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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Sekolah adalah sebuah aktifitas besar yang di dalamnya ada empat 

komponen yang saling berkaitan. Empat komponen yang di maksud adalah 

Staf Tata laksana Administrasi, Staf Teknis pendidikan didalamnya ada Kepala 

Sekolah dan Guru, Komite sekolah sebagai badan independent yang 

membantu terlaksananya operasional pendidikan, dan siswa sebagai peserta 

didik yang bisa di tempatkan sebagai konsumen dengan tingkat pelayanan 

yang harus memadai. Hubungan keempatnya harus sinergis, karena 

keberlangsungan operasioal sekolah terbentuknya dari hubungan “simbiosis 

mutualis” keempat komponen tersebut karena kebutuhan akan pendidikan 

demikian tinggi, tentulah harus dihadapi dengan kesiapan yang optimal 

semata-mata demi kebutuhan anak didik. 

Salah satu unsur yang penting dimiliki oleh suatu sekolah agar menjadi 

sekolah yang dapat mencetak anak didik yang baik adalah dari segi keuangan. 

Manajemen keuangan sekolah sangat penting hubungannya dalam 

pelaksanaan kegiatan sekolah.Ada beragam sumber dana yang dimiliki oleh 

suatu sekolah, baik dari pemerintah maupun pihak lain. Ketika dana 

masyarakat atau dana pihak ketiga lainnya mengalir masuk, harus 

dipersiapkan sistem pengelolaan keuangan yang professional dan jujur. 
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Pengelolaan keuangan secara umum sebenarnya telah dilakukan 

dengan baik oleh semua sekolah. Hanya kadar substansi pelaksanaanya yang 

beragam antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Adanya keragaman 

ini bergantung kepada besar kecilnya tiap sekolah, letak sekolah dan julukan 

sekolah. Pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya masih 

tergolong rendah, pengelolaan keuangannya pun masih sederhana. 

Sedangkan, pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya 

besar, bahkan mungkin sangat besar, tentu saja pengelolaan keuangannya 

cenderung menjadi lebih rumit. Kecenderungan ini dilakukan karena sekolah 

harus mampu menampung berbagai kegiatan yang semakin banyak dituntut 

oleh masyarakatnya. 

Sampai saat ini sumber dana pendidikan di sekolah negeri sebagian 

besar berasal dari pemerintah atau subsidi pemerintah sangat besar. 

Sedangkan sumber dana pendidikan sekolah-sekolah swasta sebagian besar 

dari orang tua atau SPP (Anonim, 2004: 62). Idealnya pemberian subsidi tidak 

berdasarkan pemilik, tetapi anak yang orang tuanya kurang mampu 

mendapatkan subsidi, sementara anak yang orang tuanya mampu tidak 

mendapat subsidi.  

Penggunaan dan alokasi dana rutin maupun pembangunan oleh 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia dalam 

menetapkan alokasi angaran belum menempatkan pendidikan sebagai 

prioritas, sehingga menjadi wajar jika pendidikan Indonesia selama ini 
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tertinggal bukan karena anggaran yang tidak mencukupi, melainkan karena 

political will dari pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan. Alokasi 

anggaran untuk APBN bukan berdasarkan usul sesuai kebutuhan riil tiap-tiap 

sekolah di daerah atas usul daerah, bukan atas pemikiran atau kemauan 

pemerintah (Sagala, 2009:215). 

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu substansi manajamen 

sekolah yang akan turut menentukan  berjalannya kegiatan pendidikan di 

sekolah.  Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada 

umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan 

atau pengendalian (Sudrajat, 2010: 2).   

Penganggaran dalam organisasi sektor publik khususnya sekolah 

merupakan tahapan aktivitas yang mempunyai arti dan peran penting dalam 

siklus perencanaan dan pengendalian. Penganggaran adalah proses untuk 

mempersiapkan suatu anggaran yang berisi pernyataan dalam bentuk satuan 

uang yang merupakan refleksi dan target kinerja yang hendak dicapai selama 

periode dan waktu tertentu. Perencanaan anggaran (penganggaran) 

merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, 

menjabarkan tujuan kedalam penampilan operasional yang dapat diukur, 

menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost efectiveness, 

membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran 

(Mulyasa, 2007a: 199). 
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Perencanaan anggaran pendidikan di sekolah merupakan kegiatan 

merencanakan sumber dana yang ada dan menggunakannya untuk 

menunjang kegiatan pendidikan di sekolah. Nanang Fattah (2004: 47) 

menyatakan bahwa perencanaan anggaran (penganggaran) merupakan 

kegiatan atau proses penyusunan anggaran (budget).  Perencanaan anggaran 

merupakan penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap 

komponen kegiatan. Ada dua bagian penting dalam perencanaan anggaran, 

yaitu perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Perkiraan dan penyajian 

pendapatan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat 

direalisasikan. Dengan demikian anggaran dapat berfungsi sebagai tolak ukur 

keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

Proses perencanaan anggaran di sekolah dilakukan dengan 

mempertimbangkan: (1) sumber pendapatan sekolah baik dari pemerintah, 

orang tua siswa dan pendapatan lainnya dan (2) pengeluaran untuk kegiatan 

belajar-mengajar, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, 

pengembangan sumber belajar dan alat pelajaran serta honorarium dan 

kesejahteraan. Dalam kaitannya dengan proses penyusunan anggaran, Lipham 

(1985) dalam Mulyasa (2007b: 199) mengungkapkan empat fase kegiatan 

pokok penganggaran yaitu: (1) merencanakan anggaran, (2) mempersiapkan 

anggaran, (3) mengelola pelaksanaan anggaran dan (4) menilai pelaksanaan 

anggaran. 
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Selain itu proses perencanaan anggaran memerlukan data yang akurat 

dan lengkap sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa yang akan 

datang dapat diantisipasi dalam rencana kegiatan sekolah. Banyak faktor yang 

mempengaruhi proses perencanaan anggaran pendidikan di sekolah, seperti 

perkembangan peserta didik, inflasi, pengembangan program, dan perbaikan 

serta peningkatan pendekatan belajar mengajar untuk memberikan kepuasan 

dan pelayanan yang baik kepada warganya (Mulyasa, 2007b: 199). 

Usaha memberikan pelayanan untuk setiap warganya, maka ini 

mengandung arti bahwa pendidikan merupakan investasi. Oleh karena itu 

lembaga penyelenggara pendidikan harus memikirkan efisiensi dan efektivitas 

dalam pencapaian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan salah 

satu komponen utama pada sistem pendidikan karena dengan adanya tujuan 

pendidikan diharapkan proses pendidikan dapat mencapai hasil secara efektif 

dan efisien (Jumali, 2004: 48). Di samping itu lembaga pendidikan harus 

memperhatikan agar apa yang sudah diinvestasi (outcome) dapat memberi 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pelanggan pendidikan baik itu 

peserta didik, orang tua, masyarakat pada umumnya dan juga para pemakai 

jasa baik itu lembaga swasta maupun lembaga pemerintahan. 

Dalam era desentralisasi di bidang pendidikan sekarang ini peran serta 

masyarakat menjadi sangat penting artinya bagi kehidupan suatu sekolah. 

Organisasi yang diharapkan mampu untuk menampung seluruh aspirasi dan 

peran serta masyarakat tersebut adalah Komite Sekolah. Komite Sekolah 
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merupakan badan atau lembaga non profit dan non politis, yang dibentuk 

berdasarkan musyawarah secara demokratis oleh stakeholder pendidikan 

pada tingkat satuan pendidikan, sebagai representasi dari berbagai unsur 

yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas, proses dan hasil 

pendidikan. Permasalahannya adalah apakah dengan terbentuknya organisasi 

yang bernama Komite Sekolah itu akan menjadi suatu jaminan bakal mampu 

membantu pengelolaan pendidikan di satu sekolah. 

Pembentukan Komite Sekolah didasarkan pada UU No. 25 Tahun 2000 

tentang Program Pembangunan Nasional (Propernas). Kemudian dijabarkan 

dalam Keputusan Menteri Pendidikan No. 044/U/2002 yang merupakan acuan 

pembentukan komite sekolah. Prinsip dari pembentukan komite sekolah 

didasarkan pada prakarsa masyarakat yang peduli pendidikan. Peran komite 

sekolah adalah melakukan evaluasi dan pengawasan dalam pengelolaan dana 

sekolah dan bersama pihak sekolah melaporkan serta 

mempertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi dan masyarakat 

umum. Namun peran komite lebih condong/memihak pada sekolah dari pada 

membela kepentingan siswa dan masyarakat (Rizal, 2009: 7). 

Keberadaan Komite Sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi 

masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di 

daerah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian 

peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Adapun peran yang dijalankan 

Komite Sekolah berupa (a) pemberi pertimbangan /advisory body/ dalam 
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penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, (b) 

pendukung (supporting agency) baik yang berujud finansial, pemikiran, 

maupun tenaga dalam penyelenggara pendidikan di satuan pendidikan, (c) 

pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas 

penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, (d) mediator 

antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan 

(Anonim, 2003: 23-24). 

Kurang maksimalnya peran komite sekolah dalam pengelolaan 

keuangan di sekolah, khususnya transparansi laporan keuangan, selama ini  

disebabkan posisi orangtua itu sendiri lemah di hadapan pihak sekolah. 

Pengetahuan mereka rata-rata minim untuk bisa menjadi kritis terhadap 

pengelolaan keuangan oleh sekolah sehingga tidak salah jika perlu 

mendapatkan bimbingan 

Keberadaan Dewan Pendidikan harus bertumpu pada landasan 

partisipasi masyaraat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan 

pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Sedangkan komite sekolah 

keberadaannya harus bertumpu pada landasan partisipasi masayaraat dalalm 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di satuan 

pendidikan.  

Dalam mekanisme penyusunan rancangan, pelaksanaan, dan 

penyusunan pelaporan pelaksanaan RKAS menunjukkan langkah-langkah yang 

harus dilakukan oleh kepala sekolah dan komite sekolah dalam menyusun 
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RKAS. Setiap tahapan penyusunan RKAS tersebut saling bekerja sama antara 

kepala sekolah dengan komite sekolah dan harus mendapat pengesahan dari 

komite sekolah untuk menjadi RKAS. Hal ini dengan harapan bahwa sebagian 

dana atau anggaran penerimaan RKAS tersebut berasal dari anggaran yang 

mungkin diusahakan oleh komite sekolah sesuai dengan peran komite sekolah 

sebagai controlling agency atau badan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kegiatan sekolah, termasuk pelaksanaan dan penggunaan RKAS. Dengan 

demikian jelas bahwa apabila peran dan fungsi komite sekolah dapat 

dilaksanakan sebagai mana mestinya, baik fungsi yang berkaitan dengan 

pengadaan dana dan fungsi pengawasan, maka satuan pendidikan yang 

bersangkutan akan mampu menyelenggarakan pembelajaran yang bermutu 

tinggi yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan teknologi. 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas maka peneliti 

ingin membahas tentang peran komite sekolah di SDN Ringgit Purworejo. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas maka fokus dalam 

penelitian ini adalah peran komite sekolah di SDN Ringgit Purworejo. Dengan 

sub fokus sebagai berikut. 

1. Bagaimana peran komite sekolah dalam penyusunan RKAS di SDN Ringgit 

Purworejo? 
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2. Bagaimana peran komite sekolah dalam melakukan pengawasan dan 

kontrolRKASdi SDN Ringgit Purworejo? 

3. Bagaimana peran komite sekolah dalam mengevaluasi pelaksanaan RKAS di 

SDN Ringgit Purworejo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan  

1. Peran komite sekolah dalam penyusunan RKAS di SDN Ringgit Purworejo. 

2. Peran komite sekolah dalam melakukan pengawasan dan kontrolRKASdi 

SDN Ringgit Purworejo. 

3. Peran komite sekolah dalam mengevaluasi pelaksanaan RKAS di SDN 

Ringgit Purworejo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Apabila tujuan penelitian tersebut dapat diwujudkan, maka penelitian 

ini akan mempunyai manfaat secara akademik maupun manfaat praktis 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademik 

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan masukan bagi 

pengembangan ilmu manajemen pendidikan, khususnya berkenaan dengan 

pengembangan partisipasi masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 
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a. Bagi sekolah agar dalam menyusun dan menetapkan anggaran 

pendidikan dalam bentukRKAS dan RKAS lebih menekankan pada asas  

musyawarah mufakat, keadilan, transparan akuntabilitas dan 

kemampuan masyarakat. 

b. Bagi masyarakat khususnya anggota Komite Sekolah agar lebih  

memahami tentang peran dan fungsinya bagi sekolah, sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya dalam menentukan 

anggaran pendidikan di sekolah. 

c. Bagi peneliti sebagai upaya untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan yang cukup dan memadai dalam permasalahan yang 

diteliti ini. 

 

E. Penegasan Istilah 

Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non politis dan 

non profit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para 

stakeholder pendidikan ditingkat sekolah sebagai represenrasi dari berbagai 

unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil 

pendidikan 

Pengelolaan keuangan (financial management) adalah segala aktivitas 

organisasi yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, 

menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan organisasi secara 

menyeluruh. 
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Anggaran (budget) adalah rencana operasional yang dinyatakan secara 

kuntitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


