis ruang ketrampila, pengadaan almari kaca 

ruang ktrampilan, pengadaan almari kaca ruang TU, perbaikan 

instalasi listrik ruang kelas dan ruang kesenian, perbaikan 

dinding/keramik, pemeliharaan taman, pemeliharaan 

penerangan/lampu, pemeliharaan/pengadaan tempat sampah, 

pemeliharaan laboratorium bahasa inggris, pengadaan kipas angin lab. 

Biologi. 

p. Belanja barang: alat listrik/elektronik, ATK, perangko, materai, alat 

kebersihan, listrik, telepon, cetak. 

q. Belanja pemeliharaan: pemeliharaan bangunan, ALT, komputer, meja 

dan kursi, pembelian printer epson 3 buah, pembelian 1 unit 

komputer, pembelian 1 unit laptop. 



r. Pengadaan sistem proteksi pasif atau proteksi aktif: kamera CCTV, 

komputer, monitor, finger scan, alat penangkal petir. 

s. Pengadaan perindangan halaman sekolah: pembuatan taman sekolah, 

pembelian pohon, pembelian tanaman hias. 

t. Pengadaan sarana temperatur dan klembaban udara: pembelian 

kipas/AC ruang kelas, pembelian battery remot. 

u. Biaya kegiatan ulangan dan ujian sekolah: cetak buku, ATK, uang 

lelah, biaya kegiatan ulangan dan ujian sekolah. 

v. Pembuatan buku raport: cetak buku raport, cetak raport tengah 

semester, cetak buku kepribadian, biaya penulisan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

ANALISIS 

A. Analisis Sumber-sumber biaya Pendidikan di SMAM 6 Karangasem 

Paciran Lamongan 

Berdasarkan pengalaman biasanya sumber dana pendidikan berasal dari 

pemerintah pusat,pemerintah daerah, orang tua siswa, masyarakat, yayasan 

dan perusahaan, dan dari bantuan negara lain. 

Sumber dana dari pemerintah pusat merupakan Anggaram Pendapatan 

Belanja Negara (APBN) baik untuk membiayai kegiatan rutin yang tercantum 

dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) maupun untuk membiayai kegiatan 

pembangunan yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP).
90

 Di SMAM 

6 Karangasem Paciran Lamongan juga mendapatkan dana pendidikan dari 

Pemerintah pusat berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana ini 

digunakan untuk mendanai kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang 

Proses Belajar Mengajar. 

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya 

operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai 

kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari 

keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan 

kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional 

Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah 

untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan 

pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
91

 

Dana BOS yang cair untuk SMAM 6 Karangasem Paciran Lamongan 

digunakan untuk melengkapi fasilitas yang mendukung proses belajar 

mengajar. Hal ini sesuai dengan apa saja yang boleh didanai oleh BOS, antara 

lain pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, pembiayaan seluruh 

kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, 
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penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, 

pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, 

spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, 

langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk 

kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor, 

dan lain sebagainya yang terkait dengan kebutuhan sekolah. Komponen yang 

dibiayai dengan BOS yaitu seluruh keperluan belajar mengajar, peralatan, 

bahan-bahan yang dibutuhkan selama proses belajar mengajar dan bukan 

untuk biaya personalia.  

Pada realisasi penggunaan dana BOS oleh SMAM 6 Karangasem di 

BAB IV, telah menyebutkan dengan secara rinci apa saja yang dibiayai 

dengan menggunakan dana BOS. Realiasasi penggunaan dana BOS tersebut 

telah sesuai dengan apa saja yang boleh dibiayai dengan dana BOS dan tidak 

ada yang keluar dari ketentuan yang telah ditentukan dari pemerintah. 

Kemudian dana yang cair dari APBN lainnya yaitu BKSM (Bantuan 

Khusus Siswa Miskin). Program BKSM adalah Program Nasional yang 

bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk 

bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan 

pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk 

kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan 

pembelajaran, mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 

Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu 

kelancaran program sekolah.
92

 

Siswa-siswi yang menerima bantuan ini ditentukan oleh pemerintah, 

akan tetapi kadang tidak tepat sasaran dengan kenyataan di lapangan. Maka 

dari itu, kebijakan lembaga adalah memberikan bantuan tersebut kepada 

siswa-siswi yang benar-benar membutuhkan bantuan dana pendidikan, dan 

tetap memusyawarahkannya dengan siswa yang namanya tercantum dari 

pemerintah. Lembaga memberlakukan subsidi silang dari siswa yang 
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namanya tercantum dan mampu, kepada siswa yang namanya tidak tercantum 

dan tidak mampu. Dengan begitu bantuan dari pemerintah tersebut bisa 

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tepat sasaran. 

Sumber dana dari pemerintah daerah adalah berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik APBD tingkat Provinsi 

maupun APBD tingkat Kabupaten/Kota.
93

 Dana yang cair dari pemerintah 

daerah untuk lembaga ini berupa dana PIP (Program Indonesia Pintar) 

melalui KIP(Kartu Indonesia Pintar). Bantuan PIP yang diberikan pemerintah 

kepada siswa-siswi yang kurang mampu secara ekonomi. Tidak semuanya 

mendapat bantuan, siswa-siswi yang mendapatkan bantuan ini dipilih oleh 

pemerintah sebagaimana dana BKSM, sehingga siswa-siswi yang 

mendapatkan bantuan tersebut kadang tidak tepat sasaran.Maka dari itu 

lembaga sendiri yang berusaha meratakan biaya tersebut agar bisa terserap 

oleh siswa-siswi yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan. 

Sumber dana yang lain yaitu dari orang tua siswa. Orang tua siswa 

adalah sumber pembiayaan pendidikan yang cukup potensial di luar 

pemerintah. Orang tua siswa pada umumnya tidak keberatan menyediakan 

sebagian biaya penyelenggaraan pendidikan dengan harapan bahwa anaknya 

akan memperoleh pelayanan pendidikan yang layak dengan kualitas baik. 

Sikap orang tua yang demikian sangat menguntungkan karena dapat 

membantu pemerintah dalam pembiayaan pendidikan, mengingat pemerintah 

memiliki banyak keterbatasan dalam hal pembiayaan pendidikan. 

Biaya pendidikan yang berasal dari orang tua, bukan saja berupa uang 

tetapi juga berupa peralatan atau fasilitas lainnya. Hal ini sulit didata, kecuali 

yang secara formal menjadi kewajiban mereka. Jenis-jenis pembiayaan yang 

berasal dari orang tua siswa berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan 

(SPP), Sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraa Pendidikan (SBP3), dan 

sumbangan-sumbangan lainnya.
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SPP merupakan kewajiban orang tua dalam membiayai 

penyelenggaraan pendidikan anak-anaknya yang dibayarkan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat dasar 

maupun pada perguruan tinggi. Besarnya SPP yang harus ditanggung orang 

tua siswa pada setiap jenis dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan 

pemerintah (sekolah negeri) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan 

Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Keuangan. 

Sedangkan untuk lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat 

(sekolah swasta) ditetapkan dan diatur oleh yayasan atau badan yang 

menyelenggarakan pendidikan tersebut.
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Di SMAM 6 Karangasem Paciran Lamongan, siswa-siswi diwajibkan 

membayar SPP, karena lembaga ini merupakan lembaga swasta dibawah 

naungan lembaga Muhammadiyah, maka nominalnya juga sudah ditetapkan 

oleh yayasan yaitu sebesar Rp 100.000,- per bulannya. Dengan nominal 

tersebut termasuk dalam kategori „mahal‟ dibandingkan dengan lembaga 

SMA swasta lainnya untuk nominal SPP di kawasan Paciran Lamongan. 

Berikut Daftar kisaran SPP untuk SMA dan SMK Negeri di Jawa Timur 

tahun 2017 yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Timur 

tahun 2017. Gubernur Jawa Timur secara resmi mengeluarkan Surat Edaran 

tertanggal 4 Januari terkait dengan standar SPP SMA/ SMK Negeri di Jawa 

Timur.
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Kabupaten/Kota SPP Per Siswa Per Bulan 

SMA SMK 

Non 

Teknik 

SMK 

Teknik 

Surabaya  135.000 175.000 215.000 

Kota Malang, Kota 120.000 160.000 200.000 
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Kediri  

Kota Madiun, Kota 

Batu 

110.000 145.000 185.000 

Kota Mojokerto, 

Gresik, Sidoarjo, 

Bojonegoro 

95.000 135.000 170.000 

Kota Probolinggo 90.000 125.000 160.000 

Kota Blitar, Kota 

Pasuruan, Kab. 

Mojokerto, Tuban 

85.000 120.000 150.000 

Tulungagung, Kab. 

Malang, Kab. 

Probolinggo, 

Lumajang 

75.000 110.000 140.000 

Jombang, 

Lamongan, Kab. 

Madiun, Nganjuk, 

Kab. Kediri, Kab. 

Blitar, Kab. 

Pasuruan, Jember, 

Banyuwangi, 

Sumenep 

70.000 110.000 135.000 

Magetan  70.000 100.000 130.000 

Ngawi  65.000 100.000 130.000 

Ponorogo, 

Trenggalek, 

Situbondo, 

Bangkalan  

65.000 95.000 125.000 

Sampang, 

Pamekasan, 
60.000 990.000 120.000 



Pacitan, 

Bondowoso 

 

Daftar kisaran tersebut merupakan kisaran rata-rata nominal SPP di 

suatu daerah se-Jawa Timur. Bisa lebih mahal dan juga bisa lebih rendah dari 

kisaran harga tersebut. Akan tetapi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

oleh Pemprov Jawa Timur yang mengatur standar biaya Sumbangan 

Pendanaan Pendidikan (SPP) untuk jenjang sekolah menengah ke atas dan 

kejuruan negeri di Jawa Timur. Standar biaya SPP terendah Rp 60.000 per 

bulan, sementara tertinggi mencapai Rp 215.000 per bulan. Standar SPP 

berdasarkan surat edaran Gubernur Jawa Timur nomor 120/71/101/2017 

tentang SPP SMA dan SMK 2017 itu tidak sama setiap daerah, disesuaikan 

dengan kemampuan indeks daerah. Ada tiga kategori SPP sekolah yang diatur 

dalam surat edaran itu, yakni SMA, SMK teknik, dan SMK non teknik. Biaya 

SPP termurah yakni untuk SMA negeri di Pacitan, Bondowoso, Pamekasan, 

dan Sampang, yakni Rp 60.000/bulan, sedangkan standar biaya SPP termahal 

mencapai Rp 215.000/bulan, yang hanya ditetapkan untuk SMK teknik di 

Surabaya.
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Dilihat dari pernyataan tersebut, nominal SPP yang dipungut SMAM 6 

Karangasem Paciran Lamongan meskipun termasuk terbilang lebih mahal 

dari lembaga lainnya, tapi nominal tidak keluar dari ketentuan yang 

ditetapkan oleh  Pemprov Jawa Timur yang mengatur standar biaya 

Sumbangan Pendanaan Pendidikan (SPP) untuk jenjang sekolah menengah ke 

atas dan kejuruan negeri di Jawa Timur.  

Walaupun dibilang lebih mahal dari lembaga lainnya, akan tetapi 

lembaga SMAM 6 Karangasem tidak khawatir dengan persaingan harga antar 

lembaga, karena lembaga menganggap bahwa biaya pendidikan saat ini tidak 

ada yang murah, untuk menciptakan kualitas mutu yang baik memang butuh 

banyak biaya. Dan dengan memungut biaya yang mahal, lembaga 
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mempunyai kewajiban untuk memberikan kualitas mutu pendidikan yang 

baik kepada siswa-siswanya.  

Sumber dana pendidikan selanjutnya ialah dari donatur. Donatur adalah 

orang yang secara tetap memberikan sumbangan berupa uang kepada suatu 

perkumpulan dan sebagainya.
98

 Sumbangan atau donasi adalah sebuah 

pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan 

hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya 

imbalan bersifat keuntungan, walaupun pemberian donasi dapat berupa 

makanan, barang, pakaian, mainan ataupun kendaraan akan tetapi tidak selalu 

demikian, pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu lain 

misalnya donasi dapat berupa bantuan kemanusiaan atau bantuan dalam 

bentuk pembangunan.
99

Sedangkan di lembaga SMAM 6 Karangasem tidak 

memiliki donator tetap, lembaga mencari donatur hanya jika akan 

mengadakan kegiatan besar yang membutuhkan biaya yang besar, misalnya 

beberapa waktu yang lalu lembaga ini mendapatkan donasi dari alumni 

berupa tempat tinggal dan makan ketika sedang melakukan studi banding ke 

Malaysia. 

B. Analisis Alokasi Biaya Pendidikan di SMAM 6 Karangasem Paciran 

Lamongan  

Tanggung jawab utama dari pemerintah adalah menciptakan dan 

menjalankan sistem pendidikan yang produktif. Implikasinya bahwa sumber-

sumber yang ada ditetapkan untuk mencapai secara penuh tujuan-tujuan dari 

sistem. Selain itu, pemerintah harus mengawasi jalannya sistem dengan cara 

menggunakkan informasi dari kinerja sistem pendidikan tersebut.
100

 

Dasar-dasar yang dipakai untuk mengalokasikan dana pada unit 

pendidikan biasanya menggunakan komponen siswa, guru, dan ruang belajar. 

Selain itu ada pula pengalokasian dana berdasarkan bobot tujuan-tujuan 
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pendidikan, berdasarkan peningkatan angka partisipasi siswa, dan 

berdasarkan penggunaan rumus-rumus alokasi keuangan.
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Menurut saya lembaga SMAM 6 Karangasem Paciran Lamongan 

menggunakan pengalokasian dana berdasarkan siswa, berdasarkan ruang 

belajar, dan berdasarkan bobot tujuan-tujuan pendidikan. 

a. Pengalokasian Dana Atas Dasar Siswa 

Lembaga mengalokasikan dana berdasarkan siswa dihitung dari 

banyaknya siswa yang daftar dikali biaya kegiatan siswa selama satu 

tahun.Mula-mula dihitung kebutuhan per siswa dalam satu tahun, 

kemudian dikalikan jumlah siswa. Kebutuhan siswa meliputi dana ekstra 

kurikuler, dana kesehatan, dana pemeliharaan, dana belajar di kelas, dan 

lain sebagainya. Jika sudah ditemukan nominal tersebut, maka lembaga 

mengalokasikan dana sekian kepada kebutuhan siswa. 

Pengalokasian dana atas dasar siswa ini baik digunakan agar dana 

yang terkumpul dari berbagi sumber tidak habis untuk kebutuhan lain 

sedangkan kebutuhan siswa masih belum terpenuhi melihat kegiatan dan 

kebutuhan siswa harus terpenuhi selama satu tahun. 

b. Pengalokasian Dana Atas Dasar Ruang Belajar 

Pengalokasian atas dasar ruang belajar ini dihitung berdasarkan 

kebutuhan berapa banyak ruang belajar yang dibutuhkan. Perhitungannya, 

per ruang belajar membutuhkan dana berapa rupiah kemudian dikalikan 

berapa banyak ruang belajar yang dibutuhkan. Setelah menemukan 

nominal tersebut, maka dana yang diperoleh dari berbagai sumber 

dialokasikan kepada pembangunan ruang belajar.  

Pengalokasian berdasarkan ruang belajar ini juga efektif untuk 

mengalokasikan dana yang dibutuhkan, karena jika ruang belajar yang 

dibutuhkan tidak dihitung kebutuhan dananya, maka dana yang terkumpul 

bisa habis di kebutuhan lain sedangkan siswa juga membutuhkan ruang 

belajar yang memadai. Pengalokasian dana terhadap pembangunan ruang 

belajar ini terbilang paling besar dibandingkan dengan pengeluaran 
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lainnya, hal ini bisa dilihat dalam RKAS SMAM 6 Karangasem yang 

merencanakan pembangunan beberapa ruang laboratorium dan ruang 

lainnya yaitu: 2 ruang kelas baru, perbaikan ruang perpustakaan. Dan juga 

penjelasan dari bendahara yayasan yang mengatakan bahwa SMAM 6 

beberapa waktu lalu telah menambah jumlah ruang belajar yang 

menghabiskan biaya yang tidak sedikit. 

 

c. Pengalokasian Dana Atas Dasar bobot tujuan-tujuan pendidikan. 

Pengalokasian dana berdasarkan bobot tujuan-tujuan pendidikan 

dihitung dengan cara tujuan-tujuan pendidikan apa yang ingin dicapai 

suatu lembaga, kemudian apa saja yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan 

pendidikan tersebut. Lembaga SMAM 6 Paciran mempunyai tujuan-tujuan 

pendidikan yaitu Meningkatkan prestasi baik akademik maupun non 

akademik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka lembaga mengadakan 

privat pendalaman materi bagi siswa. Kegiatan tersebut perhitungannya 

yaitu biaya sekali pertemuan dikalikan dengan jumlah pertemuan, 

kemudian dibagi jumlah siswa yang mengikuti privat tersebut. 

Tujuan pendidikan yang selanjutnya ialah meningkatkan efektifitas 

kegiatan pembelajaran dengan berbagai strategi dan pendekatan secara 

variatif serta mengoptimalkan media dan sumber belajar yang ada. Dalam 

mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka lembaga harus memenuhi 

sarana prasarana yang dibutuhkan  siswa dalam mencapai tujuan 

pendidikan yang diinginkan. Maka lembaga juga menghitung dari media 

dan sumber pendidikan apa saja yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan 

tersebut, kemudian dihitung berapa nominalnya.Selanjutya yaitu meraih 

kejuaraan pada lomba olahraga dan seni di tingkat kabupaten maupun 

nasional. Tujuan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka lembaga 

juga harus mengalokasikan dana untuk kegiatan ini agar bisa mencapai 

tujuan yang diinginkan. Dalam mencapai tujuan ini, lembaga mengadakan 

les privat dan pembinaan kepada siswa-siswi terpilih untuk mengikuti 

perlombaan, perhitungannya sama dengan les privat di atas. Kemudian 



ditambah lagi dengan biaya perlombaan dan transport ke lokasi 

perlombaan. Dan masih banyak lagi tujuan-tujuan pendidikan yang ingin 

dicapai lembaga dan membutuhkan banyak dana. 

Dari seluruh dana kegiatan demi mencapai tujuan-tujua pendidikan 

yang diinginkan dijumlah, kemudian lembaga mengalokasikan sebagian 

dana dari sumber yang masuk untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. 

Di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan, pada umumnya 

sekolah menyusun rencana pendapatan dan belanja sekolah untuk jangka 

waktu satu tahun. Dalam rencana pendapatan terdapat komponen sumber 

dana (pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat), sedangkan rencana 

belanja secara garis besar dibagi ke dalam komponen gaji dan non-gaji.  

Komponen gaji digunakan untuk membayar gaji dan kesejahteraan guru. 

Komponen ini merupakan komponen yang paling dominan dalam 

pengeluaran biaya pendidikan sekolah, sedangkan komponen non-gaji 

meliputi sub-komponen pengadaan alat pelajaran, bahan pelajaran, 

perawatan, sarana tingkat, sarana sekolah, pembianaan siswa, dan 

pengelolaan sekolah. Komponen biaya nongaji yang tidak terdapat dalam 

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) meliputi: 

pembelian buku, alat tulis, tas, sepatu, pakaian seragam, biaya kursus, 

kasyawisata, sumbangan insidental, dan uang jajan yang langsung 

dikeluarkan oleh orang tua siswa tanpa melalui sekolah, serta biaya 

pembangunan fisik, perlengkapan alat belajar, beasiswa, dan lainnya yang 

tidak tercatat dalam RAPBS.
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Dalam RAPBS SMAM 6 Karangasem Paciran Lamongan tidak 

tercantum rencana pendapatan terdapat komponen sumber dana  (pemerintah, 

orang tua siswa, dan masyarakat) yang akan diperoleh. Yang ada hanya 

rencana kebutuhan yang akan di belanjakan. Dalam rencana kerja dan 

anggaran sekolah lembaga, di standar pembiayaan, belanja pegawai untuk 

gaji pegawai diambilkan dari sumber APBD kota/ kabupaten. Padahal dana 
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SPP siswa sudah dialokasikan sebesar 60% untuk membayar gaji dan 

kesejahteraan guru. 

Informasi yang saya dapat dari hasil wawancara dengan bendahara 

yayasan, menjelaskan bahwa gaji guru diambilkan dari uang SPP yang 

dibayarkan siswa dengan prosentase 60% untuk gaji dan kesejahteraan guru, 

akan tetapi nominal besar kecilnya ditentukan oleh berapa jam guru mengajar 

dan berapa mata pelajaran yang diampu. Perhitungannya diatur oleh yayasan, 

dan lembaga tidak ikut campur dalam permasalahan penggajian guru dan 

karyawannya. 

Dari informasi yang saya peroleh dari bendahara yayasan, dan dilihat 

dari dokmentasi RKAS yang saya peroleh dari lembaga, keduanya tidak 

sesuai. Karena penggajian guru dan karyawan adalah dari kebijakan yayasan, 

maka yang menjadi acuan saya adalah informasi dari yayasan. Terkait dengan 

data RKAS tersebut, dalam penyusunan RKAS lembaga harus lebih cermat 

lagi dalam mengalokasikan dana yang diperoleh. Karena penggajian guru 

sudah diambilkan dari 60% dari SPP siswa, maka dana dari APBD bisa 

dialokasikan kekebutuhan pendidikanlain yang lebih perlu mendapatkan 

prioritas biaya. 

Kemudian ada komponen lain yang tidak tercantum dalam RKAS 

akan tetapi terpenuhi setiap bulannya. Komponen tersebut ialah komponen 

pembayaran listrik dan air yang digunakan lembaga sehari-hari. Pembayaran 

listrik dan air posnya berada di yayasan, meskipun dalam RKAS lembaga 

tidak tercantum komponen tersebut, akan tetapi tetap terbayarkan oleh 

yayasan. Dan dana yang digunakan untuk itu diambilkan dari 15% yang telah 

dipotong dari uang spp siswa setiap bulannya. Seperti yang sudah dijelaskan 

oleh bapak bendahara yayasan, jika ada kekurangan dana akan dilengkapi 

oleh yayasan, dan jika ada kelebihan dana maka akan diambil oleh 

yayasanyang digunakan untuk keberlangsungan pendidikan. 

Dari komponen-komponen yang dibiayai selama satu tahun yang 

tersusun dalam RKAS dapat di golongkan menjadi dua jenis biaya 

pendidikan, yaitu biaya investasi dan biaya operasi. Biaya investasi adalah 



biaya penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya lebih permanen dan dapat 

dimanfaatkan jangka waktu relatif lama, lebih dari satu tahun. Biaya investasi 

terdiri dari biaya investasi lahan dan biaya investasi selain lahan. Biaya 

investasi menghasilkan aset dalam bentuk fisik dan non fisik, berupa 

kapasitas atau kompetensi sumber daya manusia. Dengan demikian, kegiatan 

pengembangan profesi guru termasuk ke dalam investasi yang perlu 

mendapat dukungan dana yang memadai. 

Biaya operasi adalah biaya yang diperlukan sekolah untuk menunjang 

proses pendidikan. Meliputi bahan dan alat habis pakai, dan yang habis 

dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang.
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Komponen biaya yang termasuk dalam biaya investasi yaitu: 

Pengadaan green House, Pembangunan gedung pertemuan/Aula, Penambahan 

Ruang Rombongan Belajar, Pengadaan sistem proteksi pasif atau proteksi 

aktif, Pengadaan perindangan halaman sekolah. 

Kemudian komponen biaya yang termasuk dalam biaya operasi yaitu: 

gaji pegawai, tunjangan beras, Honor Guru (GTT) dan Tenaga Administrasi 

(PTT), Pengadaan Buku Referensi bagi Guru, pembelian ATK, fotocopi 

berkas/program guru, pembelian bahan praktek, pembelian buku administrasi 

kantor, transport pembinaan olahraga, pembelian alat-alat olahraga dan 

kesenian, transport pembina kstrakurikuler, pembeelian alat dan bahan 

laboratorium, Bimbingan Belajar Siswa Kelas IX, Pengadaan Buku Referensi 

di Perpustakaan, Ekstrakurikuler, Pengadaan Buku Pelajaran, Perawatan dan 

Perbaikan, Pengadaan sarana temperatur dan klembaban udara, Biaya 

kegiatan ulangan dan ujian sekolah, Pembuatan buku raport. 
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