
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pendidikan di Indonesia saat ini tidak terlepas dari masalah dalam upaya 

peningkatan kualitas pendidikan persoalan yang paling mendasar yang dihadapi 

dunia pendidikan saat ini adalah peningkatan mutu pendidikan. Hal ini timbul 

karena semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam pendidikan. Dengan 

demikian, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal mempunyai tugas dalam 

memenuhi harapan masyarakat untuk selalu meningkatkan mutu pendidikan. 

Pendidikan mempunyai peran penting dalam membentuk generasi penerus bangsa 

yang cerdas dan handal dalam pelaksanaan pembangunan kehidupan bangsa. 

Sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada  

pasal 3 menyatakan bahwa:  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreaktif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Memperhatikan isi UU No. 20 tahun 2003 tersebut maka dapat dipastikan 

kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh keberhasilan pendidikan bangsa itu 

sendiri. Pendidikan menuntut pada pihak-pihak yang terlibat didalamnya untuk 
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berperan serta dalam pencapaian hasil pendidikan yang optimal. Salah satu 

diantaranya adalah guru sebagai pihak yang berperan dalam terciptanya proses 

pembelajaran yang menarik dan bermutu baik. 

 

Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, keuangan dan pembiayaan 

merupakan faktor yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dalam peningkatan mutu pendidikan. Komponen keuangan dan 

pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan 

terlaksananya kegiatan belajar-mengajar di sekolah bersama dengan komponen-

komponen yang lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah 

memerlukan biaya, baik itu disadari maupun yang tidak disadari. Komponen 

keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang 

ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan 

pendidikan.  

 

Berlaku penerapan  MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), yang memberikan 

kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber 

dana sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah.  Pada umumnya dunia 

pendidikan selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana, apa lagi dalam 

kondisi krisis pada sekarang ini. Pengelolaan keuangan merupakan salah satu 

substansi pengelolaan sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan 

pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen 

pendidikan pada umumnya, kegiatan pengelolaan.  

 

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah 

rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya 
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pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum 

nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan 

buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana 

pendidikan. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum 

menunjukan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, 

menunjukan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun 

sebagian lainnya masih memprihatinkan. Usaha-usaha tersebut diperlukan dana, 

oleh karena itu perlu adanya upaya-upaya untuk menggali dana dari berbagai 

sumber.   

 

Berikut ini data yang diperoleh tentang program kerja sekolah dan anggaran dana 

dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 7 Bandar Lampung. 

Tabel 1.1 Prioritas rencana program kegiatan dan anggaran Sekolah SMP Negeri 

7 Bandar Lampung Tahun 2012/2013. 

No Proritas Program Sumber Dana 

APBD KOTA BOS 

1 Melengkapi sarana prasarana RP. 21.160.000 RP. 562.320.000 

2 Peningkatan kualitas pembelajaran 

3 Peningkatan kelulusan 

4 Pengembangan dan pembinaan 

bakat  

5 Peningkatan layanan pendidikan 

6 Peningkatan standar penilaian 

7 Peningkatan keamanan 

8 Pembangunan ruang belajar 

9 Peningkatan lulusan 

10 Peningkatan 7K 

Sumber: Data SMP N 7 Bandarlampung Tahun 2013 
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Tabel 1.2  Rencana Kebutuhan Anggaran Kegiatan Sekolah di SMP Negeri 7    

                 Bandar Lampung tahun 2013 
NO Standar 

Kegiatan 

Rencana Sumber Dana dan Penerimaan 

APBD 

KOTA 

BOS KOMITE SPP JUMLAH 

1 Pengembangan 

Standar isi 

  Rp. 2.000.000  Rp. 2000.000 

2 Pengembangan 

Standar 

Kompetensi 

kelulusan 

 Rp. 86.674.000 Rp. 15.310.000  Rp. 101.984.000 

3 Pengembangan 

dan 

Implementasi 

manajemen 

sekolah 

  Rp. 43.520.000 Rp. 58.500.000 Rp. 102.020.000 

4 Pengembangan 

Standar 

kompetensi 

pendidikan 

dan tenaga 

kependidikan 

 Rp. 140.616.000 Rp. 96.390.000 Rp. 79.995.000 Rp. 317.001.000 

5 Pengembangan 

Standar 

penilaian 

 Rp. 71.662.000 Rp. 19.620.000 Rp. 48.760.500 Rp. 140.042.500 

6 Pengembangan 

Standar sarana 

dan prasarana 

Rp. 

9.160.0

00 

Rp. 72.088.000 Rp. 38.417.000 Rp. 38.947.500 Rp. 158.612.500 

7 Pengembangan 

Standar proses 

Rp. 

7.000.0

00 

Rp. 190.080.000 Rp. 21.740.000 Rp. 91.100.000 Rp. 309.920.000 

8 Pengembangan 

Standar 

Pembiayaan 

Rp. 

5.000.0

00 

Rp. 1.200.000 Rp. 25.923.000 Rp. 7.777.000 Rp. 39.900.000 

  Rp. 

21.160.

000 

Rp. 562.320.000 Rp. 262.920.000 Rp. 325.080.000 Rp. 

1.171.480.000 

Sumber: Data SMP N 7 Bandarlampung Tahun 2013 

 

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, tentu saja perlu dilakukan upaya-

upaya perbaikan, salah satunya adalah melakukan reorientasi penyelenggaraan 

pendidikan, yaitu dari manajemen peningkatan mutu berbasis pusat menuju 

manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Mengingat MBS memberikan 

otonomi lebih besar, maka sekolah harus lebih mandiri. Dengan kemandirian ini, maka 

sekolah harus melibatkan warga sekolah dan masyarakat sekitarnya untuk mendukung 
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penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya karena ketergantungan terhadap pemerintah 

mulai berkurang.  Keikutsertaan dan kesadaran masyarakat untuk memikul tanggung 

jawab pendidikan merupakan suatu tuntutan yang harus diwujudkan dalam kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan dalam pendidikan. Karena hal ini sesuai dengan Prinsip 

Penyelenggaraan Pendidikan dalam PP No 20/2003 yaitu:  

1. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung 

tinggi manusia.  
2. Memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan 

kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.  
3. Memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam 

penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.  
 

Masyarakat, sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 20 tahun 2003, memiliki hak dan 

kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat berhak berperan serta dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Adapun  

kewajibannya adalah memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan 

pendidikan. Lebih lanjut partisipasi masyarakat dalam pendidikan bisa meliputi peran 

serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi 

kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. 

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan 

pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. 

Keikutsertaan masyarakat ini dapat diwujudkan dalam bentuk Komite Sekolah atau 

Dewan Pendidikan.  Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta 

masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan 

pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan 

sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah.  Salah satu tujuan dibentuknya komite 

sekolah adalah untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melahirkan 

kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. Seiring dengan 

komitmen untuk menjadikan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam 
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penyelenggaraan pendidikan nasional, pada saat ini telah terjadi perubahan paradigma 

manajemen pemerintahan dari sentralisasi kekuasaan menjadi desentralisasi kewenangan. 

Dalam sistem desentralisasi, daerah mempunyai otonomi penuh dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat, sehingga dengan otonomi tersebut daerah mempunyai 

peran yang lebih banyak dalam merumuskan, memikirkan dan meningkatkan partisipasi 

rakyatnya. Bila otonomi pendidikan dimengerti sebagai proses kemandirian sebuah 

sekolah (lembaga) dalam mengelola segenap sumber daya yang ada, maka dunia 

pendidikan harus berjalan sesuai dengan 6 tolok ukur keberhasilan desentralisasi 

pendidikan, yakni  kepentingan nasional, mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan, 

pemerataan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas (Zamroni, 2000: 44). Karenanya, 

untuk menunjang keberhasilan implementasi otonomi pendidikan perlu dialog dengan 

masyarakat sebagai sumber dan induknya. Dialog dimaksudkan untuk mengevaluasi 

kelemahan-kelemahan yang selama ini terjadi, serta mencari terobosan-terobosan dan 

pemikiran baru untuk mengembangkan dunia pendidikan. Diberlakukannya otonomi 

daerah dan desentralisasi pendidikan, maka penyelenggaraan pendidikan harus mengacu 

pada kepentingan masyarakat yang komplek dan terus berubah, karenanya harus dapat 

menyerap aspirasi anggota masyarakat dan dapat mendayagunakan potensi masyarakat 

dan daerah. SMP N 7 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah menengah pertama 

yang negeri di Bandar Lampung.  

 

Sekolah ini dari tahun ke tahun diharapkan mampu meningkatkan mutunya. Keberhasilan 

ini tentu saja tergantung dari keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang merupakan 

keterpaduan dari komponen pendidikan baik yang merupakan masukan instrumental, 

yaitu kurikulum, tenaga, sarana dan prasarana, sistem pengelolaan maupun masukan yang 

berkenaan dengan faktor lingkungan. Dari komponen tersebut sarana pendidikan yang 

antara lain sarana prasarana fisik sekolah merupakan faktor yang sangat penting dalam 

menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar.  Sekolah yang mandiri atau 
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berdaya memiliki ciri-ciri sebagai berikut; tingkat kemandirian tinggi/tingkat 

ketergantungan rendah; bersifat adaptif dan ansipatif/proaktif sekaligus; memiliki 

jiwa kewirausahaan tinngi (ulet, inovatif, gigih, berani mengambil resiko, dan 

sebagainya; bertanggung jawab terhadap kinerja sekolah; memiliki kontrol yang 

kuat terhadap kondisi kerja; komitmen yang tinggi pada dirinya; dan prestasi 

merupakan acuan bagi penilaiannya. Selanjutnya, bagi sumberdaya manusia 

sekolah yang berdaya, pada umumnya, memiliki ciri-ciri pekerjaan adalah 

miliknya, dia bertanggung jawab, pekerjaan memiliki kontribusi, dia tahu 

posisinya dimana, dia memiliki kontrol terhadap pekerjaan, dan pekerjaannya 

merupakan bagian hidupnya.   

 

Pengelolaan keuangan, terutama pengelokasian/penggunaan uang sudah 

sepantasnya dilakukan oleh sekolah. Hal ini juga didasari oleh kenyataan bahwa 

sekolahlah yang paling memahami kebutuhannya sehingga desentralisasi 

pengalokasian/penggunaan uang sudah seharusnya dilimpihkan ke sekolah. 

Sekolah juga harus diberi kebebasan untuk melakukan “kegiatan-kegiatan yang 

mendatangkan penghasilan” (income generating activities), sehingga sumber 

keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah, bahwa pendidikan 

merupakan kunci kemajuan, semakin baik kualitas pendidikan yang 

diselenggarakan oleh suatu masyarakat/bangsa, maka akan diikuti dengan semakin 

baiknya kualitas masyarakat/bangsa tersebut.  

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
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kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

 

Dalam kaitan ini maka muncul salah satu pemikiran ke arah pengelolaan 

pendidikan yang memberi keleluasaan kepada sekolah untuk mengatur dan 

melaksanakan berbagai kebijakan secara luas. Pemikiran ini dalam perjalanannya 

disebut Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), merupakan suatu konsep yang 

menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam 

rangka peningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat 

mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang 

erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka fokus penelitian dalam 

penelitian ini ialah kemampuan sekolah menggali dana dari masyarakat dalam 

upaya peningkatan mutu Pendidikan.  Berdasarkan fokus penelitian tersebut 

terdapat beberapa permasalahan perlu dikaji secara mendalam sehingga menjadi 

pertanyaan-pertanyaan penelitian ini antaralain sebagai berikut  : 

1. Bagaimanakah upaya penggalian dana dari pemerintah dan masyarakat 

dalam mendukung kualitas pembelajaran di SMPN 7 Bandarlampung?  

2. Bagaimanakah pengelolaan bantuan pendidikan yang diperoleh di SMP N 

7 Bandarlampung? 

3. Bagaimanakah kualitas pembelajaran di SMP N 7 Bandarlampung?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menilai dan memberikan rekomendasi tentang: 

1. Upaya penggalian dana dari pemerintah dan masyarakat dalam 

mendukung kualitas pembelajaran di SMPN 7 Bandarlampung 

2. Pengelolaan bantuan pendidikan yang diperoleh di SMP N 7 

Bandarlampung 

3. Kualitas pembelajaran di SMP N 7 Bandarlampung 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna untuk berbagai pihak yang memerlukanya 

sebagaimana yang diuraikan pada bagian berkut ini. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya kawasan 

evaluasi pendidikan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 1.  Peneliti 

a. Dapat memperoleh pengalaman langsung dalam penerapan 

model  manajemen berbasis sekolah dan peran serta masyarakat 

di dalamnya. 

b. Dapat meningkatkan kemampuan meneliti dan hasilnya menjadi 

dasar untuk meningkatkan profesionalisme. 
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1. Guru 

Guru sebagai fasilitator, diharapkan lebih termotivasi dalam 

mengaktifkan masyarakat supaya berpartisipasi dalam 

meningkatkan mutu pendidikan  

2. Siswa 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini siswa selaku 

pebelajar termotivasi lagi dalam meningkatkan pembelajaran yang 

ada dengan dukungan penuh dari sekolah, guru, serta masyarakat.  

3. Sekolah 

Sebagai masukan bagi pengelolaan sekolah dalam meningkatkan 

mutu pendidikan dan sekaligus sebagai informasi bagi masyarakat 

tentang apa yang sudah dilakukan oleh pihak sekolahan dalam 

mengelola pendidikan 


