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Abstract 

The purpose of the studis to describe the principal's leadership in managing human 

resources, infrastructure and the finance in SD Muhammadiyah PK Ampel Sub District, 

Boyolali regency. Qualitative research with ethnographic design. SD Muhammadiyah PK 

study places the District Ampel, Boyolali regency. When the study from August to 

February. The research subjects principals, teachers, students, human resource 

management, infrastructure and finance. The technique of collecting data through 

observation, interviews and documentation. The validity of the data using triangulation. 

Technical analysis of the data with the data collection, data reduction, data presentation, 

and conclusion. Research results with improved management of teacher competence and 

professionalism. Management of students with quality learning. Management infrastructure 

refers to the national standard of education infrastructure. Financial management refers to 

RAPBS. 

Keywords: management, competence, professionalism, superior schools. 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan kepemimpinan kepala 

sekolah dalam mengelola sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan di SD 

Muhammadiyah PK Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Jenis penelitian kualitatif 

dengan desain etnografi. Tempat penelitian SD Muhammadiyah PK Kecamatan Ampel 

Kabupaten Boyolali. Waktu penelitian bulan Agustus sampai februari. Subyek penelitian 

kepala sekolah, guru, siswa, pengelolaan sumber daya manusia, sarana prasarana dan 

keuangan. Tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Tehnik analisis data 

dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian 

pengelolaan guru dengan peningkatan kompetensi dan keprofesionalan. Pengelolaan siswa 

dengan pembelajaran yang berkualitas. Pengelolaan sarana prasarana mengacu pada 

standart nasional pendidikan sarana prasarana. Pengelolaan keuangan mengacu pada 

RAPBS.  
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Kata kunci: pengelolaan, kompetensi, keprofesionalan, sekolah unggul.    

1. Pendahuluan  

Pendidikan merupakan sektor penting dalam memajukan masyarakat, bangsa dan 

Negara. Dewasa ini pandangan masyarakat terhadap mutu pendidikan di Indonesia 

khususnya pendidikan dasar dan menengah dapat dikategorikan rendah. Rendahnya mutu 

pendidikan merupakan penghambat dalam kemampuan mempergunakan teknologi modern 

untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki daya saing (Mulyasa, 2013: 4). 

Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi batu sandungan dalam era 

globalisasi, karena era globalisasi merupakan era persaingan mutu atau kualitas 

Untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan, pemerintah telah melakukan 

berbagai usaha diantaranya melalui penerapan MBS dan bantuan dana operasional sekolah 

disemua tingkat setiap satuan pendidikan.  Karakteristik MBS bisa diketahui antara lain 

dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerjanya, proses pembelajaran, 

pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan serta sistem administrasi 

secara keseluruhan (Mulyasa, 2013: 36). Dengan MBS diharapkan agar kemandirian dan 

kreativitas kepemimpinan kepala sekolah semakin kuat dan efektif. 

Peran kepemimpinan kepala sekolah yang efektif sangat penting dalam peningkatan 

mutu pendidikan dan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini senada 

yang diungkapkan Supriyadi (1998: 346) dalam (Mulyasa, 2013: 24-25) bahwa “Erat 

hubungannya antara mutu kepala sekolah dengan berbagai aspek kehidupan sekolah seperti 

disiplin sekolah, iklim budaya sekolah, dan menurunnya perilaku nakal peserta didik”.  

Dapat dikatakan bahwa mutu pendidikan yang baik tidak lepas dari peran kepemimpinan 

kepala sekolah yang baik. Sedang kepemimpinan efektif adalah kepemimpinan kepala 

sekolah yang memfokus kepada pengembangan instruksional, organisasional, staf, layanan 

murid, serta hubungan dan komonikasi dengan masyarakat (Daryanto, 2011: 100).  
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Kunci keberhasilan suatu sekolah pada hakekatnya terletak pada efisiensi dan 

efektifitas penampilan seorang kepala sekolah. Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan 

kepala sekolah dan keberhasilan kepala sekolah adalah keberhasilan sekolah 

(Wahjosumidjo, 2013: 349). Berdasarkan pendapat diatas maka penyelenggaraan kegiatan 

pendidikan, administrasi, pembinaan guru, pendayagunaan sektor sarana dan prasarana 

menjadi tanggung jawab kepala sekolah.  

Peningkatan mutu pendidikan sekolah sangat ditentukan oleh kemampuan kepala 

sekolah dalam memberdayakan staf pengajar dan anggota komonitasnya secara 

keseluruhan. Sumadinata et, al. (2006) dalam (Priansa, 2013: 59) menyatakan bahwa mutu 

pendidikan atau mutu sekolah tertuju pada mutu lulusan. Untuk menghasilkan lulusan yang 

bermutu maka proses pendidikan harus bermutu pula. Proses pendidikan yang bermutu 

merupakan bentuk dukungan yang bermutu pula dari berbagai aspek pendidikan. Termasuk 

didalamnya adanya dukungan personalia seperti, administrator, guru, konselor, tata usaha 

yang bermutu dan profesional, sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas, media, serta 

sumber belajar yang memadahi, baik mutu maupun jumlahnya, manajemen yang tepat, 

serta lingkungan yang mendukung. 

Guru-guru atau karyawan kurang semangat, bekerja ala kadarnya dan tidak disiplin 

serta tidak bertanggung jawab. Identiknya dimana mana tingkat kemajuan lembaga 

pendidikan selalu seiring dengan kualitas kepala sekolahnya. Hechinger dalam (Davis & 

Thomas, 1989: 17) dalam Daryanto (2011: 97) pernah menyatakan: “Saya tidak pernah 

melihat sekolah yang bagus dipimpin oleh kepala sekolah yang buruk dan sekolah buruk 

dipimpin kepala sekolah yang buruk. Saya juga menemukan sekolah yang gagal berubah 

menjadi sukses, sebaliknya sekolah yang sukses tiba tiba menurun kualitasnya. Naik atau 

turunnya kualitas sekolah sangat tergantung kepada kualitas kualitas kepala sekolahnya”.  

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan: (1) Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Dasar Unggul dalam mengelola Sumber Daya Manusia di SD Muhammadiyah PK 
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Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. (2) Kepemimpinan Kepala Sekolah Dasar Unggul 

dalam mengelola Sarana dan Prasarana di SD Muhammadiyah PK Kecamatan Ampel.(3)  

Kepemimpinan Kepala Sekolah Dasar Unggul dalam mengelola Kuangan di SD 

Muhammadiyah PK Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. 

2. Metode Penelitian 

Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lesan dari orang-orang 

maupun perilaku yang dapat diamati Bogdan dan Taylor (1975: 5) (dalam Moleong, 2014: 

4). Desain penelitian dalam penelitian ini adalah etnografi yang merupakan penjelasan 

menyeluruh tentang kompleksitas kehidupan kelompok (Sukmadinata, 2015: 107) dengan 

sobyek penelitian kepala sekolah, guru, siswa. Pendekatan etnografi secara umum adalah 

pengamatan, berperan serta sebagai bagian dari penelitian lapangan.  

 Tempat penelitian di SD Muhammadiyah PK Kecamatan Ampel Kabupaten 

Boyolali dengan waktu penelitian dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan. Waktu ini meliputi 

kegiatan penyusunan proposal sampai penyusunan laporan penelitian dimulai dari bulan 

Agustus 2015 sampai bulan Pebruari 2016.  

 Data dikumpulkan dengan menggunakan tiga tehnik pengumpulan data yaitu 

metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan 

kepercayaan (credibility) dengan perpanjangan pengamatan, trianggulasi dan member 

check (Sugiyono, 2014: 122). Proses wawancara yaitu salah satu metode pengumpulan data 

dan informasi yang dilakukan secara lesan (Endang Mulyaningsih, 2012: 32). 

 Tehnik analsis data mengcu pada tahapan yang dijelaskan Milis dan Huberman 

(2010: 16) yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data 

(data disply) dan pemeriksaan kesimpulan atau ferivikasi (conclusiondraving/verivication), 

biasa dikenal dengan model analisis interaktif (interactive model of analysis).  
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3. Hasil dan Pembahasan 

Kepemimpinan kepala sekolah dasar unggul dalam mengelola SDM di SD 

Muhammadiyah PK Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali.  

Sebagai suatu sistem, sekolah terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait 

dan mempengaruhi dalam mncapai tujuan. Berbagai komponen yang dimaksud seperti 

siswa, guru, karyawan serta instrument lainnya harus dapat didayagunakan seefektif 

mungkin. Hal tersebut diharapkan dapat menghasilkan output berupa peserta didik yang 

memiliki seperangkat nilai sikap, pengetahuan serta ketrampilan baru.  

Adapun pengelolaan sumber daya manusia (guru) di SD Muhammadiyah PK 

Kecamatan Ampel khususnya perekrutan pegawai banyak unsur yang terkait. Dalam 

perekrutan SDM (guru) dilakukan oleh yayasan yang dibantu oleh kepala sekolah. 

Sebelum perekrutan di mulai, yayasan bersama kepala sekolah mengadakan rapat 

koordinasi. Rapat itu membahas tentang perekrutan tersebut yang mana mencakup 

berapa kebutuhan SDM (guru), apa yang akan diujikan, siapa yang akan menguji, 

waktu seleksi, waktu pengumuman dan bagaimana memberikan informasi tentang 

penerimaan / perekrutan.  

Tahapan yang dilalui dalam seleksi meliputi seleksi administrasi yang mana ijazah 

mempunyai poin tersendiri. Kemudian seleksi pendidikan umum, untuk seleksi 

pendidikan agama memuat pengetahuan keislaman, dan kemuhammadiyahan, ditambah 

seleksi IT. Untuk pelaksanaan seleksi microteaching pihak sekolah memberikan materi 

pada calon guru, kemudian calon guru membuat perencanaan dan melaksanakan KBM. 

Untuk penilaian, hasil penilaian dari yayasan dan kepala sekolah dipadukan sehingga 

setelah itu akan diumumkan guru yang diterima.  

Konsep yang diberikan oleh Castetter dalam hal perekrutan pegawai / tenaga 

kependidikan yaitu rekrutmen dan penempatan tenaga kependidikan perlu 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut (1). Rekrutmen tenaga kependidikan harus 

berdasarkan seleksi yang mengutamakan mutu, (2). Sejalan dengan semangat otonomi 
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daerah, dan desentralisasi pendidikan maka rekrutmen tenaga kependidikan perlu 

didasarkan atas kebutuhan wilayah dengan cakupan kabupaten dan kota, (3). Perlu 

dilakukan sistim pengangkatan, penempatan dan pembinaan tenaga kependidikan yang 

memungkinkan para calon tenaga kependidikan mengembangkan diri dan kariernya 

secara leluasa, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuannya sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. 

Jika peneliti hubungkan antara tahapan yang dilaksanakan SD Muhammadiyah PK 

Kecamatan Ampel dalam perekrutan SDM (guru), maka hal ini bisa penulis simpulkan 

sudah memenuhi syarat maupun konsep tersebut.  

Penelitian mengenahi kepemimpinan Kepala sekolah juga dilakukan oleh Emily 

(2015) dalam penelitiannya yang berjudul “The Role of Schools Principals As Human 

Resources Managers In Secondary Schools In Nandy Kenya” menyatakan bahwa peran 

utama  kepala sekolah adalah termasuk didalamnya perekrutan staf, mendorong kerja 

tim antar anggota, memberdayakan staf dan mendorong mereka dalam mengembangkan 

karier mereka.  

Jika dibandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan di 

SD Muhammadiyah PK Kecamatan Ampel, keduanya memiliki perbedaan dan 

persamaan. Keduanya sama-sama membahas tentang kepemipinan kepala sekolah, 

hanya saja dalam penelitian terdahulu membahas kompetensi yang harus dimiliki umtuk 

menjadi kepala sekolah. Sedangkan penelitian yamg dilaksanakan di SD 

Muhammadiyah PK Kecamatan Ampel membahas bagaimana kepala sekolah 

mengelola sumber daya manusia yang ada.  

Kepala sekolah mengelola komponen-komponen yang mendukung terselenggaranya 

kegiatan pndidikan di sekolah. Adapun pengelolaan yang dilakukan kepala SD 

Muhammadiyah PK meliputi guru, siswa, sarpras, dan keuangan. Kepala sekolah 

melakukan pembagian tugas kepada guru sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh 

guru. Dalam hal ini kepala sekolah mengadakan rapat yang dihadiri oleh guru, 
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karyawan dan kepala sekolah sendiri. Pembagian tugas yang dilakukan setiap awal 

tahun ajaran baru dengan memperhatikan kompetensi pedagogic, kepribadian, sosial, 

dan keprofesionalan guru.  Dengan pembagian tersebut membuat kegiatan belajar dapat 

berlangsung baik dan interaktif. Perencanaan kepala sekolah dalam mengelola SDM 

(guru) diantaranya juga mengadakan supervise klinis, pelatihan-pelatihan, penataran, 

workshop IT dan lain-lain. Hal ini dilakukan agar kompetensi dan wawasan yang 

dimiliki guru selalu meningkat.  

Untuk menilai performan guru dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kepala 

sekolah melakukan supervise klinis. Hasilnya akan dibahas bersama untuk kemudian 

ditindak lanjuti barang kali ada solusi dalam mengatasi masalah guru. Kepala sekolah 

menjadwalkan secara bergantian dalam hal pelatihan, penataran, study banding, work 

shop dan lain-lain. Dengan demikian semua guru mempunyai ketrampilan dan 

pengalaman baru dalam pendidikan.  

Hal ini sesuai dengan teori mulyasa (2013) yang menyatakan bahwa, kepala sekolah 

beserta warganya harus menjadi “learning person” yang senantiasa belajar untuk 

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya secara terus menerus (continuous 

improvement).  

Upaya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kependidikan di SD 

Muhammadiyah PK Kecamatan Ampel terus dilakukan diantaranya diberi kesempatan 

untuk melanjutkan pendidikan S2, yang belum S1 didorong supaya segera menempuh 

S1. Hal ini sesuai dengan peneliatian Anjaswati (2013) yang menyatakan bahwa guru 

sebagai piihak yang berkepentingan secara operasional dan mental harus dipersiapkan 

dan ditingkatkan profesionalnya, karena hanya dengan demikian kinerja mereka dapat 

efektif.  

Hal ini sesuai dengan teori Yeti dan Mumuh, (2014: 38) yang menyatakan bahwa, 

pendidikan merupakan kebutuhan bagi manusia karena untuk melaksanakan tugasnya 

dengan baik, berhubungan dan bergaul dalam jaringan kerja atau bersosialisasi dalam 
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kehidupan sehari-hari mmanusia harus memiliki pengetahuan, keahlian dan 

ketrampilan. Semakin tinggi “kompetensi” manusia terhadap tiga faktor tersebut 

semakin “bermartabat” kedudukannya dalam organisasi dan masyarakat.  

Adapun pengelolaan siswa di dalam kelas oleh kepala sekolah diserahkan kepada 

guru untuk menanganinya. Guru SD Muhammadiyah PK Kecamatan Ampel mengelola 

kelas dengan baik. Misalnya menambah jam pelajaran, menata tempat duduk anak, juga 

penggunaan metode PAKEM. Dengan pengelolaan tersebut pencapaian KKM dan SKL 

UASBN dapat berhasil dengan baik. Perkembangan siswa baik dari segi afektif, 

kognitif, maupun psikomotorik diminta didokumentasikan kemudian dilaporkan kepada 

kepala sekolah. 

Dalam pembelajarn siswa merupakan aspek yang sangat penting. Maka sudah 

sewajarnya kalau SDM (siswa) perlu mendapatkan perhatian. SD Muhammadiyah PK 

Kecamatan Ampel memiliki siswa yang berkualitas. Hal ini bisa dilihat dari output 

yang dihasilkannya. Untuk mewujudkan hasil dengan kualitas yang baik SD tersebut 

ditunjang dengan pengelolaan yang baik pula, seperti pemantauan baik dari seleksi 

penerimaan siswa, pemantauan belajar sampai output yang dihasilkan. Kepala sekolah 

melakukan seleksi penerimaan siswa baru. Dalam hal ini seleksi umur yaitu berumur 6-

12 tahun. Dengan seleksi umur diharapkan anak sudah mencapai kematangan dalam 

belajar dijenjang SD. 

Kepala sekolah memberi dorongan dan memotivasi belajar siswa baik di sekolah 

maupun dirumah. Ketika berkunjung ke kelas-kelas kepala sekolah meminta kepada 

guru agar kegiatan belajar mengajar juga mendorong dan memacu kemandirian peserta 

didik. Kepala sekolah juga mengarahkan siswa agar mengikuti pelajaran dengan baik. 

Untuk memantau belajar anak dirumah, kepala sekolah menjalin hubungan dengan 

orang tua siswa. Kepala sekolah memberikan buku penghubung supaya mengetahui 

kegiatan siswa di rumah. Pemberian dorongan dan motivasi oleh kepala sekolah juga 

ditunjukkan dengan mengirim siswa untuk mengikuti lomba baik akademik maupun 
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non akademik. Sedang motivasi yang dilakukan oleh kepala SD Muhammadiyah PK 

Kecamatan Ampel adalah pemberian reward spontan secara lesan kepada anak-anak 

yang memiliki potensi yang baik. Misalnya pada saat akhirussanah untuk peringkat 

1,2,3 di beri hadiah.   

Diketahui bahwa Kepala SD Muhammadiyah PK mengelola siswa dengan 

mengadakan seleksi siswa yang mana seleksi nya adalah seleksi untuk usia. Namun 

sebelum pendaftaran siswa baru sekolah selalu mengadakan lomba-lomba yang 

diadakan di sekolah. Hal ini diketahui untuk mensosialisasikan sekolah pada calon-

calon siswa.  

Untuk pengelolaan pegawai, kepala sekolah meminta agar pengelolaan dilakukan 

secara rutin. Kinerja pegawai / guru dilaporkan. Dengan begitu kedisiplinan dan kinerja 

guru / karyawan mudah dipantau. Hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan guru / 

karyawan. Kesejahteraan yang dimaksud misalnya yang berhubungan dengan kehadiran 

yang mana hal ini mendapat tunjangan prestasi, tunjangan transportasi. Kinerja juga 

berhubungan dengan gaji dan adanya sertifikasi.  Penelitian ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan Suwanto (2012) yang menyatakan bahwa kemampuan mengajar guru 

memiliki erat kaitanya dengan inovasi pendidikan, guru dalam menjalankan tugasnya 

dituntut untuk bisa menciptakan ide-ide baru (inovasi) dalam proses pembelajaran.   

Penelitian yang dilakukan oleh Anjaswati R (2013) dengan judul penelitian 

“Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Di SMK 

Negeri 2 Kota Magelang”. Yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan kepala 

sekolah SMKN 2 Kota Magelang adalah demokratis yang bersifat top down yang 

berarti kepala sekolah dalam memimpin selalu memberikan gagasan atau ide awal.  

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan di 

SD Muhammadiyah PK Kecamatan Ampel, keduanya mempunyai persamaan dan 

perbedaan. Keduanya sama-sama meneliti mengenahi kepemimpinan kepala sekolah. 

Perbedaannya, penelitian terdahulu menekankan pada gaya kepemimpinan sedang 
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penelitian di SD Muhammadiyah PK Kecamatan Ampel, memfocuskan pada 

manajemen pengelolaan SDM.  

Penelitian yang dilakukan oleh Taylor et al (2011) dengan judul penelitian 

“Canging Leadership: Teacher Lead The Way For Schools That Learn” yang 

menyatakan bahwa program yang mendidik guru sebagai pemimpin meluncurkan 

proyek perubahan meskipun memerlukan konsekuensi tertentu yang dapat mengubah 

hubungan guru kepada siswa, administrasi dan orang tua. 

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, maka keduanya mempunyai 

persamaan dan perbedaan. Keduanya sama-sama membahas tentang kepemimpinan. 

Penelitian terdahulu untuk meyakinkan bahwa pemahaman kepemimpinan dipengaruhi 

oleh partisipasinya dalam kepemimpinan. Sedang penelitian yang dilakukan di SD 

Muhammadiyah PK Kecamatan Ampel membahas tentang karakteristik kepala sekolah 

dalam pengelolaan SDM.  

Kepemimpinan kepala sekolah dasar unggul dalam mengelola sarana dan prasarana di 

SD Muhammadiyah PK Kecamatan Ampek Kabupaten Boyolali. 

Berdarkan hasil penelitian dilapangan mengenai pengelolaan sarana dan prasarana 

di SD Muhammadiyah PK Kec Ampel, sarana dan prasarana sekolah menjadi tanggung 

jawab seluruh warga sekolah dengan pengawas adalah kepala sekolah dan seorang guru 

yang ditunjuk untuk menjadi wakil bagian sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana 

yang dimiliki SD Muhammadiyah PK diantaranya adalah gedung sekolah berlantai dua, 

masjid, ruang praktek dan lain lain. Semua sarana dan prasarana dikelola dengan baik.  

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2015) yang menyatakan bahwa secara 

organisasi kepala sekolah tidak mungkin melaksanakan sendiri, mengurusi atau 

mengelola hal tersebut dan tidak akan berhasil tanpa melibatkan bawahanya.  

Penyediakan sarana dan prasarana di SD Muhammadiyah yang mencakup berbagai 

macam hal termasuk ruang paktek dan ruang membaca yang didalamnya dilengkapi 

media seperti computer, LCD, buku-buku bacaan, hal ini tentu akan lebih mendukung 
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kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Dengan penyediakan alat-alat tersebut 

mau tidak mau kompetensi guru dan kemampuan guru harus ditingkatkan. Semakin 

lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki tentu hal ini akan menjadikan output yang 

dihasilkan akan lebih baik. Rahman (2015) menyatakan bahwa prestasi dari ujian 

standar nasional sekolah dasar dapat ditingkatkan melalui kepemimpinan kepala 

sekolah dan kualitas pelayanan sekolah.  

Penelitian yang dilakukan oleh Chang (2011) dengan judul penelitian “The Effect 

Of Principals Technological Leadership On Teachers Technological Literacy and 

Teaching Effectiveness In Taiwanese Elementary Schools. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pelaku kepempimpinan kepala sekolah berbasis teknologi 

meningkatkan guru untuk melek teknologi dan mendorong guru untuk 

mengintegrasikan teknologi kedalam sistem pengajaran mereka. Kepemimpinan kepala 

sekolah berbasis teknologi juga membuat guru untuk bertindak lebih efektif.  

Kepala sekolah memberikan tugas kepada guru dan karyawan untuk membuat data 

sarana dan prasarana yang dimiliki. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kepala 

sekolah dalam mengelola sekolah secara umum, maka sudah seharusnya data seperi 

tersebut diatas telah dimiliki. Pengelolaan sarana dan prasarana dimulai dari pengajuan 

kegiatan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan.  

 Penelitian yang dilakukan Wulandari (2013) yang menemukan bahwa pengelolaan 

sarana dan prasarana di sekolah tempat penelitian dimulai dari perencanan, pengadaan, 

pemeliharaan, penyimpanan dan pengawasan dilakukan secara bersama-sama. 

Pengelolaan yang telah dibuat dengan baik dapat memudahkan dalam control dan dapat 

digunakan sebagai bahan evaluasi. 

Jika dibandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan di 

SD Muhammadiyah PK Kecamatan Ampel maka keduanya mempunyai persamaan dan 

perbedaan. Keduanya sama-sama meneliti tentang sarana dan prasarana. Untuk 

penelitian yang dilakukan di SD Muhammadiyah PK Kecamatan Ampel, meneliti 
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sarpras yang dimiliki SD tersebut. Sedang penelitian yang dilakukan Wulandari 

meneliti tentang sarpras dalam meningkatkan pembelajaran PAI di SD IT 

Muhammadiyah Al Kautsar Gumpang Surakarta.  

Kepemimpinan kepala sekolah dasar unggul dalam mengelola keuangam di SD 

Muhammadiyah PK Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. 

Berdasarkan hasil temuan penelitian dilapangan mengenai pengelolaan keuangan di 

SD Muhammadiyah PK Kecamatan Ampel, dana yang dimiliki oleh sekolah berasal 

dari pemerintah berupa Bos dan dari wali murid. Sekolah dengan kepemilikan dana 

yang lebih besar cenderung akan dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat apabila 

dibandingkan dengen sekolah yang memiliki dana yang lebih sedikit. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Suwanto (2012) yang menyatakan bahwa 

semakin besar dana yang diperoleh dapat meningkatkan kualitas sekolah dan juga 

sebaliknya, semakin sedikit dana yang diperoleh kualitas sekolah dapat menurun. 

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, maka ada persamaan dan 

perbedaan. Keduanya sama-sama melakukan penelitian tentang keuangan sekolah. 

Perbedaan yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian 

sebelumnya dijelaskan secara rinci mengenai apa saja yang menjadi peran kepala 

sekolah terutama dalam hal keuangan sekolah. Dalam penelitian ini peneliti hanya 

menjelaskan peran kepala sekolah dalam mewujudkan sekolah unggul di daerahnya. 

Penyusunan RAPBS sekolah di tentukan dan dimusyawarahkan 3 bulan sebelum 

tahun ajaran baru. Rencana penggunaan anggaran sekolah disusun sebelum tahun ajaran 

baru dengan harapan ketika tahun ajaran telah tiba tinggal melaksanakan. Kegiatan 

penyusunan dimulai dari inventarisasikan kegiatan untuk satu tahun yang akan datang, 

analisis kebutuhan, inventarisasi sumber pembiayaan, kemudian penyusunan rencana 

kegiatan sekolah dan terakhir penyusunan RAPB. Perencaan ini dibuat secara bersama-

sama sehingga tidak ada kesenjangan di masa yang akan datang. Guru yang akan 

mengadakan kegiatan yang membutuhkan dana harus mengusulkan kegiatan tersebut 3 
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bulan sebelum tahun ajaran baru, dan kemudian akan dimusyarahkan dalam rapat. 

Pengesahan dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab 

mengenai keluar-masuknya keuangan sekolah. Penelitain sebelumnya yang dilakukan 

oleh Rahman (2015) menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sekolah pasti 

memerlukan biaya sehingga komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola 

dengan sebaik-baiknya, agar dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk 

menunjang tercapainya tujuan pendidikan. 

Kepala sekolah dalam hal pengelolaan keuangan sekolah memiliki tanggung jawab 

untuk mengontrol laporan keuangan yang telah dibuat oleh bagian keuangan yang telah 

ditunjuk. Hal ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi mengenai kegiatan yang 

telah dilakukan. Laporan keuangan dibuat secara rinci, transparan, akuntabel, serta 

mudah dipahami sehingga pengguna laporan keuangan tidak kesulitan dalam 

memahami isi laporan keuangan tersebut. 

Penelitian yang dilakukan Amalia dengan judul “Pengelolaan Manajemen 

Keuangan Sekolah di SDN I Mulyoagung dan MAN I Malang” yang menyatakan 

bahwa sumber keuangan sekolah berasal dari Pemerintah berupa dana rutin dalam DIK, 

BOS, dana dari orang tua siswa, masyarakat, alumni, kegiatan dan wirausaha sekolah.  

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu maka keduanya ada  perbedaan dan 

kesamaan. Keduanya sama-sama melakukan penelitan tentang keuangan sekolah. 

Hanya saja perbedaannya, penelitian yang dilakukan Amalia meneliti keuangan sekolah 

secara rinci sedangkan penelitian keuangan yang dilakukan di SD Muhammadiyah PK 

Kecamatan Ampel lebih sempit yaitu meneliti keuangan dalam rangka menunjang 

kualitas pendidikan berkeunggulan. 

4. Penutup 

Pengelolaan sumber daya manusia di SD Muhammadiyah PK Kecamatan Ampel 

Kabupaten Boyolali telah direncanakan dengan baik. Mulai dari perekrutan tenaga 
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kependidikan/staf, pengelolaan pegawai maupun pengelolaan siswa tidak lepas dari 

peran kepemimpinan Kepala sekolah. Evaluasi yang dilakukan Kepala sekolah 

mendorong/memotivasi guru maupun siswa untuk mengembangkan kompetensinya. 

Untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu/berkualitas banyak unsur yang 

terkait. Salah satunya adalah sarana prasarana yang memenuhi standard dan memadahi. 

Sarana prasarana yang dimiliki SD Muhammadiyah PK Kecamatan Ampel telah 

dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penyimpanan 

dan pengawasan. dalam pengelolaan sarana prasarana, Kepala sekolah menunjuk wakil 

bidang sarana prasarana. Untuk perawatan dan pertanggung jawaban, guru serta 

karyawan membuat data sarana prasarana. Sarana prasarana yang rusak tapi masih 

dapat dipakai, akan dibenahi. Sedang sarana prasarana yang rusak dan tidak layak pakai 

dialih manfaatkan dengan permusyawaratan. 

Dalam pengelolaan dana/keuangan Kepala sekolah menunjuk bendahara, baik 

bendahara BOS maupun bendahara sekolah, setiap dana yang masuk maupun keluar 

diagendakan dengan diteliti. Dana yang dimiliki SD Muhammadiyah PK Ampel berasal 

dari pemerintah berupa dana BOS, dari wali murid dan dari masyarakat. Kepala sekolah 

bersama dengan guru, karyawan dan komite bermusyawarah dalam menyusun RAPBS.  

Pengajuan pembiayaan kegiatan pendidikan oleh guru dilaksanakan tiga bulan sebelum 

tahun ajaran baru. Pengatministrasian keuangan di SD Muhammadiyah PK Kecamatan 

Ampel valid dan akuntable. Hal ini menyebabkan adanya kepercayaan dari semua 

pihak. Dengan kepercayaan ini penggalian dana semakin mudah, sehingga kegiatan di 

SD ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.  
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