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ABSTRAK 

Lisnawati, 2019. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah 

Mubtadin Islam Kendal Ngawi. Tesis, Pasca Sarjana. Manajemen 

Pendidikan Islam, IAIN Ponorogo, Pembimbing: Dr. Mambaul 

Ngadimah, M.Ag 

 

Kata Kunci : manajemen, pembiayaan, pendidikan  

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang 

secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. 

Setiap sekolah dituntut untuk mampu merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara 

transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan hasil pengamatan dan 

wawancara sekilas yang peneliti lakukan, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian di MI Mubtadiin Islam karena ada keunikan yang menarik bahwa 

meskipun sekolah tersebut berada di pinggiran desa yang belum mempunyai lahan 

yang cukup luas, tetapi memiliki program sekolah khususnya di bidang 

ekstrakurikuler lumayan banyak. Akan tetapi berdasarkan hasil pengamatan 

selanjutnya terlihat manajemen keuangan di sekolah masih kurang transparan. Hal 

ini diketahui karena belum ada papan data informasi yang bisa diakses atau dibaca 

oleh publik. Sehingga masyarakat atau orang tua siswa belum mengetahui 

seberapa besar dana bantuan dari pemerintah yang diberikan pada madrasah 

tersebut. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam 

terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh sekolah 

tersebut dengan melihat sistem penganggaran, pembukuan, pengawasan dan 

keefektifannya. 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dapat dirumuskan tujuan 

penelitian sebagai berikut:1) Bagaimana sistem penganggarannya,2) Bagaimana 

bentuk pembukuan yang digunakan), 3) Bagaimana sistem pengawasan yang 

dijalankan,4) Bagaimana efektifitas dalam program yang dijalankan. 

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan yang berbentuk kualitatif 

(natural setting) dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan tahapan reduksi, display dan 

verifikasi. Kemudian Uji keabsahan data menggunakan uji trianggulasi. 

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penganggaran di sekolah tersebut yaitu 

menentukan rencana anggaran, menentukan sumber dana, menyusun rencana 

anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan 

anggaran sekolah (RKAS), serta pengesahan anggaran. 2) Pembukuan 

menggunakan dua jenis kegiatan yaitu penerimaan dana dan pengeluaran dana. 

Metode yang digunakan adalah akrual basis. Model pembukuan yaitu model 

fishbone. Sedangkan jenis buku yang digunakan yaitu buku kas umum, buku 

pembantu pajak, buku pembantu bank, buku pembantu kas, buku pemasukan 

internal dan buku pengeluaran internal. 3) Pengawasan dilakukan dua arah yaitu 

pengawasan internal dan eksternal. 4) keefektifitasnya dikatakan feasible dengan 

nilai ROI 4,32 atau 4,32%. 
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ABSTRACT 

LISNAWATI.2019.Management of Education Financing in Madrasah Ibidaiyah 

Mubtadin Islam Kendal Ngawi. Thesis, Postgraduate. Islamic Education 

Management, IAIN Ponorogo, Advisor Dr. Mambaul Ngadimah, M.Ag 

 

Keywords: management, financing, education 

Finance and financing are one of the resources that directly support the 

effectiveness and efficiency of education management. Every school is required to 

be able to plan, implement and evaluate and account for the management of funds 

transparently to the public and the government. Based on the results of 

observations and brief interviews conducted by researchers, researchers are 

interested in conducting research at MI Mubtadiin Islam because there is an 

interesting uniqueness that even though the school is on the outskirts of the village 

that does not yet have sufficient land, but having a school program especially in 

the field of extracurricular . However, based on the results of subsequent 

observations, it appears that financial management in schools is still not 

transparent. This is known because there is no information board that can be 

accessed or read by the public. So that the community or parents of students do 

not know how much funding from the government given to the madrasa. For this 

reason, researchers are interested in conducting in-depth research related to the 

management of education funding carried out by the school by looking at the 

budgeting, accounting, supervision and effectiveness systems. 

Based on the background of the research above, the research objectives 

can be formulated as follows: 1) How is the budgeting system, 2) What forms of 

accounting are used), 3) How the supervision system is implemented, 4) How is 

the effectiveness of the program being implemented. 

This research is a type of field research in the form of qualitative (natural 

setting) with data collection techniques in the form of observation, interviews and 

documentation. Data analysis techniques use stages of reduction, display and 

verification. Then test the validity of the data using the triangulation test. 

The results of the study show: 1) Budgeting in the school is to determine 

the budget plan, determine the source of funds, prepare a budget plan for school 

income and expenditure (RAPBS) and plan for school budget activities (RKAS), 

as well as budget approval. 2) Bookkeeping uses two types of activities, namely 

receipt of funds and expenditure of funds. The method used is the accrual basis. 

Bookkeeping model is a fishbone model. While the types of books used are 

general cash books, tax ledgers, bank ledgers, cash ledgers, internal income books 

and internal expenditure books. 3) Supervision is carried out in two directions, 

namely internal and external supervision. 4) the effectiveness is said to be feasible 

with a ROI value of 4,32 or 4,32%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang 

secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. 

Setiap sekolah dituntut untuk mampu merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara 

transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Sekolah mempunyai 

kewenangan untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai 

dengan keperluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia 

pendidikan selalu dihadapkan pada keterbatasan dana.
1
 

Manajemen pembiayaan dan keuangan merupakan hal penting dan 

subtansif yang dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian. Manajemen ini diperlukan 

karena tidak mungkin satu lembaga pendidikan bisa eksis tanpa pembiayaan 

yang pembiayaan yang kuat.
2
 Dengan demikian, masalah keuangan 

merupakan masalah yang cukup mendasar di sekolah ataupun madrasah 

karena seluruh kegiatan pendidikan di sekolah erat kaitannya dengan 

manajemen keuangan sekolah. 

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan 

besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
3
 

                                                           
1
E Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 48. 

2
Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya, 2005), 23. 
3
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 3. 
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Berdasarkan pada peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 19 tahun 

2005 pasal 62 tentang standar pembiayaan meliputi: 1) Pembiayaan 

pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal; 2) 

Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya 

manusia, dan modal kerja tetap; 3) Biaya personal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta 

didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan 

berkelanjutan; 4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: a) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala 

tunjangan yang melekat pada gaji, b) bahan atau peralatan pendidikan habis 

pakai, dan c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa 

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

konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya; 5) Standar biaya operasi 

satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan 

BSNP.
4
 

Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajamen 

madrasah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di 

madrasah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada 

umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, 

                                                           
4
Ibid., 44-45. 
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dan pengendalian dikarenakan pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat 

terlepas dari masalah biaya.
5
 

Komponen  manajemen keuangan  pada  suatu  madrasah  merupakan  

komponen  produksi  yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan 

proses belajar mengajar di madrasah bersama komponen-komponen lain. 

Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan madrasah memerlukan 

biaya, baik itu kecil maupun besar. Komponen keuangan dan pembiayaan ini 

perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana yang ada dapat dimanfaatkan secara 

optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan.
6
 Sebagaimana tujuan 

Pendidikan Nasional yang terdapat dalam Undang-undang sistem pendidikan 

nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 yang berbunyi pendidikan 

nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokrasi serta bertanggung jawab.
7 

 

Manajemen keuangan madrasah yang baik dan benar perlu dilakukan 

untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka 

mengefektifkan kegiatan belajar-mengajar dan meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik. Hal ini penting, terutama dalam kerangka manajemen berbasis 

sekolah, yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan 

memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing 

                                                           
5
Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, 23. 

6
E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 47. 

7
Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 8. 



4 
 

 

sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada 

permasalahan keterbatasan dana dan program yang harus dilakukan cukup 

banyak, sementara sumber daya yang dimiliki sangatlah terbatas.  

Hasil pengamatan awal yang peneliti lakukan di MI Mubtadiin Islam 

yang berdiri sejak tahun 1956. Dengan jumlah siswa pada tahun pelajaran 

2018/2019 ini sejumlah 129 siswa mulai dari kelas I (satu) sampai kelas VI 

(enam). Mutu pendidikan di MI Mubtadiin Islam tersebut mengacu pada 8 

(delapan) standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar 

proses, standar kelulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana 

dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian. 

Dari kedelapan standar tersebut standar pembiayaan yang menjadi tantangan 

terbesar dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini dikarenakan peserta didik 

didominasi dari kalangan keluarga yang kurang mampu. Untuk meningkatkan 

mutu pendidikan dan berjalannya proses kegiatan belajar, membutuhkan 

pengelolaan pembiayaan yang profesional baik dalam penggalian sumber dana 

maupun pendistribusian dananya. MI Mubtadiin Islam dalam mengelola 

keuangan terlihat tertib dan rapi. Pengelolaan keuangan dipegang oleh 

bendahara madrasah dan dibantu oleh kepala madrasah sebagai pengontrol 

biaya keluar. Melihat banyaknya program kegiatan dan kebutuhan madrasah, 

bendahara dan kepala sekolah sangat berhati-hati dalam proses penyusunan 

anggaran agar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. 

Efisiensi dan efektivitas manajemen pembiayaan pendidikan di MI 

Mubtadiin Islam Kendal akan diukur tingkat keberhasilan penggunaan dana 
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dalam membiayai semua program yang menjadi prioritas pengembangan 

madrasah. Indikator keberhasilan tersebut dapat diukur dari proses 

penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembiayaan pendidikan, penyerapan 

anggaran serta kelancararan proses pembelajaran, prestasi siswa diberbagai 

bidang, prestasi sekolah baik akademis maupun nonakademis, dan dukungan 

dari berbagai pihak. Oleh karenanya perlu penelitian strategi perencanaan 

manajemen pembiayaan pendidikan  yang  dimaksudkan untuk memotret 

madrasah/ sekolah tersebut, bahwa dengan desain penganggaran (budgeting), 

pembukuan (actuating), dan pemeriksaan (auditing)  pembiayaan pendidikan 

yang baik dapat menghasilkan output yang sesuai harapan dan RKAM yang 

dapat dijadikan pedoman dengan anggaran nyata tanpa rekayasa. 

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di 

madrasah tersebut dengan Judul “Manajemen Pembiayaan Di Madrasah 

Ibtidaiyah Mubtadiin Islam Kendal Ngawi. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah 

dari manajemen pembiayaan pendidikan di MI Mubtadiin Islam Kendal 

Ngawi sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah sistem penganggaran pembiayaan pendidikan di MI 

Mubtadiin Islam Kendal? 

2. Bagaimana bentuk pembukuan pembiayaan pendidikan di MI Mubtadiin 

Islam Kendal? 
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3. Bagaimana sistem pengawasan pembiayaan pendidikan di MI Mubtadiin 

Islam Kendal? 

4. Bagaimana efektifitas pembiayaan pendidikan di MI Mubtadiin Islam 

Kendal ? 

C. Tujuan Penelitian   

Berpijak pada rumusan penelitian, tujuan penelitian manajemen 

pembiayaan pendidikan di MI Mubtadiin Islam Kendal Ngawi bertujuan: 

1. Untuk menganalisis sistem penganggaran pembiayaan pendidikan di MI 

Mubtadiin Islam Kendal. 

2. Untuk menganalisis bentuk pembukuan pembiayaan pendidikan di MI 

Mubtadiin Islam Kendal. 

3. Untuk menganalisis sistem pengawasan pembiayaan pendidikan di MI 

Mubtadiin Islam Kendal. 

4. Untuk menganalisis efektifitas pembiayaan pendidikan di MI Mubtadiin 

Islam Kendal. 

D. Kegunaan Penelitian    

Adapun kegunaan pembiayaan pendidikan di MI Mubtadiin Islam 

adalah : 

1. Secara Teoretis 

a. Diharapkan penelitian ini mengembangkan teori manajemen 

pembiayaan di madrasah. 

b. Mampu menambah khazanah keilmuan manajemen pembiayaan dalam 

memberikan pengetahuan tentang peningkatan kualitas madrasah. 
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2. Secara Praktis  

a. Bagi Madrasah 

Sebagai acuan dalam perbaikan sistem manajemen pembiayaan 

di madrasah agar dalam proses penganggaran, pembukuan dan 

pengawasannya dapat dikelola dengan baik sesuai dengan tata cara 

yang berlaku.  

b. Bagi Pemerintah  

Sebagai bahan pertimbangan untuk evaluasi program-program 

madrasah yang berkaitan dengan bantuan dana dari pemerintah. 

c. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan baru tentang 

cara mengelola keuangan di lembaga pendidikan agar berjalan sesuai 

dengan harapan stakeholder. 

E. Kajian Pustaka    

Untuk mengetahui sisi mana dari penelitian yang telah diungkap dan 

sisi lain yang belum terungkap, diperlukan suatu kajian terdahulu. Dengan 

begitu akan mudah untuk menentukan fokus yang akan dikaji yang belum 

disentuh oleh peneliti-peneliti terdahulu. Ada beberapa hasil studi penelitian 

terdahulu yang penulis anggap mempunyai relevansi dengan penelitian ini.  

Pertama, tesis Fakarotul Karimah dengan judul “Manajemen 

Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan (Studi Kasus Di 

MI Tahfidz Ash-Habul Kahfi Ngawi)”. Penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan 
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menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. 

Pengujian keabsahan data didasarkan pada keterpercayaan, transferebilitas 

dependabilitas/ reliabilitas, dan konfirmabilitas/ objektifitas. Teknik analisis 

data meliputi  pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

verifikasi/penarikan kesimpulan. Adapun lokasi penelitian ini  dilakukan di 

MI Tahfidz Ash Habul Kahfi Ngawi. Dari hasil analisis data diperoleh 

sebagai berikut: pertama, perencanaan pembiayaan pendidikan (budgeting) 

merupakan proses mempersiapkan rangkaian keputusan untuk mengambil 

tindakan yang dijabarkan dalam konsep real untuk menjalankan kehidupan 

madrasah mendatang dengan pembiayaan yang terprogramkan untuk 

mencapai tujuan dan menghasilkan desain ideal, hasil perencanaan berupa 

efisiensi anggaran, pemaksimalan fungsi manajemen dan kebutuhan siswa 

terakomodir; kedua, pelaksanaan pembiayaan pendidikan (actuating) sebagai 

proses implementasi pembiayaan pendidikan melibatkan pelaksana bertindak 

sesuai perencanaan dengan petunjuk teknis BOS, pentingnya orientasi dan 

menggerakkan operator agar visi tercapai, dengan prosedur mengedepankan 

prinsip actuating dan kehati-hatian. Actuating membutuhkan 

pengorganisasian yang memperhatikan ketersediaan sumber daya dan 

memanfaatkan segala sesuatu yang telah ada sebagai bahan pertimbangan 

untuk mengorganisasikan program. Ketiga, pengawasan pembiayaan 

pendidikan (controlling) berfungsi memonitoring seluruh aktifitas 

penggunaan pembiayaan anggaran pendidikan, mencegah terjadinya 

kesalahan, dan mencegah penyimpangan, kenyataannya masih terdapat 
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pembiayaan yang tidak tercantum dalam APBM, sehingga diperlukan 

tambahan biaya  dari sumber lain. Keempat, mutu pendidikan Islam menjadi 

sasaran pertama dan utama masyarakat atau pihak pelanggan karena 

pemenuhan sarana penunjang pendidikan serta pembelajaran yang 

tuntutannya semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam yang 

akhirnya menjadi perhatian bagi setiap lembaga pendidikan. 

Kedua, tesis Fantika Febry Puspitasari dengan judul “Strategi Kepala 

Sekolah Dalam Menambah Sumber Pembiayaan Pendidikan Melalui 

Wirausaha Di Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 1 Ngawi Tahun Ajaran 

2017/2018”. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif, yang 

bertempat di SD Muhammadiyah 1 Ngawi. Metode pengumpulan data yang 

digunakan yatu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data 

dengan menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber. Analisis 

data dengan model interaktif dengan pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitiannya yaitu: 

1) perencanaan strategi wirausaha dilakukan melalui pemberdayaan sumber 

daya yang sudah ada yaitu pedagang, guru dan karyawan sebagai pengelola 

wirausaha di bawah manajemen sekolah, 2) pelaksanaan strategi wirausaha 

dilaksanakan di bawah manajemen sekolah di mana penjual sebagai petugas 

dan supplier catering, guru dan karyawan sebagai petugas dan supplier kantin 

sehat, dan event organizer dengan sasaran guru sekolah lain dan masyarakat, 

3) evaluasi strategi wirausaha yaitu meningkatkan komunikasi dengan wali 

murid perihal ketertiban pembayaran catering, mengontrol nominal jajan 
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siswa,dan merencanakan event organizer lebih matang dan administratif, 4) 

hasil strategi wirausaha yaitu mampu menambah sumber pembiayaan 

pendidikan terutama dari wirausaha catering, menyediakan konsumsi yang 

sehat bagi masyarakat sekolah, dan meningkatkan mutu sekolah. 

Ketiga, tesis Lulus Aryani Isusilaningtyas dengan judul “Strategi mutu 

lembaga pendidikan islam melalui manajemen pembiayaan”. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan latar alamiah sebagai sumber 

datanya. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data meliputi observasi, 

wawancara mendalam dan kajian dokumen. Untuk analisis digunakan teknik 

analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri dari kegiatan reduksi 

data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian setelah 

dilakukan analisis dan triangulasi data, adalah sebagai berikut: pertama, 

stratcgi manajemen pembiayaan pendidikan dalam peningkatan mutu guru, 

yaitu menekankan pada profesionalisme dan disiplin, serta komitmen tugas 

untuk meningkatkan mutu sekolah; kedua, strategi manajemen pembiayaan 

pcndidikan dalam upaya pembinaan siswa dilakukan melalui pembinaan 

dibidang seni, oleh raga, keagamaan, pramuka, bahasa inggris, dan 

kepribadian; keempat, strategi manajemen pembiayaan pendidikan dalam 

bidang sarana dan prasarana dilakukan dengan memperbanyak sumber 

pembiayaan, menjalankan program peningkatan mutu untuk mendukung 

sarana dan prasarana serta kesejahteraan guru.  

Keempat, Kisbiyanto, dalam penelitiannya yang berjudul pengefektifan 

manajemen pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan sangat penting 
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untuk perencana pendidikan dan para pembuat kebijakan pendidikan. 

Ketersediaan biaya yang memadai dengan manajemen pembiayaan 

(manajemen of finance) yang lebih baik dapat menyumbangkan peningkatan 

hasil pendidikan, baik dilihat dari jumlah maupun mutunya. Pembiayaan 

pendidikan sebagai salah satu faktor penting penyelenggaraan pendidikan 

memerlukan analisis yang cermat dan tepat sehingga pengelolaan pendidikan 

bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif. Efisiensi anggaran terletak pada 

ketepatan analisis dan penggunaannya semaksimal mungkin bagi kepentingan 

pendidikan. Efektivitas anggaran terletak pada besarnya capaian tujuan 

pendidikan yang didukung oleh penggunaan anggaran pendidikan. 

Berdasarkan kajian dari keempat hasil penelitian tersebut dapat 

disarikan bahwa kelimanya lebih menekankan pada tataran keefektifan 

pembiayaan, pengawasan, akuntansi, pertanggungjawaban perumusan sistem 

pembiayaan dan kebermanfaatan manajemen pembiayaan, sehingga penulis 

perlu memaksimalkan fungsi manajemen yang lain dalam pembiayaan 

pendidikan yaitu penganggaran, pembukuan dan pengawasan dengan 

penelitian baru yang berjudul manajemen pembiayaaan pendidikan di MI 

Mubtadiin Islam Kendal Ngawi.  

F. Metode Penelitian  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian   

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dikarenakan 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) menggunakan makna, konteks 

dan perspektif emik, 2) proses penelitian lebih berbentuk siklus dari pada 
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linier (pengumpulan dan analisa data berlangsung simultan), 3) lebih 

mengutamakan kedalaman daripada keluasan cakupan penelitian, 4) 

observasi dan wawancara mendalam bersifat sangat utama dalam proses 

pengumpulan data, dan 5) peneliti sendiri merupakan instrumen utama.
8
 

Tidak hanya itu, peneliti juga mengamati secara berkala terhadap 

fenomena yang tampak, situasi serta kondisi dari objek penelitian yang 

informasinya dapat diambil dari berbagai responden dan dokumen-

dokumen pendukung lainnya.  

Menurut Bogdan dan Taylor bahwa metodologi kualitatif diartikan 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat  

diamati dan diarahkan pada latar dan individu secara utuh. Tujuan 

penelitian kualitatif adalah mencari dan memperoleh informasi mendalam 

dibandingkan dengan luas atau banyaknya informasi.
9
  

Peneliti tertarik dengan penelitian kualitatif sebab peneliti ingin 

mengetahui fenomena yang berkembang  sebagai kesatuan yang diketahui 

secara utuh tanpa terkait oleh suatu variabel atau hipotesis tertentu. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, 

yang mana peneliti mempunyai keinginan untuk mengetahui  berdasarkan 

data empiris dengan metide penelitian ini tentu dapat memudahkan 

peneliti agar lebih dekat dengan subjek yang sedang diteliti oleh peneliti 

dan lebih peka terhadap berbagai fenomena yang terjadi dilapangan. 

                                                           
8
L, J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1996), 

23. 
9
Ibid., 26. 
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2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, posisi peneliti menjadi instrumen kunci 

(the key istrument ).
10

 Maka dari itu penggunaan validitas dan realibilitas 

data kualitatif banyak tergantung pada keterampilan metodologis, 

kepekaan, dan intregritas peneliti sendiri.
11

 Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang menekankan pada hasil pengamatan peneliti, 

sehingga peneliti menyatu dengan situasi dan fenomena yang diteliti.
12  

Alasan lainnya adalah sebagaimana yang dikemukakan Ghony dan 

Almanshur bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti terlibat dalam situasi 

fenomena yang diteliti sehingga peneliti diharapkan selalu memusatkan 

perhatiannya pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti.
13

  

Untuk memperoleh data yang diinginkan dengan mudah dan 

lengkap, peneliti harus membangun kepercayaan yang tinggi dan 

menghindarkan kesan-kesan yang merugikan informan (objek penelitian). 

Kehadiran peneliti di lapangan harus diketahui secara terbuka oleh subyek 

penelitian. Sehubungan dengan itu peneliti menempuh langkah-langkah 

sebagai berikut: 1) Sebelum melakukan penelitian peneliti datang ke MI 

Mubtadiin Islam menemui kepala madrasah untuk meminta izin apakah 

boleh mengadakan penelitian di lembaga tersebut, sekaligus sebagai 

                                                           
10

Sugiono, Metode Penelitian  Kualitatif-Kuantitatif Dan R & D (Bandung : Alfabeta, 2008), 

223. 
11

Dede Oetomo, Penelitian Kualitatif, Aliran Dan Tema, Dalam Bagong Suyanto, Et All, 

(EDS) Metode Penelitian Social: Berbagai Alternative Pendekatan (Jakarta: Kencana. 2007), 

186 
12

Nana Syaudih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), 95. 
13

Djunaidi Ghoni & Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013), 14. 
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penelitian pendahuluan untuk bahan penyusunan proposal tesis; 2) 

Sebelum memasuki lapangan penelitian, terlebih dahulu peneliti meminta 

surat izin penelitian dari Pascasarjana IAIN Ponorogo yang ditujukan 

kepada kepala MI Mubtadiin Islam; 3) Mengadakan observasi di lapangan 

untuk memahami latar penelitian; 4) Mengumpulkan dokumen selengkap-

lengkapnya sesuai dengan tema permasalahan penelitian; 5) Membuat 

jadwal penelitian sesuai kesepakatan antara peneliti dan informan atau 

subyek penelitian; 6) Melaksanakan penelitian atau kunjungan sesuai 

dengan jadwal yang telah disepakati sampai dengan selesai penelitian. 

3. Lokasi Penelitian   

Lokasi penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yakni di MI 

Mubtadiin Islam yang terletak di dusun Playaran rt 07 rw 05 Desa Kendal 

Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. Lokasi ini peneliti pilih karena MI 

Mubtadiin Islam berada di pinggiran desa belum mempunyai lahan yang 

cukup luas, tetapi memiliki program sekolah khususnya di bidang 

ekstrakurikuler lumayan banyak. Sehingga memunculkan dugaan bahwa 

dalam proses pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan 

mempertimbangkan sesuai kebutuhan, untuk itu pihak madrasah harus 

berhati-hati dalam membuat penyusunan anggaran agar tepat sasaran yang 

diharapkan. 
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4. Sumber Data   

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh 

secara langsung dari obyek penelitian. Sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah data lapangan yaitu data kepala madrasah dan 

keuangan MI Mubtadiin Islam. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak 

lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah guru dan staf. 

5. Prosedur Pengumpulan Data   

Untuk mendapatkan data dari penelitian ini, peneliti menggunakan 

beberapa metode, yaitu: 

a. Observasi 

Observasi adalah “pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematik terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki”.
14

 Dalam 

kaitan ini, peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk 

mengadakan pengamatan dan penelitian guna mendapatkan data 

yang diperlukan. Posisi peneliti adalah sebagai observer participant 

yaitu meneliti sekaligus berpartisipasi di lapangan. 

                                                           
14

Sutrisno Hadi, Metode Research (Yogyakarta : Andi Offset, 2004), 12. 
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Dalam penelitian ini metode observasi digunakan untuk 

mengumpulkan data, antara lain: 

1) Mengamati penganggaran pembiayaan pendidikan di MI 

Mubtadiin Islam. 

2) Mengamati pembukuan pembiayaan pendidikan di MI Mubtadiin 

Islam. 

3) Mengamati pengawasan pembiayaan pendidikan di MI Mubtadiin 

Islam. 

4) Mengamati keefektifan manejemen pembiayaan di MI Mubtadiin 

Islam. 

b. Interview 

Interview (wawancara) merupakan sebuah percakapan peneliti 

antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh 

peneliti pada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk 

dijawab.
15

 Wawancara akan dilakukan terhadap sumber data 

terutama untuk menggali informasi yang belum jelas pada saat 

observasi. Metode  interview ini peneliti gunakan untuk mencari 

data tentang berikut : 

1) Proses penganggaran pembiayaan pendidikan di MI Mubtadiin 

Islam. 

2) Proses pembukuan pembiayaan pendidikan di MI Mubtadiin Islam. 

                                                           
15

Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah, Dari Unit Birokrasi ke Akademik (Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2008), 130. 
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3) Proses pengawasan pembiayaan pendidikan di MI Mubtadiin 

Islam.  

4) Keefektifan manejemen pembiayaan di MI Mubtadiin Islam.  

Sedangkan sumber yang diwawancarai adalah kepala sekolah, 

staf keuangan, wakil kepala sekolah, guru. Dalam penelitian ini 

dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang 

dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan 

menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak 

menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.
16

  

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, 

prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.
17

 Yaitu dengan 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda 

atau sebagainya. Dengan menggunakan metode ini akan diperoleh 

data-data yang akurat mengenai keadaan umum MI Mubtadiin Islam 

seperti data keadaan umum, data keuangan dan data-data tentang 

pola pembiayaan di MI Mubtadiin Islam. 

 

 

                                                           
16

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D) 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 197. 
17

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2006), 206. 
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6. Analisis Data   

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dilakukan 

secara interaktif melalui proses pengumpulan data, kemudian data 

reduction, data display, dan verification.
18

 Langkah-langkah yang 

dimaksud sebagai berikut: 

a. Data Reduction 

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya.
19

 Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan 

terkumpul, proses data reduction terus dilakukan dengan cara 

memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, 

berarti data itu di pilih. Data yang peneliti pilih adalah data dari 

hasil pengumpulan data lewat metode observasi, metode wawancara 

dan metode dokumenter. 

b. Data Display 

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana di kutip oleh 

Sugiono mengemukakan bahwa yang dimaksud data display adalah 

“menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan”.
20

 Data yang peneliti sajikan adalah data dari hasil 

reduksi, seperti data penganggaran, pembukuan, pengawasan dan 

                                                           
18

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan 

Laporan Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2005), 147. 
19

Ibid., 92. 
20

Ibid., 99. 
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efektifitasnya manajemen pendidikan yang sudah dipilih sesuai 

tujuan penelitian. 

c. Verification  Data / Conclusion Drawing 

Verification data / conclusion drawing yaitu upaya untuk 

mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman 

peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 

kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan 

kesimpulan yang kredibel.
21

 

Data yang sudah disajikan kemudian menyimpulkan data 

temuan baru berupa deskripsi atau gambaran pelaksanaan 

manajemen pembiayaan pendidikan, sehingga data yang 

sebelumnya masih remang-remang tapi setelah diadakan penelitian 

masalah tersebut menjadi jelas yaitu ada kesesuaian atau tidak 

kesesuaian antara teori yang berkembang dan data yang ada di 

lapangan.  

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya 

masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi 

jelas. 

 

                                                           
21

Ibid. 
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7. Pengecekan Keabsahan Temuan   

Uji keabsahan data yang peneliti gunakan adalah uji trianggulasi. 

Menurut Moleong, trianggulasi yaitu “teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”.
22

 

Data trianggulasi yang peneliti gunakan adalah trianggulasi sumber 

yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan, 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

melalui metode kualitatif. Disamping itu agar penelitian ini tidak berat 

sebelah maka penulis menggunakan teknik members check. 

Jadi maksud dari penggunaan pengelolaan data ini adalah peneliti 

mengecek beberapa data (members check) yang berasal selain kepala 

sekolah dan bendahara, peneliti juga mengecek data dari guru, dan staf. 

G. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika dalam tesis ini adalah sebagai berikut : 

Bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman logo, halaman judul, 

lembar persetujuan, lembar persetujuan dan pengesahan, pernyataan keaslian 

tulisan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan 

daftar lampiran. 

Bagian inti terdiri bab 1 pendahuluan yang meliputi latar belakang, 

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

metode penelitian yang mencakup (pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran 

                                                           
22

Lexy, J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 

2002), 178-179. 
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peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis 

data, pengecekan keabsahan temuan), dan sistematika pembahasan. 

Bab II pembahasan landasan teori tentang manajemen pembiayaan 

pendidikan. 

Bab III pembahasan penganggaran manajemen pembiayaan di MI 

Mubtadiin Islam Kendal. 

Bab IV pembahasan pembukuan manajemen pembiayaan di MI 

Mubtadiin Islam Kendal. 

Bab V pembahasan pengawasan manajamen pembiayaan di MI 

Mubtadiin Islam Kendal. 

Bab VI pembahasan efektifitas manajemen pembiayaan pendidikan MI 

Mubtadiin Islam Kendal. 

Bab VII penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. 

Bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar 

riwayat hidup. 
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BAB II 

MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 

 

A. Manajemen Pembiayaan 

1. Pengertian Manajemen Pembiayaan 

Manajemen pembiayaan terdiri dari dua kata yaitu manajemen dan 

pembiayaan. Manajemen adalah “proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan dari sebuah organisasi”.
1
 Manajemen 

merupakan kegiatan yang dilakukan dari, oleh dan bagi manusia, bersifat 

kompleks dan unik yang berbeda dengan tujuan perusahaan yang mencari 

keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan tujuan kegiatan pendidikan 

lebih mengarah kepada penciptaan kecerdasan bangsa, proses 

pengelolahannya dilakukan secara kelompok dengan mengarahkan pada 

tujuan organisasi ke arah yang lebih baik dan mengedepankan sumberdaya 

yang ada dalam sekolah.
2
  

Menurut Schoderbek, “Management is also tasks, activities, and 

functions. Irrespective of the labels attached to managing, the elements of 

planning, organizing, directing, and controlling are essential.”
3
 

Manajemen adalah juga tugas, aktivitas dan fungsi. Terlepas dari aturan 

yang mengikat untuk mengatur unsur-unsur pada perencanaan, 

                                                           
1
Muwahid Shulhan dan Soim, Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Dasar Menuju 

Peningkatan Mutu Pendidikan Islam (Yogyakarta: Teras, 2013), 6-7. 
2
Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan (Yogyakarta: Aditya Media, 

2013), 4. 
3
Peter P, Schoderbek, Management (San Diego: Harcourt Broce Javano Vich, 1988), 8. 
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pengorganisasian, tujuan, dan pengawasan adalah hal-hal yang sangat 

penting. 

Adapun menurut Hills dalam bukunya a dictionary of education 

berpendapat tentang manajemen, yaitu management is a difficult term to 

define and managers jobs are difficult to identify with precision.
4
 

Manajemen adalah istilah yang sangat sulit untuk didefinisikan dan 

pekerjaan pemimpin yang sulit untuk diidentifikasikan dengan teliti. 

Menurut Sharplin mendefinisikan manajemen adalah: 

“management is the conducting or supervising of something (as a 

business); esp: the executive function of planning, organizing, directing, 

controlling and supervising”.
5
 Manajemen adalah pelaksanaan atau 

pengawasan sesuatu (sebagai bisnis), seperti: fungsi eksekutif 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dan 

pengawasan. 

Menurut Ducker manajemen adalah suatu ramalan bahwa dengan 

menggunakannya seorang manager pada waktu yang akan datang akan 

dapat mempertanggungjawabkan baik hasil maupun kualitas hubungan 

kemanusiaan yang berlaku di dalam organisasinya.
6
 Siagian menyatakan 

“keuangan atau pembiayaan yang berasal dari kata finance dikaitkan 

                                                           
4
P J Hills, A Dictionary of Education, (London: Roultledge  Books, 1982), 54. 

5
Arthur Sharplin, Strategic Management, (United  States of America: McGraw-Hill,Inc, 2008), 

6. 
6
Ivor K Davies, Pengelolaan Belajar, Terjemah, (Jakarta : Gramedia, 1996), 328. 
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dengan usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai 

aktifitas yang akan dilakukan”.
7
 

Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan 

pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan 

sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta 

mempertanggung jawabkannya secara efektif dan transparan. Dalam 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah, manajemen keuangan  merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.
8
  

Menurut Akdon pembiayaan pendidikan merupakan aktivitas yang 

berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima dan 

bagaimana penggunaan dana tersebut dipergunakan untuk membiayai 

seluruh program pendidikan yang telah ditetapkan. Pendapatan atau 

sumber dana pendidikan yang diterima sekolah diperoleh dari APBN, 

APBD, dan masyarakat atau orang tua.
9
 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpukan bahwa 

manajemen pembiayaan yaitu pengelolaan semua  bentuk  keuangan baik 

usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktifitas  

atau kegiatan yang secara  langsung maupun tidak  langsung untuk 

menunjang penyelenggaraan pendidikan, baik yang dikeluarkan oleh 

sekolah maupun siswa. Pembiayaan madrasah selain bersumber berasal 

                                                           
7
Harbanga Siagian, Administrasi Pendidikan Suatu Pendekatan Sistemik ( Semarang: Penerbit 

Satya Wacana, 1989), 130. 
8
E Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 

193-194. 
9
Akdon, dkk, Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017), 
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dari orang tua siswa juga bersumber dari pemerintah, bantuan luar negeri 

dan sumbangan sukarela. 

2. Jenis Pembiayaan Pendidikan 

Kemampuan pembiayaan merupakan salah satu faktor kunci 

keberhasilan praktek-praktek penyelengaraan sekolah, baik yang dikelola 

secara konvensional maupun berbasis manajemen berbasis sekolah (MBS). 

Pemikiran paling optimis mengenai posisi biaya dikaitkan dengan mutu 

pendidikan menggariskan bahwa biaya merupakan fungsi mutu. Hubungan 

antara pertambahan biaya pendidikan dengan peningkatan kualitas sumber 

daya insani bersifat linier. Pendapat semacam ini tentu harus dibuktikan 

secara empiris. Karena masih banyak faktor lain yang dapat 

mempengaruhi kualitas sumber daya insani seperti kompetensi guru, 

lingkungan belajar, tingkat sosial ekonomi orang tua, dan lain-lain. Biaya 

pendidikan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu biaya langsung 

dan biaya tidak langsung
10

. 

Biaya langsung merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan 

yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa atau keluarga siswa, biaya langsung 

ini lebih mudah dihitung karena diketahui oleh para wajib pajak dan data 

di sekolah tersedia, sementara biaya tidak langsung sulit untuk dihitung. 

Biaya langsung berwujud dalam bentuk pengeluaran uang yang secara 

langsung digunakan untuk membiayai penyelengaraan proses belajar 

                                                           
10

Harsono, Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), 

10. 
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mengajar. Biaya langsung berpengaruh terhadap kualitas output 

pendidikan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik lainnya
11

. 

Biaya tidak langsung berbentuk biaya hidup yang dikeluarkan oleh 

keluarga atau anak yang belajar untuk keperluan sekolah, biaya ini 

dikeluarkan tidak langsung digunakan oleh lembaga pendidikan, 

melainkan dikeluarkan oleh keluarga atau orang yang menanggung biaya 

peserta didik yang mengikuti pendidikan. Biaya tidak langsung merupakan 

biaya hidup yang menunjang kelancaran pendidikanya. Misalnya biaya 

transportasi, biaya makan, biaya kesehatan, biaya tinggal selama masa 

pendidikan
12

. 

3. Model Pembiayaan Pendidikan 

Konsep model penentuan biaya sekolah/madrasah dapat 

digambarkan dalam model fishbone/model tulang ikan dari Ishikawa. 

Penentuan biaya sekolah dikelompokkan menjadi 8 komponen, hal ini 

sesuai dengan standar komponen pendidikan nasional. Berikut gambaran 

model pengalokasian biaya di sekolah/madrasah.
13

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Konsep Model Penentuan Biaya Satuan Madrasah 
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Berdasarkan gambar tersebut, maka kebutuhan total biaya satuan 

sekolah/madrasah dapat dihitung berdasarkan kebutuhan pembiayaan 

dengan mengacu pada 8 standar komponen pendidikan nasional dengan  

menunjuk pada progam dan tujuan yang ingin dicapai. Pengelompokan 

komponen biaya tersebut diambial sebagai komponen minimal yang 

dilaksanakan di sekolah/madrasah.
14

 

Asumsi model penentuan biaya satuan untuk sekolah/madrasah 

yang mungkin dapat dialoksikan adalah sebagai berikut.
15

 

a. Pengeluaran kebutuhan pokok per siswa per tahun. 

b. Pengeluaran guru per tahun berdasarkan rasio guru-murid. 

c. Pengeluaran untuk buku teks per siswa per tahun dengan rasio buku 

siswa. 

d. Pengeluaran untuk bahan dan alat pelajaran habis pakai untuk 

praktikum per siswa per tahun. 

e. Pengeluaran untuk pemeliharan seluruh sarana akademik (gedung) per 

siswa per tahun. 

f. Pengeluaran untuk manajemen sekolah, yaitu kepala sekolah. 

g. Pengeluaran untuk ujian sekolah untuk pembelian bahan, alat tulis 

sekolah, dan transport guru. 

h. Pengeluaran untuk daya dan jasa. 

i. Pengeluaran untuk penunjang per tahun. 
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Untuk menghitung salah satu besaran satuan pendidikan (sebagai contoh 

dalam bentuk pendidikan) berdasarkan penyelenggaraan KBM dapat dihitung 

berdasarkan Activity Based Cost (ABC) dengan gambar sebagai berikut.
16

 

 

Gambar 2.2 Biaya Pendidikan dengan ABC 

Manajemen berdasarkan aktivitas (activity based management-

ABM) menurut Peter B.B Turney dalam Blocher, menjelaskan bahwa 

ABM adalah menata aktivitas untuk memperbaiki nilai produk atau jasa 

bagi pelanggan dan meningkatkan  keuntungan perusahaan. ABM menarik 

ABC sebagai sumber utama informasinya dan berfokus pada efisiensi, 

efektivitas proses, dan aktivitas bisnis utama. Dengan menggunakan 

ABM, manajemen dapat menentukan wilayah untuk melakukan perbaikan 

operasi, mengurangi biaya, ataau meningkatkan nilai bagi pelanggan, 

produk dan aktivitas, ABM memperbaiki fokus manajemen atas faktor-

faktor kunci keberhasilan atau critical succes factorperusahaan dan 

meningkatkan keunggulan kompetitifnya.
17

 

Cooper dan Kaplan dalam Blocher mengelompokkan penerapan 

ABM ke dalam dua kategori, yaitu ABM operasional dan ABM strategis. 

ABM operasional meningkatkan efesiensi operasi dan tingkat penggunaan 

aset serta menurunkan biaya. Fokusnya adalah melakukan sesuatu dengan 

benar dan melakukan aktivitas dengan lebih efisien. Penerapan ABM 
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operasional  menggunakan teknik manajemen mutu total, dan pengukuran 

kinerja.
18

 

ABM strategis berusaha meningkatkan permintaan dan aktivitas 

dan profitabilitas pada efesiensi aktivitas saat ini atau efesiensi aktivitas 

yang telah ditingkatkan. ABM strategis berfokus  pada pemilihan aktivitas 

yang tepat untuk operasi. Dengan menggunakan ABM strategis, 

perusahaan meningkatkan provitabilitas melalui pengurangan aktivitas 

yang tidak menguntungkan, penghilangan aktivitas yang tidak penting, dan 

pemilihan pelanggan yang paling menguntungkan. Penerapan ABM  

strategis menggunakan teknik manajemen, seperti perancangan proses, 

bauran lini produk pelanggan, segmentasi pasar, dan saluran distribusi.
19

 

ABM menggunakan analisis penggerak biaya, analisis aktivitas, 

dan pengukuran kinerja untuk memperbaiki operasi. Analisis Penggerak 

biaya atau cost driver analisys mempelajari, menghitung, dan menjelaskan 

dampak dari penggerak biaya terhadap biaya suatu aktivitas. Tujuannya 

adalah mencari akar penyebab timbulnya biaya aktivitas. Perangkat yang 

digunakan dalam analisis penggerak biaya meliputi penentuan tolok ukur 

atau benchmarking, diagram sebab akibat, dan analisis Pareto
20

. 

Dibawah ini adalah gambaran yang menunjukkan pertanyaa-

pertanyaan yang dapat dijawab dengan bantuan perangkat ABC/ABM, 

sebelum menetapkan analisis penggerak biaya.
21
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Gambar 2.3 Analisis aktivitas menurut Akdon 

Analisis aktivitas digunakan oleh perusahaan/organisasi agar 

menjadi kompetitif, di mana perusahaan atau organisasi harus menilai 

setiap aktivitasnya berdasarkan kebutuhan aktivitas tersebut oleh produk 

atau pelanggan, efisiensi aktivitas, dan nilai yang terkandung dalam 

aktivitas tersebut. Perusahaan melakukan suatu aktivitas karena aktivitas 

tersebut
22

: 

a. Diperlukan Untuk Memenuhi Spesifikasi Produk, Jasa Atau 

Memuaskan Pemintaan Pelanggan; 

b. Diperlukan Untuk Menjaga Kelangsungan Organisasi; 

c. Dinilai Menguntungkan Bagi Perusahaan. 
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Perusahaan mungkin melakukan atau tidak melakukan aktivitas 

pada tingkat efisiensi. Pilihan aktivitas dapat dilakukan per prosedur 

operasi kebiasaan atau kebiasaan perusahaan atau aktivitas tersebut 

mungkin tidak dibutuhkan untuk memenuhi spesifikasi, memuaskan 

permintaan pelanggan, menjaga kelangsungan organisasi, atau melakukan 

prosedur opersi perusahaan
23

. Ukuran kinerja meliputi ukuran keuangan 

ataupun nonkeuangan. Contoh ukuran kinerja keuangan adalah biaya per 

unit atau output, tingkat pengembalian atas pemjualan, dan biaya aktivitas 

setiap departemen yang memberikan nilai tambah tinggi dan rendah.
24

 

Ukuran kinerja nonkeuangan mengevaluasi karakteristik 

operasional dari proses produksi dan mengukur atau menerima masukan 

dari pelanggan atau pegawai. Contohnya adalah jumlah keluhan 

pelanggan, kepuasan pelanggan, jumlah unit output, waktu siklus, tingkat 

pengiriman tepat waktu, jumlah saran dari para karyawan, dan nilai moral 

pekerja
25

.  

Dari pembahasan diatas mulai dari estimasi, struktur dan model 

dapat diambil kesimpulan bahwa estimasi dan struktur biaya satuan 

pendidikan sangat berpengaruh terhadap model satuan pendidikan, karena 

pada dasarnya semua biaya yang ada di suatu lembaga mencakup 8 standar 

nasional pendidikan yang harus di perkirakan biayanya. Dari 8 standar 

tersebut akan di uraikan kembali satu persatu dengan menggunakan 
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perhitungan yang tepat agar rencana yang dibuat sesuai dengan yang di 

targetkan. 

B. Ruang Lingkup Manajemen Pembiayaan 

Optimalisasi fungsi-fungsi manajemen dapat diterapkan dalam setiap 

aspek pembiayaan untuk mendukung kegiatan, karena biaya merupakan salah 

satu unsur yang berpengaruh dalam suatu kegiatan. Semua kegiatan yang 

memberikan output yang berkualitas tidak luput dari adanya ketersediaan 

biaya. Begitu pula dengan pendidikan, dimana pendidikan yang merupakan 

salah satu bentuk investasi sangat berpengaruh terhadap ketersediaan biaya. 

Dari berbagai hasil kajian konseptual dapat dideskripsikan bahwa 

manajemen pembiayaan pendidikan madrasah mencakup tiga kegiatan pokok 

yaitu penganggaran, pembukuan, pengawasan. 
26

  

1. Penganggaran 

Istilah anggaran sering kali dipahami sebagai pengertian suatu 

rencana. Namun dalam bidang manajemen keuangan di lembaga 

pendidikan sering disebut dengan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Sekolah). Istilah anggaran bukanlah suatu rencana. “Rencana” 

telah memberikan penekanan atas pemakaian istilah “anggaran” sebagai 

suatu rencana.
27  

Anggaran adalah suatu rencana yang berisi jumlah uang yang 

dimiliki atau dapat diadakan (pendapatan atau pemasukan) untuk 

membiayai kegiatan proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan 
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pendidikan. Setiap lembaga pendidikan tentu memerlukan anggaran untuk 

menunjang proses belajar mengajar. Oleh karena itu, anggaran ini sifatnya 

masih rencana dan menyangkut keperluan proses kegiatan pendidikan, 

maka anggaran baru sah bila mendapat pengesahan dari komite sekolah.
28  

Perencanaan adalah proses mempersiapkan keputusan untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan dalam organisasi.
29

 Perencanaan dalam 

manajemen keuangan ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk 

menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di 

sekolah. Perencanaan menghimpun sejumlah dana yang diarahkan untuk 

mencapai suatu tujuan berhubungan dengan anggaran atau budget, sebagai 

penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen 

kegiatan. 
30

 

Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan 

anggaran. Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara 

kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman 

dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu 

tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan 

yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga.
31

 

Menurut George R.Terry, planning is the selecting and relating of 

facts and the making and using of assumptions regarding the future in the 

visualization and formulation of proposed activities believed necessary to 
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achieve desired results (perencanaan meliputi tindakan memilih dan 

menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-

asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta 

merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk 

mencapai hasil-hasil yang diinginkan).
32

 

Perencanaan uang atau finansial yang disebut budgeting adalah 

kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk 

mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan 

efek samping yang merugikan.
33

 Perencanaan keuangan ini 

dimaksudkan untuk dapat tercapainya tujuan pendidikan dan tujuan 

sekolah sesuai dengan yang diharapkan.
34

  

Dalam kegiatan penganggaran, kepala sekolah harus mampu 

menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja sekolah (RAPBS). 

Kepala sekolah harus mengetahui sumber-sumber dana yang merupakan 

sumber daya sekolah, antara lain meliputi anggaran rutin, dana 

penunjang pendidikan (DPD), subsidi bantuan penyelenggaraan 

pendidikan (SBPP), bantuan operasional dan perawatan (BOP), Bantuan 

operasional sekolah/madrasah (BOS), BP3, donatur, badan usaha, serta 

sumbangan lainnya. Dalam menetapkan jumlah anggaran ada dua hal 
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penting yang perlu diperhatikan, yaitu unit cost (satuan biaya) dan 

volume kegiatan.
35

 

Langkah-langkah penyusunan anggaran adalah sebagai 

berikut:
36

 

a. Menginventariskan rencana yang akan dilaksanakan  

b. Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya 

c. Menentukan program kerja dan rincian program 

d. Menghitung dana yang dibutuhkan 

e. Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana 

Anggaran disusun berdasarkan prinsip-prinsip berikut:
37

 

a. Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam 

sistem manejemen dan organisasi. 

b. Adanya sistem akutansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran. 

c. Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi. 

d. Adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang 

paling bawah. 

Prosedur penyusunan anggaran memerlukan tahapan yang 

sistematik sebagai berikut:
38

 

a. Mengidentifikasi kegiatan yang akan dilakukan selama periode 

anggaran. 
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b. Mengidentifikasi sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan 

barang. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran 

pada dasarnya merupakan pernyataan finansial. 

c. Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui 

dan dipergunakan oleh instasi tertentu. 

d. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak 

yang berwenang. 

e. Melakukan revisi usulan anggaran, meliputi : 

1) Persetujuan revisi usulan anggaran 

2) Pengesahan anggaran. 

Sedangkan menurut Akdon dalam bukunya Nanang Fattah 

anggaran yang baik dan prosedur penyusunan anggaran mengikuti prinsip-

prinsip yang sama persis dikemukanan oleh Rusdiana dalam buka 

pengelolaan pendidikan.
39

  

Dapat disimpulkan bahwa dalam tahap budgeting (penganggaran) 

meliputi beberapa langkah yang harus dilalui. Dalam prosedurnya kurang 

lebih ada 6 (enam) langkah utama yaitu pertama, dengan menentukan 

rencana anggaran kegiatan selama periode tertentu, kedua, menentukan 

dari mana asal sumber dana di dapat, ketiga, memformulasikan rencana 

anggaran ke dalam bentuk format yang biasanya dibuat dalam bentuk 

excel, keempat, melakukan revisi usulan anggaran apabila ada yang 

kurang sesuai, kelima, persetujuan revisi usulan anggaran bila diperlukan, 
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dan keenam, pengesahan anggaran yang merupakan hasil akhir dari 

budgeting (penganggaran) pembiayaan pendidikan. 

2. Pembukuan 

Kegiatan kedua dari manajemen pembiayaan adalah pembukuan 

atau kegiatan pengurusan keuangan. Hal-hal yang perlu dibukukan dalam 

keuangan sekolah adalah menyangkut penerimaan dan pengeluaran. 

Penerimaan dan pengeluran keuangan sekolah dari sumber-sumber dana 

perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan 

kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun 

peraturan pemerintah. Akuntansi pendidikan merupakan mekanisme 

peringkasan, pencatatan, dan pelaporan transaksi yang terjadi dalam kurun 

waktu tertentu pada suatu entitas, sehingga akuntansi diperlukan sebagai 

pedoman bagi penyelenggara kegiatan yang terkait dengan pendidikan.
40

 

Pelaksanaan pembiayaan atau pencatatan (accounting) merupakan 

kegiatan pencatatan dan pengelompokan semua transaksi, baik transaksi 

pemasukan maupun transaksi pengeluaran. Dalam hal ini Jones 

mengatakan bahwa pelaksanaan anggaran melibatkan akunting 

(pencatatan/pembukuan), dimana accounting merupakan proses 

pengklasifikasian, pencatatan, peringkasan transaksi keuangan, dan 

kadang-kadang mendeskripsikan kegiatan-kegiatan yang menyertai 

transaksi-transaksi tersebut. Selain itu, Cooper dan Nisonoff  menyatakan 

bahwa accounting merupakan alat bagi manajemen sekolah dalam 
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menyusun, mengatur dan melaksanakan rencana keuangan (budget) 

sekolah. Accounting juga merupakan petunjuk bagi pemangku 

kepentingan, seperti anggota dewan sekolah, masyarakat dan pemerintah 

dalam mengevaluasi keuangan sekolah. Berdasarkan beberapa pendapat 

tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tahap pembukuan pembiayaan 

terdiri dari dua kegiatan yaitu pencatatan pemasukan dan pengeluaran 

anggaran serta pelaksanaan anggaran/rencana kegiatan.
41

 

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan dapat dikelompokkan ke 

dalam dua kegiatan yakni penerimaan dan pengeluaran atau penggunaan. 

a. Penerimaan 

Penerimaan merupakan sumber dana yang dibutuhkan oleh 

sekolah baik dari intern sekolah seperti iuran siswa maupun bantuan 

dari luar seperti instansi pemerintah maupun swasta. Penerimaan 

keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan 

berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketetapan yang 

disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. 

Penerimaan keuangan sekolah tersebut bersumber dari pemerintah, 

penerimaan khusus untuk pendidikan seperti bantuan atau pinjaman 

luar negeri yang diperuntukkan bagi pendidikan, uang sekolah dan 

sumbangan sukarela dari orang tua maupun masyarakat.
42

  

Sumber pembiayaan untuk sekolah terutama sekolah negeri 

berasal dari pemerintah yang umumnya terdiri dari dana rutin yaitu 
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gaji serta biaya operasional sekolah dan perawatan fasilitas (OPF), 

serta dana yang berasal dari masyarajat, baik yang berasal dari orang 

tua siswa, dan sumbangan dari masyarakat luas atau dunia usaha.
43

 

Sumber-sumber keuangan sekolah dapat bersumber dari 

orang tua pemerintah pusat, pemerintah daerah, seasta, dunia usaha, 

dan alumni. Sumber-sumber dana untuk sekolah dapat digambarkan 

sebagaimana dirumuskan oleh Fattah sebagai berikut
44

 : 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Sumber-Sumber Dana untuk sekolah 

Untuk pengelolaan dan penggunaan dana oleh sekolah, maka 

sekolah dapat melakukan pengelolaan dan penggunaan dana sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Sekolah dapat melakukan sistem 

akuntansi biaya yang baku dalam mengelola dana sekolah. Sekolah 

dikatakan sebagai organisasi nirlaba (nonprofit) karena sekolah 

menyediakan jasa-jasa yang diinginkan secara sosial tanpa 

mengharapkan keuntungan. Sebagaimana dikemukakan oleh 

Emerson sebagai berikut
45

 : 

The operating objectives of such nonprofit organizations is 

to provide socially desirable without the intention of realizing a 
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profit. Nonprofit organization have no ownership shares that can be 

sold or traded bay individuals and any excess of revenues over 

expenses or expenditures is used to enlarge the service capability of 

the organization. They are finanded at least partially, by taxes 

and/or contributions based same measure of ability to pay, and 

some or all of their services are distributed in basis of need rather 

that effective demand for them. Tujuan operasi dari organisasi 

nirlaba tersebut adalah untuk memberikan yang diinginkan secara 

sosial tanpa niat mewujudkan keuntungan. Organisasi nirlaba tidak 

memiliki saham kepemilikan yang dapat dijual atau diperdagangkan 

kepada individu dan kelebihan pendapatan atas pengeluaran atau 

pengeluaran digunakan untuk memperbesar kemampuan layanan 

organisasi. Mereka dibiayai setidaknya sebagian, dengan pajak dan 

atau kontribusi berdasarkan ukuran kemampuan membayar yang 

sama, dan beberapa atau semua layanan mereka didistribusikan 

berdasarkan kebutuhan daripada permintaan efektif untuk mereka). 

Pola manajemen keuangan sekolah terbatas pengelolaan 

dana tingkat operasional. Salah satu kebijakan keuangan sekolah 

adalah adanya pencarian tambahan dana dari partisipasi masyarakat, 

selanjutnya cara pengelolaannya dipadukan sesuai dengan tatanan 

yang lazim yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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b. Pengeluaran 

Dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu dipergunakan 

secara efektif dan efisien. Artinya, setiap perolehan dana dalam 

pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang 

telah disesuaikan dengan perencanaan pembiayaan pendidikan di 

sekolah. Pengeluaran tersebut berhubungan dengan pembayaran 

keuangan sekolah untuk pembelian beberapa sumber atau input dari 

prestasi sekolah seperti tenaga administrasi, guru, bahan-bahan, 

perlengkapan dan fasilitas- fasilitas sekolah. 

Pembayaran merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh 

sekolah untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti tenaga 

administrasi, guru, bahan-bahan, perlengkapan dan fasilitas. Ongkos 

menggambarkan seluruh sumber yang digunakan dalam proses 

sekolah, apakah digambarkan dalam anggaran biaya sekolah atau tidak. 

Ongkos dari sumber sekolah menyumbangkan atau tidak terlihat secara 

akurat.
46

 

Dalam manajemen keuangan sekolah, pengeluaran keuangan 

harus dibukukan sesuai dengan pola yang telah ditetapkan oleh 

peraturan. Beberapa hal yang harus dijadikan patokan bendahara dalam 

pertanggungjawaban pembukuan, meliputi format buku kas harian, 

buku tabelaris dan format laporan daya serap penggunaan anggaran 

serta beban pajak. Aliran pengeluaran keuangan harus dicatat sesuai 
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dengan waktu serta peruntukanya. Untuk mengefektifkan pembuatan 

perencanaan keuangan sekolah, maka yang sangat bertanggung jawab 

sebagai pelaksana adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu 

mengembangkan sejumlah dimensi pembuatan administratif.  

Berdasarkan perspektif tersebut perencanaan keuangan sekolah 

harus dapat membuka jalan bagi pengembangan dan penjelasan konsep 

konsep tentang tujuan pendidikan yang diinginkan. Dalam manajemen 

keuangan sekolah penyusunan anggaran belanja sekolah dilaksanakan 

oleh kepala sekolah dibantu para wakilnya yang ditetapkan oleh 

kebijakan sekolah, serta komite sekolah dibawah pengawasan 

pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat
47

. 

Struktur dalam biaya satuan pendidikan terdiri dari; a) biaya 

satuan pendidikan; b) biaya personal; dan c) biaya penyelenggaraan 

dan pengelolaan satuan pendidikan. Perincian biaya-biaya tersebut 

dapat diuraikan dalam paparan berikut.
48

 

Biaya satuan pendidikan meliputi biaya-biaya berikut ini. 

1) Biaya investasi, meliputi : 

a) Biaya investasi lahan pendidikan. 

b) Biaya investasi selain lahan pendidikan. 

2) Biaya operasional, meliputi: 

a) Biaya personalia. 

b) Biaya nonpersonalia. 
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3) Beasiswa  

a) Beasiswa prestasi. 

b) Bantuan biaya pendidikan. 

Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan, 

meliputi biaya-biaya berikut ini
49 

: 

1) Biaya investasi meliputi : 

a) Biaya investasi lahan pendidikan. 

b) Biaya investasi selain lahan pendidikan. 

2) Biaya operasional, meliputi: 

a) Biaya personalia. 

b) Biaya nonpersonalia. 

Biaya personalia (pegawai), meliputi
50

: 

1) Biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri dari: 

a) Gaji pokok. 

b) Tunjangan yang melekat pada gaji. 

c) Tunjungan struktural bagi pejabat struktural pada satuan 

pendidikan. 

d) Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional diluar guru dan 

dosen. 

e) Tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi 

guru atau dosen . 

f) Tunjangan profesi bagi guru dan dosen. 
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g) Tunjangan khusus bagi guru atau dosen. 

h) Maslahat tambahan bagi guru dan dosen. 

i) Tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan 

profesor (guru besar). 

2) Biaya personalia penyelenggaraan dan pengelolaan satuan 

pendidikan, meliputi: 

a) Gaji pokok. 

b) Tunjangan yang melekat pada gaji. 

c) Tunjangan struktural bagi pejabat fungsional. 

d) Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional. 

Biaya non-personalia (bukan pegawai), meliputi
51

: 

1) Biaya bukan pegawai terdiri dari: 

a) Alat Tulis Sekolah (ATS), bahan dan alat habis pakai. 

b) Rapat. 

c) Transportasi/ perjalanan dinas. 

d) Penilaian. 

e) Daya dan jasa. 

f) Pemeliharaan sarana dan prasarana. 

g) Pendukung pembinaan siswa. 

2) Asumsi-asumsi dalam penentuan standard biaya satuan di sekolah: 

a) Bentuk satuan pendidikan. 

b) Jumlah siswa. 
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c) Jumlah guru. 

d) Jumlah tenaga kependidikan. 

e) Biaya pegawai. 

f) Biaya bukan pegawai. 

Biaya ini diberikan berdasarkan asumsi kebutuhan setahun, yang 

meliputi
52

: 

1) Pembinaan siswa 

a) Pramuka. 

b) Kesenian. 

c) Olahraga. 

d) Bahasa asing. 

e) Lomba/ promosi kompetensi siswa (lks/ pks). 

f) Palang merah remaja (PMR). 

g) POKJAR dan PSR (Pekan Seni Remaja). 

h) Kegiatan kerohanian. 

i) Peringatan hari besar nasional.  

j) Widyawisata anak. 

2) Penyelenggaraan pembelajaran  

a) Alat Tulis Sekolah, bahan dan alat habis pakai teori. 

b) Alat Tulis Sekolah, bahan dan alat habis pakai praktek. 

c) Pemeliharaan dan perbaikan ringan. 

3)  Pemeliharaan gedung (ruang kelas, laboratorium, dan lain-lain). 
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4) Pemeliharaan peralatan dan perabotan sekolah. 

5) Perbaikan gedung (ruang kelas, laboratorium, dan lain-lain). 

6) Perbaikan peralatan dan perabotan sekolah. 

7) Penyelenggaraan Non-pembelajaran. 

a) Alat Tulis Sekolah, bahan dan alat habis pakai. 

b) Pemeliharaan dan perbaikan ringan. 

8) Pemeliharaan gedung (ruang kelas, laboratorium, dan lain-lain). 

9) Pemeliharaan peralatan dan perabotan sekolah. 

10) Perbaikan gedung (ruang kelas, laboratorium, dan lain-lain). 

11)  Perbaikan peralatan dan perabotan sekolah. 

12) Daya dan jasa 

a) Listrik. 

b) Telepon. 

c) Internet. 

d) Lainnya (air bersih dan gas). 

13) Pengelolaan 

a) Perjalanan dinas. 

b) Rapat-rapat. 

c) Evaluasi dan lainya. 

3. Pengawasan 

Pertanggungjawaban pembiayaan merupakan proses evaluasi 

terhadap pencapaian sasaran. Jones mengatakan pertanggungjawaban 

merupakan peninjauan terhadap transaksi finansial sebagai penjaminan 
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keakuratan, kelengkapan, legalitas dan perbandingan apakah yang 

dilakukan telah sesuai dengan yang direncanakan. Kegiatan ini terdiri dari 

pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, pembayaran, atau 

penyerahan dana ke pihak-pihak lain yang berhak. Pertanggungjawaban 

juga dapat berfungsi sebagai pengendalian alokasi dana dan bentuk 

pertanggungjawaban penggunaan dana. Dalam hal ini pengawasan 

merupakan salah satu proses yang harus dilakukan.
53

  

Pengawasan adalah kegiatan untuk mengukur, membandingkan, 

menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya.
54

 Dengan pengawasan 

anggaran diharapkan dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi 

penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia dan tingkat kesesuaian 

antara biaya yang dialokasikan untuk setiap komponen dalam anggaran 

dengan realisasi anggaran.  

Pengawasan dapat  pula  diartikan sebagai  upaya untuk  

mengamati secara sistematis dan berkesinambungan, merekam, memberi 

penjelasan, petunjuk, pembinaan  dan meluruskan  berbagai  hal yang 

kurang tepat; serta memperbaiki  kesalahan. Menurut Sagala “pengawasan 

ialah fungsi administratif yang mana setiap administrator memastikan 

bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki”. Pengawasan 

pada dasarnya tidak hanya terkait dengan pelaporan, melainkan pengajuan 
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tindakan untuk mengendalikan perbuatan ke arah tujuan yang lebih 

benar.
55

  

Program pengawasan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan 

kewenangan, komite dapat melakukan pengawasan sesuai kebutuhan di 

madrasah. Mengawasi dalam hal ini bukan menghakimi kepala madrasah 

dan memaksanya untuk bertanggung jawab. Namun yang dimaksud 

pengawasan di sini yaitu mengontrol pembiayaan dan pengeluaran yang 

dilakukan oleh kepala madrasah. Pengawasan dalam pembiayaan BOS 

dilaksanakan  oleh  Tim BOS Kabupaten, Inspektorat dan BPKP.
56

  

Dalam rangka meningkatkan pengawasan kepala madrasah dapat 

mengumumkan daftar komponen yang boleh dibiayai dan yang tidak boleh 

dibiayai oleh dana BOS serta rencana pembiayaan BOS di madrasah 

menurut komponen dan besar dananya di papan pengumumam madrasah. 

Madrasah berkewajiban mengumumkan besar dana BOS yang digunakan 

oleh madrasah di papan pengumuman madrasah yang ditandatangani oleh 

kepala madrasah bendahara, dan komite madrasah. Selanjutnya madrasah 

membuat laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang 

dibeli oleh madrasah ditandatangani oleh kepala madrasah, bendahara, dan 

komite madrasah. Kepala madrasah bersama-sama bertanggung-jawab 

terhadap penyimpangan pembiayaan di madrasah. Kepala madrasah dapat 
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memberikan pelayanan penanganan pengaduan masyarakat agar 

pengawasan berjalan optimal
57

.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tahap ketiga dalam 

manajemen pembiayaan terdiri dari dua kegiatan, yaitu: 

pertanggungjawaban pembiayaan, yang meliputi pertanggungjawaban 

penerimaan, penyimpanan, pembayaran, atau penyerahan dana, dan 

pengawasan pembiayaan, yang dilakukan untuk mengetahui tingkat 

efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia 

dan tingkat kesesuaian antara biaya yang dialokasikan untuk setiap 

komponen dalam anggaran dengan realisasi anggaran. Pengawasan ini 

dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. 

C. Efektifitas Manajemen Pembiayaan Pendidikan  

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan 

melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada 

suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan 

di antara pelaksanaannya.
58 Pengertian tersebut mengartikan bahwa 

efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil 

yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan 

pendapat Susanto, yang memberikan definisi tentang efektivitas merupakan 

daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk 
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mempengaruhi.
59 Jadi dapat diartikan jika efektifitas sebagai suatu 

pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya 

secara matang. 

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya 

suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil 

mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan 

dengan efektif.
60

 

Coombs dan Hallak, berpendapat bahwa “cost effectiveness as the 

relationship between the inputs and corresponding immediate educational 

outputs of any educational process. It is to measure of internal efisiensi”. 

efektivitas biaya sebagai hubungan antara input dan output pendidikan 

langsung yang sesuai dari setiap proses pendidikan. Ini untuk mengukur 

efisiensi internal. Sedangkan Mark Blaug, berpendapat bahwa “cost 

effectiveness is the appropriate evaluation technique in such all cases”. 

efektivitas biaya adalah teknik evaluasi yang tepat dalam semua kasus 

tersebut.
 61

   

Sehubungan dengan dua pernyataan tersebut di atas, secara prinsip cost 

effectiveness merupakan suatu teknik analisis yang mengevaluasi dengan cara 

membandingkan hasil pendidikan dengan program-program yang 

dilaksanakan. Hal tersebut sesuai yang diutarakan oleh McMillan dan 

Schumacher yang mengatakan bahwa : 
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 “Cost effectiveness analysis (CE) compares program outcomes 

(effectiveness) with the costs of alternative program when the objectives of 

different programs are similar and when common measure of effectiveness are 

used. Effectiveness could be measured by standardized achievment test, 

physilogical tests, or physical test. Outcome measures need not be converted 

to monetary values, and the analysis is repricable”. Analisis efektivitas biaya 

(CE) membandingkan hasil program (efektivitas) dengan biaya program 

alternatif ketika tujuan dari berbagai program serupa dan ketika ukuran umum 

efektivitas digunakan. Efektivitas dapat diukur dengan tes pencapaian standar, 

tes fisik, atau tes fisik. Ukuran hasil tidak perlu dikonversikan ke nilai 

moneter, dan analisisnya dapat ditebus.
62

 

Analisa efektivitas biaya menghubungkan keuntungan bukan uang 

dengan biaya-biaya keuangan. Hal ini dilakukan dengan mengukur seberapa 

efektif suatu program tertentu memenuhi tujuannya. Untuk mengetahui 

efektivitas pembiayaan pendidikan, proses penganalisaannya dilakukan 

dengan melihat keterhubungan hasil yang diperoleh antara input dan ouput 

dari keseluruhan proses pendidikan.
63

 

Adapun input yang dimaksudkan adalah, a) program prioritas di 

bidang pendidikan dasar; b) kegiatan yang dilaksanakan; c) tujuan yang 

ditetapkan; d) alokasi biaya; dan e) target yang diharapkan. Sedangkan output 

yang dimaksudkan adalah hasil pencapaian atau realisasi dari kegiatan yang 
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telah dilaksanakan dengan melihat target yang diperoleh, dengan sumber data 

berasal dari LAKIP.
64

 

Memperhatikan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang 

dikehendaki. Misalkan saja jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan 

maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka perbuatan orang itu 

dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang 

dikehendakinya dan telah direncanakan sebelumnya. 

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah hal yang sangat sederhana, 

karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung 

pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari 

sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman 

bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.  

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja 

yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil 

tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi 

berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah 

berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektifitas tidak menyatakan 

tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
65

 

Untuk mengetahui apakah investasi pendidikan pada madrasah 
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tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak. Maka peneliti melakukan 

penilaian dengan mengukur nilai kebermanfaatan yang diterima dengan 

menggunakan rumus yang bersumber dari Richard A Brealey dan 

Stewart C. Myers dalam buku Gatot Prabontoro sebagai berikut:
66

 

ROI =  Profit   = Total Manfaat – Total Biaya  

Investment   Total Biaya 

Keterangan  

ROI   = return on investment 

Total Manfaat = Jumlah manfaat yang diperoleh dari biaya yang dikeluarkan 

 pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan. 

Total Biaya  = Jumlah biaya yang dianggarkan oleh pemerintah untuk  

 menyelenggarakan pendidikan. 
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BAB III 

PENGANGGARAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH 

IBTIDAIYAH MUBTADIIN ISLAM KENDAL 

 

A. Selayang Pandang MI Mubtadiin Islam Kendal 

1. Sejarah Berdirinya MI Mubtadiin Islam  

Desa Kendal adalah sebuah desa yang terletak di kaki gunung 

Lawu tepatnya di Desa Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi 

Provinsi Jawa. Di Desa Kendal terdapat sebuah dusun yang bernama 

Playaran, Dusun Playaran ini berbatasan dengan Desa Dadapan 

Kecamatan Jogorogo, masyarakat dusun Playaran memiliki jenis mata 

pencaharian yang beragam mulai dari tukang batu, berkebun, bertani dan 

merantau. Masyarakat di Dusun Playaran dalam bidang pendidikan dan 

agama dulunya masih jauh tertinggal dari dusun-dusun lain. Salah satu 

penyebab adalah minimnya keahlian yang dimiliki, sehingga tidak 

mustahil apabila sering terjadi penipuan ataupun pembodohan terhadap 

masyarakat di dusun playaran.
1
 

Berangkat dari kondisi dan kultur seperti ini salah satu tokoh 

masyarakat yang bernama bapak Fathoni, salah satu tokoh yang disegani 

di lingkungan Dusun Playaran, merasa tergugah ingin memperbaiki nasib 

masyarakat yang notabennya tertinggal. Upaya yang dilakukan adalah 

dengan mengangkat dua problema sekaligus yakni bidang keagamaan dan 

pendidikan. Dengan berbekal dua bidang tersebut terdapat secercah 
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harapan bahwa dusun playaran akan menuju ke arah yang lebih baik 

kedepannya.
2
 

Atas restu dari keluarga besar Bapak Fathoni dan Kyai Moh. 

Ngarif Billah serta tokoh-tokoh yang berpengaruh di Dusun Playaran, 

akhirnya didirikanlah lembaga pendidikan informal yakni Madrasah 

Diniyah Al Ma’arif di halaman rumah Bapak Kyai Moh. Ngarif Billah. 

Beliau mendirikan Madin dan TPA Al Ma’arif pada tahun 1954 semenjak 

beliau pulang dari pondok pesantren Krempyang Nganjuk. Dalam fase 

pertama respon masyarakat cukup menggembirakan. Hal tersebut 

dibuktikan dengan santri perdana mencapai 35 anak. Melihat respon dan 

geliat masyarakat yang mulai tumbuh maka muncul ‘ghiroh’ untuk 

melangkah lebih jauh dengan mendirikan lembaga pendidikan formal 

tingkat Raudhotul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah.
3
 

Awal mula berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Mubtadiin Islam 

berawal dari keprihatinannya bapak Moh. Ngarif Billah dengan melihat 

banyak orang tua yang tidak bersekolah dan tamat SD. Karena jarak ke 

sekolah jauh yang ditempuh dengan berjalan kaki. Melihat kondisi tersebut 

bapak Moh Ngarif Billah dibantu tokoh yang lain akhirnya membuat 

terobosan dengan mendirikan pendidikan formal tingkat RA dan MI, yang 

RA bernama RA Perwanida Playaran dan MI bernama MI Mubtadiin 

Islam. Keduanya di bawah nanungan Yayasan Pendidikan Islam Al 

Ma’arif yang diketuai oleh Bapak Kyai Moh Ngarif Billah yang didirikan 
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pada tahun 1956. Dengan harapan agar masyarakat dusun Playaran mau 

bersekolah dan kedepan bisa membawa masa depan dusun playaran kearah 

yang lebih baik.
4
  

Adapun kepala madrasah yang pernah memimpin MI Mubtadiin 

Islam secara beruntutan dari awal hingga akhir adalah bapak Tarmin yang 

berasal dari Dusun Pucanganom Desa Kendal, selama 2 tahun kurang 

lebih, bapak Ahmad, bapak Muttaqin, ibu Sunanik, bapak Kusman, bapak 

Subari, setelah itu pada tahun 2005 digantikan oleh bapak Yan Rohmat 

sampai sekarang ini. Dan sebagai ketua Yayasan digantikan oleh Bapak 

Muhyar sampai sekarang. 

2. Profil MI Mubtadiin Islam Kendal 

Madrasah Ibtidaiyah Mubtadiin Islam tercatat dalam data 

kementerian Agama dengan nama madrasah yaitu MI Mubtadiin Islam, 

dengan nomor statistik madrasah 111235210057, NPSN 60717876, 

terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Ngawi, Kecamatan Kendal, 

Desa Kendal, Kode pos 6326, Daerah Pedesaan, Status Madrasah Swasta, 

Akreditasi Tahun/No 2018, dengan Peringkat  B (Baik). Nama yayasan 

yaitu Yayasan Pendidikan Islam Al Ma’arif, yang berdiri 1956, dengan 

kegiatan belajar mengajar pagi. Status Bangunan adalah tanah wakaf, 

Jarak tempuh ke kota ngawi 30 km dan jarak ke kabupaten 35 km.
5
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Dokumentasi MI Mubtadiin Islam, Kendal, 21 Maret 2019 
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3. Visi, Misi Dan Tujuan
6
 

Visi madrasah yaitu Terwujudnya Madrasah yang Islami,Beriman, 

Berprestasi dan Berwawasan Lingkungan. Yang berindikator sebagai 

berikut
7
 : 

a. Berorientasi kepada masa depan yang lebih baik. 

b. Sesuai dengan norma agama Islam dan harapan masyarakat 

c. Unggul dibidang prestasi akademik dan non akademik 

d. Unggul dalam prestasi Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. 

e. Meningkatkan kinerja seluruh warga sekolah / Madrasah 

f. Mendorong adanya perubahan yang lebih baik / bermakna 

g. Memiliki lingkungan madrasah yang nyaman dan kondusif untuk 

belajar 

h. Memiliki wawasan yang luas 

Misi MI Mubtadiin Islam yaitu sebagai berikut:
8
 

a. Menanamkan Akhlaqul Karimah yang terpadu dalam kehidupan 

sehari-hari 

b. Melaksanakan Kegiatan Keagamaan 

c. Menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan kreatif 

d. Mengembangkan potensi akademik dan non akademik 

e. Memberikan layanan ekstrakurikuler guna mengembangkan potensi 

siswa secara optimal 

f. Menciptakan lingkungan madrasah yang asri dan sejuk 

                                                           
6
Ibid. 

7
Ibid. 

8
Dokumentasi MI Mubtadiin Islam, Kendal, 21 Maret 2019 
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g. Menciptakan lingkungan madrasah yang kondusif 

Tujuan dari misi Madrasah Ibtidaiyah Mubtadiin Islam yaitu 

sebagai berikut:
9
 

a. Membentuk siswa yang berkembang secara optimal sesuai dengan 

bakat,minat dan potensi yang dimiliki 

b. Lulusan MI dapat diterima di SMP/MTs/Pondok Pesantren favorit di 

wilayah Kabupaten Ngawi dan sekitarnya. 

c. Berprestasi dalam even berbagai lomba akademis maupun non 

akademis di tingkat kecamatan, kabupaten dan propinsi. 

d. Siswa memiliki kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban 

ibadah dan bertindak sesuai ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari. 

e. Mewujudkan terbentuknya Madrasah yang mandiri 

f. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai 

g. Terlaksananya kehidupan sekolah yang Islmi 

h. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, berprestasi, berakhlaqul 

karimah, dan  bertaqwa pada Alloh SWT. 

i. Tercapainya program-program Madrasah 

4. Kondisi Sarana Dan Prasarana Madrasah 

Adapun fasilitas yang tersedia di MI Mubtadiin Islam yaitu 

memilii tanah seluas 410 m
2
 yang berstatus sebagai tanah wakaf, 

sedangkan sarana prasarana yang dimiliki MI Mubtadiin Islam diantaranya 

adalah ruang kepala sekolah 1 unit, ruang guru 1 unit, ruang adminisrasi 1 

                                                           
9
Ibid. 
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unit, ruang kelas 6 unit, ruang perpustakaan 1 unit, ruang laboratorium 

IPA 1 unit kondisi rusak sedang, UKS 1 unit, tempat parkir, kantin, toilet 

guru 1 unit, toilet siswa 2 unit 1 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan, 

mushola dan gudang 1 unit.
10

: 

5. Keadaan siswa-siswi MI Mubtadiin Islam 

Adapun keadaan data siswa-siswi MI Mubtadiin Islam Kendal 

Ngawi pada 4 tahun terakhir sebagai berikut
11

 : 

Tabel 3.1 keadaan siswa-siswi MI Mubtadiin Islam dalam 4 tahun terakhir 

No 
Tahun 

Pelajaran 

Kelas 
Jumlah  

I II III IV V VI 

1 2015/2016  23 29 15 20 20 24 131 

2 2016/2017  26 20 28 14 20 20 130 

3 2017/2018 24 25 20 28 12 20 129 

4 2018/2019 25 25 20 28 11 20 129 

  

6. Keadaan Guru MI Mubtadiin Islam Kendal 

Berdasar hasil data yang penulis peroleh dari lapangan, keadaan 

pendidik dan tenaga kependidikan MI Mubtadiin Islam Kendal yaitu guru 

pegawai negeri sipil (PNS) berjumlah 4 orang diantaranya 3 orang laki-

laki dan 1 orang perempuan, guru tetap yayasan (GTY) berjumlah 5 orang 

yaitu 3 orang perempuan dan guru inpassing sejumlah 1 orang 

perempuan.
12

 

                                                           
10

Dokumentasi MI Mubtadiin Islam, Kendal, 21 Maret 2019. 
11

Ibid. 
12

Ibid. 
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Adapun daftar nama pendidik dan tenaga kependidikan MI 

Mubtadiin Islam sebagai berikut
13

: 

Tabel 3.2 keadaan guru MI Mubtadiin Islam 

No Nama Jabatan Lulusan Status  

1 
Yan Rohmat, 

S.PdI 

Kepala 

Madrasah 
S1 

PNS 

2 
Miftahuddin, 

M.PdI 
Guru Kelas S2 

PNS 

3 Subari, S.PdI Guru Kelas S1 PNS 

4 
Sri Nurwaini, 

S,PdI 
Guru Kelas S1 

PNS 

5 
Eka Yuliana Dwi 

W, S.PdI 
Guru Kelas S1 

GTY/Inpassing 

6 
Nunik Sustiani, 

S.Pd 
Guru Kelas S1 

GTY 

7 
Didik Muhani, 

A.Ma 
Guru Mapel D3 

GTY 

8 
Binti Alfiah, 

S.PdI 
Guru Kelas S1 

GTY 

9 Lisnawati, S.Pd Guru Mapel S1 GTY 

10 
Ridwanul Ahfa, 

S.PdI 
Guru Mapel S1 

GTY 

 

 

7. Struktur Organisasi MI Mubtadiin Islam  

Struktur organisasi MI Mubtadiin Islam merupakan jajaran 

penyelenggara, pengelolaan, pengembangan dan keberhasilan dalam 

mencapai visi dan misinya, adapun struktur organisasi sebagai berikut :
14

  

 

 

 

 

                                                           
13

Ibid. 
14

Ibid. 
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Gambar 3.1 Struktur organisasi MI Mubtadiin Islam 

8. Kegiatan Intra dan Ekstra Kurikuler 

Kegiatan intrakurikuler di MI Mubtadiin Islam Kendal yaitu sruktur 

kurikulum menggunakan kurikulum  2013 dan mapel agama seluruh kelas 

menggunakan ttruktur kurikulum K-13  sesuai KMA No 165 Tahun 2014. 

Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler di MI Mubtadiin Islam Kendal 

meliputi drumband, pramuka, olahraga ( tenis meja,volly, bulu tangkis, 

lari), tahfidz juz amma, pembinaan mapel olimpiade, pidato 3 bahasa 
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(Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa Dan Bahasa Arab), kaligrafi, melukis dan 

BTA (Baca Tulis Al Qur’an). 

9. Letak Geografis  

Madrasah Ibtidaiyah Mubtadiin Islam berlokasi di dusun playaran 

Desa Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, setelah itu dikelilingi 

beberapa sekolah anatara lain:
15

  

Sebelah Timur berbatasan dengan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 

Bandem, Madrasah Ibtidaiyah ( MI ) Jeruk Gulung, Sekolah Dasar Negeri 

Patalan 1, Sekolah Dasar Negeri Patalan 2, dan Sekolah Dasar Negeri 

Patalan 4. 

Sebelah Barat berbatasan dengan Madrasah Ibtidaiyah Muawwanah 

Ngijo Kendal, Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngamban, Madrasah 

Tsanawiyah Al Barokah Ngijo, Madrasah Aliyah Al Barokah Ngijo, 

Sekolah Dasar Negeri Kendal 1, dan Sekolah Dasar Negeri Kendal 3. 

Sebelah Utara berbatasan dengan Madrasah Ibtidaiyah Mujahidin 

Ngrancang, Sekolah Dasar Negeri Dadapan 1 dan Sekolah Dasar Negeri 

Dadapan 2. 

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sekolah Dasar Negeri Kendal 2, 

Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Sondriyan, Madrasah Tsanawiyah Darul 

Ulum Tegalrejo, Madrasah Aliyah Tegalrejo, Madrasah Tsanawiyah 

Sondriyan, dan Madrasah Aliyah Sondriyan. 

 

                                                           
15

Dokumentasi, Profil MI Mubtadiin Islam, Kendal, 22 April 2019 
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B. Penganggaran Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah 

Mubtadiin Islam Kendal Ngawi 

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, dapat dianalisis atau 

disimpulkan bahwa penganggaran bagi sebuah lembaga merupakan sebuah 

keniscayaan yang semestinya dipersiapkan, sehingga tujuan dan program 

madrasah pada tahun-tahun berikutnya akan lebih mudah dan memperlancar 

segala program yang akan dilaksanakan. Agar lebih mudah dalam penjelasan 

pembahasan dalam analisis yang penulis peroleh sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 panganggaran pembiayaan MI Mubtadiin Islam 
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Dari konsep di atas dpat dilihat penganggaran pembiayaan di MI 

Mubtadiin Islam Kendal Ngawi dilakukan dengan empat tahapan yakni 1) 

tahap perencanaan anggaran, 2) tahap sumber dana, 3) tahap penyusunan 

RAPBM dan RKAM, dan 4) tahap pengesahan anggaran. Dari keempat tahap 

tersebut akan penulis jelaskan sebagai berikut : 

1. Perencanaan Anggaran  

Menurut Liphan Kaitannya dengan proses penyusunan anggaran ini, 

mengemukakan empat fase pokok sebagai berikut: 1) Merencanakan 

anggaran, yaitu kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, 

menjabarkan tujuan ke dalam penampilan personal yang dapat diukur, 

menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost 

effectiveness dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk 

mencapai sasaran; 2) Mempersiapkan anggaran, yaitu menyesuaikan 

kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi 

dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. 

Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan-bahan yang 

telah tersedia; 3) Mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu melaksanakan 

pembukuan, melakukan pembelajaan dan membuat transaksi, membuat 

perhitungan, mengawasi pelaksanaan, sesuai dengan prosedur kerja yang 

berlaku serta membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan; dan 4) 

Menilai pelaksanaan anggaran yaitu menilai bagaimana pencapaian 
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sasaran program serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran 

yang akan datang.
16

 

Penganggaran pembiayaan di MI Mubtadiin Islam terlihat dengan 

terlebih dahulu melakukan rencana penyusunan anggaran sesuai skala 

prioritas yang diutamakan, kemudian menentukan jumlah dana yang 

dibutuhkan, yang kemudian akan di bagi ke dalam 8 komponen pendidikan 

dalam kurun waktu 1 tahun. Pembagian ke 8 komponen itu adalah standar 

kelulusan, standar isi, satandar proses, standar penilaian, standar pendidik 

dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 

pengelolaan, dan standar pembiayaan. Dari ke delapan standar tersebut 

nantinya akan di bagi tiap unit cost biaya sesuai dengan kebutuhan yang di 

prioritaskan terlebih dahulu.
17

 Hal tersebut juga senada dengan teori yang 

dikemukakan oleh Nanang Fattah bahwa langkah-langkah penyusunan 

anggaran adalah sebagai berikut: 1) Menginventariskan rencana yang akan 

dilaksanakan, 2) Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas 

pelaksanaannya, 3) Menentukan program kerja dan rincian program, 4) 

Menghitung dana yang dibutuhkan., senada juga dengan Akdon yang 

menyebutkan bahwa prosedur pertama Mengidentifikasi kegiatan yang 

akan dilakukan selama periode anggaran.
18

 

Penganggaran pembiayaan di MI Mubtadiin Islam melibatkan 

kepala madrasah, bendahara, dewan guru, komite dan yayasan untuk 

                                                           
16

Armida, Sistem Penganggaran Pendidikan, Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol. 13 No. 2 

Oktober 2012, Universitas Pendidikan Indonesiaissn 1412-565x, 5-6 
17

Yan Rohmat, wawancara, Kendal, 20 April 2019 
18

Rusdiana, Pengelolaan pendidikan, 230-231. 
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bersama-sama melakukan penyusunan penetapan anggaran sesuai dengan 

bagiannya masing-masing. Dengan memperhatikan hal apa saja yang 

diutamakan dalam setiap kebutuhan program yang akan dikelola. 

Kemudian nantinya dalam penginputan jumlah biaya yang  telah 

disepakati, akan dibantu oleh operator madrasah dalam memasukkan ke 

setiap komponennya sesuai dengan hasil akhir setelah anggaran tersebut di 

sahkan. Penyusunan anggaran pembiayaan MI Mubtadiin Islam dilakukan 

dengan agenda pertemuan rapat yang bertempat di kantor MI Mubtadiin 

Islam Kendal. Penganggaran tersebut dilakukan setiap pada awal tahun 

anggaran. Kemudian setelah rangkaian prosedur penyusunan telah selesai, 

dilanjutkan dengan merevisi apabila ada yang kurang atau kelebihan 

anggaran, dilanjut dengan pengesahan yang dibubui dengan tanda tangan 

berstempel oleh kepala dan bendahara madrasah, diketahui oleh komite 

madrasah serta disaksikan oleh ketua yayasan pendidikan islam Al Ma’arif 

Kendal selaku yang menaungi lembaga MI Mubtadiin Islam.
19

 Hal ini 

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Asfila, dkk, dalam rangka 

mempergunakan pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan dengan pos 

yang telah diberikan oleh pemerintah, maka kepala sekolah melakukan 

musyawarah dengan komponen sekolah dalam merencanakan pembiayaan 

pendidikan, sehingga pembiayaan pendidikan tersebut sesuai dengan apa 

yang telah disepakati bersama. Perencanaan pembiayaan pendidikan 

biasanya dilakukan pada awal tahun walupun mungkin dana anggaran 

                                                           
19

Miftahuddin, wawancara, Kendal, 20 April 2019 
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yang diberikan oleh pemerintah belum turun, perencanaan pembiayaan 

pendidikan yang direncanakan tersebut dengan memperioritas hal-hal yang 

penting dan mendesak.
20

 

2. Sumber Dana MI Mubtadiin Islam Kendal 

Adapun sumber dana yang diperoleh MI Mubtadiin Islam berasal 

dari macam-macam sumber, diantaranya BOS, koperasi, kerjasama 

produksi percetakan dan sablon, kantin, sawah, yayasan, komite, infak 

siswa, orang tua, dan beasiswa PIP. Seperti yang termuat dalam tabel 

berikut ini
21

: 

Tabel 3.3 sumber dana MI Mubtadiin Islam tahun 2018  

Sumber dana MI Mubtadiin Islam 

No 
Sumber 

dana 
Rincian Jumlah Periode Kegunaan 

1 Bos  
129 siswa 

x 800.000 
103.200.000 1 tahun 

Operasional 

Madrasah 

2 Koperasi   2.400.000 1 tahun 
Investasi 

sarpras 

3 

Kerjasama 

produksi 

percetakan 

dan sablon 

 1.200.000 1 tahun 

Investasi 

sarpras   

4 Kantin   1.800.000  
Investasi 

sarpras 

5 Sawah  2.500.000 1 tahun 
Investasi 

sarpras   

6 Yayasan   500.000 1 tahun 
Investasi 

sarpras 

7 Komite   350.000 1 tahun 
Investasi 

sarpras   

8 
Infak 

siswa 

129 siswa 

x 500 tiap 

Jumat  

3.096.000 1 tahun 

Untuk 

sosial 

                                                           
20

Asfila, dkk, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran 

Pada Mtsn Janarata Kecamatan  Bandar Kabupaten Bener Meriah, Jurnal Administrasi 

Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, ISSN 2302-0156 pp. 123-129, Volume 3, 

No. 4, November 2015, 125 
21

Miftahuddin, wawancara, kendal, 20 April 2019 
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9 Orang tua  24.123.000 1 tahun 
Pembayaran 

LKS 

10 
Beasiswa 

PIP 

30 siswa x 

225.000 
6.750.000 6 bulan 

Diberikan 

penuh ke 

siswa untuk 

kebutuhan 

sekolah 

 Jumlah  142.823.000   

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan, sumber pendanaan MI Mubtadiin 

Islam  dapat dilihat bahwa memiliki beberapa sumber biaya seperti, 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sejumlah 129 siswa, 

koperasi madrasah dengan pendapatan 1 tahun berjumlah 2.400.000, 

menjalin kerjasama dengan sebuah salah satu usaha produksi rumahan 

percetakan dan sablon yang dikelola oleh salah satu guru di MI Mubtadiin 

Islam sejumlah 1200.000, kantin dengan sistem bagi hasil sejumlah 

1800.000, sawah yang dijual hitungan per tahun sejumlah 2500.000, 

pendapatan dari yayasan setiap tahun memberikan sumbangan dana 

sejumlah 500.000, sumbangan dari komite madrasah sejumlah 350.000, 

infak rutin setiap hari Jum’at yang diperoleh siswa kelas 1 sampai 6 

sejumlah 3.096.000 yang digunakan untuk keperluan bakti sosial di 

lingkungan madrasah, khususnya bagi siswa-siswi yang terkena musibah, 

menjenguk teman sakit, masyarakat sekitar yang sakit, meninggal dan 

dipergunakan untuk bersedekah bagi fakir miskin dengan diwujudkan 

dalam bentuk sembako,  pendapatan dari orang tua siswa berupa 

pembayaran lembar kerja siswa yang diperuntukkan bagi siswa sendiri, 

kemudian mendapatkan tambahan dana beasiswa dari program indonesia 

pintar sejumlah 30 siswa pada tahun 2018. Masing-masing siswa 
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mendapatkan dana bantuan sebensar 225.000 yang masuk dalam rekening 

Bank Syariah Mandiri dengan atas nama masing-masing siswa. Dana 

beasiswa tersebut diberikan tunai kepada siswa tanpa ada potongan 

apapun, kecuali harus meninggalkan saldo dalam tabungan. Dana beasiswa 

itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berkaitan dengan 

alat-alat kebutuhan sekolah, tidak diperkenankan untuk belanja orang tua. 

Pihak madrasah mengawasi dan mengarahkan kepada orang tua dan siswa 

penerima bantuan tersebut agar dalam penggunaannya tepat sasaran sesuai 

aturan pemerintah. 

Akdon mengemukakan bahwa sumber-sumber keuangan sekolah 

dapat bersumber dari orang tua pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

swasta, dunia usaha, dan alumni.
22

 Senada dengan Irsan Habsyi, dalam 

jurnalnya mengemukakan jika sumber-sumber pendapatan sekolah bisa 

berasal dari pemerintah, usaha mandiri sekolah, orang tua siswa,  sumber 

lain seperti hibah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan 

yang berlaku, yayasan penyelenggara pendidikan bagi lembaga pendidikan 

swasta, serta masyarakat luas. Sumber pendapatan sekolah adalah dari 

pemerintah bisa berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah 

kabupaten/kota. Sumber keuangan pendidikan yang berasal dari 

pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Sumber dana yang berasal dari orang tua siswa dapat berupa sumbangan 

fasilitas belajar siswa, sumbangan pembangunan gedung dan iuran komite. 

                                                           
22

Akdon, dkk, Manajemen Pembiayaan Pendidikan, 87. 
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Sumber dana dari dunia usaha dan industri dilakukan melalui kerja sama 

dalam berbagai kegiatan, baik bantuan berupa uang maupun berupa 

bantuan fasilitas sekolah”.
23

  

3. Penyusunan RAPBM dan RKAM MI Mubtadiin Islam 

Penyusunan RAPBM dan RKAM di MI Mubtadiin Islam 

melibatkan kepala madrasah, bendahara, dewan guru, komite, dan 

yayasan. Kemudian dibantu oleh operator madrasah dalam proses 

penginputan dana per item ke dalam bentuk format dari kemendagri dan 

format sendiri.
24

 Dalam kegiatan biaya operasional sekolah, pihak MI 

Mubtadiin Islam menggunakan dana yang bersumber dari pemerintah 

dengan total biaya sejumlah 103.200.000 (seratus tiga juta dua ratus ribu 

rupiah). Dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional 

madrasah.
25

 Adapun rincian dana yang dipergunakan untuk kebutuhan 

madrasah seperti yang termuat dalam tabel berikut: 

Tabel 3.4 rencana anggaran belanja madrasah 

No Penerimaan Jumlah 
N

o 
Pengeluaran Jumlah 

1 

Pendapatan Rutin   
Pengeluaran 

Operasional/Progra

m Sekolah 

 

Pendapatan Rutin  1 
Standar Kompetensi 

Lulusan  

Gaji PNS   
a. Kegiatan 

evaluasi 

pembelajaran 

300.000 

Gaji Pegawai Tidak 

Tetap   
b. Penyusunan 

kriteria 

kelulusan 

1702.800 

                                                           
23

Irsan Habsyi, Manajemen  Pembiayaan Pendidikan Pada Smp Negeri 13 Kota 

Ternate, Jurnal Pendidikan ISSN 1693-4164, Vol. 13 No.2 Juni 2015, 547. 
24

Yan Rohmat, wawancara, Kendal, 20 April 2019 
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Belanja Barang  2 Standar Isi  

Belanja 

Pemeliharaan   a. Pengelolaan 

kurikulum 2013 
9.992.020 

Belanja Lain-Lain  3 Standar Proses  

2 Bantuan   
a. Kegiatan 

perlombaan 

sekolah 

1700.000 

 

BOS Pusat 103.200.000  
b. Penerimaan 

peserta didik 

baru 

1.335.200 

BOS Propinsi   

c. Pengadaan 

buku 

pelajaran/buku 

penunjang 

pelajaran/buku 

bacaan 

2.074.000 

BOS Kabupaten   
d. Pengelolaan 

program 

ekstrakurikuler 

9.600.000 

2 Koperasi  2.400.000 4 Standar Penilaian  

 

Kerjasama produksi 

percetakan dan 

sablon 

1.200.000  
a. Penyusunan 

soal ulangan 

dan ujian 

8.414.400 

Kantin  1.800.000 5 

Standar Pendidik 

dan Tenaga 

Kependidikan 

 

Sawah 2.500.000  

a. Pembinaan dan 

peningkatan 

kualitas tenaga 

kependidikan 

990.000 

 Yayasan  500.000 6 
Standar Sarana dan 

Prasarana 
 

 Komite  350.000  a. Langganan 

daya dan jasa 
6.769.680 

 Infak siswa 3.096.000  

b. Pembelian dan 

perawatan 

perangkat 

komputer 

5.594.330 

 Orang tua 24.123.000  

c. Pemeliharaan 

dan perawatan 

sarana dan 

prasarana 

pembelajaran 

sekolah 

2.353.600 

 Beasiswa PIP 6.750.000  

d. Pemeliharaan 

dan perbaikan 

gedung ruang 

kelas 

5.122.300 

   7 
Standar 

Pengelolaan 
 



72 
 

 

    

a. Pembiayaan 

pengelolaan 

sistem 

pendidikan 

1.000.700 

    b. Pengelolaan 

perkantoran 
906.000 

 

  

8 
Standar 

Pembiayaan 
 

 
a. Biaya 

penyusunan dan 

pelaporan 

210.000 

 

b. Pelaksanaan 

administrasi 

keuangan 

sekolah 

10.800.000 

 c. Pembayaran 

honor 
30.000.000 

 
d. Pembelian 

bahan habis 

pakai 

4.334.970 

9 Lain-lain   

Jumlah 142.823.000 Jumlah  103.200.000 

 

Seperti yang termuat dalam jurnal Zulfa Jamalie mengemukakan 

jika proses penyusunan anggaran di sekolah sangat sederhana dan kepala 

sekolah dapat melaporkan secara sederhana. Format yang digunakan untuk 

menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) 

meliputi : 1) sumber pendapatan antara lain SPP/uang komite sekolah, 

uang pembangunan, 2) pengeluaran untuk kegiatan pembelajaran, 

pengadan, pemeliharaan sarana dan prasarana, pembangunan gedung dan 

sumber belajar, serta honorarium dan kesejahteraan. Penganggaran yang 

bersifat rencana dan dibuat oleh pihak-pihak yang brkepentingan dalam 

memajukan lembaga pendidikan, karena setiap lembaga pendidikan sangat 

memerlukan anggaran untuk menunjang kegiatannya, apalagi 
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sekolah/madrasah swasta, maka anggaran harus disusun dan digunakan 

secara baik dan terarah.
26

 

Muhajirin juga menjelaskan jika dalam penyusunan RAPBS, kepala 

sekolah sebaiknya membentuk tim yang terdiri dari dewan guru dan 

pengurus komite sekolah. Setelah tim dan Kepala Sekolah menyelesaikan 

tugas, merinci semua anggaran pendapatan dan belanja sekolah, kepala 

sekolah menyetujuinya. Pelibatan para guru dan pengurus komite sekolah 

ini akan diperoleh rencana yang mantap, dan secara moral semua guru, 

kepala sekolah dan pengurus komite sekolah merasa bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan rencana tersebut.
27

 

Kemudian dalam pembiayaan operasional madrasah, MI Mubtadiin 

Islam menggunakan dana BOS untuk operasionalnya, dan dana yang di 

dapat dari pihak lain dimasukkan kedalam dana investasi yang diwujudkan 

untuk pembangunan gedung baru. Berikut tabel rencana kegiatan dan 

anggaran madrasah (RKAM) tahun anggaran 2018 di MI Mubtadiin 

Islam:
28

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

Zulfa Jamalie, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Masyarakat, Jurnal 

Fenomena, Volume 9, No 1, 2017, 32. 
27

Muhajirin, Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Partisipasi  Masyarakat, 

Jurnal Educational Management, ISSN 2252-7001 Vol  1, Februari  2012, 171. 
28

Dokumentasi RKAM MI Mubtadiin Islam, Kendal, 20 April 2019 
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Tabel 3.5 RKAM MI Mubtadiin Islam 

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH (RKAM) 

TAHUN ANGGARAN 2018 

Nama Madrasah : MI Mubtadiin Islam   
 

Desa/Kecamatan : Kendal/Kendal    
Kabuaten/Kota : Ngawi    
Provinsi 

 : Jawa Timur    

No. 

Urut 

No. 

Kode 
Uraian 

Jumlah 

(dalam Rp) 

Tahap 

I II 

1 2 3 4 5 6 

I   PROGRAM MADRASAH       

1 
  

Standar Kompetensi 

Lulusan    

 
 

Kegiatan evaluasi 

pembelajaran 
300.000 

150000 150000 

 
 

Penyusunan kriteria 

kelulusan 
1702.800 

1702.800  

2   Standar Isi 
 

  

  Pengelolaan kurikulum 2013 
9.992.020 

4500.000 5.492.020 

3   Standar Proses 
 

  

  Kegiatan perlombaan sekolah 1700.000 
800.000 900.000 

  

Penerimaan peserta didik 

baru 
1.335.200 

1.335.200  

  

Pengadaan buku 

pelajaran/buku penunjang 

pelajaran/buku bacaan 

2.074.000 

2.074.000  

  

Pengelolaan program 

ekstrakurikuler 
9.600.000 

4800.000 4800.000 

4  Standar Penilaian  
  

 
 

Penyusunan soal ulangan dan 

ujian 
8.414.400 

 8.414.400 

5 
  

Standar Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan 
 

  

 
 

Pembinaan dan peningkatan 

kualitas tenaga kependidikan 
990.000 

 990.000 

6 
  

Standar Sarana dan 

Prasarana 
 

  

  Langganan daya dan jasa 6.769.680 
3.384.840 3.384.840 

 
 

Pembelian dan perawatan 

perangkat komputer 
5.594.330 

5.594.330  

 

 

Pemeliharaan dan perawatan 

sarana dan prasarana 

pembelajaran sekolah 

2.353.600 

 2.353.600 

 
 

Pemeliharaan dan perbaikan 

gedung ruang kelas 
5.122.300 

 5.122.300 
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7   Standar Pengelolaan 
 

  

 
 

Pembiayaan pengelolaan 

sistem pendidikan 
1.000.700 

500.350 500.350 

  Pengelolaan perkantoran 906.000 
453.000 453.000 

8   Standar Pembiayaan 
 

  

 
 

Biaya penyusunan dan 

pelaporan 
210.000 

 210.000 

 
 

Pelaksanaan administrasi 

keuangan sekolah 
10.800.000 

5.400.000 5.400.000 

  Pembayaran honor 30.000.000 
15.000.000 15.000.000 

  Pembelian bahan habis pakai 4.334.970 
2.167.485 2.167.485 

9  Lain-lain    
Jumlah 103.200.000,00 47.862.005 55.337.995 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa operasional pembiayaan 

MI Mubtadiin Islam dalam 1 tahun dikeluarkan sebanyak 2 kali. 

Pembagian operasionalnya mengacu kepada 8 standar pendidikan, yang 

masing-masing standar diuraikan kembali sesuai dengan kebutuhan biaya 

yang akan dikeluarkan. Pertama, standar kelulusan terdapat dua program 

kegiatan utama yang membutuhkan biaya yakni kegiatan evaluasi 

pembelajaran dan penyusunan kriteria kelulusan. Kedua, standar isi 

terdapat satu program utama yakni pengelolaan kurikulum 2013. Ketiga, 

standar proses terdapat empat program kegiatan yaitu kegiatan perlombaan 

sekolah, penerimaan peserta didik baru, pengadaan buku pelajaran/buku 

penunjang pelajaran/buku bacaan dan pengelolaan program 

ekstrakurikuler. Keempat, standar penilaian terdapat satu program yaitu 

penyusunan soal ulangan dan ujian. Kelima, standar pendidik dan tenaga 

kependidikan mempunyai program kegiatan pembinaan dan peningkatan 

kualitas tenaga kependidikan. Keenam, standar sarana dan prasarana 
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mempunyai program langganan daya dan jasa, pembelian dan perawatan 

perangkat komputer, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana 

pembelajaran sekolah, pemeliharaan dan perbaikan gedung ruang kelas. 

Ketujuh, standar pengelolaan mempunyai program utama yaitu 

pembiayaan pengelolaan sistem pendidikan dan pengelolaan perkantoran. 

Kedelapan, standar pembiayaan yang mempunyai program utama yakni 

biaya penyusunan dan pelaporan, pelaksanaan administrasi keuangan 

sekolah, pembayaran honor dan pembelian bahan habis pakai. 

Untuk RAPBM jumlah rencana anggarannya adalah 142.823.000, 

yang diperoleh dari sumber dana BOS pusat, koperasi, kerjasama produksi 

percetakan dan sablon, kantin, sawah, yayasan, komite, infak siswa, orang 

tua, beasiswa PIP. Sedangkan untuk operasional sekolah dipusatkan dari 

pendapatan dana BOS sejumlah 103.200.000. Bila dilihat dari Undang-

Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 

menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip 

keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik, maka dalam 

penyusunan anggaran RAPBM, APBM maupun RKAM di MI Mubtadiin 

Islam terlihat terbuka dan transparan dalam keuangannya. 

4. Pengesahan Anggaran 

Pengesahan anggaran MI Mubtadiin Islam disahkan oleh kepala 

madrasah dengan menandatangani hasil akhir dari rencana anggaran, 

kemudian diketahui oleh bendahara serta komite madrasah yang 
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disaksikan oleh ketua yayasan dan dewan guru.
29

 Sesuai dengan teori 

Hadar Nawawi yang menjelaskan bahwa oleh karena itu, anggaran ini 

sifatnya masih rencana dan menyangkut keperluan proses kegiatan 

pendidikan, maka anggaran baru sah bila mendapat pengesahan dari 

komite sekolah. 

Dapat disimpulkan bahwa proses penganggaran yang dilakukan oleh 

MI Mubtadiin Islam Kendal meliputi empat langkah pertama menentukan 

rencana anggaran, kedua menentukan sumber dana, ketiga menyusun 

rencana anggaran kedalam format RAPBM dan RKAM, keempat proses 

pengesahan anggaran.  

 

                                                           
29

Yan Rohmat, wawancara, Kendal, 21 April 2019 
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BAB IV 

PEMBUKUAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH 

IBTIDAIYAH MUBTADIIN ISLAM KENDAL  

Sebagaimana dikenal pada umumnya, bahwa accounting 

merupakan pembukuan atas segala jenis keuangan yang ada pada sebuah 

lembaga. Demikian halnya yang dijalankan oleh MI Mubtadiin Islam 

dalam rangka menjamin mutu madrasah yang profesional dan memiliki 

sistem manajmen keuangan yang baik, maka disusunlah pembukuan 

keuangan yang sistematis. Pembukuan keuangan MI Mubtadiin Islam 

dapat tergambarkan sebagai berikut:
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 pembukuan pembiayaan MI Mubtadiin Islam 

                                                           
1
Miftahuddin, Wawancara, Kendal, 21 April 2019 

1. BOS Pusat 

2. Koperasi  

3. Kerjasama produksi 

percetakan& sablon 

4. Kantin  

5. Sawah  

6. Yayasan  

7. Komite  

8. Infak Siswa/orang 

tua 

 

Penerimaan Dana 

Non rutin 

Pembukuan Pembiayaan  

1. Standar lulusan 

2. Standar isi 

3. Standar proses 

4. Standar penilaian 

5. Standar pendidik 

dan kependidikan 

6. Standar sarpras 

7. Standar pengelolaan 

8. Standar pembiayaan 

 

1. Buku kas umum 

2. Buku pembantu 

pajak 

3. Buku pembantu 

bank 

4. Buku pembantu kas 

5. Buku pemasukan 

internal 

6. Buku pengeluaran 

internal 

 

1. Biaya operasional  

2. Biaya Investasi  

1. Metode aktivitas 

Accrual Basis 

2. Model fishbone  

Pengeluaran Dana 
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Dari gambar di atas dapat dijelaskan pembukuan keuangan yang 

dilakukan MI Mubtadiin Islam dibagi dalam dua kegiatan yaitu penerimaan 

dan pengeluaran dana. Bendahara madrasah dalam penerimaan dan 

pengeluaran dana adalah bendahara madrasah dengan persetujuan kepala 

madrasah. Kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana tersebut diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Penerimaan Dana 

Sebagai langkah awal dalam menentukan pembukuan yang 

sistematis, maka pendataan dan pelaporan pelaksanaan keuangan ini 

meliputi: 1) Mengidentifikasi dan mengukur data keuangan, yakni 

mencatat segala bentuk transaksi keuangan secara kronologis dan 

sistematis selama satu periode dalam buku jurnal. Pengukuran dengan 

menggunakan pengeluaran satuan mata uang; 2) Memproses data 

keuangan, yaitu pencatatan, pengelompokkan, dan pengikhtisaran yang 

mencakup kegiatan ini adalah pencatatan transaksi seluruh data yang 

dikumpulkan secara kronologis kemudian digolongkan kedalam 

kategorinya dan disajikan secara ringkas; 3) Pelaporan data keuangan, 

merupakan suatu kegiatan yang oleh kedua lembaga madrasah ini 

dilakukan yang dilakukan oleh lembaga madrasah secara berkala dan 

sistematis kepada pihak internal dan eksternal yang terkait langsung 

dengan madrasah. Diantaranya pelaporan kepada dewan guru, komite, dan 

pemerintah yakni pelaporan kepada kemenag melalui perwakilannya di 
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kecamatan Kendal dan ataupun pada pertanggungjawaban sumber 

keuangan tertentu dilaporkan kepada dinas terkait.
2
  

Penerimaan biaya di MI Mubtadiin Islam berasal dari pendapatan 

non rutin. Pendapatan non rutin berasal dari bantuan pemerintah seperti 

BOS, dan badan usaha yang lainnya seperti koperasi, kerjasama produksi 

percetakan & sablon, kantin, sawah, yayasan, komite, infak siswa/orang 

tua.
3
 Sebagaimana menurut Siagian bahwa penerimaan merupakan sumber 

dana yang dibutuhkan oleh sekolah baik dari intern sekolah seperti iuran 

siswa maupun bantuan dari luar seperti instansi pemerintah maupun 

swasta. Penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu 

dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan 

ketetapan yang disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan 

pemerintah. Penerimaan keuangan sekolah tersebut bersumber dari 

pemerintah, penerimaan khusus untuk pendidikan seperti bantuan atau 

pinjaman luar negeri yang diperuntukkan bagi pendidikan, uang sekolah 

dan sumbangan sukarela dari orang tua maupun masyarakat. 

Proses penerimaan keuangan tergolong panjang melalui 

persetujuan antara lain dari pengawas keuangan, bendahara, pembantu 

direktur keuangan melalui kwitansi berita acara biasanya penerimaan 

berasal dari siswa penerimaan keuangan diterima oleh tata usaha bidang 

keuangan, sedangkan penerimaan keuangan yang berasal dari pemerintah 

                                                           
2
Yan Rohmat, Wawancara, Kendal, 21 April 2019 

3
Miftahuddin, Wawancara, Kendal, 21 April 2019 
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dan yayasan diterima langsung pada bendahara. Biasanya uang yang telah 

diterima langsung disimpan dalam bank demi keamanan.
4
 

2. Pengeluaran Dana 

Sebagaimana digambarkan dalam peta konsep bahwa pengeluaran 

dana di madrasah tersebut dibagi menjadi dua yaitu biaya operasional dan 

biaya investasi. Biaya operasional menggunakan dana yang bersumber dari 

BOS, sedangkan biaya investasi bersumber dari pendapatan koperasi, 

kerjasama produksi percetakan & sablon, kantin, sawah, yayasan, komite, 

infak siswa/orang tua digunakan untuk investasi sarana prasarana berupa 

gedung baru.
5
 Hal ini sesuai dengan peraturan menteri Agama No 90 tahun 

2003 yaitu pembiayaan tersebut dipergunakan sebagai biaya investasi, 

biaya operasi dan personal yang mengarah pada lembaga pendidikan yang 

berkualitas. Biaya investasi madrasah meliputi biaya penyediaan sarana 

dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja 

tetap. Biaya operasi madrasah meliputi gaji pendidik dan tenaga 

kependidikan madrasah serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, 

bahan habis pakai, biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, 

jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, 

transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan biaya operasi pendidikan tak 

langsung lainnya.
6
 

                                                           
4
Siagian, Harbanga, Administrasi Pendidikan Suatu Pendekatan Sistemik, 133. 

5
Miftahuddin, Wawancara, kendal, 22 April 2019 

6
Peraturan Menteri Agama  Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang 

penyelenggaraan pendidikan Madrasah, pasal 62, 22 
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Serasi dengan teori Mulyasa mengemukakan bahwa pembayaran 

merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh sekolah untuk memenuhi 

kebutuhan sekolah seperti tenaga administrasi, guru, bahan-bahan, 

perlengkapan dan fasilitas. Ongkos menggambarkan seluruh sumber yang 

digunakan dalam proses sekolah, apakah digambarkan dalam anggaran 

biaya sekolah atau tidak. Ongkos dari sumber sekolah menyumbangkan 

atau tidak terlihat secara akurat.
7
 Senada juga dalam teori Akdon struktur 

biaya pendidikan terdiri dari, a) biaya satuan pendidikan, b) biaya 

personal, dan c) biaya penyelenggaraan dan pengelolaan satuan 

pendidikan. Sudah terlihat secara terperinci dana-dana yang dikeluarkan, 

dan dana masuk yang didapat.
8
 Kemudian dalam kegiatan pembukuan 

keuangan selain menggunakan acuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, 

madrasah tersebut menggunakan metode akrual basis dengan mencatat 

transaksi yang sedang dilakukan meskipun belum menerima atau 

mengeluarkan uang kas. Sesuai dalam jurnal Sony Lamosini menjelaskan 

bahwa basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 

transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
9
 

Jenis model yang digunakan dalam pembukuan menggunakan 

model turunan delapan standar nasional pendidikan. Kalau dalam teori 

Akdon biasa disebut dengan model fishbone, yaitu konsep model 

                                                           
7
E Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, 2005, 203-204. 

8
Akdon, dkk, Manajemen Pembiayaan Pendidikan, 43 

9
Sony Lamosini, Analisis Penerapan Standarakuntansi Berbasis Akrualpada Pemerintah Kota 

Tomoho, jurnal Emba, Issn 2303-1174, Vol.4 No.1 Maret 2016, 225 
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penentuan biaya sekolah/madrasah model tulang ikan dari Ishikawa. 

Penentuan biaya sekolah dikelompokkan menjadi 8 komponen, hal ini 

sesuai dengan standar komponen pendidikan nasional.
10

 Pelaksanaan 

pembukuan keuangan di MI Mubtadiin Islam menggunakan pembukuan 

dengan menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak, buku 

pembantu bank, buku pembantu kas, buku pemasukan internal, dan buku 

pengeluaran internal. 

Dari analisis di atas, disimpulkan bahwa dalam proses pembukuan 

yang dilakukan oleh MI Mubtadiin Islam menggunakan dua jenis kegiatan 

yaitu penerimaan dana dan pengeluaran dana. Penerimaan dana berasal 

dari pendapatan non rutin. Sedangkan pengeluaran dana digunakan untuk 

biaya operasional madrasah yang bersumber dari BOS pusat, dan biaya 

investasi berupa sarana dan prasarana. Metode yang digunakan adalah 

bentuk akrual basis. Kemudian model pembukuan yang dipakai yaitu 

model fishbone dengan mengelompokkan delapan standar nasional 

pendidikan. Sementara untuk jenis buku yang digunakan yaitu berupa 

buku kas umum, buku pembantu pajak, buku pembantu bank, buku 

pembantu kas, buku pemasukan internal, dan buku pengeluaran internal. 

 

 

                                                           
10

Ibid. 
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BAB V 

PENGAWASAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH 

IBTIDAIYAH MUBTADIIN ISLAM KENDAL  

 

Pelaksanaan pengukuran hasil kerja (auditing) pada MI Mubtadiin 

Islam, dilaksanakan setelah seluruh penggunaan keuangan tiap bidang-bidang 

yang ditentukan secara berkala dilaporkan kepada bendahara madrasah. 

Dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, triwulan dan tahunan setiap pengeluaran 

baik yang diperuntukkan post internal maupun post eksternal dilaporkan 

kepada bendahara, kemudian bendahara melakukan pendataan seluruh 

pengeluaran serta meminta bukti pengeluaran berupa nota atau kuitansi dari 

para pengguna anggaran. Berikut konsep pemeriksaan pembiayaan MI 

Mubtadiin Islam : 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5.1 Pengawasan Pembiayaan MI Mubtadiin Islam 

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa di MI Mubtadiin Islam 

proses pengawasannya dilakukan dari dua arah yaitu dari internal dan 

ekternal. Berikut penjelasannya :  

Kepala Madrasah  

Yayasan  

Komite  

1. BPK 

2. Inspektorat 

jendral 

Jakarta 

Internal  Eksternal  

Pengawasan Pembiayaan  



85 
 

 

1. Internal  

Pengawasan ini dilakukan oleh kepada madrasah dengan 

berkala dan berkesinambungan kepada bendahara madrasah. 

Tujuannya tidak lain membantu pengawasan keuangan madrasah agar 

tidak terjadi ketidaksesuaian penggunaan keuangan yang telah 

dianggarkan pada tahun sebelumnnya. Pengawasan pembiayaan di MI 

Mubtadiin Islam dilakukan oleh kepala madrasah, komite madrasah 

dan yayasan dengan cara mengecek setiap 3 bulan sekali kepada 

bendahara. Pengawasan pembiayaan di bagi menjadi dua, jika dana 

dari pendapatan dari sumber koperasi, kerjasama produksi percetakan 

& sablon, kantin, sawah, yayasan, komite, infak siswa/orang tua, 

pengawasan dilakukan oleh kepala madrasah, komite dan yayasan.
1
 

Sedangkan pengawasan kepala madrasah tersebut tidak hanya yang 

bersifat penggunaan internal saja melainkan penggunaan keuangan 

yang bersifat eksternal, seperti penggunaan yang tidak teranggarkan 

pada rancangan awal. Dan juga pengawasan ini berupaya membantu 

bendahara dengan mempersiapkan bukti-bukti keuangan yang 

membutuhkan legalisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

tentang penggunaan anggaran. Meski demikian, bukan berarti 

bendahara melepaskan diri dari pengawasannya, oleh karena sifat dari 

pengawasan yang dilakukan kepala madrasah hanyalah sebagai 

pengawas yang bertujuan untuk memastikan pos penggunaan anggaran 

                                                           
1
Yan Rohmat, Wawancara, Kendal, 22 April 2019 
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yang telah dirancang tidak melenceng dan terlaksana dengan 

maksimal. 

Prinsip pelaksanaan pengawasan ini tergambarkan sebagai 

berikut: 1) Dilakukan terus menerus dan berkesinambungan; 2) 

Dilaksanakan secara efektif, diarahkan kepada jenis kegiatan yang 

mengandung resiko kesalahan dan penyimpangan, juga kegiatan 

strategis; 3) Dilaksanakan secara komprehenshif, cepat, tepat, tertib, 

dan didasarkan pada penilaian yang objektif; 4) Berdasarkan kriteria 

yang jelas agar tidak bertindak subjektif; 5) Pencatatan dan pelaporan 

yang faktual, rasional, dan tepat waktu untuk mendeteksi 

penyimpangan; 6) Orientasinya adalah masa sekarang dan masa 

mendatang; 7) Sifatnya edukatif atau pembinaan meskipun terjadi 

penyimpangan dan kesalahan; dan 8) Melakukan pencegahan secara 

tuntas pada setiap kesalahan atau penyimpangan. 

2. Eskternal  

Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan dengan menyesuaikan 

program monitoring, pendampingan dan pelaporan dari pihak dinas 

terkait. Baik untuk penggunaan keuangan yang bersifat rutin maupun 

yang bersifat insidental, baik yang dipergunakan dalam kurun waktu 

panjang maupun penggunaan anggaran yang dipergunakan dalam 

kurun waktu yang singkat. 

Pengukuran tingkat keberhasilan atau tidak berhasilan 

penggunaan anggaran tersebut, maka madrasah mengikuti 
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sepenuhnnya dari prosedur operasional pengguaan anggaran yang 

diberikan oleh pihak dinas atau instansi terkait. Selain pengawasan 

yang bersifat rutin, dinas atau instansi pemerintah lain yang telah juga 

memberikan bantuan keuangan madrasah, juga akan serta 

melaksanakan pengukuran hasil kerja atas penggunaan keuangan yang 

telah diturunkan kepada madrasah. 

Seperti halnya, bantuan pembangunan gedung ruang kelas baru 

atau rehab ringan dan sedang gedung madrasah, maka dari dinas atau 

instansi terkait akan beberapa kali melakukan pemeriksaan terhadap 

capaian realisasi anggran tersebut. Begitu pula pemerintah daerah, 

yang secara sah dan tidak mengikat memberikan batuan bagi 

keberlanjutan dan perkembangan madrasah, maka melalui bidangnya 

akan melakukan peninjuan atas hasil kerja penggunaan angaran 

tersebut. Diantara lembaga pengawas fungsional pemerintah yang telah 

ditentukan adalah BPK dan Inspektorat jenderal. 

Dapat disimpulkan bahwa pengawasan MI Mubtadiin Islam 

dari pihak internal oleh kepala madrasah, komite madrasah dan 

yayasan dengan cara mengecek setiap 3 bulan sekali kepada 

bendahara. Sedangkan pengawasan dari pihak eksternal oleh  BPK dan 

Inspektorat Jenderal dari Jakarta. 
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BAB VI 

EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH 

IBTIDAIYAH MUBTADIIN ISLAM KENDAL NGAWI 

 

Keefektifan penggunaan dana BOS diukur dari seberapa berhasil 

tercapainya suatu program dengan target yang ditentukan oleh pihak madrasah 

sendiri. Misal, dalam pembelian bahan habis pakai apabila kebutuhan yang 

dibutuhkan mampu memenuhi target dari yang ditentukan maka itu dikatakan 

efektif, dan sebaliknya apabila tidak memenuhi target yang ditetapkan, maka itu 

dikatakan tidak efektif. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, yang paling sering 

dikatakan tidak efektif dikarenakan anggaran yang ada itu tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan. Maka terjadilah overload biaya yang budgetnya melampui 

sasaran penggunaan”.
1
 Hal ini juga disampaikan oleh bendahara MI Mubtadiin 

Islam bahwa tingkat keefektifan penggunaan dana BOS delapan standar itu bisa 

tercapai apabila dana yang dikeluarkan memenuhi target yang diharapan atau 

ditetapkan oleh internal madrasah. Semisal dalam standar kelulusan, apabila target 

yang diharapkan lulus 100%, tetapi ada satu siswa saja yang tidak lulus maka 

hasilnya hanya 98%, maka efektifnya penggunaan dana itu dikatakan tidak efektif 

karena persentasenya di bawah standar yang ditetapkan. Tetapi misalkan, target 

lulus mencapai 100%, maka standar kelulusan baru dikatakan efektif karena 

penggunaan dananya sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada intinya keefektifan 

itu digunakan untuk mengukur seberapa berhasil program yang dijalankan dengan 

                                                           
1
Yan Rohmat, Wawancara, Kendal, 22 April 2019 
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harapan target yang ditentukan. Dengan itu kami pihak madrasah bisa melihat 

kekurangan dan kelebihan dalan menentukan budget dan sasaran.
2
 

Hal tersebut juga senada dengan yang disampaikan oleh ibu Sri Nurwaini, 

bahwa ukuran efektif tidaknya sebuah program di madrasah, dapat diukur dengan 

membuat ketetapan ukuran terget yang akan dicapai. Apabila hasil akhirnya 

setelah evaluasi program, ada yang tidak mencapai target sasaran maka itu 

dikatakan tidak efektif, dan apabila program tersebut dapat memenuhi target maka 

program tersebut dikatakan efektif. Ketidakefektifan biasanya dikarenakan dana 

yang ada ternyata tidak mampu mencukupi dari batas ketentuan yang dibuat. 

Solusinya untuk langkah ke depan targetnya diturunkan atau budgetnya dinaikkan 

lagi.
3
 Dari hasil dokumentasi di MI Mubtadiin Islam didapat tabel keefektifan 

rencana anggaran kegiatan madrsah sebagai berikut:
4
 

Tabel 6.1 Keefektifan RKAM MI Mubtadiin Islam 

Keefektifan Rencana Anggaran Kegiatan Madrasah 

NO Program Kegiatan Rencana Tahap 1 Rencana Tahap II 

1 Standar Kompetensi Lulusan 1.852.800 150.000 

2 Standar Isi 4.500.000 5.492.020 

3 Standar Proses 9.009.200 5.700.000 

4 Standar Penilaian 8.414.400 8.414.400 

5 
Standar Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan 
 990.000 

6 Standar Sarana dan Prasarana 8.979.170 10.860.740 

7 Standar Pengelolaan 953.350 953.350 

8 Standar Pembiayaan 22.567.485 22.777.485 

Jumlah 47.862.005 55.337.995 

 

                                                           
2
Miftahuddin, Wawancara, Kendal, 22 April 2019 

3
Sri Nurwaini, Wawancara, Kendal, 22 April 2019 

4
Dokumentasi keefektifan di MI Mubtadiin Islam, Kendal, 22 April 2019  
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Dan hasil dari Keefektifan penggunaan dana kegiatan di MI Mubtadiin 

Islam di dapat tabel berikut:
5
 

Tabel 6.2 Keefektifan Realisasi Anggaran Kegiatan Madrasah 

Keefektifan Realisasi Anggaran Kegiatan Madrasah 

NO Program Kegiatan 
Realisasi 

Tahap I 

Realisasi 

Tahap II 

1 Standar Kompetensi Lulusan 1.852.800 150.000 

2 Standar Isi 4.500.000 5.492.020 

3 Standar Proses 9.009.200 5.700.000 

4 Standar Penilaian 8.414.400 8.414.400 

5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  990.000 

6 Standar Sarana dan Prasarana 8.979.170 10.860.740 

7 Standar Pengelolaan 953.350 953.350 

8 Standar Pembiayaan 22.567.485 22.777.485 

 Jumlah 47.862.005 55.337.995 

 

Rekap anggaran dan realisasi program 1 tahun pembiayaan di MI Mubtadiin 

Islam yang bersumber dari dana BOS 2018 sebagai berikut:
6
 

Tabel 6.3 Rincian Program Biaya Operasional Sekolah Tahun 2018 

Rincian Program Biaya Operasional Sekolah Tahun 2018 
SISA 

NO Program RAB Realisasi 

1 Standar Kompetensi Lulusan 2.002.800 2.002.800 0 

2 Standar Isi 9.992.020 9.992.020 0 

3 Standar Proses 14.709.200 14.709.200 0 

4 Standar Penilaian 8.414.400 8.414.400 0 

5 
Standar Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan 
990.000 990.000 0 

6 Standar Sarana dan Prasarana 19.839.910 19.839.910 0 

7 Standar Pengelolaan 1.906.700 1.906.700 0 

8 Standar Pembiayaan 45.344.970 45.344.970 0 

JUMLAH 103.200.000 103.200.000 0 

 

 

                                                           
5
Ibid. 

6
Ibid. 
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Rekapitulasi persentase keefektifan pengelolaan keuangan BOS 2018 dalam 

1 Tahun, sebagai beriku : 

Tabel 6.4 Rekapitulasi Persentase Keefektifan Pengelolaan Keuangan BOS 2018 dalam 1 Tahun 

No 
Periode 

Anggaran 

Jumlah 

Anggaran 
Realisasi Persentase 

1 Tahap 1 47.862.005 47.862.005 45% 

2 Tahap II 55.337.995 55.337.995 55% 

Jumlah 103.200.000 103.200.000 100% 

 

 

Laporan realisasi efektfitas pembiayaan pendidikan MI Mubtadiin Islam 

sumber dana BOS 2018 sebagai berikut:
7
 

Tabel 6.5 Laporan Realisasi efektfitas pembiayaan pendidikan MI Mubtadiin Islam sumber 

dana BOS 2018 

Input Output 

No Program kegiatan Tujuan 
Realisasi 

Biaya 
Target 

Realisasi 

dari target 

Kesimpul

an 

1 

Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

Kegiatan 

evaluasi 

pembelajaran 

Peningkatan 

kompetensi 

siswa 

300.000 

Nilai 

APK 

untuk 

MI 

ditetapk

an 

sebesar 

79% 

Nilai APK 

sebesar 68%  

Kurang 

efektif 

Penyusunan 

kriteria 

kelulusan 

Meningkatk

an standar 

minimal 

kelulusan 

siswa 

1.702.800 

Kelulus

an 

ditarget

kan 

100% 

Tinkat 

kelulusan 

siswa MI 

Mubtadiin 

Islam lulus 

100% 

Efektif 

2 Standar Isi 

Pengelolaan 

Kurikulum 

2013 

Meningkatk

an 

kompetensi 

dalam 

penguasaan 

Kurikulum 

2013 

9.992.020 
Memen

uhi 80% 

Tercapai 

90% 
Efektif 

3 
Standar 

Proses  

Kegiatan 

perlombaan 

sekolah 

Partisipasi 

setiap 

perlombaan 

yang 

diadakan 

1.700.000 
Memen

uhi 20% 

Terpenuhi 

20%  
Efektif 

Penerimaan 

peserta didik 

baru 

Memenuhi 

PSB 
1.335.200 

Memen

uhi 30% 

Terpenuhi 

30%  
Efektif 

                                                           
7
Ibid. 
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Pengadaan 

buku 

pelajaran/buk

u penunjang 

pelajaran/buk

u bacaan 

Memenuhi 

kebutuhan 

buku 

pelajaran/pe

nunjang/buk

u bacaan 

2.074.000 

Mampu 

memenu

hi 30% 

Terpenuhi 

30% 
Efektif 

Pengelolaan 

program 

ekstrakurikule

r 

Mengelola 

program 

ekstrakuriku

le per 

kegiatan 

9.600.000 
Memen

uhi 20% 

Terpenuhi 

20% 
Efektif 

4 

Standar 

Penilaian 

Pendidikan 

Penyusunan 

soal ulangan 

dan ujian 

Terlaksanan

ya 

penyusunan 

soal ulangan 

dan ujian 

8.414.400 

Memen

uhi 

100% 

Terpenuhi 

100% 
Efetktif 

5 

Standar 

Pendidik dan 

Tenaga 

Kependidikan 

Pembinaan 

dan 

peningkatan 

kualitas 

tenaga 

kependidikan  

Peningkatan 

mutu dan 

kualifikasi 

tenaga 

pendidikan 

dan 

kependidika

n 

990.000 

Persenta

se guru 

MI yang 

memenu

hi 

kualifik

asi S1 

90% 

Nilai 

realisasi 

guru MI 

yang 

memenuhi 

kualifikasi 

S1 95% 

Efektif 

6 
Standar sarana 

dan prasarana 

Langganan 

daya dan jasa 

Memenuhi 

kebutuhan 

daya dan 

jasa 

6.769.680 
Terpenu

hi 100% 

Tercapai 

100% 
Efektif 

Pembelian 

dan perawatan 

perangkat 

komputer 

Memenuhi 

kebutuhan 

alat kantor 

5.594.330 
Terpenu

hi 50% 

Tercapai 

50% 
Efektif 

Pemeliharaan 

dan perawatan 

sarana dan 

prasarana 

pembelajaran 

sekolah 

Memenuhi 

kebutuhan 

perawatan 

sarpras 

2.353.600 

Minimal 

mencap

ai 75% 

Teralisasi 

80% 

Kurang 
efektif 

Pemeliharaan 

dan perbaikan 

gedung ruang 

kelas 

Memenuhi 

pemeliharaa

n dan 

perbaikan 

ruang kelas 

5.122.300 

Minima 

tercapail 

70% 

Terealisasi 

hanya 50% 

Kurang 
efektif 

6 
Standar 

Pengelolaan 

Pembiayaa

n 

pengelolaa

n satuan 

pendidikan 

Mengelola 

pembiayaan 

dengan 

sesuai 

kebutuhan 

1.000.700 
Terpenu

hi 75% 

Tercapai 

75% 
efektif 

Pengelolaa

n 

perkantoran 

Memenuhi 

kebutuhan 

kantor 

906.000 
Terpenu

hi 75% 

Tercapai 

75% 
efektif 

8 
Standar 

Pembiayaan 

Biaya 

penyusunan 

dan pelaporan 

Mampu 

menyusun 

pelaporan 

dengan baik 

210.000 

Terpenu

hi 

penyusu

nan 

laporan 

100% 

Tercapai 

100% 
efektif 
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Pelaksanaan 

administrasi 

keuangan 

sekolah 

Mengelola 

keuangan 

dengan baik 

10.800.00

0 

Terpenu

hi 

pembuk

uan 

keuagan 

100% 

Tercapai 

100% 
Efektif 

Pembayaran 

honor 

Memenuhi 

kebutuhan 

honor 

tenaga 

pendidik 

30.000.00

0 

Terpenu

hinya 

honor 

pendidik 

100% 

Tercapai 

100% 
Efektif 

Pembelian 

bahan habis 

pakai 

Memenuhi 

kebutuhan 

bahan habis 

pakai 

4.334.970 

Terpenu

hinya 

bahan 

habis 

pakai 

80% 

Tercapai 

83% 
Efektif 

 

 

Jika dilihat dari teorinya Akdon yang mengatakan bahwa analisa efektifitas 

biaya menghubungkan keuntungan bukan uang dengan biaya-biaya keuangan, 

maka hal ini dilakukan dengan mengukur seberapa efektif  suatu program tertentu 

memenuhi tujuannya. Untuk mengetahui efektifitas pembiayaan pendidikan, 

proses penganalisaannya dilakukan dengan melihat keterhubungan hasil yang 

diperoleh antara input dan ouput dari keseluruhan proses pendidikan.
8
 Dalam 

buku Ihyaul Ulum,  dijelaskan pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan 

melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektifitas dapat diukur 

melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila 

suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat 

dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektifitas tidak 

menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan 

tersebut. Efektifitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut 

telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
9
 Teori tersebut sesuai dengan 

pengukuran keefektifan yang digunakan oleh MI Mubtadiin Islam dalam 

                                                           
8
Akdon, dkk, Manajemen Pembiayaan Pendidikan, 66 

9
Ulum. Ihyaul MD,, Akuntansi Sektor Publi.( Malang,UMM Press,2004), 294. 
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mengukur seberapa efektif program-program kegiatan dana BOS tahun 2018 yang 

telah digunakan dengan hasil setelah realisasinya. 

Akdon mengemukakan efisiensi program diukur dengan efektifitas biaya 

dengan anggaran tertentu, kemungkinan-kemungkinan yang berbeda 

diperbandingkan, selanjutnya tingat-tingkat efektifitasnya ditentukan meskipun 

dalam hal ini tidak dinyatakan dalam uang. Kemungkinan efektifitasnya lebih 

besar menimbulkan hsail yang lebih banyak dan lebih baik.
10

 Sesuai yang 

diutarakan oleh Nanang Fattah yaitu dapat dinilai melalui suatu sistem pendidikan 

yang menghasilkan output yang diharapkan dengan biaya minimum. Dapat pula 

dinyatakan bahwa dengan input yang tertentu dapat memaksimalkan output yang 

diharapkan. 

Untuk mengetahui apakah investasi pendidikan pada madrasah tersebut 

layak untuk dilaksanakan atau tidak, maka peneliti melakukan penilaian dengan 

mengukur nilai kebermanfaatan yang diterima dengan menggunakan rumus yang 

bersumber dari Richard A Brealey dan Stewart C. Myers dalam buku Gatot 

Prabontoro sebagai berikut : 

ROI =  Profit   = Total Manfaat – Total Biaya  

Investment   Total Biaya 

Keterangan  

ROI   = return on investment 

Total Manfaat = Jumlah manfaat yang diperoleh dari biaya yang dikeluarkan 

 pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan. 

                                                           
10

Akdon, dkk, Manajemen Pembiayaan Pendidikan, 70 
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Total Biaya  = Jumlah biaya yang dianggarkan oleh pemerintah untuk  

 menyelenggarakan pendidikan. 

Sebelum menghitung ROI, terlebih dahulu harus mengetahui berapa 

manfaat biaya yang diperoleh. Berdasarkan data alokasi anggaran yang ditetapkan 

tahun 2018 adalah sebesar Rp103.200.000, besar biayanya diasumsikan akan 

memberi manfaat sebagai berikut : 

1. Standar kelulusan diukur dari hasil 60% x 103.200.00, maka diperoleh 

manfaat Rp61.920.000. 

2. Standar isi diukur dari hasil 50% x Rp103.200.000, maka diperoleh manfaat 

Rp51.600.000. 

3. Standar proses diukur dari hasil 60% x Rp103.200.000, maka diperoleh 

manfaat Rp61.920.000. 

4. Standar penilaian pendidikan diukur dari hasil 65% x Rp103.200.000, maka 

diperoleh manfaat Rp67.080.000 

5. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, diukur dari hasil 60% x 

Rp103.200.000, maka diperoleh manfaat Rp61.920.000. 

6. Standar sarana dan prasarana, diukur dari hasil 30% x Rp103.200.000, maka 

diperoleh Rp30.960.000. 

7. Standar pengelolaan diukur dari hasil 55% x Rp103.200.000, maka diperoleh 

Rp56.760.000. 

8. Standar pembiayaan diukur dari hasil 65% x Rp103.200.000, maka diperoleh 

Rp67.080.000. 

 

 



96 
 

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, jumlah total manfaat biaya atau 

keuntungan yang diterima madrasah yang bersumber dari dana BOS adalah total 

manfaat biaya pendidikan sebesar Rp549.240.000. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui nilai ROI untuk tahun 2018 

adalah sebagai berikut : 

ROI  = 549.240.000 – 103.200.000    

   103.200.000 

 

ROI  = 4,32 atau 4,32%. 

 
 

Artinya, jika proyek memiliki ROI yang lebih besar dari 0, dikatakan 

feasible untuk karena akan memberikan pengembalian investasi dalam pendidikan 

untuk madrasah tersebut sebesar 4,32%, sehubungan dengan adanya peningkatan 

pengetahuan dan kemampuan peserta didik, efisiensi biaya, meningkatnya 

pelayanan sekolah, peningkatan kinerja SDM, dan peningkatan keputusan 

manajerial. Jika lebih kecil dari 0 atau mempunyai nilai negatif artinya tidak dapat 

dilaksanakan, karena biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan proses 

pendidikan tidak berimbang dengan hasil yang diharapkan, yaitu tidak adanya 

peningkatan pengetahuan. 

Dari hasil perthitungan tersebut, maka proses penyelenggaraan pendidikan 

di MI Mubtadiin Islam dengan dana yang bersumber dari BOS layak untuk 

dilaksanakan karena memiliki nilai ROI yang diperoleh sebesar 4,32 atau 4,32%, 

artinya lebih dari 0. 
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BAB VII 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Penganggaran pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh MI Mubtadiin 

Islam Kendal meliputi empat langkah yaitu menentukan rencana anggaran, 

menentukan sumber dana, menyusun rencana anggaran kedalam format 

RAPBM dan RKAM, dan proses pengesahan anggaran.  

2. Pembukuan yang dilakukan oleh MI Mubtadiin Islam menggunakan dua 

jenis kegiatan yaitu penerimaan dana dan pengeluaran dana. Penerimaan 

dana berasal dari pendapatan non rutin yaitu dari sumber BOS pusat, 

koperasi, kerjasama produksi percetakan & sablon, kantin, sawah, 

yayasan, komite, infak siswa/orang tua. Sedangkan pengeluaran dana 

digunakan untuk biaya operasional madrasah yang bersumber dari BOS 

pusat, dan biaya investasi dalam bentuk sarpras. Adapun metode yang 

digunakan dalam aktifitas pembukuan menggunakan jenis akrual basis, 

sedangkan bentuk model pembukuan yang dipakai yaitu model fishbone 

dengan mengelompokkan delapan standar nasional pendidikan. Serta jenis 

buku yang digunakan berupa buku kas umum, buku pembantu pajak, buku 

pembantu bank, buku pembantu kas, buku pemasukan internal, dan buku 

pengeluaran internal. 
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3. Pengawasan pembiayaan di MI Mubtadiin Islam dilakukan dari dua 

arah yaitu pengawasan dari pihak internal oleh kepala madrasah, komite 

madrasah dan yayasan. Dan pengawasan dari pihak eksternal oleh 

Inspektorat Jenderal dari Jakarta.  

4. Keefektifan pembiayan pendidikan di MI Mubtadiin Islam meliputi  

penghitungan dari 8 standar pendidikan. Yang hasilnya menunjukkan 

tingkat feasible. Maka proses penyelenggaraan pendidikan di MI 

Mubtadiin Islam dengan dana yang bersumber dari BOS layak untuk 

dilaksanakan karena memiliki nilai ROI yang diperoleh sebesar 4,32 

atau 4,32%, artinya lebih dari 0. 

B.  SARAN 

Dengan memperhatikan pembahasan penelitian ini, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pejabat fungsional yang dalam hal ini adalah Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Ngawi, melalui petugasnya untuk tetap memberikan 

bimbingan, masukkan, dan pengawasan terkait perencanaan, pembukuan, 

serta monitoring terhadap keuangan yang bersumber dari pemerintah pusat 

maupun daerah. Sumber keuangan yang rutin maupun insidental juga perlu 

terus dimonitoring secara berkesinambungan, agar pihak madrasah dapat 

menggunakan dan melaporkan keuangan sebagaimana yang ditentukan 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Sistem manajemen keuangan madrasah yang secara administratif sudah 

berjalan dengan baik untuk dapat dipertahankan. Terutama penerapan 
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administratif dan operasionalisasi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang sedang berlaku. Begitu juga daya dukung laporan 

penggunaan keuangan, baik yang memerlukan pajak maupun tidak tetap 

dipertahankan pengadministasiannya. 

3. Kepala madrasah dan bendaharawan untuk lebih meningkatkan 

pengawasan yang terkait penggunaan keuangan masyarakat. Untuk itu, 

perlu adanya langkah strategis untuk meningkatkan peran masyarakat 

dalam mengawasi penggunaan keuangan madrasah. 

4. Dalam penghitungan tingkat keakuratan keefektifan pembiayaan di MI 

Mubtadiin Islam Kendal perlu diperbaiki lagi dengan membuat anggara 

sesuai dengan target yang diharapkan, agar tidak terjadi kekurangan dalam 

program yang dilaksanakannya hanya karena terkendala minim biaya. 
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