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Abstrak – Pendidikan dipandang sebagai suatu 
sarana untuk meningkatkan  mutu sumber daya manusia suatu 

bangsa. Pencapaian pendidikan suatu bangsa dapat dilihat dari 
kesesuaian antara tujuan dan keterlaksanaan pendidikan 

Dalam kerangka inilah tumbuh kesadaran akan pentingnya 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan 

kewenangan penuh kepada sekolah dan guru dalam mengatur 
pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, 

mengawasi, mempertanggung  jawabkan, mengatur,memimpin 
sumber-sumber daya insani serta barang-barang untuk 

membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan 
tujuan sekolah. Namun menerapkan MBS saja pun tidak cukup 

dalam memajukan sekolah dan meningkatkan kinerja kepala 
sekolah, karena sekolah juga membutuhkan biaya yang bisa 

menunnjang kemajuan sekolah. Pada sekolah terdapat biaya 
BOS, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program 

pemerintah yang pada dasarnya digunakan untuk penyediaan 
pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan 

dasar sebagai pelaksanaan wajib belajar 9 tahun., Penelitian ini 
bertujuan untuk: 1) menganalisis penerapan Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS) dalam meningkatkan kinerja sekolah; 
serta 2) menganalisis penerapan Manajemen Berbasis 

Sekolah(MBS) pada pengelolaan BOS.Penelitian dilakukan di 
SMP Swasta Se Kecamatan Patumbak menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan data 
adalah melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi.Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa:1) Sekolah SMP Swasta Se 
Kecamatan Patumbak telah menerapkan Konsep Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS) pada sekolah untuk meningkatkan 

kinerja pada pengelolaan dana BOS ; serta 2) penyebab belum 
maksimalnya penerapan manajemen berbasis sekolah adalah 

karena sekolah belum sepenuhnya ditanggung jawabi kepala 
sekolah karena masih adanya intervensi dari pihak yayasan 

 
Kata Kunci : MBS (Manajemen Berbasis Sekolah ), 

Kinerja , Bos. 
 

I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dipandang sebagai suatu sarana untuk 
meningkatkan  mutu sumber daya manusia suatu bangsa. 
Bangsa yang maju adalah bangsa yang peduli akan 

pendidikan dan dapat tergambarkan dari pencapaian 
pendidikan warga negaranya. Pencapaian pendidikan 
suatu bangsa dapat dilihat dari kesesuaian antara tujuan 

dan keterlaksanaan pendidikan.  
Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta 

Se Kecamatan Patumbak sarana pendidikan belum 
memadai, sehingga proses belajar mengajar kurang 

kondusif. Padahal Guru sebagai pendidik dituntut untuk 
dapat menyelenggarakan pembelajaran yang menarik 

dan bermakna sehingga prestasi yang dicapai dapat 
sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Karena 
setiap mata pelajaran memiliki karakter yang berbeda 

dengan pelajaran lainnya. Dengan demikian, masing-
masing mata pelajaran juga memerlukan sarana 
pembelajaran yang berbeda pula. Dalam 

menyelenggarakan pembelajaran guru pastinya 
memerlukan sarana yang dapat mendukung kinerjanya 
sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan 

menarik. Dengan dukungan sarana pembelajaran yang 
memadai, guru tidak hanya menyampaikan materi 
secara lisan, tetapi juga dengan tulis dan peragaan sesuai 

dengan sarana prasarana yang telah disiapkan guru. 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 

2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) 

menjelaskan bahwa secara garis besar biaya pendidikan 
terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya 
personal.  Biaya pendidikan merupakan salah satu aspek 

penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Biaya 
pendidikan inilah yang akan digunakan untuk membiayai 
seluruh pembiayaan pendidikan. Masalah pokok dalam 

pembiayaan pendidikan salah satunya adalah bagaimana 
mencukupi kebutuhan investasi, operasional dan 
personal sekolah serta bagaimana melindungi 

masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu untuk 
memperjuangkan haknya mendapatkan pendidikan yang 
layak baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas 

(SMA). Upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi hal 
tersebut adalah memberikan Dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) kepada sekolah-sekolah yang terdaftar.  
Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan 

oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebut 

dengan BOS Nasional atau yang selanjutnya dalam 
penelitian ini disebut BOS, selain BOS Nasional 
terdapat juga BOSDA (BOS Daerah) yang diberikan 

oleh Pemerintah Daerah/Provinsi.  
Pelaksanaan program BOS SMP harus 

mengikuti pedoman yang disusun oleh Pemerintah 

dalam Petunjuk Teknis BOS SMP dengan 
mengutamakan konsep Manajemen Berbasis Sekolah 
(MBS) yaitu prinsip swakelola dan partisipatif, 

transaparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien, 
tertib administrasi dan pelaporan, serta saling percaya. 
Pada konsep MBS, sekolah dituntut secara mandiri 

menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, 
mengendalikan dan mempertanggungjawabkan 
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pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat 

maupun pemerintah.  
MBS merupakan salah satu wujud dari 

reformasi pendidikan yang menawarkan kewenangan  

kepada sekolah dalam menyediakan layanan pendidikan 
yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. 
Sekolah memiliki kewenangan untuk merencanakan, 
melaksanakan, dan mengawasi program BOS sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik namun harus 
memperhatikan 7 prinsip pengelolaan program BOS 
yang sudah ditentukan oleh pemerintah.  Pengelolaan 

dana BOS di sekolah belum sesuai dengan ketentuan 
yang ada. Hasil Pemeriksanaan BPK Semester I tahun 
2015 menyatakan terdapat beberapa masalah terkait 

pengelolaan dana BOS. Permasalahan umum mengenai 
pengelolaan dana BOS yang menjadi temuan BPK 
meliputi sisa dana BOS yang belum dikembalikan ke kas 

negara, penyebab kekurangan penerimaan negara atas 
sisa dana, penggunaan dana BOS yang tidak sesuai 
ketentuan, kelebihan penggunaan dana BOS, 

ketidakakuratan dalam pendataan penerima dana BOS 
yang menyebabkan kelebihan penyaluran dana BOS, 
penyusunan petunjuk teknis penyaluran dana BOS 

belum tepat sesuai dengan ketentuan dan sejumlah 
sekolah belum mempertanggung jawabkan penggunaan 
dana BOS.  

Dalam kerangka inilah tumbuh kesadaran akan 
pentingnya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang 
memberikan kewenangan penuh kepada sekolah dan 

guru dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, 
merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, 
mempertanggung  jawabkan, mengatur,memimpin 
sumber-sumber daya insani serta barang-barang untuk 

membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai 
dengan tujuan sekolah (Mulyasa 2012:20). 

 

B. Rumusan Masalah 
Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana penerapan MBS terhadap pengelolaan 
dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP 
Swasta Se Kecamatan Patumbak? 

2. Bagaimana penerapan MBS dalam meningkatkan 
kinerja dalam Pengelolaan Dana BOS di SMP Swasta 
Se Kecamatan Patumbak? 

 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1) Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan dan masalah diatas, tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Pentingnya MBS dalam meningkatkan kinerja 

dalam Pengelolaan Dana BOS di SMP Swasta 
Se-Kecamatan Patumbak  

2. Penerapan MBS pada Pengelolaan Dana BOS di 

Sekolah SMP Swasta Se-Kecamatan Patumbak  
 
2) Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat 
menambah wawasan dan pengetahuan dengan 

menghubungkan antara teori yang ada dengan 

fenomena dan hasil pembuktian empiris, sekaligus 
memperdalam ilmu yang diperoleh dalam program 
studi akuntansi manajemen secara teoritis dan 

bentuk-bentuk aplikasinya. 
b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menambah wawasan penulis sekaligus 
bermanfaat sebagai informasi dan rujukan bagi 

pembaca maupun peneliti selanjutnya dalam disiplin 
ilmu akuntansi manajemen, khususnya terkait 
pentingnya menerapkan MBS dalam meningkatkan 

kinerja dalam Pengelolaan Dana BOS di smp swasta 
se kecamatan Patumbak 

c. Secara praktis, bagi Komite Sekolah khususnya di 

SMP Swasta Se Kecamatan Patumbak penelitian ini 
merupakan sarana guna melihat faktor-faktor apa 
saja yang berperan dalam peningkatan kinerja 

sekolah, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan 
peningkatan untuk mendorong kinerja para komite 
sekolah. 

 
D. Keaslian Penelitian 

Dari sejumlah penelitian, beberapa penelitian terkait 

dengan topik yang diangkat penulis antara lain yang 
dilakukan oleh Hani Fitria (2014) dengan judul 
Efektivitas Pengelolaan Program Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) (Studi pada SMK PGRI Pandaan), 
membahas mengenai dana bos pada sekolah smk PGRI 
Pandaan. Penelitian terkait lainnya adalah yang dilakukan 

oleh Erwantose (2010) dengan judul Analisis Efektivitas, 
Akuntabilitas dan Transparasi Bantuan Operasional 
Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di Kota 
Padang yang menekankan pada pentingnya peningkatan 

akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan dana 
bos menumbuhkan kepercayaan masyarakat, dan ada 
pula penelitian yang dilakukan oleh Ega Rezky Hastyarini 

(2015) berjudul Pengelolaan Dana Bantuan Operasional 
Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) di SMA Negeri 1 
Pejagon, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah Tahun 

2014 membahas tentang yang membahas analisis 
pengelolaan dana bos pada SMA Negeri 1 Pejagon.  

Yang membedakan penelitian ini dari penelitian-

penelitian sebelumnya di atas adalah pada fokus masalah 
yaitu efektifitas dalam pengelolaan program dana bos 
dalam transparansi, akuntabilitas dan lebih meng analisis. 

Tempat penelitian yang dipilih yaitu di SMK/SMA 
Negeri. 
E. Kajian Pustaka 

1) Kinerja Manajemen Sekolah 
Tujuan utama pendidikan meneruskan kebudayaan 

kepada generasi muda melalui proses sosialisasi. Sesuai 

dengan hal itu, tujuan persekolahan menjamin 
kompetensi minimal dalam ketrampilan dan pemahaman 
yang telah ditentukan bagi semua anak. Mencapai tujuan 

tesebut ada sejumlah faktor yang menjadi penentu 
kinerja sekolah seperti kepemimpinan kepala sekolah 
yang kuat, profesionalisme guru, dukungan tim ahli 
manajemen sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana 

sekolah, penggunaan secara optimal fasilitas belajar 
dikelas, laboratorium, perpustakaan dan tempat belajar 
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lainnya, serta ketersediaan anggaran yang mendukung 

penyelenggaraan program sekolah.Kepala sekolah 
sebagai pimpinan sekolah harus tahu dan mengenali apa 
yang dinilai tinggi oleh masyarakat dan memilih 

proposisi nilai apa yang akan diberikan. 
Faktor-faktor penentu kinerja sekolah tersebut 
kemampuannya melaksanakan fungsi tugasnya secara 
maksimal, indikatornya adalah: 

a. Manajemen kurikulum yang lugas dan fleksibel 
berpedoman pada standar nasional. 

b. Proses belajar mengajar yang efektif 

menggunakan strategi yang tepat dengan 
mengedepankan fungsi pelayanan belajar yang 
berkualitas untuk memperoleh mutu lulusan 

yang berkualitas 
c. Lingkungan sekolah yang sehat, terdiri dari 

lingkungan fisik dan kerja sama yang kondusif 

d. SDM dan sumber daya lain yang handal yaitu 
memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan mengacu 
pada profesionalisme. 

e. Standardisasi pengajaran yang tinggi dan 
evaluasi hasil belajar yang terukur.Seluruh 
personal sekolah harus memikirkan cara-cara 

yang benar dalam  berkarya atau bekerja untuk 
menghasilkan sesuatu yang bermanfaat 
sesuaiharapan mereka masing-masing dan 

sesuai pula dengan tujuan sekolah.  
Mengingat pentingnya peran para personal 

pendidikan disekolah, manajemen sekolah harus 

mempunyai program pendidikan dan pelatihan untuk 
meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan sekaligus  
meningkatkan kualitas kinerja sekolah. 

Dengan kualitas kinerja yang tinggi diharapkan 

dapat memberi sumbangan yang sangat berarti bagi 
kinerja dan kemajuan sekolah khususnya mutu 
pendidikan.Kebutuhan akan tenaga terampil seperti 

guru, tenaga kependidikan, pustakawan, arsiparis, dan 
personal sekolah lainnya disekolah sudah merupakan 
tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditunda akan 

pendidikan yang bermutu. Sekolah dituntut untuk 
memiliki kemampuan dalam membuat rencana 
pengembangan. SDM personal sekolah maupun para 

peserta didiknya yang  berkualitas dan mampu bersaing 
serta mampu mengatasi berbagai permasalahan  yang 
kompleks khususnya disekolah. Manajemen sekolah 

senantiasa melakukan  perbaikan kinerja untuk 
memperkuat diri dan meningkatkan daya tahan dalam  
mengahadapi persaingan lokal dan global yang pasti dan 

semakin ketat. Sekolah harus memperbaiki kinerja 
melalui perbaikan kinerja seluruh personal sekolah, 
sehingga sekolah memiliki personal berkemampuan 

tinggi (Sagala, 2007:179) 
 

2) MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH 

Ramayulis, menyatakan bahwa manajemen 
merupakan terjemahan secara langsung dari kata 
management yang berarti pengelolaan, ketatalaksanaan, 
atau tata pimpinan. Management berakar dari kata kerja 

to manage yang berarti mengurus, mengatur, 
melaksanakan, atau mengelola. 

Pengertian yang sama dengan pengertian dan 

hakekat manajemen adalah al-tabdir (pengaturan). Kata 
ini merupakan derivasi kata dabbara (mengatur) yang 
banyak terdapat dalam Al-qur’an seperti firman Allah 

dalam surat Al-Sajadah : 05  
Terjemahnya : 
“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian 
(urusan) itu naik kepadaNya dalam satu hari yang 

kadarnya adalah seribu tahun menurut 
perhitunganmu”.4 Dia mengatur urusan dari langit ke 
bumi selama dunia masih ada, (kemudian naiklah) 

urusan dan pengaturan itu, (kepada-Nya dalam suatu 
hari yang lamanya adalah seribu tahun menurut 
perhitungan kalian) di dunia. Dan di dalam QS. Al-

Ma’arij/70:4 disebutkan bahwa saat hari kiamat bagi 
orang-orang kafir terasa begitu lama sekali karena 
sangat ngerinya. Berbeda halnya dengan orang yang 

beriman, ia merasa seolah-olah hanya sebentar saja, 
bahkan waktunya terasa lebih pendek daripada satu 
salat fardu yang dilakukannya di dunia.  

Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah 
menurut pemerintah lebih menekankan pada model 
manajemen yang memberikan otonomi kepada sekolah 

dalam arti sekolah mempunyai kebijakan tersendiri 
untuk meningkatkan mutu pembelajaran dalam hal 
pengelolaan meliputi pelatihan tim pelatih tingkat 

kabupaten, pelatihan sekolah dan masyarakat (Kepala 
Sekolah, guru, dan masyarakat), penyusunan Rencana 
Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) dan Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) oleh 
sekolah dan masyarakat, pelatihan untuk guru, termasuk 
pendampingan langsung di kelas oleh pelatih. 

Dalam hal ini,Nurkolis mengemukakan bahwa 

terdapat beberapa strategi implementasi MBS, yaitu :  

 Pemberian otonomi sekolah harus memiliki 

otonomi terhadap empat hal, yaitu dimilikinya 
otonomi dalam kekuasaan dan kewenangan, 
pengembangan pengetahuan dan keterampilan 

secara berkesinambungan, akses informal ke 
segala bagian dan pemberian penghargaan 
kepada setiap pihak yang berhasil.  

 Meningkatkan partisipasi masyarakat secara 
aktif dalam hal pembiayaan, proses 
pengambilan keputusan terhadap kurikulum 

dan instruksional serta non-instruksional. 
Sekolah harus lebih banyak mengajak lingungan 
dalam mengelola sekolah karena bagaimanapun 

sekolah adalah bagian dari masyarakat secara 
luas.  

 Mendorong kepemimpinan sekolah yang kuat 

sehingga mampu menggerakkan dan 
mendayagunakan setiap sumber daya sekolah 
secara efektif terutama Kepala Sekolah harus 

menjadi sumber inspirasi atas pembangunan 
dan pengembangan sekolah secara umum. 

 Proses pengambilan keputusan yang 

demokratis dalam kehidupan dewan sekolah 
yang aktif. 

 Semua pihak menyadari tanggung jawab 

masing-masing secara sungguh-sungguh. Untuk 
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bisa memahami peran tersebut harus ada 

sosialisasi terhadap konsep MBS itu sendiri.  

 Adanya guidelines dari Depdiknas sehingga 
mampu mendorong proses pendidikan di 

sekolah secara efisien dan efektif. 

 Penerapan MBS diarahkan untuk pencapaian 

tujuan sekolah lebih khusus lagi adalah 
meningkatkan pencapaian belajar siswa. 
 

3) Dana BOS 

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 
2009, BOS adalah program pemerintah untuk 
penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi 

satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program 
wajib belajar. 

Bantuan Operasional Sekolah merupakan bantuan 

pemerintah pusat kepada seluruh SD/MI dan SMP/MTs 

se-Indonesia, baik negeri maupunswasta. Bantuan ini 

diberikan kepada siswa melalui sekolah yang langsung 

ditrasfer ke rekening sekolah masing-masing. Bantuan 

tersebut diharapkandapat mengurangi atau bahkan 

menghapus biaya pendidikan yang selama ini diberikan 

kepada masyarakat. 
Tujuan program BOS adalah : 

1) menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat 
pendidikan dasar dari beban biaya operasional 

sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah 
swasta 

2) menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP 

negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali 
pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) 
dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) 

3) meringankan beban biaya opersional sekolah bagi 
siswa di sekolah swasta. Hal tersebut 
menggambarkan bahwa program BOS bermanfaat 

pada penuntasan wajib belajar 9 tahun, yakni 
sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 
negeri maupun swasta. 

BOS digunakan untuk membantu memenuhi 

kebutuhan operasional sekolah non personalia. 
Landasan hukum kebijakan penyaluran dan pengelolaan 
dana BOS Tahun 2012 antara lain: Peraturan Menteri 

Keuangan No. 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman 
UmumÂ  dan Alokasi BOS Tahun Anggaran Â 2012 
Pengelolaan BOS Menggunakan Manajemen Berbasis 

Sekolah 
BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dan 
SMA/SMALB/SMK dengan menerapkan Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan 
dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan 
program yang disesuaikan dengan kondisi dan 

kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya untuk 
kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak 
ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. 

Pengelolaan BOS mengikutsertakandewan guru dan 
Komite Sekolah. 
F. Kerangka Berpikir 

MBS bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah 
yang meliputi peningkatan kualitas, efektivitas, efisien, 
produktivitas, dan inovasi pendidikan melalui pemberian 

kewenangan dan tanggung jawab lebih besar kepada 

sekolah yang dilaksanakan dengan prinsip pengelolaan 
yang baik, yaitu partisipasi, transparansi, dan 
akuntabilitas.  

Dengan konsep MBS diharapkan mampu 
meningkatkan kinerja pada sekolah baik pihak guru, 
komite sekolah dan stake holder. Karena kinerja guru 
maupun pihak komite sekolah sangat dibutuhkan dalam 

kemajuan berjalannya program MBS.  
Sebagai salah satu sekolah yang menerima 

pendanaan BOS maka SMP Swasta Se Kecamatan 

Patumbak harus melakukan pengelolaan dana BOS 
sesuai dengan MBS. Penelitian ini akan melihat 
Bagaimana pentingnya MBS dalam meningkatkan kinerja 

pada pengelolaan dana bos di SMP Swasta Se 
Kecamatan Patumbak. 

Untuk mencapai hal tersebut pemerintah menyusun 

program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
Menengah yang disalurkan kepada seluruh SMP baik 
Negeri maupun Swasta di seluruh Indonesia. BOS SMP 

merupakan program pemerintah berupa pemberian 
dana langsung ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
dengan besaran dana bantuan yang diterima sekolah 

dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing 
sekolah dikalikan dengan besarnya satuan dana bantuan. 
Tujuan dari BOS SMP adalah mendukung ketersediaan, 

keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan 
layanan pendidikan menengah bagi masyarakat.   

Pengelolaan program BOS SMP harus mengikuti 

pedoman yang disusun oleh Pemerintah dalam Petunjuk 
Teknis BOS SMP tahun 2015 dengan mengutamakan 
konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Untuk 
mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengelolaan BOS 

ditinjau dari pentingnya MBS. tujuan dari MBS dalam 
pentingnya MBS dalam meningkatkan kinerja pada 
pengelolaan dana bos pada SMP Swasta Se-Kecamatan 

Patumbak secara demokratis, transparan dan akuntabel 
dapat dicapai dengan lebih efisiendan efektif sesuai 
tujuan pendidikan nasional. 

Penjabaran di atas secara ringkas dapat digambarkan 
dalam bentuk kerangka berpikir sebagai berikut. 

Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) 

   

Kinerja 

 

Pengelolaan Dana BOS 

Gambar 1 
Kerangka Berpikir 

 

II. Metode Penelitian 
A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu 
memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, 
menyangkut penerapan manajemen berbasis sekolah 

dalam meningkatkan kinerja pada pengelolaan dana BOS 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Swasta Se 

Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, 
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Sumatera Utara. Penelitian dilaksanakan dalam waktu 5 

(lima) bulan yaitu periode Juni sd Oktober 2018. 
 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer dan data sekunder. Data primer merupakan 
data yang harus diolah lagi sesuai kebutuhan penelitian, 
sedangkan data sekunder merupakan data yang dapat 

langsung digunakan. 
Teknik pengumpulan data primer adalah dengan 

melakukan observasi dan wawancara informan yaitu 

kepala sekolah masing-masing smp swasta se kecamatan 
Patumbak. 

Teknik pengumpulan data sekunder adalah melalui 

dokumentasi berupa riset pustaka, meneliti dan 
mengumpulkan dokumentasi sarana prasarana, 
gambaran struktur sekolah. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Sekaran dan Bougie (2016:332) mengemukakan 
bahwa terdapat tiga langkah penting dalam menganalisis 
data kualitatif, yakni mereduksi data, menampilkan data, 

dan menarik kesimpulan. Reduksi data mengacu pada 
proses menyeleksi, mengkodifikasi, dan 
mengkategorikan data. Menampilkan data mengacu pada 

cara-cara mempresentasikan data, memilih kutipan, 
matriks, grafik, atau bagan yang menggambarkan suatu 
pola dalam data yang dapat membantu peneliti dalam 

memahami data. Menampilkan data memungkinkan 
peneliti untuk menarik kesimpulan berdasarkan pola-
pola yang terbentuk dari data yang direduksi. 

Sejalan dengan metode analisis data kualitatif 

Sekaran dan Bougie di atas, langkah-langkah yang akan 
ditempuh dalam menganalisis data pada penelitian ini 
adalah sebagai berikut (Imam, 2016:332-340): 

1. Menyusun data dan  membuat transkrip; yakni 
menyusun data (hasil wawancara, rekaman suara, 
foto, dll) ke dalam folder dan mengubah rekaman 

atau catatan lapangan ke dalam teks. 
2. Mengeksplorasi data dan mengembangkan coding; 

bertujuan untuk mendapatkan kesan umum dari 

data, selanjutnya di-coding atau dibuat dalam bentuk 
segmentasi guna membentuk deskripsi dan tema 
dari data. 

3. Membangun deskripsi dan tema; dalam hal ini 
membuat deskripsi tentang akuntabilitas dan kualitas 
laporan keuangan. 

4. Menyajikan dan melaporkan temuan; dalam bentuk 
deskripsi atas hasil analisis. 

5. Membuat simpulan 

6. Menyampaikan keterbatasan dan menyarankan arah 
penelitian berikutnya. 

 

III. Hasil dan Pembahasan 
Gambaran Singkat SMP SWASTA Se 
Kecamatan Patumbak 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan 
jenjang pendidikan dasar lanjutan pada pendidikan 
formal di Indonesia setelah lulus dari sekolah dasar yang 

setingkat. Sekolah menengah pertama ditempuh dalam 
waktu selama 3 tahun, mulai dari kelas 7 hingga kelas 9. 

Penyelenggara pendidikan sekolah menengah 

pertama selain Negara atau pemerintah, juga 
diselenggarakan oleh pihak swasta seperti lembaga 
pendidikan atau yayasan. Sekolah menengah pertama 

yang diselenggarakan oleh Negara atau pemerintah kita 
kenal dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 
(SMPN atau SMP Negeri) dan yang diselenggarakan oleh 
pihak swasta biasa kita kenal dengan SMP Swasta. 

Jumlah smp swasta di kecamatan Patumbak 
lebih banyak daripada smp negeri dan Peminat SMP 
Swasta di patumbak mungkin tidak sebanyak peminat 

sekolah di smp negeri karena smp swasta masih sering 
dibebani iuran berbeda dengan sekolah SMP Negeri 
yang jarang di pungut biaya (gratis), kegiatan internal 

maupun extrakurikuler smp negeri lebih menonjol 
begitu juga dengan gedung , gedung pada smp negeri 
lebih rapi dan lengkap sangat berbeda dengan gedung 

pada smp swasta sehingga orang tua lebih banyak 
memilih menyekolahkan anaknya pada sekolah smp 
negeri walaupun harus menempuh jarak yang cukup 

jauh.  
SMP Swasta Di Medan, Deli Serdang- Wilayah  
Kecamatan Patumbak 

• SMP Umum 
1. SMPS Plus Kasih Ibu, Jl. Pertahanan 

No.1B, Pasar II,  NPSN : 69787033 

2. SMSPS Pengharapan, Jl. Dame Pasar 
IV, Marindal II, NPSN : 69967791 

3. SMPS Nusantara Jaya, Jl. Mekatani, 

No. 54, Marindal II, NPSN : 10214011 
4. SMPS Rizki Ananda, Jl. Mekatani No. 

54, Marindal I, NPSN : 10213939 
5. SMPS PAB 5 Patumbak I, Jl 

Pertahanan Ujung , NPSN : 10213939 
6. SMPS Berlianta, Jl. Kongsi Marindal I, 

NPSN : - 

• SMP ISLAM 
1. SMPS Pesantren Al-Husna, Jl. Pelajar 

Psara III, Marindal I, NPSN : 10213933 
2. SMP Nurul Hadina, Jl. Pertahanan 

Komplek Perumahan No.93 Marindal 

NPSN : 10262018 
3. SMP IT Rahmat, Jl Kebun Kopi Pasar 

V, Marindal, NPSN 10263549 

4. SMP IT Daarul Istiqlal, Jl. Pantai 
Rambung, Gg. Cakra II Pasar III 
Marindal I, NPSN ; 09971491 

5. MTSS Al-Hidayah Patumbak, Jl Pelita 
No 75 NPSN : 10264252 

6. MTSS Bustanul Ulum Patumbak, Jl. 

Kebun Kopi No.1 Marindal 1 NPSN : 
10264250 

7. MTSS Fajrul Iman, Jl. Pertahanan Pasar 

IV Kec. Patumbak NPSN : 10264250 
8. MTSS PAB 4 Patumbak II, Jl. 

Pertahanan Pasar IV, Kec. Patumbak, 
NPSN : 10263549 

Dalam sejarah awal perjalanannya, SMP Swasta 
ini tergolong kurang diminati oleh masyarakat setempat 
dan belum dikenal khusnya masyarakat kecamatan 



Medan, 30 November- 03 Desember 2018     APPPTMA KE- 8 

6 Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 

Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA)  

ISBN: 978-602-50710-9-6 

 

patumbak karena sebagian mereka beranggapan masih 

ada sekolah umum sebagai alternative pilihan yang 
sudah ada sebelumya, baik yang ada di kecamatan 
maupun yang ada di Ibu Kota Kabupaten. ditambah 

asumsi sebagian masyarakat terhadap sekolah yang 
swasta bernuansa keagamaan apalagi berstatus swasta 
tidak mendukung keberadaanya. 

Namun pengurus yayasan tidak kehabisan akal, 

bersama kepala sekolah maupun kepala madrasah dan 
dibantu oleh beberapa elemen masyrakat berupaya 
untuk berbenah diri untuk membuktikan kepada 

masyarakat bahwa SMP Swasta dan Madrasah 
Tsanawiyah tidak bisadipandang sebelah mata. Terbukti 
kini SMP Swasta di kecamatan Patumbak lebih banyak 

daripada SMP Negeri. 
a. Struktur Organisasi 

Dengan adanya struktur organisasi SMP Swasta 

se Kecamatan Patumbak, maka seluruh jajaran yang 
bertugas pada organisasi tersebut tergambar adanya 
pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing 

masing terhadap kelancaran jalannya suatu organisasi 
dalam suatu lembaga pendidikan. Organisasi merupakan 
hal yang menggambarkan pola-pola, skema, bagan yang 

menujukkan garis-garis perintah, hubungan-hubungan 
yang saling berkaitan dan lain-lain. 

SMP Swasta Se Kecamatan Patumbak, memiliki 

struktur organisasi Seperti SMP Negeri namun berbeda 
pada pemilik, negeri milik pemeerintah tapi swasta milik 
yayasan. Adapun struktur organisasinya terdiri dari 

ketua yayasan, kepala Sekolah dan guru-guru, Peserta 
didik, staf tata usaha dan pengurus komite. 
b. Keadaan sarana fisik 

Keadaan sarana fisik (gedung) suatu 

sekolah/Madrasah sangat menunjang dalam pelaksanaan 
proses pembelajaran dalam suatu lembaga pendidikan 
untuk menciptakan suasana yang kondusif, nyaman agar 

peserta didik dapat menerima pelajaran dengan baik 
dari para pendidik, apalagi bila dikaitkan dengan upaya 
peningkatan kinerja disekolah. Kondisi sarana fisik yang 

memadai sangat menunjang terciptanya peningkatan 
proses pembelajaran di suatu lembaga pendidikan. 
c. Keadaan tenaga pendidik dan 

kependidikan/staf tata usaha sekolah 
Proses pembelajaran merupakan suatu proses 

yang bersifat komplek Kompleksitas tersebut tentu saja 

menuntun para pendidik memahami sekaligus 
menguasasi komponen-komponen pengajaran secara 
komperhensif. Pendidik adalah unsur yang terpenting 

dalam dunia pendidikan di sekolah, masa depan peserta 
didik tergantung kepiawian pendidik, pendidik yang 
cerdas, bijaksana dan mempunyai keikhlasan dan sifat 

positif terhadap pekerjaannya, maka mereka 
memperlihatkan dedikasinya untuk membimbing anak 
didiknya kearah yang positif terhadap pelajaran yang 

diberikan, motivasi yang baik kepada peserta didiknya 
dalam menuntut ilmu sehingga akan hadir suasana yang 
kondusif dalam proses pembelajaran. Seseorang disebut 
sebagai pendidik yang memiliki visi dan misi bila 

senantiasa menjalankan hidup dan dunia pengajaran 
dengan mengekspresikan keinginan, tujuan dan makna 

hidup. Dengan demikian seorang pendidik khususnya 

para guru bersifat progresif sehingga mengetahui dengan 
pasti yang dikehendaki oleh zaman dewasa ini, dan yang 
diharapkan mengajar bukan hanya mentransfer ilmu 

pengetahuan tetapi juga nilai-nilai Islam dan kebudayaan. 
Tanggung jawab pendidik bukan saja terhadap 

anak didiknya, tetapi juga bertanggung jawab kepada 
Allah swt. kelak, maka dari itu tugas pendidik di samping 

sebagai pengajar dan pembimbing peserta didik, juga 
tidak lepas dari pekerjaannya juga bertanggung  jawab 
dalam kepribadian peserta  didik. 

Keadaan tenaga pendidik dan kependidikan staf 
pada smp swasta se kecamatan Patumbak masih kurang 
baik karena masih ada terdapat beberapa guru yang 

belum tamat pendidikan strata-1 padahal seharusnya 
guru smp minimal sudah s-1, begitu juga dengan 
bendahara sekolah seharusnya bendahara itu jurusan 

akuntansi karena seorang bendahara harus mengerti 
memahami dasar-dasar akuntansi, mampu mencatat 
pembukuan serta laporan keuangan secara efektif, 

mampu mengoperasikan computer dengan baik karena 
perkembangan dan perubahan pada teknologi sering 
terjadi. 

Namun hal ini sering diabaikan karena alasan 
yang penting sarjana, penurut terhadap perintah yayasan 
dan masih ada ikatan keluarga yayasan. 

d. Keadaan peserta didik 
Dalam kegiatan belajar mengajar peserta didik 

merupakan objek pendidikan sekaligus sebagai subjek 

pendidikan. Obyek pendidikan berarti kita 
membicarakan hakekat manusia yang membutuhkan 
bimbingan. Sedangkan subjek pendidikan artinya peserta 
didik dapat mengembangkan dirinya dengan 

mengemukakan argumennya ketika proses pembelajaran 
sementara berlangsung. Sebagai objek pendidikan dia 
harus dididik untuk mengembangkan dan mengarahkan 

segala potensi jasmani dan rohani menuju kearah 
kematangan, karena pada diri anak tersimpan bakat dan 
potensi yang harus dibina dan dikembangkan. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 
keadaan dan jumlah peserta didik dapat mempengaruhi 
situasi dan kondisi dalam proses pembelajaran di 

Sekolah atau di kelas karena membutuhkan perhatian 
dan penanganan yang lebih dari pihak sekolah terutama 
jumlah personil tenaga pendidik dan kependidikan. 

e. Keadaan sarana dan prasarana 
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dewasa ini dan kebutuhan akan sarana dan 

prasarana yang memadai sangat tentu dapat membantu 
atau mendukung dan menunjang keberhasilan 
pendidikan. Karena kegiatan proses pembelajaran dapat 

berjalan lancar dan terasa aman apabila tersedia fasilitas 
dan prasarana yang dapat mendukung proses 
pembelajaran di sekolah dengan baik, serta dapat 

meningkatkan siswa baik secara kualitas dan kuantitas, 
karena fasilitas sarana dan prasarana ternyata cukup 
baik. 

SMP Swasta Se Kecamatan Patumbak, memiliki 

sarana dan prasarana yang dapat dikategorikan cukup 
memadai untuk beberapa sekolah namun beberapa 
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sekolah lain dikatakan belum memadai dan mendukung 

berlangsungnnya proses pembelajaran  yang produktif. 
 
 

1. Penerapan Manajeman Berbasis Sekolah 
dalam Meningkatkan Kinerja Pada SMP 
Swasta Se Kecamatan Patumbak 
Manajemen berbasis sekolah/madrasah yang 

menawarkan keleluasan pengelolaan sekolah/madrasah, 
utamanya di SMP Swasta Se Kecamatan Patumbak 
memiliki potensi yang besar dalam menciptakan kepala 

sekolah/madrasah, pendidik, dan pengelola sistem 
pendidikan yang professional. 

Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu disertai 

seperangkat kewajiban, serta monitoring dan tuntutan 
pertanggungjawaban yang relatif tinggi, untuk menjamin 
bahwa sekolah/madrasah selain memiliki otonomi juga 

mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan 
pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat 
sekolah/madrasah. Dengan demikian, sekolah/madrasah 

dituntut mampu menampilkan pengelolaan sumber daya 
secara transparan, demokratis, tanpa monopoli, dan 
bertaggung jawab baik terhadap masyarakat maupun 

pemerintah, dalam rangka meningkatkan kapasitas 
pelayanan terhadap peserta didik. Sekolah merupakan 
tempat berlangsungnya praktek pendidikan untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah 
perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat 
melaksanakan manajemen yang sebaik-baiknya. Dalam 

penerapan manajemen berbasis sekolah/madrasah, 
kepala madrasah sebagai pimpinan sekaligus sebagai 
penentu kebijakan di madrasah harus senantiasa 
melaksanakan fungsi manajemen. Adapun fungsi-fungsi 

manajemen yang harus diterapkan adalah sebagai 
berukut: 

a. Perencanaan 

Merupakan proses yang akan dilakukan oleh 
kepala madrasah untuk mengambil suatu keputusan 
tentang tindakan yang akan diambil/dilakukan pada 

waktu yang akan datang, kebijakan-kebijakan apa yang 
secara sistimatis disusun dan dirumuskan berdasarkan 
data yang dipertanggungjawabkan serta dapat di 

pergunakan sebagai pedoman dalam bekerja untuk 
mencapai tujuan organisasi. 

b. Pengorganisasian 

Kepala madrasah melibatkan orang-orang 
dalam pembagian tugas dalam kerja sama pendidikan. 
Karena tugas-tugas ini tidak dapat diselesaikan oleh satu 

orang saja maka tugas-tugas ini dibagi untuk dikerjakan 
oleh masing-masing organisasi. 

c. Pengarahan 

Pengarahan dilakukan agar kegiatan yang 
dilakukan bersama tetap melalui jalur yang telah 
ditetapkan, tidak terjadi penyimpangan yang dapat 

menimbulkan kesalahan, pemborosan dan 
penyelewengan dalam bekerja. 

d. Pengawasan 
Secara umum pengawasan merupakan fungsi 

manajemen yang dikaitkan dengan upaya untuk 
mengendalikan, membina dan meluruskan sebagai upaya 

pengendalian mutu. Melalui pengawasan yang efektif, 

roda organisasi, implementasi rencana, kebijakan, dan 
upaya pengendalian mutu dapat dilaksanakan dengan 
lebih baik. 

e.Peserta Didik 
Semua kegiatan disekolah/madrasah pada 

akhirnya ditujukan untuk membantu peserta didik 
mengembangkan dirinya. Peserta didik merupakan 

obyek sekaligus sebagai subyek  pendidikan, komponen 
peserta didik sangat dibutuhkan karena peserta didik 
merupakan sasaran utama dalam pembelajaran, terlebih 

bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan disekolah dalam 
proses transformasi ilmu pengetahuan dan ketrampilan-
ketrampilan yang diperlukan. Olehnya itu 

keberadaanpeserta didik tidak hanya sekedar memenuhi 
kebutuhan saja, akan tetapi harus merupakan bagian 
dari kebermutuan dari lembaga pendidikan 

(sekolah/madrasah). 
Sehingga keberhasilan suatu lembaga 

pendidikan atau sekolah/madrasah harus didukung oleh 

partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran 
setiap hari disekolah/madrasah antara lain kehadiran, 
kedisiplinan, ketertiban, keaktifan dalam mengikuti 

berbagai kegiatan baik intra kurikuler maupun 
ekstrakurikuler. Sehingga penerapan manajemen 
berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan 

dapat terlaksana dengan baik. 
Dari hasil observasi dan pengamatan yang 

dilakukan oleh penulis selama ini, menunjukkan bahwa 

partisipasi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan 
proses pembelajaran disekolah/madrasah khususnya di 
MTs. Alkhairaat Sandana sudah berjalan dengan baik, 
terutama menyangkut masalah kehadiran, kedisiplinan 

dan keaktifan dalam berbagai kegiatan pembelajaran 
disekolah/madrasah.   

f. Pendanaan 

Pendanaan atau keuangan sangat berperan 
dalam kelangsungan dan kelancaran kegiatan proses 
belajar mengajar disekolah/madrasah, ketersediaan 

keuangan dan pengelolaan keuangan, sumber-sumber 
keuangan, terutama pengalokasian atau penggunaan 
uang sudah sepantasnya dilakukan oleh sekolah. Sekolah 

lebih berhak dan mengetahui segala kebutuhannya yang 
berkaitan dengan proses pembelajaran di 
sekolah/madrasah, sekolah juga harus diberi 

kebebasasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang 
mendatangkan penghasilan, sehingga sumber keuangan 
tidak semata-mata bergantung pada pemerintah. 

Berdasarkan sumbernya dana sekolah terbagi menjadi 
dua, yaitu dari pemerintah yang umumnya terdiri dari 
dana rutin yaitu gaji serta biaya oprasional sekolah serta 

dana dari partisipasi masyarakat, yang dapat berasal dari 
partisipasi orang tua  peserta didik melalui komite 
maupun sumbangan dari masyarakat luas/dunia usaha. 

Berdasarkan penggunaannya dapat dibagi menjadi 
anggaran untuk kegiatan ritin seperti gaji, biaya 
oprasional sehari-hari sekolah , dan anggaran untuk 
pengembangan sekolah. Dana yang dikelola khususnya 

di SMP Swasta Se Kecamatan Patumbak adalah 
bersumber dari pemerintah dalam bentuk dana 
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operasinal sekolah (BOS) dan dana dari partisipasi 

masyarakat melalui komite sekolah/madrasah. Dana 
inilah yang selama ini dikeloladan dimanfaatkan oleh 
madrasah dalam membantu kelancaran segala 

kegiatankegiatan dan pelaksanaan proses pembelajaran 
di sekolah smp se kecamatan Patumbak. 

Sebagaimana penjelasan sesuai dengan hasil 
wawancara dengan penulis: Dana yang kami kelola 

selama ini, adalah dana bantuan oprasional sekolah 
(BOS) dan dana yang bersumber dari partisipasi 
masyarakat melalui komite sekolah. Dana itulah yang 

selama ini dikelola dalam membantu membiaya 
kelancaran semua kegiatan yang dilaksanakan dalam 
proses pembelajaran termasuk membayar gaji tenaga 

pendidik dan staf tata usaha yang kebanyakan mereka 
masih berstaus honorer atau non PNS. Dana ini juga 
yang digunakan untuk belanja segala keperluan dan 

kebutuhan madrasah yang sudah direncanakan dan 
dianggarkan melalui Rencana Anggaran dan Belanja 
Sekolah (RAPBS)  dan kebutuhan-kebutuhan yang 

sifatnya tidak terduga. Bahwa dana yang dikelola oleh 
sekolah baik yang bersumber dari pemerintah maupun 
dari partisipasi masyarakat melalui komite sekolah, 

sangat membantu dalam kelancaran kegiatan 
pembelajaran di sekolah/madrasah, namun khusus dana 
bantuan oprasional sekolah penggunaannya terbatas 

karena sudah diatur dalam petunjuk tekhnis 
pelaksanaannya. Sehingga dalam pengelolaannya harus 
hati-hati dan tidak sembarangan sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah 
melalui dinas pendidikan. 

g. Partisipasi Masyarakat (Komite 
Sekolah/madrasah) 

Hubungan antara sekolah dengan masyarakat 
sangat penting. Disatu sisi sekolah/madrasah 
memerlukan masukan dari masyarakat dalam menyusus 

program yang relevan, sekaligus memerlukan dukungan 
masyarakat dalam melaksanakan program tersebut. 
Dilain pihak, masyarakat memerlukan jasa sekolah 

untuk mendapatkan program-pragram pendidikan sesuai 
dengan yang diinginkan. Jalinan semacam itu dapat 
terjadi jika pimpinan sekolah/madrasah aktif dan dapat 

membangun hubungan yang saling menguntungkan, demi 
peserta didik. Keterlibatan orang tua peserta didik dan 
masyarakat dalam kelangsungan proses pembelajaran di 

sekolah/madrasah sangat dibutuhkan. Esensi hubungan 
madrasah dan masyarakat adalah untuk meningkatkan 
kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat 

terutama dukungan moral dan finansial. Yaitu 
keterlibatan yang diperlukan adalah intensitas dan 
eksistensinya dalam melaksanakan pungsi pendidikan. 

Untuk memperkuat argumen di atas, penulis 
berusaha menemui dan meminta keterangan dari 
beberapa orang guru sebagai informan dan pengurus 

komite yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen 
berbasis sekolah/madrasah yang dilakukan oleh kepala 
sekolah/madrasah sebagai penanggung jawab pendidikan 
di SMP Swasta Se Kecamatan Patumbak, seperti 

keterangan yang diberikan oleh salah seorang guru wakil 
kepala sekolah Sebagaimana Wawancara dengan penulis 

di Salah satu sekolah SMP Swasta Se Kecamatan 

Patumbak menyatakan bahwa: Pada prinsipnya 
penerapan manajemen berbasis sekolah/madrasah sudah 
terlaksana dan berjalan sesuai dengan keinginan dan 

harapan semua pihak namun tentunya tetap masih 
terdapat kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan jadi 
harus didukung oleh semua pihak terutama warga 
sekolah/madrasah. 

Senada dengan itu salah satu Pihak SMP Swasta 
Se Kecamatan Patumbak dalam suatu wawancara 
dengan penulis disekolah mengomentari keberhasilan 

dan kesuksesan kepala sekolah dalam memimpin 
sekolah selama ini, mengungkapkan bahwa: 

1) Kepala madrasah dalam memimpin Sekolah 

selama ini sudah cukup baik, terbukti perkembangan 
madrasah dari tahun ke tahun memperlihatkan 
perkembangan yang cukup signifikan. Respon 

masyarakata terhadap keberadaan madrasah selama ini 
sangat positif dalam membantu mendidik anak-anak 
mereka terutama dalam pembinaan keagamaan dan 

akhlak mulia. 
2) Animo masyarakat untuk memasukkan 

anaknya ke SMP Swasta Se Kecamatan Patumbak cukup 

tinggi terbukti jumlah penerimaan siswa baru dari tahun 
ke tahun selalu bertambah tidak kalah dengan peminat 
smp Negeri. 

3) Peserta didik dari SMP Swasta Se 
Kecamatan Patumbak  cukup berprestasi, salah seorang 
peserta didik lulusan dari SMP Swasta Se Kecamatan 

Patumbak berhasil lolos tanpa tes di Beberapa SMA 
unggul di Medan. 

Keterangan di atas menunjukkan bahwa usaha 
dan upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam hal 

ini kepala madrasah beserta jajaranya selama ini, untuk 
senantiasa  memberdayakan segala sumber tenaga 
pendidikan dalam rangka 

Peningkatan kinerja, mutu pendidikan dalam 
setiap proses pembelajaran secara umum sudah 
terlaksana sesuai harapan dan perlu mendapatkan 

apresiasi yang tinggi dari berbagai pihak walaupun dalam 
praktek dan penerapannya dilapangan masih perlu 
dukungan dari berbagai pihak sehingga dalam praktenya 

masih sering menemui hambatan dan kendala di 
lapangan. 

Dengan demikian untuk lebih jelasnya akan 

dikemukakan beberapa unsuryang berkaitan dengan 
penerapan manajemen berbasis sekolah/madrasah SMP 
Swasta Se Kecamatan Patumbak ini, yang bertujuan 

untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan 
berkualitas, dengan penerapan manajemen berbasis 
sekolah/madrasah, yang antara lain didukung melalui 

bentuk: 
a. Kepemimpinan dan Peran Kepala 

Sekolah/Madrasah 

Kepemimpinan merupakan fungsi inti dari 
aktifitas manajemen di sekolah. Melalui pola 
kepemimpinan yang efektif, aktifitas perencanaan, 
pengorganisasian, dan pemantauan dapat berjalan 

dengan baik. Oleh karena itu,  secara manajerial kepala 
madrasah dituntut untuk mampu mengelola madrasah 
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agar berkembang dan memperoleh kemajuan dari 

waktu ke waktu. Kepala sekolah dituntut mampu 
menggerakkan potensi sumberdaya tenaga pendidik dan 
kependidikan secara optimal dan membina hubungan 

interaktif antar mereka agar tercipta suasana 
komunikatif, bergairah dan produktif. Demikian pula, 
kepala msekolah dituntut memiliki kemampuan dalam 
menumbuhkan daya kreatifitas disiplin dan semangat 

belajar siswa, dan semangat mengajar terhadap tenaga 
pendidik. Dengan demikian, kepala sekolah berperan 
sebagi motor penggerak bagi optomalisasi 

pemberdayaan segala sumberdaya madrasah, sehingga 
amat muda diprediksi bahwa kualitas madrasah 
mencerminkan pula kualitas kepemimpinan seorang 

kepala madrasah. 
Peranan kepala Sekolah memberikan dampak 

cukup berarti bagi kemajuan lembaga pendidikan yang 

dipimpinnya. Kesuksesan sekolah/madrasah sangat 
ditentukan oleh kualitas, kemampuan atau kompetensi 
kepemimpinan kepala madrasah. Aspek keberhasilan 

sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikanyang 
disebabkan oleh kepemimpinan kepala madrasah yang 
demokratis dan transformative. Demokratis dalam arti 

melibatkan semua pihak dalam pengambilankeputusan, 
transformatif dalam pengertian cepat tanggap terhadap 
perubahan yangdibutuhkan untuk menuju perbaikan.  

Dengan kata lain peran kepala Sekolah dalam 
mewujudkan sekolah/madrasah yang bermutu menjadi 
salah satu faktor atau faktor kunci dalam mencapai 

keberhasilan. Kepala Sekolah sebagai seorang manajer 
dalam mengelola segala sumber daya harus berdasarkan 
dan menerapkan fungsi-fungsi manajemen tersebut, 
dalam memimpin suatu organisasi. Dengan 

kedudukannya sebagai manajer kepala sekolah 
bertanggungjawab atas terlaksananya fungsi-fungsi 
manajemen. Kepemimpinan kepala madrasah dalam 

kaitannya dengan manajemen berbasis 
sekolah/madrasah adalah segala upaya yang dilakukan 
dan hasil yang dicapai oleh kepala madrasah dalam 

melaksanakan manajemen berbasis sekolah/madrasah di 
madrasah tersebut. 

Dalam sebuah lembaga pendidikan 

pendidikan/institusi, baik lembaga tersebut  berada di 
bawah naungan pemerintah (Negeri) maupun mandiri 
(Swasta), tingkat  dasar, menengah ataupun perguruan 

tinggi, tentu memerlukan adanya manajemen  sekolah 
yang bagus (efektif dan efisien). Karena adanya 
manajemen yang bagus  diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan  
secara langsung akan mempengaruhi dan menentukan 
efektif tidaknya kurikulum,  peralatan belajar, waktu 

mengajar dan proses pembelajaran. 
Hasil dari wawancara dari kuisioner yang 

diajukan Kepala sekolah SMP Swasta se Kecamatan 

Patumbak bahwa:  “bentuk penerapan MBS di sekolah 
swasta se kecamatan Patumbak ini yaitu memberikan 
wewenang dan tanggung jawab kepada para guru dan 
kami tidak pernah menghalangi jika ada guru yang ingin 

mengikuti kegiatan-kegiatan selama kegiatan itu bisa 
menambah wawasan siswa, misalkan kegiatan proses 

belajar mengajarnya dilakukan diluar sekolah yang 

berhubungan dengan materi pembelajaran.” 
Bentuk penerapan manajemen berbasis sekolah 

seperti yang telah dibahasakan  oleh Kepala Sekolah di 

atas yakni memberikan wewenang dan tanggung jawab  
kepada guru untuk meningkatkan kompetensinya baik 
itu dalam menyajikan materi,  pengelolaan kelas, mampu 
mengadakan evaluasi pada akhir pelajaran, untuk  

memahami sejauh mana kemampuan guru dalam 
memahamkan siswa dan sejauh  mana kemampuan 
peserta didik dalam memahami materi. Dengan 

diterapkannya konsep tersebut dalam hal ini konsep 
MBS, selaku pendidik akandiberi tanggung jawab penuh 
untuk merencanakan, melaksanakan, dan 

mengembangkan program-program sekolah agar tujuan 
yang diinginkan dapat tercapai”. 

Sementara itu untuk lebih memfokuskan pada 

tujuan, SMP Se- Kecamatan Patumbak memfokuskan 
tujuan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dengan 
memajukan beberapa indikator diantaranya adalah 

meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan 
inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan 
sumber daya yang tersedia; meningkatkan kepedulian 

warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan 
pendidikan melalui pengambilan keputusan partisipatif; 
meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orangtua, 

masyarakat, dan pemerintahtentang mutu sekolahnya; 
meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah 
tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.   

Pertama,  manajemen  berbasis  sekolah  
bertujuan  untuk meningkatkan  mutu  pendidikan  
melalui  kemandirian  dan  inisiatif sekolah  dalam  
mengelola  dan  memberda yakan  sumber  daya  yang 

tersedia. Pengelolaan sumber daya yang ada menjadi 
sangat penting dalam  penerapan  manajemen  berbasis  
sekolah  dikarenakan manajemen  berbasis  sekolah  

tidak  akan  terlaksana  tanpa  adanya sumber daya.  
Kedua,  manajemen  berbasis  sekolah  

bertujuan  untuk meningkatkan  kepedulian  warga  

sekolah  dan  masyarakat  dalam penyelenggaraan  
pendidikan  melalui  pengambilan  keputusan partisipatif. 
Partisipasi  masyarakat  dan  seluruh  unsur  pendidikan 

yang  terkait  menjadi  modal  dalam  pengembangan  
sekolah   guna meraih mutu pendidikan yang 
berkualitas.  

Ketiga, manajemen  berbasis  sekolah  
bermaksud  untuk meningkatkan tanggung  jawab  
sekolah  kepada  orang  tua, masyarakat,  dan  

pemerintah  tentang  mutu  sekolahnya. Tanggung jawab 
pendidikan bukan mutlak berada di pundak sekolah, 
namun tanggung jawab pendidikan berada di tangan 

sekolah, pemerintah, wali murid dan masyarakat.  
Keempat, meningkatkan  kompetisi yang sehat 

antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan 

dicapai. Di era globalisasi dan zaman  yang  serba  
mudah  ini  menuntut  sekolah  mempunyai  mutu yang  
berkualitas,  karena  sekolah  yang  tidak  mengikuti 
perkembangan zaman dengan teknologi  yang begitu 

canggih maka akan mati. Siswa dan wali murid kini mulai 
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selektif untuk memilih sekolah,  sekolah  yang  tidak  

mampu  menghasilkan  kualitas  maka akan ditinggalkan. 
Sementara itu dari hasil wawancara penulis 

dengan salah seorang kepala Sekolah SMP Swasta Se 

Kecamatan Patumbak, Mengemukakan bahwa: 
penerapan manajemen berbasis sekolah, dengan melalui 
disiplin serta menerapkan sistim pembelajaran yang 
efektif dan efisien, maka proses pembelajaran dapat 

meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap dengan 
meningkatkan kinerja para tenaga pendidik, serta adanya 
motivasi dari kepala madrasah, lebih-lebih terhadap 

yayasan, yang dapat membantu para pendidik untuk 
meningkatkan disiplin belajar secara optimal. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa setiap pendidik merasa bertanggung jawab atas 
segala tugas dan kewajibannya sebagai pendidik. Dengan 
demikian, keseriusan pendidik dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dengan 
menggunakan sumber daya dan potensi yang dimiliki, 
mengajar,mendidik, membimbing dan melatih peserta 

didik dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sementara 
itu sebagai pendidik disamping dituntut untuk 
menigkatkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas 

profesinya juga dituntut untuk senantiasa 
meningkatkatkan kualitas pendidikannya dengan 
kualifikasi pendidikan menimal sarjana (S1) sehingga 

kompetensi tenaga pendidik dalam melaksanakan 
pembelajaran di sekolah lebih khusus dikelas menjadi 
semakain profesional. Dari hasil wawancara tersebut 

menujukkan bahwa peranan pendidik dalam proses 
pembelajaran disekolah terlebih khusus lagi dikelas 
sangat menentukan dan menunjang keberhasilan peserta 
didik terutama dalam meningkatkan kinerja. 

Lebih lanjut dari hasil wawancara penulis 
dengan salah satu kepala SMP Swasta Se Kecamatan 
Patumbak tentang intensitas manajemen berbasis 

sekolah, diperoleh keterangan bahwa: Pelaksanaan 
penerapan manajemen berbasis sekolah/madrasah di 
SMP Swasta Se Kecamatan Patumbak ini, telah 

dilaksanakan dengan melakukan kerja sama semua 
komponen yang mempunyai kepentingan dengan 
sekolah, dan berupaya untuk mengkomunikasikan 

berbagai sumber-sumber terutama dalam meningkatkan 
kinerja para bawahan untuk saling berkontribusi di 
antara pendidik, wali kelas, pegawai tata usaha dengan 

mengkoordinasikan dengan pemerintah dan masyarakat, 
sehingga penerapan manajemen berbasis sekolah bisa 
berjalan sesuai harapan semua pihak utamanya pihak 

yayasan/pemerintah, agar proses pendidikan bisa 
mengalami peningkatan mutu atau berkualitas sehingga 
masyarakat  tertarik untuk memasukkan anaknya di 

SMP Swasta tersebut, dengan manajemen yang 
professional. 

Berdasarkan dari paparan di atas, bahwa 

manajemen berbasis sekolah/madrasah menujukkan 
suatu hasil yang cukup memuaskan, karena pihak 
sekolah/madrasah diberikan keleluasaan untuk 
mengelola, menetapkan, dan mengatur sendiri sumber 

daya dan sumber dana sesuai dengan kebutuhan. 

Sehingga manajemen berbasis sekolah dapat 

meningkatkan mutu pendidikan. 
Peran pendidik( staf pengajar) sebenarnya tidak 

jauh berbeda dengan perankepala sekolah/madrasah, 

hanya lingkupnya berbeda yaitu dalam lingkup yang lebih 
kecil yakni mengelola proses pembelajaran sesuai 
kelompok belajar atau bidang studi yang diajarkannya. 
Pendidik memiliki andil yang sangat besar terhadap 

keberhasilan pembelajaran di sekolah. Pendidik sangat 
berperan dalam membantu perkembangan peserta didik 
untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. 

Salah satu faktor utama yang menentukan mutu 
pendidikan adalah pendidik. Tugas dan peran pendidik 
dari hari ke hari semakin berat seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Pendidik sebagai komponen utama dalam dunia 
pendidikan, dituntut untuk mampu mengimbangi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
berkembang dalam masyarakat atau sering disebut 
dengan guru (pendidik) yang profesional. Pendidik 

bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai 
pendidik, pembimbing, pelatih kepada peserta didiknya, 
dan mampu memberikan contoh teladan yang baik yang 

dapat digugu dan ditiru oleh peserta didiknya. Terutama 
dalam menggunakan alat media belajar, metode 
mengajar yang digunakan oleh pendidik dalam 

menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik 
yang bervariasi dan menyenangkan atau biasa disebut 
dengan pembelaran aktif, inovatif, kreatif dan 

menyenangkan (PAIKEM), sehingga tidak monoton yang 
dapat membosankan peserta didik dalam proses 
pembelajaran di kelas. Sehingga para pendidik dalam 
memberikan materi pelajaran, kepada para peserta didik 

menggunakan kesempatan untuk lebih serius 
memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh 
pendidik. Melalui peran pendidik disekolah/madrasah 

diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang 
memiliki kompetensi tinggi dan siap menghadapi 
tantangan hidup. 

Sebagaimana yang diungkapkan salah seorang 
pendidik  bidang studi dalam suatu wawancara dengan 
penulis mengatakan bahwa:Saya sebagai seorang 

pendidik menyadari sepenuhnya, bahwa kehadiran 
sayadisekolah senantiasa didambakan dan dibutuhkan 
oleh peserta didik, sehinggasaya berupaya untuk hadir 

disekolah tepat waktu walaupun sekarang saya 
masihmemiliki bayi yang masih butuh perawatan dan 
kasih sayang seorang ibu tapiitu bukan menjadi halangan, 

sekaligus memberikan contoh teladan yang baikkepada 
peserta didik, sebagai salah satu bentuk dari tanggung 
jawab saya sebagai pendidik, bukan hanya terhadap 

sekolah, tetapi juga terhadap masyarakat bahkan lebih 
jauh kepada pemerintah. 

Ukuran bahwa MBS telah terlaksana dengan 

baik di sekolah dalam kinerja kepala sekolah maupun 
pihak komite sekolah dari hasil wawancara denga kepala 
sekolah SMP Swasta se Kecamatan Patumbak yaitu : 

o Seluruh sector kegiatan sekolah 

terintegrasi 
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o Masyarakat mau bekerja sama dan 

berpartisifasi dengan sekolah 
o Perkembangan dan peningkatan 

prestasi belajar siswa meningkat 

o Pengelolaan sekolah yang tertib dan 
disiplin 

o Suasana proses belajar mengajar 
berjalan dengan baik 

o Pelaksanaan pembelajaran siswa 
sesuai dengan tujan sekolah 

Dan dari hasil wawancara tersebut, dinyatakan 

peningkatan kinerja dengan diterapkannya MBS cukup 
berhasil sesuai tujuan dan berjalan dengan baik. 

wawancara dengan penulis mengatakan bahwa: 

penerapan manajemen berbasis sekolah, dengan 
melakukan kegiatan memperbaiki semua yang 
berhubungan dengan administrasi sekolah, seperti 

absensi siswa, menerapkan sistim tepat waktu dalam 
proses pembelajaran berjalan dengaan baik, karena 
proses tepat waktu, dapat menjadikan peserta didik 

lebih rajin ke sekolah Selain dari penegakan disiplin, 
keaktifan peserta didik dalam mengikuti kegiatan proses 
pembelajaran di kelas maupun di luar kelas juga tidak 

kalah pentingnya dan merupakan prioritas utama untuk 
meningkatkan mutu pendidikan di smp swasta se 
kecamatan Patumbak cukup berprestasi baik dibidang 

akademik maupun dibidang non akademik terbukti dari 
hasil ujian nasional lima tahun terakhir dapat dikataka 
mencapai 100%. 

 Faktor-faktor yang mendukung dan 
menghambat Penerapan ManajemenBerbasis 
Sekolah/Madrasah dalam meningkatkan kinerja 

dikecamatan Patumbak SMP Swasta Se 
Kecamatan Patumbak 
Pelaksanaan Penerapan Manajemen Berbasis 

Sekolah/madrasah di smp swasta se kecamatan 
Patumbak melibatkan banyak unsur, seperti kepala 
madrasah, wakil kepala madrasah, peserta didik, 

pendidik, sarana dan prasarana madrasah serta 
keterlibatan orang tua peserta didik, masyarakata, 
komite sekolah, dan lingkungan madrasah (stakeholder 

pendidikan). Unsur-unsur yang terlibat tersebut, di 
samping dapat menjadi faktor pendukung juga dapat 
menjadi faktor penghambat. Faktor pendukung adalah 
faktor yang memberi daya dukung bagi terlaksananya 

penerapan manajemen berbasis sekolah sedangkan 
faktor penghambat adalah faktor yang dapat 
menghalangi atau bahkan dapat menggagalkan 

pelaksanaan penerapan manajemen berbasis sekolah. 
Semua unsur diatas berpotensi untuk menciptakan 
suasana yang dapat mendukung dan menghambat 

pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di smp swasta 
se Kecamatan Patumbak. 

Secara umum faktor-faktor yang mendukung 

pelaksanan penerapan manajemen berbasis 
sekolah/madrasah dalam meningkatkan kinerja di smp 
swasta se kecamatan Patumbak adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Internal 

Di antara faktor internal yang mendukung 

penerapan manajemen berbasis sekolah di smp swasta 
se kecamatan Patumbak adalah:  
1) Kepemimpinan kepala madrasah,  

2) peran serta tenaga pendidik dan kependidikan,  
3) tersedianya sarana dan prasaranayang memadai,  
4) tersedianya media pembelajaran dan sumber 

belajar, 

5) peran serta peserta didik berpartisipasi dan 
proaktif dalam pelaksanaan proses pembelajaran 
di sekolah,  

6) dukungan dana yang memadai baik yang 
bersumber dari partisipasi masyarakat maupun 
dari anggaran pemerintah pusat dan daerah 

melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS). 
Kalau diperhatikan faktor-faktor yang dapat 
mendukung dan menghambat  manajemen 

berbasis sekolah yang bertujuan untuk 
meningkatkan mutu pendidikan di smp swasta se 
kecamatan Patumbak adalah adanya keterkaitan 

yang tidak dapat dipisahkan semua faktor yang 
dapat mendukung dan menghambat semua 
proses pembelajaran di madrasah: 

1. Kepemimpinan Kepala Madrasah 
Fungsi utama kepala sekolah/madrasah sebagai 

pemimpin pendidikan ialah menciptakan situasi 

pembelajaran sehingga pendidik dapat mengajar dan 
peserta dididk dapat belajara dengan baik. Dalam 
melaksanakan fungsi tersebut, kepala sekolah/madrasah 

memiliki tanggungjawab ganda yaitu melaksanakan 
administrasi sekolah sehingga tercipta situasi 
pembelajaran yang baik, dan melaksanakan supervisi 
sehingga kemampuan pendidik meningkat dalam 

membimbing pertumbuhan peserta didiknya. 
2. Peran Tenaga Pendidik dan Kependidikan 
Tenaga pendidik dan kependidikan dalam 

proses pendidikan memegang peran strategis terutama 
dalam upaya membentuk watak bangsa melalui 
pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang 

diinginkan. 
3. Peran serta peserta didik 
Komponen peserta didik keberadaannaya 

sangat dibutuhkan, terlebih bahwa pelaksanaan kegiatan 
pendidikan disekolah, peserta didik merupakan subjek 
sekaligus objek dalam proses transformasi ilmu 

pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. 
4. Tersedianya Sarana dan Prasarana 

Pendidikan 

Sarana pendidikan adalah peralatan dan 
perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan 
menunjang proses pendidikan, khususnya proses  

pembelajaran disekolah/madrasah seperti Gedung, 
ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media 
pengajaran. 

5. Keuangan atau Dana 
Dari sekian sumber daya pendidikan yang 

dianggap penting adalah uang. Uang dipandang ibarat 
darah dalam tubuh manusia yang mati hidupnya 

ditentukan oleh darah dalam tubuh. Uang ini termasuk 
sumber daya yang langka dan terbatas. Oleh karena itu 
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uang perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar 

membantu pencapaian tujuan pendidikan.Perlu diketahui 
bahwa status smp swasta milik yayasan, sehingga 
hambatan atau kendala yang dihadapi sangat dominan 

dan bervariasi Masih kurangnya sarana dan prasarana 
pendukung lainnya seperti ruang belajar tidak sebanding 
dengan jumlah peserta didik, belum tersedianya 
laboratorim IPA, dan belum lengkapnya media 

pembelajaran yang dibutuhkan, termasuk buku pelajaran 
dan perpustakaan yang masih kurang. 

Masalah pendanaan, masih terbatasya sumber 

dana yang diperoleh sehingga membutuhkan peran serta 
semua unsur pendidikan dan masyarakat yang lebih 
maksimal.  

Dari hasil wawancara dengan kepala madrasah 
di atas menunjukkan dan memperlihatkan bahwa 
pelaksanaan penerapan manajemen berbasis 

sekolah/madrasah smp Swasta Se Kecamatan Patumbak 
masih menemui hambatan dan kendala dalam 
pelaksanaannya sehingga membutuhkan penanganannya 

yang lebih serius. 
b. Faktor Eksternal 
Yang termasuk faktor eksternal yang 

mendukung pelaksanaan penerapan manajemen berbasis 
sekolah di smp swasta se kecamatan Patumbak adalah:  

1) lingkungan sekolah/madrasah yang kondusif,  

2) peran serta orang tua peserta didik dalam 
membantu mengontrol dan memotifasi belajar anak,  

3) peran komite sekolah/madrasah dan 

masyarakat dalam memberikan kontribusi berupa 
tenaga, pikiran, dan dana,  

4) kerja sama dunia usaha dan pemerintah 
dalam pelaksanaanpendidikan. Semua faktor eksternal di 

atas dapat mendukung pelaksanaan manajemen berbasis 
sekolah di smp swasta se kecamatan Patumbak. 

1. Lingkungan Sekolah 

Lingkungan suatu sekolah/madrasah sangat 
mempengaruhi kelancaran keberhasilan dalam suatu 
kegiatan proses pembelajaran di sekolah/madrasah. 

Situasi dan kondisi lingkungan madrasah cukup aman 
dan kondusif partisipasi masyarakat dalam menjaga 
keamanan dan ketertiban di lingkungan madrasah 

memberikan kenyamanan dalam kegiatan proses 
pembelajaran peserta didik,dalam suatu wawancara 
dengan penulis menjelaskan Bahwa: 

Salah satu  hal yang sangat mendukung kegiatan 
pembelajaran di smp swasta se kecamatan Patumbak 
sehingga selama ini dapat berjalan dengan baik dan 

lancar adalah masalah situasi dan kondisi lingkungan 
madrasah walaupun lokasi madrasah berada ditengah-
tengan pemukiman warga, namun  partisipasi warga 

masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban 
lingkungan sanga mendukung. Apalagi letak madrasah 
yang cukup strategis, sehingga sangat membantu 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan 
anak-anak mereka. 

Jadi faktor keamanan dan ketertiban dalam 
suatu sekolah/madrasah sangat mendukung kelancaran 

terlaksananya program pembelajaran di madrasah, 
sehingga penerapan manajemen berbasis 

sekolah/madrasah di smp swasta se kecamatan 

Patumbak dalam meningkatkan  kinerja dapat berjalan 
dengan baik. 

2. Peran Serta Orang Tua Peserta Didik 

Peranan orang tua dilingkungan keluarga sangat 
penting dalam membantu membina peserta didik. 
Mengontrol, mengawasi, dan memberikan motifasi agar 
senantiasa untuk belajar baik dirumah maupu disekolah. 

3. Peran Serta Komite Sekolah/Masyarakat 
Peranan Komite Sekolah/Madrasah sangat 

dibutuhkan dalam pengembangan pendidikan disuatu 

unit sekolah/madrasah karena komite sekolah sebagi 
wakil dan perpanjangan tangan dari orang tua dan 
masyarakat dalam membantu kelancaran proses 

pembelajaran di sekolah/madrasah berupa bantuan 
tenaga pikiran dan dana. Sehingga apa yang diharapkan 
oleh masyarakat terhadap sekolah dapat direalisasikan. 

4. Dukungan Pemerintah dan Dunia Usaha 
Pemerintah sebagai penanggung jawab 

pendidikan disuatu daerah memberikan wewenang 

kepada Institusi yang membidangi masalah pendidikan 
yaitu Dinas pendidikan yang mengurusi dan 
memfasilitasi kebutuhan sekolah berperan aktif 

mendorong untuk mencapai tujuan sekolah dengan 
memberi pelayanan baik berupa fasilitas administrasi, 
sarana dan prasarana pendidikan, maupun pendanaan. 

Adapun faktor internal dan eksternal yang 
menghambat pelaksanaan manajemen berbasis 
sekolah/madrasah dalam meningkatkan kinerja di smp 

swasta se kecamatan Patumbak. 
a. Faktor Internal 
1. Sarana dan prasarana sekolah/madrasah yang 

masih perlu membutuhkan perhatian dari berbagai pihak 

terutama bangunan fisik atau gedung sekolah, terutama 
ruang kelas belajar, ruang praktek ibadah/mushallah, dan 
berbagai fasilitas olahraga yang belum ada. 

2. Alat dan media pembelaran yang belum 
memadai terutama buku-buku pelajaran dan buku 
penunjang perpustakaan yang masih kurang dan 

terbatas. Para pendidik masih kurang menggunakan alat 
peraga dalam pembelajaran baik secara manual maupun 
perangkat teknologi termasuk media elektronik. 

3. Peran Tenaga Pendidik dan kependidikan 
belum maksimal. Tenaga pendidik dan kependidikan 
yang ada umumnya masih berstatus honorer sehingga 

masalah kedisiplinan sering diabaikan spesifikasi dalam 
bidang pendidikan belum tepat sasaran. Para pendidik 
dalam proses pembelajaran masih terkesan apa adanya. 

b. Faktor Eksternal 
1) Peran orang tua peserta didik dan masyarakat 

yang masih kurang. partisipasi orang tua dan 

masyarakat dalam membantu peningkatan 
pendidikan belum maksimal dan masih 
membutuhkan dukungan yang tinggi. 

2) Perhatian pemerintah terhadap sekolah yang 
berstatus swasta masih terkesan membeda-
bedakan dengan sekolah negeri sehingga 
sekolah swasta termasuksmp swasta se 

kecamatan patumbak berusaha untuk mandiri. 
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3) Kerja sama dengan dunia usaha/swasta belum 

terjalin dengan baik karena belum ada pihak 
swasta yang telah memberikan bantunnya 
selama ini ke sekolah/madrasah baik bantuan 

dana maupun tenaga. 
4) Terbatasnya alokasi dana yang dikelola oleh 

pihak sekolah sehingga apa yang telah 
diprogramkan oleh sekolah belum dapat 

terealisasi sebagaimana yang  diharapkan.  
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

penulis dengan salah seorang kepada sekolah smp 

swasta: 
faktor-faktor yang mendukung dan 

menghambat  manajemen berbasis sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan, dengan memanfaatkan 
faktor internal dan eksternal, serta pola metode dan 
kurikulum, kesemuanya faktor tersebut bisa 

memberikan dukungan dalam proses pembelajaran 
dengan penerapan manajemen berbasis sekolah, namun 
bisa juga menjadi kendalan atau hambatan, kalau 

manajemen berbasis sekolah tidak dilaksanakan secara 
profesional, dengan tujuan mencerdaskan anak bangsa. 

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian 

menunjukkan bahwa faktor disiplin dan tata tertib 
sekolah dapat mendukung terlaksananya manajemen 
berbasis sekolah untuk meningkatkan kinerja  dan 

begitu juga dapat  menghambat terlaksananya 
manajemen berbasis sekolah untuk memajukan kinerja 
secara berkesinambungan, olehnya itu untuk menjaga 

agar pelaksanaan manajemen berbasis sekolah 
diperlukan kinerja para guru selalu memantau kegiatan 
proses pembelajaran di sekolah. 

Berdasarkan hasil obsevasi dan penelitian yang 

berkaitan dengan faktor sarana dan prasarana yang 
dapat mendukung manajemen berbasis sekolah, 
sehingga peningkatan kinerja dapat berjalan sesuai 

dengan program yang berlaku dijalankan oleh kepala 
sekolah, pendidik dan peserta didik. Namun juga sarana 
dan prasarana bisa menjadi hambatan manajemen 

berbasis sekolah dalam meningkatkan kinerja, oleh 
karena itu untuk melancarkan proses pembelajaran 
dengan manajemen berbasis sekolah, bisa berjalan kalau 

dilakukan dengan koordinasi yang baik. 
Dari hasil observasi, dan wawancara yang 

dilakukan oleh penulis dilapangan penelitian menemukan 

bahwa salah satu yang menjadi hambatan dan kendala 
dalam meningkatkan mutu pendidikan di Smp Swasta Se 
Kecamatan Patumbak selama ini adalah masih seringnya 

personil pendidikan dan tenaga kependidikan membolos 
atau tidak masuk atau tidak hadir  memberika pelajaran 
kepada peserta didik, apakah itu izin atau sakit ataukah 

tanpa keterangan. 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

penulis dengan salah seorang Kepala sekolah smp 

swasta se kecamatan patumbak mengungkapkan bahwa; 
faktor disiplin, tata tertib, sarana dan prasarana, serta 
tempat yang dapat mendukung penerapan manajemen 
berbasis sekolah, sehingga proses pembelajaran dapat 

terlaksana dengan baik dan professional, namun juga 
bisa menjadi hambatan   manajemen berbasis sekolah 

dalam meningkatkan kinerja karena disebabkan kurang 

mengertinya sistem penerapan manajemen berbasis 
sekolah. 

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang 

berkaitan dengan faktor waktu, tempat dan kondisi 
sekolah dapat mendukung manajemen berbasis sekolah 
yang dapat meningkatkan mutu pendidikan, namun juga 
dapat menghambat proses pembelajaran dengan 

manajemen berbasis sekolah, oleh karena itu dalam 
meningkatkan mutu pendidikan, yang pertama dilakukan 
harus memperbaiki semua personil yang terlibat dalam 

pendidikan di sekolah/madrasah. 
4. Usaha-usaha yang dilakukan dalam mengatasi 

kendala manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah dalam 

meningkatkan kinerja di smp swasta se kecamatan 
Patumbak. 

Manajemen berbasis sekolah yang ditawarkan 

sebagai bentuk operasional desentralisasi pendidikan 
akan memberikan wawasan baru terhadap sistem yang 
sedang berjalan selama ini. Hal ini diharapkan dapat 

membawa dampak positif terhadap peningkatan efisiensi 
dan efektivitas kinerja para tenaga pendidik dan 
kependidikan di smp swasta se kecamatan Patumbak, 

dengan menyediakan layanan pendidikan komprehensif 
dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat 
sekolah/madrasah setempat. Untuk mengatasi hambatan 

dan kendala yang dihadapi dalam penerapan manajemen 
berbasis sekolah/madrasah dalam meningkatkan mutu 
pendidikan di smp swasta se Kecamatan Patumbak, 

kepala sekolah/madrasah sebagai seorang pemimpin 
dalam suat organisasi membutuhkan suatu keahlian dan 
kecapan dalam pengelolaan fungsi manajemen agar 
mencapai tujuan organisasi, begitu juga dalam memimpin 

organisasi Sekolah/madrasah. Keterbukaan seorang 
manajer dalam memimpin suatu organisasi merupakan 
hal yang penting dan utama. Tugas pokok kepala 

sekolah/madrasah dalam rangka pembinaan program 
pengajaran, SDM, kesiswaan, dana, sarana dan fasilitas, 
serta hubungan kerja sama sekolah/madrasah dengan 

masyarakat antara lain: 
1. Melibatkan pendidik/Tenaga kependidikan 

dalam pengambilan keputusan melalui rapat dewan 

guru. Dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas, 
usaha-usaha yang dilakukan oleh pendidik atau wali 
kelas untuk mengatasi kendala selalu berusaha dengan 

penuh tanggung jawab, serta  melakukan koordinasi 
dengan pihak lain, atau lebih dulu melakukan 
musyawarah dengan cara mencari solusi yang dapat 

meningkatkan kinerja pendidikan yang baik. Serta 
adanya motivasi para peserta didik untuk belajar dengan 
tekun. Juga adanya dorongan dari pihak pendidik untuk 

memberikan semangat pihak peserta didik untuk 
mengatasi semua masalah yang dihadapi, sehingga 
proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. 

Menjalin kerja sama antara pendidik dan 
peserta didik, sehingga semua proses pembelajaran 
berjalan dengan lancar, dengan demikian kendala dapat 
diatasi asal ada kemauan untuk bekerja secara 

professional, tanpa memperhatikan pendapatan yang 
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diperoleh, mereka bekerja dengan tulus dan ikhlas maka 

semua dapat berjalan sesuai dengan harapan. 
Adanya kemauan para siswa untuk belajar dan 

taat mentaati semua peraturan yang telah diberlakukan 

disekolah, merupakan implementasi dari manajemen 
berbasis sekolah, karena penerapan manajemen 
berbasis sekolah, merupakan salah satu faktor yang 
dapat memajukan tingkat pendidikan yang bermutu, 

maka peraturan yang diterapkan adalah salah satu upaya 
untuk dapat mengatasi semua permasalahan, dengan 
demikian peningkatan mutu pendidikan berjalan sesuai 

dengan tujuan pendidikan di sekolah/madrasah. 
2. Kerjasama dengan komite sekolah melalui 

partisipasi masyarakat dan orang tua peserta 

didik.Untuk mengusahakan dalam mengatasi segala 
kendala yang dihadapi dengan berupaya melakukan 
suatu penyelesaian dengan musyawarah bersama unsur-

unsur yang terkait dan terlibat dalam kegiatan proses 
pembelajaran baik secara langsung maupun secara tidak 
langsung melalui peranserta dan partisipasi masyarakat 

dan orang tua peserta didik dalam membantu 
penyelenggaraan pendidikan. Sehingga pelaksanaan 
penerapan manajemen berbasis sekolah/madrasah dapat 

berjalan dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya 
oleh semua pihak terutama kepada peserta didik. 
Peranan dan tanggung jawab kepala madrasah dalam 

mengatasi kendala diperlukan kesabaran dan ketekunan 
untuk melakukan suatu perubahan, dengan tujuan untuk 
mengatasi kendala yang dihadapi oleh sekolah/madrasah, 

sehingga memerlukan tenaga-tenaga yang terampil 
utamanya yang mau menerima masukan dari kepala 
sekolah/madrasah. 

Usaha-usaha yang dilakukan oleh kepala 

madrasah dan tenaga pendidik dalam mengatasi  kendala 
dalam penerapan manajemen berbasis 
sekolah/madrasah dengan tujuan meningkatkan kinerja 

sekolah, dengan melakukan pengawasan terhadap 
jalannya proses pembelajaran, dengan mengoptimalkan 
para pendidik dan pegawai untuk melakukan kinerja 

yang professional, menjalin kerja sama dengan 
masyarakat dalam hal ini komite  sekolah /madrasah 
dengan jalan musyawarah untuk mencari solusi atau 

jalan keluar setiapa masalah dan kendala yang dihadapi, 
sehingga pelaksanaan pendidikan di sekolah/madrasah 
berjalan sesuai harapan pemerintah dan masyarakat. 

Dari hasil penelitian dan observasi yang 
dilakukan oleh penulis di lapangan menemukan data dan 
fakta dari usaha kepala madrasah dalam mengatasi 

kendala yang dihadapi utamanya masalah pendanaan 
untuk menutupi biaya operasional berusaha menjalin 
kerja sama dengan pihak lain untuk menutupi 

kekurangan dan hambatan  yang dihadapi. 
3. Kerjasama dengan swasta/dunia usaha 

lainnya dan instansi terkait/Pemerintah.Untuk mengatasi 

kendala yang dihadapi oleh sekolah/madrasah dalam 
pelaksanaan penerapan manajemen berbasis 
sekolah/madrasah dalam meningkatkan kinerja sekolah 
smp swasta se kecamamatan Patumbak, kepala 

sekolah/madrasah sebagai pimpinan berusaha merangkul 
dan bekerja sama dengan pihak swasta atau dunia usaha 

dan pemerintah dalam membantu mengatasi hambatan 

yang dihadapi utamanya masalah pendanaan. 
Terlaksanaya kegiatan tersebut dalam 

mengatasi semua kendala yang dihadapi karena 

didukung oleh berbagai faktor. Berdasarkan hasil 
observasi yang dilakukan oleh penulis di lapangan 
penelitian, menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan 
manajemen berbasis sekolah/madrasah dapat berjalan 

dengan baik karena adanya kerja sama yang baik semua 
unsur yang terlibat baik secara langsung maupu secara 
tidak langsung utamanya kepala madrasah, para wakil 

kepala madrasah, dan para tenaga pendidik, bukan 
semata-amat bekerja karena mengharapkan imbalan 
tetapi jauh dari itu adalah sebagai tanggung jawab 

kepada masyarakat dan pemerintah. 
 

2. Penerapan MBS dalam Pengelolaan 

Dana BOS di SMP Swasta Se Kecamatan 
Patumbak 
Begitu juga dengan penerapan MBS pada 

pengelolaan dana BOS diharapkan konsep MBS mampu 
meningkatkan kinerja pihak pengelola dana bos, 
sehingga tidak terjadi kecurangan namun menjadi 

pengelolaan dana bos yang transparan, akuntabel, 
profesional. 

Dari hasil wawancara dari beberapa kuisioner 

yang diajukan kepada kepala sekolah, manfaat 
penerapan MBS dalam meningkatkan kinerja pada 
pengelolaan dana BOS  yaitu : 

Pertama penerapan MBS pada pengelolaan 
dana BOS sangat penting untuk meningkatkan kinerja 
sekolah yang meliputi kualitas, efektifitas efisien, 
produktivitas dari inovati. Dengan menerapkan MBS 

sekolah dituntut untuk mengelola dana secara 
profesiaonal, akuntabilitas dan transfaran. 

Kedua penerapan MBS pada pengelolaan dana 

BOS sangat berpengaruh karena MBS memberikan 
kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan dan 
pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi 

dan kebutuhan sekolah dan penggunaan BOS untuk 
kepentingan peningkatan layanan pendidikan. Dan 
dengan diterapkannya MBS pada pengelolaan dana BOS 

penyusunan teknis, penyaluran dana BOS penggunaan 
dana BOS lebih sesuai dan akurat. 

Ketiga, MBS berperan dalam mengelola dana 

secara profesional dan transparan, melakukan evaluasi 
setiap tahun, menyusun rencana kerja tahunan, rencana 
kegiatan dan anggaran sekolah. Peran MBS diyakini lebih 

leluasa dalam mengelola sumber daya dan sumber dana 
yang ada secara profesional. MBS juga memberi 
keleluasaan kepeda pihak sekolah unuk mengelola 

sumber daya dan sumber dana sesuai prioritas 
kebutuhan, sekolah mampu mengetahui permasalahan 
yang dihadapimya, kebuuhan-kebutuhan, tujuan 

pendidikan, serta mampu menyelesaikan masalah 
sendiri, sehingga menjadi sekolah yang mandiri. 

Keeempat, MBS  sangat membantu dalam 
meningkatkan kinerja dalam pengelolan dana BOS 

karena pengelolan dana BOS lebih transparansi, 
akuntabel, efektif, tertib administrasi pelaporan, 
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bertanggung jawab serta pengelola saling percaya satu 

sama lain. Konsep MBS juga sangat membantu di dalam 
mengolah sumber daya dan sumber dana yang ada mulai 
dari perencanaan hingga pelaporan. 

Kelima, MBS sangat memudahkan pihak 
sekolah didalam pengelolaan dana secara profesional 
dan akuntabel sehingga dengan konsep MBS BOS 
menjadi terstruktur dengan baik dan bertanggung jawab. 

MBS juga sanagat memudahkan karena Konsep MBS 
memberikan kewenangan penuh kepada sekolah dan 
guru dalam mengatur, merencanakan , mengawasi, 

mempertanggung jawabkan sehingga sangat membantu 
dalam pelaksanaan pengajaran sesuai dengan tujuan 
sekolah. Hal ini pula yang diungkapkan oleh salah satu 

kepala Sekolah SMP Swasta Se Kecamatan Patumbak 
dalam suatu wawancara dengan penulis di salah satu 
sekolah SMP Swasta Se Kecamatan Patumbak 

menyatakan bahwa: 
Dalam pelaksanaan pengelolaan manajemen 

berbasis sekolah, sebagai kepala Sekolah kami 

senantiasa berupaya untuk mengusahakan dan 
memanfaatkan sumberdaya  yang dimiliki, seperti sarana 
dan prasarana sekolah, fasilitas pembelajaran yang ada, 

tenaga pendidik, staf tata usaha, terutama pendanaan 
dimanfaatkan semaksimal mungkin, sekaligus melibatkan 
masyarakat dalam menunjang proses pembelajaran di 

madrasah, hal ini dilakukan semata- mata dalam rangka 
meningkatkan kinerja di SMP Swasta Se Kecamatan 
Patummbak. 

Dengan diterapkannya MBS pada pengelolaan 
dana bos diharapkan perencanaan, pelaksanaan, 
pengelolaan, pelaporan menjadi transparan sehingga 
tidak terjadi fitnah penyalahgunaan dana karena 

diketahui secara transparan penggunaan dana yang 
terpakai. 

Factor kelemahan diterapkannya MBS pada 

pengelolaan dana bos di sekolah smp swasta se 
kecamatan Patumbak yaitu ada pada pihak yayasan 
karena sekolah berstatus swasta dan punya yayasan 

maka pihak yayasan menganggap bahwa sekolah adalah 
pihak investasi sehingga segala dana apapun adalah milik 
yayasan. Pada sekolah juga sering terjadi dua bendahara 

yaitu bendahara sekolah dan bendahara yayasan, 
penggunaan dana hanya diketahui pihak yayasan 
sehingga di akhir semester LPJ penggunaan dana bos 

direkayasa oleh bendahara sekolah dan kepala sekolah 
seolah-olah LPJ penggunaan dana bos hanya 
menggunakan dana yang sedikit padahal dana bos pada 

smp lumayan banyak.Apabila bendahara sekolah dan 
kepala sekolah berani melawan maka PHK sebelah 
pihak pun akan terjadi, jadi mau tidak mau harus 

mengikuti perintah dari yayasan. 
Adapun nominal dana yang diterima persiswa smp dari 
dana bos : 

o SMP/SMPLB/SMPT di kota 
Rp.575.000,00/siswa/tahun 

o SMP/SMPLB?SMPT di kabupaten 
Rp.570.000,00/siswa/tahun 

(Dirjen Diknas & Depdiknas, 2009: 8). 

Dari hasil wawancara, maka penerapan MBS 

pada pengelolaan dana bos pada sekolah smp swasta se 
kecamatan patumbak belum berjalan baik. Penerapan 
MBS pada pengelolaan dana bos di smp swasta 

sekecamatan Patumbak masih hanya teori namun secara 
pelaksanaan masih sangat kurang.  

Dari hasil wawancara tersebut di atas, 
menunjukkan bahwa, upaya kepemimpinan kepala 

sekolah dalam rangka memanfaatkan sumber-sumber 
daya yang dimiliki untuk mewujudkan dan menerapkan 
manajemen berbasis madrasah, cukup mendukung 

dalam meningkatkan kinerja  di SMP Swasta Se 
Kecamatan Patumbak. 

 

 
IV. Simpulan dan Saran 

A. Simpulan 

Berdasarkan paparan data dan uraian pembahasan 
hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 
1. Hasil dari penerapan MBS di SMP Swasta Se 

Kecamatan Patumbak adalah efektif karena 

hasil yang diperoleh dari penerapan MBS dapat 
menunjang tercapainya program sekolah.  

2. Peningkatan Kinerja dalam pengelolaan dana 

BOS di SMP Swasta Se Kecamatan Patumbak 
terlaksana dengan baik hal ini dilihat dari 
pengelolaan dana bos secara profesional, 

transparan dan akuntabel sesuai dengan 
rencana, potensi guru dalam pengelolaan 
keuangan, serta potensi guru dalam sarana dan 
prasarana. Pihak Komite Sekolah 

diikutsertakan setiap ada kegiatan ataupun 
program-program yang menunjang sekolah 
menjadi lebih baik dan tujuan sekolah dapat 

tercapai.  
3. Faktor pendukung penerapan manajemen 

berbasis sekolah yaitu pemerintah, guru dan 

siswa. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu 
peran masyarakat yang belum maksimal dan 
pihak yayasan yang masih sering ikut campur 

dan menganggap sekolah adalah hak investasi. 
 
 

 
C. Saran 
 Dari kesimpulan dan implikasi yang diuraikan 

di atas, dihasilkan beberapa saran pelaksanaan 
manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan 
kinerja pada pengelolaan dana BOS yaitu : 

1. Bagi Guru  
Guru diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan mbs 
sehingga lebih meningkatkan mutu pendidikan dengan 

menumbuhkan minat dan keinginan untuk memperbaiki 
diri menjadi lebih baik.  

2. Bagi Kepala Sekolah  
Diharapkan dapat menyarankan para guru untuk 

meningkatkan pelaksanaan mbs sehingga dapat 
meningkatkan mutu pendidikan serta selalu memotivasi 
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guru untuk tidak mudah menyerah dan selalu 

melakukan inovasi. Dan dalam pengelolaan dana bos 
dituntut untuk mengelola dana secara professional, 
transparan dan akuntabel sesuai dengan rencana dan 

tujuan sekolah. 
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