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MOTTO 

 

 

Jadilah engkau seperti Bintang tampak jelas bagi yang melihatnya. Dia 
tinggi di air dan udara. Dan janganlah engkau seperti asap yang 

mengangkat dirinya sendiri. Dan padahal dia rendah. 
 

Sumber : Puisi Arab 
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ABSTRAK 

Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa 

efektif proses pembiayaan pendidikan. Memang mengenai pembiayaan diberbagai 

lembaga pendidikan dianggap sesuatu hal yang sensitif, semakin tinggi biaya yang 

dikeluarkan oleh orang tua peserta didik, semakin tinggi pula kualitas pembelajaran 

di suatu lembaga (pendidikan). 

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field 

research) yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi 

penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Objek yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah proses pembiayaan pendidikan, sedangkan 

subjek penelitiannya adalah kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah. 

Untuk memperoleh informasi dan data-data, penulis menggunakan beberapa 

metode yaitu: metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menganalisa 

data yang diperoleh dari hasil penelitian penulis menggunakan teknis analisis reduksi 

data, yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok. Teknik pengujian data, agar 

mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dalam penyajian data dengan 

bentuk uraian singkat. Kemudian menggunakan teknik penarikan kesimpulan, yaitu 

berupa gambaran suatu obyek yang sebelumnya belum jelas dan diharapkan menjadi 

jelas. 

Pembiayaan pendidikan merupakan proses mulai dari rencana penyusunan 

anggaran belanja sekolah, pengadaan sumber keuangan dan pengalokasian anggaran 

berdasarkan RAPBS, pelaksanaan anggaran, pembukuan serta pertanggungjawaban 

keuangan sekolah, dan pengawasan keuangan sekolah. Dalam perencanaan dibahas 

mengenai kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan siswa, guru, sarana dan prasarana, 

dan lain-lain. Pengadaan sumber keuangan dan pengalokasian anggaran dilakukan 

secara transparan oleh SMP Boaring School Putra Harapan Kober Kecamatan 

Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan anggaran, pembukuan serta 

penanggungjawaban keuangan sekolah dilakukan oleh bendahara sesuai dengan 

pedoman yang dimiliki, dan dilakukan setiap hari, triwulan, dan pertahun. Adanya 

pengawasan dilakukan oleh dinas dan yayasan Al-Mu’thie, sasaran pengawasan 

menekankan kepada kas, yaitu untuk menguji kebenaran jumlah uang yang ada 

dengan membandingkan dengan uang yang seharusnya ada dalam catatan. 

Kata kunci: bagaimana proses pembiayaan pendidikan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Setiap kegiatan perlu diatur agar kegiatan berjalan lancar, efektif, dan efisien. 

Kegiatan di sekolah yang sangat kompleks membutuhkan pengaturan yang baik. 

Keuangan di sekolah perlu diatur sebaik-baiknya,  karena setiap kegiatan yang 

ada di sekolah membutuhkan uang, untuk itu perlu pengelolaan yang baik.  

Agar keuangan sekolah dapat terkelola dengan baik, maka diperlukan 

kemampuan kepala sekolah, bendahara sekolah serta komite sekolah untuk dapat 

bekerja sama agar tidak mengalami kebocoran keuangan sekolah yang akan 

berdampak kepada proses berjalannya belajar mengajar. Oleh karena itu, ketiga 

elemen tersebut diharuskan mampu menyusun Rencana Anggaran dan 

Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS), mengalokasikan dana yang masuk untuk 

kegiatan operasional sekolah berdasarkan RAPBS, selanjutnya melakukan 

pembukuan data pengeluaran, dan pemasukan keuangan serta data pembelanjaan 

dan terakhir melakukan pengawasan terhadap keluar masuknya dana keuangan 

sekolah.  

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental 

(instrumental input) yang sangat penting dalam penyelanggaraan pendidikan (di 

seolah).Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan-tujuan 

yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peranan 

yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat 
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mengabaikan peranan  biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, 

proses pendidikan di sekolah tidak akan berjalan. Oleh karena itu, setiap lembaga 

pendidikan khususnya dalam hal ini sekolah diharapkan dapat mengelola sumber 

keuangan yang mereka miliki dengan efektif dan efisien sehingga dapat 

membantu pencapaian tujuan pendidikan.  

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak 

langsung (indirect cost). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa 

berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, 

baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun dari masyarakat. 

Sedangkan biaya tidak langsung adalah berupa keuntungan yang hilang (earning 

forgone) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) yang 

dikorbankan oleh siswa selama belajar. 

Sumber-sumber pendapatan sekolah bisa berasal dari pemerintah baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, usaha mandiri sekolah, orang 

tuasiswa, dunia usaha dan industri, sumber lain seperti hibah yang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yayasan 

penyelenggara pendidikan bagi lembaga pendidikan swasta, serta masyarakat 

luas. 

Dana yang baik yang bersumber dari APBN dan APBD maupun yang 

bersumber dari masyarakat dan orang tua siswa, harus dikelola berdasarkan 

prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik (pasal 48) 

(Anwar Arifin, 2003 :16). 
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Setiap sekolah wajib menyusun RAPBS sebagaimana diamanatkan dalam 

Pasal 53 Peraturan No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 

yaitu Rencana Kerja Tahunan hendaknya memuat rencana anggaran pendapatan 

dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun. RAPBS berisi 

tentang ragam sumber pendapatan dan jumlah nominalnya baik rutin maupun 

pembangunan, ragam pembelanjaan dan jumlah nominalnya satu tahun 

anggaran.Dasar pembukuan terhadap pengeluaran dan penerimaan anggaran 

perlu diperhatikan. Kapan suatu anggaran pengeluaran dibebankan kepada 

anggaran ataupun suatu penerimaan mengutamakan anggaran perlu 

diperhitungkan secara baik (Rahmini Hadi & Parno, 2010 : 102-103) 

Adapun standar pembiayaan dalam lembaga pendidikan di atur dalam 

peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang standar 

nasional pendidikan pada pasal 26. Biaya operasional satuan pendidikan 

sebagaimana meliputi: 1) Gajipendidik dan tenaga kependidikan serta segala 

tunjangan yang melekat pada gaji, 2) Bahan atau peralatan pendidikan habis 

pakai, dan 3) biaya operasi pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa 

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, 

konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Standarbiaya operasi satuan 

pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Berdasarkan usulan BSNP 

(Dharma Bhakti, 2005 : 37-38). 

SMP Boarding School merupakan sekolah swasta yang berada di bawah 

naungan Yayasan Al-Mu’thie. Sejauh ini pembiayaan pendidikan di SMP 

Boarding School berjalan dengan baik. Setiap pemasukan dana baik itu dari 
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orang tua maupun pemerintah (BOS) semua di catat dengan sistematis dan jelas 

sebelum nantinya diserahkan kepada pihak yayasan. Begitu juga dengan 

pengeluaran yang dilakukan harus mendapat izin terlebih dahulu dari pihak 

yayasan. 

Sumber pada suatu sekolah secara garis besar meliputi (1) Uang Sumbangan, 

Pembinaan Pendidikan (SPP) yang berasal dari orang tua siswa pemerintah dan 

komite sekolah, uang kesejahteraan personil (guru/staf) dan gaji serta keuangan 

yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan sekolah seperti perbaikan 

sarana dan prasarana (B. Suryosubroto, 2004 : 131) 

Adapun sumber dana di SMP Boarding School Putra Harapan yang 

bersumber dari orang tua dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut: 

1)Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), 2) Operasional, Kegiatan dan 

Perlengakapan (OKP), 3) Pengembangan, 4) Pembangunan, 5) Infaq Sukarela, 6) 

Akomodasi, dan 7) Bagi siswa yang di asrama dikenakan biaya living cost. 

Pembiayaan pendidikan menekankan pada distribusi sumber-sumber agar 

pendidikan mencapai hasil yang telah ditetapkan. Ada tiga kriteria yang 

digunakan untuk menilai sistem pembiayaan pendidikan yaitu: (1) adekuasi 

(kecukupan) ketersediaan sumber daya untuk layanan  pendidikan, (2) efisiensi 

dalam distribusi sumber pedidikan, dan (3) pemerataan dalam distribusi sumber-

sumber pendidik (Nanang Fatah, 2012 : 3). 

Adapun dimensi pengeluaran meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan. 

Biaya rutin merupakan biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti 

gaji pegawai (guru maupun non guru), serta biaya operasional, biaya 
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pemeliharaan gedung, fasilitas serta alat-alat pengajaran (barang-barang habis 

pakai). Sementara biaya pembangunan misalnya, biaya pembelian atau rehab 

gedung, penambahan furnitur, serta biaya atau pengeluaran lain untuk barang-

barang yang tidak habis pakai (Sulistyorini, 2009 : 131). 

Dalam mengeluarkan keuangan sekolah harus sesuai dengan prosedur yang 

berlaku dalam sekolah. Setiap akan mengeluarkan harus berdasarkan perintah 

dari kepala sekolah, bendahara sebagai orang yang bertugas membelanjakan dana 

sekolah, oleh karena itu harus menyertakan bukti dari pengeluaran pada setiap 

pembelanjaan yang nantinya akan dilaporkan kepada penanggug jawab sekolah. 

Adapun komite sekolah sebagai pengawas keuangan sekolah maka ia juga harus 

tahu tentang keluar masuknya dana keuangan sekolah, karena ia juga harus 

menandatangani keluar masuknya sekolah. 

Adapun faktor pendukung pembiayaan di SMP Boarding School meliputi, 

terjaminnya kesejahteraan guru dan karyawan sehingga dapat  meningkatkan 

kinerja guru dalam melakukan pembelajaran di kelas, secara tidak langsung 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Kebutuhan siswa bisa terpenuhi, sehingga 

dapat menunjang proses belajar mengajar. Sedangkan faktor penghambat 

pembiayaan pendidikan di SMP Boarding School antara lain, terbatasnya waktu 

para guru untuk melakuka rapat penyusunan RKAS, keterlambatan pencairan 

dana bos, iuran anak menunggak , serta perkiraan harga barang yang di 

anggarkan tidak sesuai dengan harga sesungguhnya.  

SMP Boarding School Putra Harapan Kober adalah salah satu sekolah yang 

berdiri di bawah naungan yayasan Al-Mu’thie yang terletak di Jl. Ks Tubun Gng 
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Slobor No. 3 Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. 

Pembiayaan pendidikan di SMP Boarding School Putra Harapan Kober sudah 

berjalan baik, kerjasama yang baik dari kepala sekolah, bendahara, komite dan 

orang tua peserta didik membuat semua proses pembiayaan pendidikan berjalan 

dengan yang diharapkan. Diharapkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan 

bagi guru dan karyawan, sehingga dapat meningkatkan kualitas proses belajar 

mengajar. 

Berdasarkan observasi pendahuluan yang penulis lakukan di SMP Boarding 

School Putra Harapan Purwokerto Barat diperoleh data bahwa  SMP Boarding 

School Putra Harapan Merupakan lembaga pendidikan swasta dibawah naungan 

yayasan Al-Mu’thie. Adapun semua pendapatan dana diserahkan kepada pihak 

yayasan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih jauh lagi 

bagaimana pembiayaan pendidikan dan juga apa saja faktor pendukung dan 

penghambat pembiayaan di SMP Boarding School Putra Harapan Kober 

Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. 

 

B. Definisi Operasional 

Untuk memperjelas dan menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran 

judul, maka penulis perlu menjelaskan tentang beberapa istilah. Adapun 

penegasan istilah adalah: 

1. Pembiayaan Pendidikan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembiayaan berasal dari kata 

biaya yaitu uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, 

melakukan, dan sebagainya). 
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Menurut Levin (1987) yang dikutip Nanang Fatah (2012: 6) pembiayaan 

pendidikan adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia dapat 

digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah 

diberbagai wilayah georgafis dan tingkat pendidikan pendidikan yang 

berbeda-beda.  

Pembiayaan pendidikan adalah kegiatan mendapatkan biaya serta 

mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan. Kegiatan ini dimulai 

dari perencanaan biaya, usaha untuk mendapatkan dana, penggunaan, serta 

pengawasan penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan (Hasbullah, 2006 : 

122). 

Pembiayaan adalah faktor penting dalam menjamin mutu dan kualitas 

proses pendidikan. Meskipun biaya pendidikan bukan satu-satunya faktor 

keberhasilan, tanpa adanya pembiayaan yang mencukupi maka, pendidikan 

yang berkualitas hanya dalam angan-angan (Mulyono, 2010: 5). 

Pembiayaan pendidikan yang penulis maksud disini adalah mengenai 

pembiayaan pendidikan di sekolah menengah pertama (SMP) Boarding 

School Putra Harapan mulai dari mendapatkan hingga membelanjakan dana-

dana baik dana yang bersumber dari pemerintah pusat, daerah, orang tua 

murid maupun dari sumber dana lainnya.   

2. SMP Boarding School Putra Harapan Kober Purwokerto Barat 

SMP Boarding School Putra Harapan adalah sekolah menengah pertama 

swasta yang berada dibawah naungan Yayasan Al-Mu’thie yang terletak di Jl. 

KS Tubun Gang Slobor No.3 Kober Kecamatan Purwokerto  Barat. Selain 
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sekolah  menengah  pertama, juga ada PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA Putra 

Harapan.    

SMP Boarding School Putra Harapan memiliki tujuan yang mengacu 

pada tujuan umum pendidikan nasional, visi dan misi sekolah, yaitu 

menyiapkan lulusan yang siap melanjutkan proses pendidikan dan pengajaran 

ke jenjang selanjutnya. 

3. Pembiayaan pendidikan di SMP Boarding School Putra Harapan 

Pembiayaan pendidikan di SMP Boarding School Putra Harapan Kober  

meliputi perencanaan anggaran belanja sekolah, dan pengawasan. Dalam 

penggunaan sumber danaberasal dari pihak-pihak tertentu, mulai dari 

mendapatkanhinggamembelanjakandana-danabaikitu yang 

berasaldaripemerintahpusat, daerah, orang tuamurid, maupunpihakkomite 

SMP Boarding School Putra HarapanKoberPurwokerto Barat. 

Dari penelusuran istilah-istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud 

penelitian dengan judul “Pembiayaan Pendidikan di SMP Boarding School 

Putra Harapan Kober Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas” 

adalah penelitian tentang bagaimana pembiayaan yang dilakukan SMP 

Boarding School Putra Harapan Kober dam yang terkait dengan kegiatan 

penyusunan rencana anggaran belanja, pengalokasian anggaran, pelaksanaan 

anggaran, dan pengawasan pembiayaan pendidikan, juga tentang faktor-

faktor pendukung dan penghambat pembiayaan di SMP Boarding School 

Putra Harapan Kober.  
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C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pembiayaan pendidikan di SMP Boarding School Putra Harapan 

Kober Purwokerto Barat? 

2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pembiayaan pendidikan 

di SMP Boarding School Putra Harapan Kober Purwokerto Barat? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pembiayaan pendidikan dan apa saja faktor-faktor pendukung dan 

penghambat pembiayaan pendidikan di SMP Boarding School Putra Harapan 

Purwokerto Barat. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pembiayaan 

pendidikan dan faktor-faktor pendukung dan  penghambat pembiayaan 

pendidikan di SMP Boarding School Putra Harapan Kober Kecamatan 

Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. 

b. Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan 

tentang Pembiayaan Pendidikan SMP Boarding School Putra Harapan 

Kober Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. 
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E. Kajian Pustaka 

Ada beberapa skripsi yang berkaitan dengan topik yang penulis angkat dalam 

penelitian ini.Diantaranya adalah skripsi dari saudari Dini Arfian yang berjudul 

“Manajemen Anggaran Pembiayaan di SMP NU 07 Brangsong Kendal”.Skripsi 

ini membahas tentang manajemen pembiayaan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan, menurutnya pembiayaan sekolah dituntut untuk mampu 

menyelenggarakan pendidikan yang bermutuserta diharapkan dengan biaya 

pendidikan yang dapat dijangkau bagi masyarakat desa.Menurutnya diperlukan 

suatu manajemen pembiayaan sekolah yang benar-benar fokus untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dengan memanfaatkan sumber penerimaan yang 

ada seefektif dan seefisien mungkin. 

Dalam penelitian ini, penulis juga mengankat judul atau tema yang hampir 

sama dengan penelitian yang dilakukan saudari Dini Arfian, yaitu membahas 

tentang proses penganggaran pembiayaan pendidikan. 

Dalam skripsinya Ayu Alam Setyorini yang berjudul “Efektivitas Biaya 

Pendidikan (BOS) SMP Negeri 1 Mojosongo Tahun Ajaran 2014/2015”.Skripsi 

ini membahas tentang keefektivan biaya pendidikan (BOS) untuk kegiatan 

operasional di SMP Negeri 1 Mojosongo Tahun Ajaran 2014/2015. Upaya yang 

akan dilakukan untuk efektivitas dengan meneliti pada bagian pengelolaan 

keuangan dari pemerintah berupa dana biaya operasional untuk semua kegiatan 

siswa disekolah meliputi, pengembangan kompetensi lulusan, pengembangan 

kurikulum/KTSP, pengembangan sarana dan prasarana, pengemabangan dan 
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implementasi manajemen sekolah, pengembangan dan penggalian sumber dana 

pendidikan, pengembangan dan implementasi sistem penilaian. 

Judul tersebut hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis 

buat, perbedaannya pada penelitian ini lebih terfokus pada efektivitas biaya 

pendidikan (BOS) untuk kegiatan operasional. 

Mei Hidayati dalam skripsinya “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Turi Kabupaten Sleman Tahun 2011”. 

Membahas upaya pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMP 

Negeri 1 Turi Kabupaten Sleman yang terfokus pada pengelolaan dana bantuan 

operasional sekolah (BOS) meliputi, perencanaan anggaran dana BOS, 

pelaksanaan pengelolaan dana BOS, Evaluasi penggunaan dana BOS,  hambatan 

yang ditemui oleh tim manajemen BOS sekolah, dan upaya untuk mengatasi 

hambatan yang terjadi.  

Judul peneltian ini hampir sama dengan judul atau tema yang dilakukan oleh 

saudari Ayu Alam Setyorini, yaitu membahas tentang penggunaan dana bantuan 

operasional sekolah (BOS). 

Oleh karena itu berdasarkan pada kajian yang dilakukan oleh penulis, 

sementara ini belum ada skripsi yang mengkaji secara keseluruhan tentang proses 

pembiayaan pendidikan.    

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan kerangka skripsi yang dimaksudkan untuk 

memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok pembahasan yang akan ditulis 
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pada skripsi ini. Secaragaris besar penulis membagi menjadi V bab yang terdiri 

dari beberapa bagian sebagai berikut: 

BabI: Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika 

pembahasan.  

Bab II: landasan teori dibagi menjadi  3 sub. Pertama, tentang Pembiayaan 

pendidikan yang meliputi: pengertian pembiayaan pendidikan, analisis biaya 

pendidikan, penganggaran pendidikan, prinsip-prinsip dan proses penyusunan 

pembiayaan pendidikan, penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja, 

strategi penyusunan RAPBS, kode anggaran belanja.  

Bab III: Bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi: jenis 

penelitian, lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian dan metode 

pengumpulan data.  

Bab IV:Berisikan tentang pembahasan hasil penelitian: pertama gambaran 

umum lokasi penelitian, Kedua penyajian data. Ketiga, analisis data. 

Bab V: Merupakan penutup hasil penelitian ini, yang terdiri dari kesimpulan, 

saran-saran dan kata penutup. Selain itu penulis juga menyertakan daftar pustaka, 

lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis gambarkan mengenai pembiayaan 

pendidikan di SMP Boarding School Putra Harapan Kober Kecamatan 

Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Dapat disimpulkan  SMP Boarding 

School Putra Harapan Kober mampu mengelola pembiayaan pendidikan dari 

perencanaan anggaran belanja sekolah, pengadaan sumber keuangan dan 

pengalokasian anggaran berdasarkan RAPBS, pelaksanaan anggaran, pembukuan 

serta penanggungjawaban keuangan sekolah, dan pengawasan keuangan sekolah 

dengan baik.  

Adapun faktor pendukung pembiayaan pendidikan di SMP Boarding School 

Putra Harapan Kober yaitu meningkatnya kesejahteraan guru dan karyawan 

sehingga meningkatkan kinerja guru, dan nantinya berdampak pada 

meningkatnya prestasi belajar siswa.Selain itu kebutuhan siswa juga dapat 

terenuhi, baik itu kebutuhan sarana prasarana maupun pendukung yang 

lainnya.Adapun  faktor penghambat pembiayaan pendidikan di SMP Boarding 

School Putra Harapan Kober antara lain keterlambatan pencairan dana BOS, 

keterlambatan iuran siswa.  

Perencanaan anggaran belanja sekolah dibuat oleh kepala sekolah dengan 

beberapa guru, orang tua peserta didik, dan komite sekolah.Dalam perencanaan 

juga digunakan analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunities, dan 

77 
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Threasets).Kedua pengadaan sumber keuangan dan pengalokasian anggaran 

berdasarkan RAPBS yakni bersumber dari orangtua, pemerintah, donatur, dan 

lain-lain.Sedangkan pengalokasian untuk kebutuhan siswa, gaji guru dan 

karyawan, perlengakapn saran dan prasarana, dan lain-lain. Pelaksanaan 

anggaran sekolah dilakukan setiap harinya jika ada pemasukan dana dan 

langsung disetorkan kepada yayasan, pembukuan keuangan sekolah berupa tabel 

yang penulis paparkan mengenai tabel umum harian sekolah, dan terakhir 

pertanggungjawaban keuangan menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, 

penyimpanan, dan pembayaran/ penyerahan uang yang dilakukan bendara 

terhadap pihak yayasan. Dan keempat mengenai pengawasan keuangan sekolah, 

pengawasan dilakukan agar meminimalisir terjadinya penyimpangan yang 

dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.Untuk pengawasan dilakukan oleh lembaga 

terkait. 

 

B. Saran – Saran 

1. Kepala SMP Boarding School Putra Harapan Kober Purwokerto Barat, 

Kabupaten Banyumas, untuk tetap memberikan motivasi kepada bendahara 

untuk meningkatkan kualitas baik dibidang keuangan. 

2. Kepada BendaharaSMP Boarding School Putra Harapan Ibu Hastin untuk 

tetap giat dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. 

3. Pihak SMP Boarding School Putra Harapan Kober Kecamatan Purwokerto 

Barat, Kabupaten Banyumas untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana 

guna menunjang proses belajar mengajar. 
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4. Pihak SMP Boarding School Putra Harapan Kober Kecamatan Purwokerto 

Barat, Kabupaten Banyumas untuk tetap sabar menemukan bakat-bakat 

peserta didik baik bagi siswa yang normal maupun yang inklusi. 

 

C. Kata Penutup 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dalam penulisan skripsi ini.Penulis 

haturkan terimkasih kepada semua pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

karya sederhana ini. 

Kepada para pembaca, penulis memohon maaf apabila terdapat banyak 

kekuarangan dan kekeliruan dalam penulisan.Hal ini dikarenakan keterbatasan 

pengetahuan dari penulis.Untuk itu diharapkan kritik dan saran dari pembaca 

demi kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya sebagai penutup, penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan 

kesalahan.Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pihak 

yang benar-benar membutuhkan.Amin Ya Rabbal’Alamin. 
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