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ABSTRAK 

Fathurrohmaan, Baasith. Analisis Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan 

Kinerja Guru (Studi Kasus MTs al-Azhar Sampung Ponorogo)”. Tesis, 

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana, Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Mukhibat, M.Ag. 

Kata kunci: Pembiayaan Pendidikan, Kinerja Guru, MTs al-Azhar Sampung 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu dilema antara peningkatan 

mutu dengan pemerataan pendidikan. Usaha peningkatan mutu pendidikan akan 

berakibat kepada usaha pemerataan pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan 

melalui mutu proses pembelajaran dengan meningkatkan kemampuan guru akan 

membatasi terhadap penambahan kesempatan belajar bagi masyarakat luas. Jika 

kedua-duanya harus dilaksanakan secara simultan, maka hal ini akan menuntut 

adanya penambahan biaya yang lebih banyak. Tugas guru adalah memberikan 

pengetahuan sikap dan nilai serta keterampilan kepada anak didik. Juga guru itu 

berusaha menjadi pembimbing yang baik dengan arif dan bijaksana sehingga 

tercipta hubungan dua arah yang harmonis antara guru dan anak didik. 

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini dirumuskan menjadi 3, 

yaitu (1) Untuk mendiskripsikan perencanaan pembiayaan pendidikan di MTs al-

Azhar Sampung Ponorogo. (2) Untuk menjelaskanpelaksanaan penganggaran 

pembiayaan pendidikan di MTs al-AzharSampung Ponorogo. (3) Untuk 

menggambarkan pelaporan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan di MTs 

al-Azhar Sampung Ponorogo. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa: (1)MTs al-

Azhar Sampung Ponorogomerencanakanpembiayaan pendidikan dengan 

pemenuhan kebutuhan guru dalam pembelajaran seperti pemenuhan media 

komputer dan internet untuk menunjang pembelajaran, (2)MTs al-Azhar Sampung 

Ponorogomelaksanakan pembiayaan pendidikan dengan melakukan pelatihan 

guru, seminar dan hal-hal lain guna meningkatkan kinerja guru, (3) MTs al-Azhar 

Sampung Ponorogo melakukan laporan pertanggungjawaban dengan  

mengumpulkan bukti-bukti pembayaran kemudian direkap dan ditulis sesuai 

dengan format yang telah disediakan dari Kemenag, selanjutkan dimintakantanda 

tangan kepada madrasah kemudian dilaporkan ke Kemenag untuk disetujui. 
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ABSTRACT 

 

Fathurrohmaan, Baasith. Analysis of Education Financing to Improve 

Teacher Performance (Case Study of al-Azhar Sampung Ponorogo MTs) ". 

Thesis, Islamic Education Management Study Program, Postgraduate, Ponorogo 

State Islamic Institute (IAIN). Supervisor: Dr. Mukhibat, M.Ag. 

Keywords: Education Funding, Teacher Performance, MTs al-Azhar Sampung 

This research is motivated by the existence of a dilemma between 

improving quality with equal distribution of education. Efforts to improve the 

quality of education will result in efforts to equalize education. Improving the 

quality of education through the quality of the learning process by increasing the 

ability of teachers will limit the addition of learning opportunities for the wider 

community. If both must be carried out simultaneously, this will require 

additional costs. The task of the teacher is to provide knowledge of attitudes and 

values and skills to students. Also the teacher tries to be a good guide wisely and 

wisely so as to create a harmonious two-way relationship between the teacher and 

students. 

The problems that are the focus of this research are formulated into 3, 

namely (1) To describe the education financing planning in MTs al-Azhar 

Sampung Ponorogo. (2) To explain the implementation of education funding 

budgeting in MTs al-AzharSampung Ponorogo. (3) To illustrate the reporting of 

accountability for education funding at MTs al-Azhar Sampung Ponorogo. 

Based on the results of this study it can be concluded that: (1) MTs al-Azhar 

Sampung Ponorogomer planned education funding by meeting the needs of 

teachers in learning such as the fulfillment of computer and internet media to 

support learning, (2) MTs al-Azhar Sampung Ponorogom carry out education 

funding by conducting teacher training , seminars and other matters to improve 

teacher performance, (3) MTs al-Azhar Sampung Ponorogo conduct 

accountability reports by collecting payment evidence then recapitulated and 

written according to the format provided by the Ministry of Religion, then the 

autographs are then signed and then reported to the Ministry of Religion for 

approval. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Biaya merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Penentuan biaya akan memengaruhi tingkat 

efisiensi dan efektivitas kegiatan di dalam suatu organisasi. Jika suatu 

kegiatan dilaksanakan dengan biaya yang relatif rendah, tetapi 

menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, maka ini dapat dikatakan 

bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif.
1
 

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung dan biaya tidak 

langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa. Kebanyakan 

biaya langsung berasal dari sistem persekolahan, seperti SPP dan 

sumbangan orang tua atau yang dikeluarkan sendiri oleh siswa untuk 

membeli perlengkapan dalam melaksanakan proses pendidikannya, seperti 

biaya buku, peralatan dan uang saku. Adapun biaya tidak langsung berupa 

keuntungan yang hilang dalam bentuk kesempatan yang hilang dan 

dikorbankan oleh siswa selama belajar.
2
 

Mekanisme pembiayaan dapat dilakukan melalui berbagai 

pendekatan. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah 

pendekatan sistem, yaitu pendekatan yang berorientasi pada tujuan, 

alternatif dan efektivitas. Pendekatan sistem dalam pembiayaan pendidikan 

dimulai dengan penerapan PPBS (Planing Programing Budgeting System) 

pada awal tahun 1980an yang selanjutnya dikenal dengan istilah Sistem 

Penyusunan Program dan Anggaran (SIPPA) atau Sistem Penyusunan 

Perencanaan Program dan Penganggaran (SP4). Pada pendekatan ini 

terdapat dua unsur yang saling berkaitan yaitu unsur eksternal yang 

mencerminkan suatu subsistem lingkungan yang lebih luas, dan unsur 

                                                             
1Matin, Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 1. 
2 Akdon, et.Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Bandung: Rosdakarya. 2017), 6. 



 

2 

 

internal yang menggambarkan sistem itu sendiri. Subsistem eksternal 

mengandung masalah-masalah umum dan subsistem internal mencakup 

perencanaan, penyusunan program, penyusunan anggaran, administrasi 

program dan pengawasan program. 

Terdapat suatu dilema antara peningkatan mutu dengan pemerataan 

pendidikan. Usaha peningkatan mutu pendidikan akan berakibat kepada 

usaha pemerataan pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan melalui mutu 

proses pembelajaran dengan meningkatkan kemampuan guru akan 

membatasi terhadap penambahan kesempatan belajar bagi masyarakat luas. 

Jika kedua-duanya harus dilaksanakan secara simultan, maka hal ini akan 

menuntut adanya penambahan biaya yang lebih banyak.
3
 

Proses dari pendidikan dapat diukur dalam bentuk uang dan dapat juga 

diukur dari seluruh sumber daya riil yang digunakan dalam proses 

pendidikan (waktu guru, waktu murid, waktu staf, buku, material, peralatan 

dan gedung). Meskipun tidak dapat diukur secara langsung dengan uang 

tetapi sumber daya ini memiliki nilai karena dapat digunakan dibidang 

lainnya.
4
 

Konsepsi biaya pendidikan sifatnya lebih kompleks dari manfaat 

karena komponen biaya terdiri dari berbagai bentuk dan sifatnya. Biaya 

pendidikan bukan hanya berbentuk rupiah tetapi juga berbentuk biaya 

kesempatan. Biaya kesempatan ini sering disebut earning forgone yaitu 

potensi penghasilan seorang lulusan yang tidak diterima karena melanjutkan 

ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Biaya kesempatan pada jenjang 

pendidikan S1 adalah rata-rata penghasilan lulusan SMA yang tidak 

diterima karena melanjutkan pendidikan ke S1. Dengan demikian jika biaya 

langsung pendidikan di S1 disebut Cd (S1) dan biaya kesempatan yang 

hilang karena melanjutkan pendidikan S1 disebut Y (SMA), maka total 

biaya pendidikan S1 adalah gabungan antara seluruh biaya yang langsung 

                                                             
3 Matin, Manajemen Pembiayaan Pendidikan, 2. 
4 Nanang Fatah, Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 

11. 
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dibayarkan untuk bersekolah S1 ditambah dengan jumlah ditambah dengan 

jumlah rata-rata penghasilan tamatan SMA selama S1.
5
 

Analisis biaya pendidikan adalah suatu alat yang cukup handal dan 

berpotensi untuk menanggulangi masalah yang sedang dihadapi oleh dunia 

pendidikan, baik di negara maju maupun berkembang. Analisis biaya dapat 

membantu para pengelola pendidikan untuk mengenali masalah pendidikan 

dan mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalah dengan 

pemanfaatan biaya yang lebih jelas, memperoleh informasi tentang sumber-

sumber pembiayaan pendidikan yang tersedia dengan cara mengalokasikan 

sumber biaya dengan baik antar jenjang pendidikan, antar program, antar 

unit kerja dan antar wilayah. Menemukan adanya pemborosan penggunaan 

sumber daya baik yang berupa uang maupun barang-barang yang 

dialokasikan untuk bidang pendidikan, menemukan cara-cara pemecahan 

masalah pembiayaan pendidikan agar pemborosan tidak terjadi dan 

dijadikan bahan sumbang saran dalam rangka peningkatan produktivitas 

pendidikan. 

Analisis biaya merupakan instrumen yang memberikan gambaran 

pemanfaatan secara ekonomis dari suatu perencanaanpendidikan sebagai 

investasi sumber daya manusia. Misalnya dengan adanya inovasi dalam 

dunia pendidikan dan pelaksanaan proyek-proyek tertentu yang memberikan 

dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hal ini sangat 

berguna bagi para pembuat kebijakan pendidikan guna menghindarkan diri 

dari keputusan yang tidak taat asas dan tidak terarah.
6
 

Tugas guru adalah memberikan pengetahuan sikap dan nilai serta 

keterampilan kepada anak didik. Juga guru itu berusaha menjadi 

pembimbing yang baik dengan arif dan bijaksana sehingga tercipta 

hubungan dua arah yang harmonis antara guru dan anak didik.
7
 Dalam 

literatur barat diuraikan tugas-tugas guru selain mengajar. Diantaranya 

                                                             
5Ibid., 27. 
6 Matin, Manajemen Pembiayaan Pendidikan,  18. 
7 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2014), 14. 
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yaitu: wajib menemukan pembawaan yang ada pada anak-anak didik dengan 

berbagai cara, berusaha menolong anak didik mengembangkan pembawaan 

yang baik dan menekan perkembangan pembawaan yang buruk agar tidak 

berkembang, memperlihatkan kepada anak didik tugas orang dewasa dengan 

cara memperkenalkan berbagai bidang keahlian, mengadakan evaluasi 

setiap waktu untuk mengetahui apakah perkembangan anak didik berjalan 

dengan baik dan memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala anak didik 

menemui kesulitan dalam mengembangkan potensinya.
8
 

Sementara itu pemerintah merumuskan empat jenis kompetensi guru 

sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu: kompetensi pedagogik 

(kemampuan dalam mengelola peserta didik), kompetensi kepribadian 

(kemampuan kepribadian), kompetensi sosial (kemampuan pendidik sebagai 

bagian dari masyarakat) dan kompetensi profesional (kemampuan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas).
9
 

Di MTs al-Azhar seorang guru harus bisa memenuhi seluruh 

kompetensi tersebut, karena hal ini sebagai standar minimal sebagai seorang 

guru,tetapi dengan adanya atauran tersebut dan tidak diimbangi oleh sarana 

dari madrasah yang memadahi juga kurang efisien, karena mengingat guru-

guru yang ada adalah guru nonPNS, karena itu banyak yang mencari nafkah 

selain menjadi guru, ada yang jadi petani, pedagang dan lain sebagainya. 

Dari madrasah tidak serta merta menuntut begitu saja dalam pemenuhan 

kompetensi, jadi harus mempertimbangkan kemampuan dan kesibukan dari 

guru-guru.Selain itu persaingan pendidikan juga semakin ketat, karena MTs 

Sampung Ponorogo adalah lembaga pendidikan swasta, jadi harus bisa 

mencukupi semua pembiayaan yang dibutuhkan guna keberlangsungan 

proses belajar mengajar. Seperti menentukan besaran biaya yang harus 

dibayarkan oleh wali murid agar tidak terlalu membebani, maka harus 

                                                             
8 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Prerspektif Islam (Bandung: PT Raja Rosda Karya, 

2014), 79. 
9 Amin Haedari, Kompetensi Guru Sains di Madrasah (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan 

Keagamaan, 2010), 18. 
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ditentukan seminimal mungkin yang harus dibayarkan, memang wali 

mempunyai kewajiban untuk membayarkan seluruh biaya pendidikan 

karena ini adalah sebagai tugas dari pada wali murid untuk mendidik 

anaknya, tetapi melihat sisi lain yang mana penghasilan wali murid ada 

yang kecil. Kalau dengan biaya yang sedikit maka juga akan berpengaruh 

kepada kinerja guru diMTs Sampung Ponorogo, melihat dalam 

meningkatkan kinerja guru juga memerlukan biaya yang tidak sedikit, 

seperti pemenuhan media pembelajaran harus dengan menggunakan biaya 

yang juga banyak, tidak seperti lembaga pendidikan negeri yang mana jika 

menginginkan untuk membeli perangkat pembelajaran tinggal membuat 

proposal kepada pemerintah, tanpa apa sangkut pautnya dengan wali murid. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perencanaan pembiayaan pendidikan di MTs al-Azhar 

Ponorogo? 

2. Bagaimana pelaksanaan penganggaran pembiayaan pendidikan di 

MTs al-Azhar Ponorogo? 

3. Bagaimana pelaporan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan di 

MTs al-Azhar Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan pembiayaan pendidikan di MTs 

al-Azhar Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskanpelaksanaan penganggaran pembiayaan pendidikan 

di MTs al-Azhar Ponorogo. 

3. Untuk menggambarkan pelaporan pertanggungjawaban pembiayaan 

pendidikan di MTs al-Azhar Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam dunia 

manajemen pendidikan Islam khususnya secara toeretis maupun praktis, 

antara lain: 
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1. Secara Teoretis 

Pemikiran ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan 

manajemen pendidikan Islam dan khususnya untuk memberikan 

wawasan kepada perancang manajemen sekolah khususnya dalam hal 

pembiayaan agar lebih paham dan lebih terarah. 

2. Secara Praktis 

Memberikan gambaran kepada pelaku manajemen dalam 

pendidikan untuk memanfaatkan dana dengan sebaik-baiknya dan 

memberikan kualitas yang baik sesuai teori, khususnya dalam hal 

pembiayaan pendidikan di MTs al-Azhar Ponorogo. 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti bendingkan 

sebagai acuan perbedaan, sehingga penelitian yang penulis teliti berbeda 

dengan penelitian yang sebelumnya, yaitu yang diteliti oleh Puslitjak, 

Balitbang, Kemendikbud. Suatu jurnal yang berjudul “Pembiayaan 

Pendidikan: Suatu Kajian Teoretis Financing Of Education”, hasil 

penelitian ini adalah pertama, fakor-faktor yang mempengaruhi biaya 

pendidikan sekolah dipengaruhi oleh: a) kenaikan harga; b) perubahan 

relatif dalam gaji guru; c) perubahan dalam populasi dan kenaikannya 

persentasi anak sekolah; d) meningkatnya standar pendidikan; e) 

meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah; dan f) meningkatnya 

tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi. Faktor-faktor peningkatan 

tersebut dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah sesuai dengan situasi 

dan kondisi dalam kurun waktu tertentu. Kedua, beberapa jenis biaya 

pendidikan meliputi, a) biaya langsung; b) biaya tidak langsung; c) biaya 

pribadi; d) biaya masyarakat; e) monetary cost;f) non monetary cots. Ketiga 

kedua peraturan tersebut mengatur mengenai biaya pendidikan yang 

meliputi, a) biaya satuan pendidikan; b) biaya penyelenggaraan dan 

pengelolaan pendidikan; c) biaya pribadi perserta didik. 

Dalam penelitian diatas membahas tentang pembiayaan pendidikan 

tapi masih bersifat umum, yang penulis khususkan yaitu tentang 
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pembiayaan  dalam hal peningkatan kinerja guru, dan sama sekali tidak 

membahas pembiayaan untuk meningkatkan kinerja guru. 

Selanjutnya yaitu jurnal yang telah diteliti oleh Dedy Ahmad 

Kurniawan. Jurnal yang berjudul “Pengelolaan Pembiayaan Sekolah Dasar 

di Kabupaten Bandung”, hasil dari penelitian ini adalah a) pembiayaan 

pendidikan di sekolah dasar Bandung diarahkan kepada pendidikan yang 

dapat membantu mengembangkan potensi kemandirian setiap siswa dengan 

didukung oleh kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa untuk 

memasuki jenjang yang lebih tinggi; b) kebijakan pembiayaan yang 

ditetapkan merupakan dasar untuk menumbuhkan kesadaran dan menggali 

sumber dana dengan membangun kerjasama antara pemerintah dan 

masyarakat agar proses pendidikan dapat terlaksana dengan baik sesuai 

dengan program yang telah ditetapkan; c) strategi pembiayaan yang dapat 

diterapkan untuk melaksanakan proses pendidikan yang sesuai dengan 

kebutuhan belajar siswa, harus memfokukan pada program-program yang 

menjadi objek biaya, supaya efektivitas dan efisiensi pembiayaan 

pendidikan dapat tercapai. 

Dalam hal ini pembahasan pembiayaan pendidikan masih belum 

terkhususkan dalam peningkata kinerja guru, tapi masih seputaran 

kemandirian siswa, yang ingin penulis cantumkan adalah pembiayaan dalam 

hal peningkatan kinerja guru. 

Kemudian jurnal yang di tulis oleh I Ketut Sudarsana. Jurnal yang 

berjudul “Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Sekolah dalam Upaya 

Pembangunan Sumber Daya Manusia”, dalam penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan, a) perbaikan mutu proses dan produk luar sekolah dan 

pembelajaran masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan kebudayaan merupakan faktor paling penting dalam proses kemajuan 

umat manusia; b) konsep budaya dan sikap kerja hendaklah dimasukkan ke 

dalam berbagai kurikulum pelatihan, kursus-kursus, pendidikan luar 

sekolah; c) upaya pendidikan kearah produktivitas harus selalu menekankan 

orang sebagai subjek. Program pendidikan dan latihan secara sistematis 
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dapat meningkatkan pengertian dan kesadaran produktivitas serta kebutuhan 

untuk meningkatkannya; d) pembangunan pendidikan luar sekolah 

mempunyai kaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi.Hal ini hampir sama 

dalam masalah peningkatan mutunya tetapi yang lebih penulis tekankan 

adalah peningkatan mutu kinerja guru. 

Luluk Aryani. Tesis yang berjudul “Strategi Peningkatan Mutu 

Lembaga Pendidikan Islam Melalui Manajemen Pembiayaan”, dalam tesis 

ini menghasilkan kesimpulan, a) strategi untuk meningkatkan mutu 

pendidikan adalah dengan membentuk tim peningkatan mutu yang bertugas 

merencakan, melaksanakan, mengevaluasi mutu pendidikan; b) dalam 

perencanaan pembiayaan telah melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak 

hal ini dilakukan untuk mengurangi beban dalam penyelenggaraan 

pendidikan. 

Penulis dalam hal ini lebih mengkhususkan peningkatan kinerja guru 

tetapi kalau di penelitian ini menekankan pada peningkatan pendidikan 

secara keseluruhan. 

Nanang Fatah. Jurnal dengan judul “Pembiayaan Pendidikan: 

Landasan Teori dan Studi Empiris”, penelitian ini menghasilkan teori untuk 

pembiayaan pendidikan secara umum tetapi yang peneliti tulis yaitu 

pembiayaan untuk meningkatkan kinerja guru. 

Nur Fadhilah. Jurnal dengan judul “Analisis Biaya Pendidikan dan 

Hubungannya dengan Mutu Pendidikan”, hasil penelitian ini adalah a) 

program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap 

pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu; 

b) besaran total biaya yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan 

pendidikan bersumber dari pemerintah; c) biaya satuan dalam dunia 

pendidikan merupakan biaya satuan yang sangat penting dalam penentuan 

biaya untuk setiap siswa dalam menyelesaikan pendidikannya; d) upaya 

meningkatkan mutu pendidikan merupakan prioritas dalam pelaksanaan 

pembangunan pendidikan nasional di samping yang lainya yaitu penuntasan 

wajib belajar 9 tahun. 
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Dalam penelitian ini menekankan peningkatan mutu dan penuntasan 

wajib belajar 9 tahun oleh siswa, tetapi bedanya dengan yang penulis 

tekankan adalah untuk meningkatkan kinerja guru. Bisa disimpulkan dari 

kesemua penelitian diatas tidak ada yang sama dengan yang peneliti tulis. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah mengetahui isi dari penelitian ini maka peneliti 

menyajikan sistematika pembahasan, setiap bab-babnya terdiri dari 

beberapa subbab. Penelitian yang peneliti kaji ini terdiri atas enam bab, bab 

pertama adalah berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu dan yang terakhir dari bab 

ini adalah sistematika pembahasan. 

Bab kedua peneliti melakukan peninjauan  terhadap hakikat 

pembiayaan pendidikan yang berisi perencanaan anggaran pendidikan, 

pelaksanaan anggaran pendidikan dan pertanggungjawaban keuangan 

pendidikan. Kemudian melakukan peninjauan terhadap hakikat kinerja guru 

yang berisi tentang standar kompetensi dan kualifikasi guru dan deskripsi 

dari tugas guru. 

Bab ketiga memaparkan metode penelitian, yang di dalamnya berisi 

tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti dalam 

melakukan penelitian, lokasi penelitian yang peneliti kaji, sumber data yang 

peneliti gunakan, prosedur pengumpulan data, analisis data dan yang 

terakhir adalah pengecekan keabsahan temuan. 

Bab keempat dalam penelitian ini peneliti memaparkan data yang 

menjadi objek dari penelitian ini. Bab ini mempunyai dua pokok data utama, 

data pertama yaitu data umum berisi yang tentang sejarah berdirinya MTs 

al-Azhar Sampung Ponorogo, letar geografis, visi, misi dan tujuan 

madrasah, keadaan jumlah guru dan murid MTs al-Azhar Sampung 

Ponorogo, struktur organisasi MTs al-Azhar Sampung Ponorogo serta 

sarana dan prasarana MTs al-Azhar Ponorogo.Bagian data kedua yaitu data 

khusus yang menyajikan perencanaan pembiayaan pendidikan di MTs al-

Azhar Sampung Ponorogo, penganggaran pembiayaan pendidikan di MTs 
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al-Azhar Sampung Ponorogo dan proses pelaporan pertanggungjawaban 

pembiayaan pendidikan di MTs al-Azhar Sampung Ponorogo. 

Bab kelima peneliti menganalisis konsep dari pembiayaan pendidikan 

untuk meningkatkan kinerja guru di MTs al-Azhar Sampung Ponorogo. 

Dalam bab ini peneliti terlebih dahulu memaparkan konsep dari 

pembiayaan, kemudian menganalisis perencanaan pembiayaan pendidikan 

MTs al-Azhar Sampung Ponorogo untuk meningkatkan kinerja guru, 

menganalisis penganggaran pembiayaan pendidikan MTs al-Azhar 

Sampung Ponorogo untuk meningkatkan kinerja guru dan yang terakhir 

adalah menganalisis pelaporan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan 

di MTs al-Azhar Sampung Ponorogo untuk meningkatkan kinerja guru. 

Bab keenam adalah penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh 

permasalahan yang peneliti kaji, dan berdasarkan kesimpulan ini kemudian 

peneliti mengusulkan beberapa saran. 
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BAB II 

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAN KINERJA GURU 

 

A. Pembiayaan Pendidikan 

Konsep biaya dalam bahasa Inggris biasa digunakan istilah cots, 

financial, expenditure. Biaya menurut para akuntan adalah cots as an 

exchange, a forgoing, a sacrifice made to secure benefit. Kata cost sinonim 

dengan expense, walaupun expense digunakan untuk mengukur pengeluaran 

barang atau jasa yang disandingkan dengan pendapatan untuk mengukur 

pendapatan
10

.Biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang 

berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggungjawab 

semua pihak (masyarakat, orang tua dan pemerintah) terhadap 

pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan 

tercapai secara efisien, yang harus terus digali dari berbagai sumber, 

dipelihara, dikondisikan dan ditata secara administratif sehingga dapat 

digunakan secara efisien dan efektif.
11

 

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung dan biaya tidak 

langsung, dapat dikategorikan sebagai berikut: 

1. Biaya langsung, yaitu  biaya yang dikeluarkan secara langsung untuk 

membiayai penyelenggaraan pengajaran, penelitian dan pengabdian 

pada masyarakat, seperti gaji guru, pegawai nonedukatif, buku-buku 

pelajaran dan bahan perlengkapan lainnya. Hal ini berpengaruh pada 

hasil pendidikan berupa nilai pengorbanan untuk penyelenggaraan 

kegiatan-kegiatan tersebut. 

2. Biaya tak langsung, yaitu meliputi hilangnya pendapatan peserta didik 

karena sedang mengikuti pendidikan. Bisa juga berupa keuntungan 

yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang 

dikorbankan oleh siswa selama belajar.
12

 

                                                             
10  Nanang Fatah, Standar Pembiayaan Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012),3. 
11 Matin, Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya (Depok: PT Raja 

Grafindo Perkasa, 2017), 8. 
12  Akdon dkk. Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 6. 
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Orang tua siswa adalah sumber pembiayaan pendidikan yang cukup 

potensial diluar pemerintah. Orang tua siswa pada umumnya tidak keberatan 

menyediakan sebagian biaya penyelenggaraan pendidikan dengan harapan 

bahwa anaknya akan memperoleh pelayanan pendidikan yang layak dengan 

kualitas baik. Biaya pendidikan yang berasal dari orang tua, bukan saja 

berupa uang tetapi juga berupa peralatan atau fasilitas lainnya. Hal ini sulit 

untuk didata, kecuali yang secara formal menjadi kewajiban mereka. Jenis-

jenis pembiayaan pendidikan yang berasal dari orang tua siswa adalah 

Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Sumbangan Badan Pembantu 

Penyelenggara Pendidikan (SPB3) dan sumbangan-sumbangan lainnya.
13

 

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses 

mengalokasikan sumber-sumber dana pada kegiatan-kegiatan atau program-

program pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses belajar 

mengajar di kelas. Hal yang berkaitan dengan ini diantaranya adalah sebagai 

berikut
14

: 

1. Perencanaan Anggaran Pendidikan 

a. Konsep Penganggaran 

Penganggaran merupakan kegiatan atau proses 

penyusunan anggaran (budget). Anggaran sebagai rencana 

operasional yang dalam satuan uang menjadi pedoman 

pelaksanaan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Pada 

dasarnya penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau 

perundingan antara puncak pimpinan dengan pemimpin di 

bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi suatu anggaran. 

Dengan demikian antara alokasi dan penganggaran adalah satu 

paket yang tidak bisa dipisahkan dalam konsep dan 

aplikasinya.
15

 

                                                             
13  Matin, Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya, 14. 
14  Matin, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya (Depok: PT Raja Grafindo 

Perkasa, 2017), 4. 
15  Akdon et.al. Manajemen Pembiayaan Pendidikan, 78. 
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Untuk mencapai sasaran berbagai kegiatan di bidang 

pendidikan baik yang diselenggarakan di sekolah maupun di 

luar sekolah sangat tergantung kepada pembiayaan guna 

membiayai berbagai kegiatan tersebut. Namun sampai saat ini 

belum ada satu sistem penganggaran yang dapat dipakai sebagai 

pedoman pokok dalam pengelolaan keuangan pendidikan, 

termasuk pedoman pokok pengelolaan keuangan sekolah. Yang 

ada masih berupa mekanisme penganggaran, yaitu mekanisme 

penganggaran rutin untuk membiayai kegiatan-kegiatan 

pendidikan yang bersifat rutin (berulang dalam satu tahun) 

dalam bentuk Usulan Kegiatan Operasional Rutin (UKOR) dan 

mekanisme penganggaran pembangunan untuk membiayai 

kegiatan-kegiatan pendidikan yang bersifat investasi dalam 

bentuk Usulan Kegiatan Operasional Pembangunan (UKOP). 

UKOR dan UKOP ini di tingkat pusat dilakukan proses 

pengelolaan, analisis dan pembahasan yang selanjutnya 

dikembalikan lagi ke bawah berupa Daftar Isian Kegiatan (DIK) 

untuk kegiatan rutin, Daftar Isian Proyek (DIP) untuk kegiatan 

pembangunan.
16

 

b. Karakteristik dan Fungsi Penganggaran 

Anggaran memiliki dua sisi, yaitu penerimaan dan 

pengeluaran. Sisi penerimaan menggambarkan besarnya biaya 

yang diterima oleh lembaga yang dapat dibedakan dari dana 

pemerintah, masyarakat, orang tua dan sumber-sumber lain. 

Anggaran tersebut selain sebagai alat untuk perencanaan 

dan pengendalian, juga merupakan alat bantu bagi manajemen 

dalam memosisikan suatu lembaga. Oleh karena itu anggaran 

memiliki manfaat sebagai berikut: 

1) Sebagai alat penaksir, 

2) Sebagai alat otorisasi pengeluaran dana, 

                                                             
16Ibid., 25-26. 
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3) Sebagai alat efisiensi.
17

 

c. Prinsip-Prinsip dan Prosedur Penganggaran 

Anggaran yang baik mengikuti prinsip-prinsip sebagai 

berikut: 

1) Adanya pembagian wewenang dan tanggungjawab yang 

jelas dalam sistem manajemen dan organisasi, 

2) Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam 

melaksanakan anggaran, 

3) Adanya penelitian dan analisis yang menilai kinerja 

organisasi, 

4) Adanya dukungan dari pelaksana mulai tingkat atas 

sampai tingkat bawah. 

Adapun prosedur penyusunan anggaran adalah sebagai 

berikut: 

1) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan 

selama periode anggaran, 

2) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam 

uang, jasa dan barang, 

3) Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab 

anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial, 

4) Memfokuskan anggaran dalam bentuk format yang telah 

disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu, 

5) Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh 

persetujuan dari pihak yang berwenang, 

6) Melakukan revisi usulan anggaran, 

7) Persetujuan revisi usulan anggaran, 

8) Pengesahan anggaran.
18

 

 

 

                                                             
17  Fatah, Standar Pembiayaan Pendidikan, 54. 
18 Akdon et.al. Manajemen Pembiayaan Pendidikan, 78-79. 
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d. Bentuk-Bentuk Desain Anggaran 

1) Anggaran butir per butir (line item budget) merupakan 

bentuk anggaran yang paling simpel dan banyak 

digunakan. Setiap pengeluaran dikelompokkan 

berdasarkan kategori-kategori, misalnya gaji, upah honor 

menjadi satu kategori atau satu nomor atau butir, 

2) Anggaran program (planning budget system) adalah 

bentuk anggaran yang dirancang untuk mengidentifikasi 

biaya setiap program, 

3) Anggaran berdasarkan hasil (performance budget) adalah 

bentuk anggaran yang menekankan hasil dan bukan pada 

keterperincian dari suatu alokasi anggaran. Pekerja akhir 

dalam suatu program dipecah dalam bentuk beban kerja 

dan unit hasil yang dapat diukur. Hasil pengukurannya 

dipergunakan untuk menghitung masukan dana dan 

tenagayang dipergunakan untuk mancapai suatu program, 

4) Sistem perencanaan penyusunan program dan 

penganggaran (planning programing budgeting 

system/SSBS atau SP4)  adalah sebuah kerangka kerja 

dalam perencanaan dengan mengorganisasikan informasi 

dan menganalisisnya secara sistematis. Dalam bentuk ini, 

setiap program dinyatakan dengan jelas, baik jangka 

pendek maupun panjang. Semua tentang biaya, 

keuntungan, kelayakan suatu program disajikan secara 

lengkap sehingga pengambilan keputusan dapat 

menentukan pilihan program yang dianggap paling 

menguntungkan.
19

 

e. Anggaran sebagai Alat Alokasi 

Anggaran adalah suatu instrumen yang dibuat untuk 

memfasilitasi perencanaan. Anggaran ini menyediakan format 

                                                             
19  Nanang Fatah, Standar Pembiayaan Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012),56. 
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untuk alokasi keputusan yang dapat diformulasikan dan 

diimplementasikan. Dengan adanya anggaran dapat dilihat 

hambatan-hambatan karena adanya keterbatasan sumber daya 

yang tersedia sehingga perlu diidentifikasi item tertentu dari 

pengeluaran dan penggolongan pengeluaran untuk 

mempermudah analisis. 

Anggaran juga menyediakan konteks bagi proses 

perencanaan atau seperangkat kegiatan yang berdasarkan jenis 

manusianya dan dapat diterapkan dalam memilih alat-alat yang 

digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Selanjutnya anggaran menjadi dokumen yang merangkum 

keputusan-keputusan rencana. Dalam hal ini anggaran bertindak 

sebagai alat untuk menjamin kehati-hatian dan kejujuran dalam 

mengurus dana publik. Anggaran merupakan dokumen publik 

yang bisa saja dipelajari oleh orang diluar sistem. Audit formal 

terhadap budget merupakan perbandingan antara budget  

pengeluaran riil dan actual dengan konsep anggaran dalam 

dokumen.
20

 

2. Pelaksanaan Penganggaran Pendidikan 

a. Pengertian dan Dasar Hukum 

Dana Alokasi Pendidikan (DAK) adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah tertentu 

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
21

 

Adapun dasar hukum DAK (Dana Alokasi Khusus) dalam 

bidang pendidikan adalah sebagai berikut: 

1) UU 1945 Amandemen IV tahun 2002, 

                                                             
20 Akdon et.al. Manajemen Pembiayaan Pendidikan, 80. 
21UUD 1945 Amandemen V tahun 2002 Pasal 31 ayat 4. 
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2) UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, 

3) PP Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, 

4) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah, 

5) Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah tahun 2004-2009. 

b. Implementasi  Pelaksanaan Anggaran Pendidikan 

Pada tahun 2009 anggaran DAK Bidang Pendidikan 

mencapai Rp9,3 triliun untuk 451 kabupaten/kota, dibandingkan 

tahun sebelumnya Rp7 triliun untuk 450 kabupaten/kota. Dana 

ini dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 9 

tahun dan di arahkan untuk rehabilitasi ruang kelas serta 

pembangunan ruang perpustakaan sekolah dasar beserta 

perangkatnya. 

DAK dialokasikan dari APBN untuk daerah tertentu 

dalam rangka pendanaan: 

1) Membiayai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah 

pusat atas dasar prioritas nasional, 

2) Membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah 

tertentu.
22

 

Pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan 

investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan 

sarana dan prasarana fisik, pelayanan masyarakat. Sebagai 

contoh dari penggunaan DAK bidang pendidikan meliputi: 

1) Rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas, 

2) Pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta 

kamar mandi dan WC, 

                                                             
22

UU No. 32 tahun 2004 Pasal 162. 
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3) Pengadaan/rehabilitas sarana ruang kelas atau almari 

perpustakaan, 

4) Pembangunan/rehabilitasi rumah dinas 

penjaga/guru/kepala sekolah, 

5) Peningkatan mutu sekolah dengan 

pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana 

perpustakaan serta fasilitas lainnya di sekolah. 

DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi 

kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan 

perjalanan dinas. Seperti pelaksanaan penyusunan rencana dan 

program, pelaksanaan tender pengadaan kegiatan fisik, kegiatan 

penelitian dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan fisik, 

kegiatan pegawai daerah dan kegiatan umum lainnya.
23

 

c. Mekanisme Pengalokasian DAK Bidang Pendidikan 

1) Penetapan Program dan Kegiatan 

a) DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan 

program yang menjadi priorotas nasional, 

b) Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang 

akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah 

berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, 

Menteri Keuangan, dan Menteri Negara 

Perencanaan Pembangunan Nasional, 

c) Menteri Teknis menyampaikan ketetapan tentang 

kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan. 

2) Perhitungan alokasi DAK 

a) Setelah menerima usulan kegiatan khusus dari 

Menteri Teknis terkait, Menteri Keuangan 

melakukan penghitungan alokasi DAK, 

                                                             
23 PP. No. 55 tahun 2005 tentang Dana Pertimbangan, Pasal 60 Ayat 3. 



 

19 

 

b) Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dau 

tahap, 1) penentuan daerah tertentu; 2) penentuan 

besaran alokasi DAK masing-masing, 

c) Penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria 

umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis, 

d) Besaran alokasi DAK masing-masing daerah 

ditentukan dengan penghitungan indeks berdasarkan 

kriteria umum,kriteria khusus, dan kriteria teknis. 

3) Penetapan alokasi dan penggunaan DAK 

Dalam rangka pelaksanaan penetapan DAK terdapat 

sejumlah proses yang secara sistematis dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a) Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), 

dilakukan perumusan kebijakan umum DAK di 

APBN, termasuk di dalamnya bidang-bidang yang 

akan didanai dari DAK, 

b) Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan 

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 

Nasional melakukan koordinasi dalam rangka 

pembahasan kegiatan khusus yang diusulkan oleh 

Menteri Teknik, 

c) Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi 

DAK berdasarkan kriteria umum,kriteria khusus, 

dan kriteria teknis, 

d) Menteri Keuangan menetapkan alokasi DAK untuk 

masing-masing daerah melalui Peraturan Menteri 

Keuangan. 

d. Proses Penyaluran 

1) Tahap I sebesar 30% dari alokasi DAK paling cepat 

dilaksanakan pada bulan Februari, setelah peraturan 

daerah mengenai APBD, laporan penyerapan penggunaan 
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DAK tahun anggaran sebelumnya, dan surat pernyataan 

penyediaan dana pendamping diterima oleh Direktur 

Jenderal Perimbangan Keuangan, 

2) Tahap II sebesar 45% dari alokasi DAK, dilaksanakan 

selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah laporan 

penyerapan penggunaan DAK tahap I diterima Direktur 

Jenderal Perimbangan Keuangan, 

3) Tahap III 25%, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 hari 

kerja setelah laporan penyerapan penggunaan DAK tahap 

II diterima Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 

e. Pihak Terkait dalam Pengelolaan program DAK Bidang 

PendidikaN 

1) Pemerintah Provinsi, 

2) Pemerintah Kabupaten/Kota, 

3) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 

4) Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota, 

5) Kepala Sekolah, 

6) Komite Sekolah, 

7) Panitia Pelaksana Tingkat Sekolah.
24

 

3. Pertanggungjawaban Keuangan Pendidikan 

a. Meneliti keabsahan bukti pengeluaran 

Sesuai dengan Surat Edaran No. SE-28/A/53/1991 tanggal 

27 Februari 1991 tentang keabsahan bukti pembayaran 

dijelaskan bahwa bukti pengeluaran (pembayaran) atas tagihan 

kepada negara dapat diterima jika memenuhi ketentuan sebagai 

berikut: 

1) Nama instansi/satuan kerja/proyek yang melakukan 

pembayaran 

Dalam hal ini berlaku ketentuan bahwa pada 

prinsipnya bukti pengeluaran dari suatu kantor/satuan 
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kerja/proyek yang melakukan pembayaran atas tagihan 

kepada negara dibuat atas nama atasan langsung 

bendaharawan yang bersangkutan. 

2) Nama yang berhak menerima pembayaran 

Nama orang/perusahaan/badan hukum yang berhak 

menerima pembayaran terhadap tagihan sehubungan 

dengan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan harus ditulis 

dengan jelas. 

3) Uraian pembayaran 

Ketentuan dalam uraian pembayaran adalah bahwa 

jenis kegiatan/pekerjaan yang dicantumkan pada kolom ini 

adalah kegiatan/pekerjaan yang menjadi objek 

kegiatan/pekerjaan tersebut. Jika ada kekeliruan penulisan 

yang tidak mengakibatkan pengertian lain agar dapat 

diterima sebagai bukti pengeluaran yang sah. 

4) Jumlah uang yang dibayarkan 

Penulisan jumlah uang yang dibayarkan dengan 

angka dan huruf harus sama. Jika terjadi kekeliruan 

penulisan dengan huruf yang tidak mengakibatkan 

pengertian lain, dapat diterima sebagai bukti pengeluaran 

yang sah. 

5) Tahun anggaran dan mata anggaran 

Semua bukti pengeluaran atas tagihan kepada negara 

harus mencantumkan tahun anggaran dan mata anggaran 

pengeluaran. Namun jika ditemukan bukti pengeluaran 

yang hanya mencantumkan tanggal, bulan dan tahun 

pembuatan, sepanjang tidak melampaui tahun anggaran 

yang berjalan maka bukti pengeluaran tersebut dapat 

diterima. 
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6) Bea materai tempel 

Bukti pengeluaran uang untuk jumlah tertentu yang 

dibayarkan oleh pemerintah kepada rekanan/pihak ketiga 

harus dibubuhi materai tempel sesuai dengan suratEdaran 

Direktur Jendral Anggaran No. SE-91/A/1986 tanggal 20 

November 1986 tentang Pengenaan Bea Materai atas 

Dokumen yang Berkenaan dengan Pelaksanaan APBN. 

7) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 

Semua bukti pengeluaran yang dibuat oleh 

pengusaha kena pajak, wajib mencantumkan NPWP 

pengusaha yang dimaksud. Jika ditemukan bukti 

pengeluaran yang tidak mencantumkan NPWP namun 

pada dokumen lainnya terdapat NPWP, maka bukti 

pengeluaran tersebut dapat diterima. 

8) Pembelian barang dengan nilai yang relatif kecil 

Bukti pengeluaran untuk pembelian barang yang 

bernilai Rp5.000,00 kebawah yang dilakukan ditempat 

penjualan yang tidak dapat mengeluarkan bukti 

pengeluaran, dapat dibuat dan ditandatangani oleh 

pegawai yang melakukan pembelian. 

9) Coretan, hapusan dan tindihan 

Dalam hak coretan, hapusan dan tindihan, ada 

ketentuan bahwa untuk hal yang prinsip seperti penulisan 

jumlah uang yang dibayarkan dan dalam bukti 

pengeluaran tidak dibenarkan adanya coretan, hapusan 

atau tindihan. 

10) Tanda tangan yang berhak menerima pembayaran 

Bukti pengeluaran harus ditandatangani oleh yang 

berhak atau oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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11) Tanda tangan lunas setuju dibayar 

Setiap bukti pengeluaran/kuitansi harus dibubuhi 

tanda tangan bendaharawan dan atasan langsunya. 

12) Bukti pengeluaran berbentuk kuitansi, nota atau faktur 

Bukti pengeluaran dapat berbentuk kuitansi, nota 

atau faktur sepanjang mencantumkan nilai harga barang 

yang harus dibayar. 

b. Menyusun pertanggungjawaban anggaran rutin dan anggaran 

pembangunan di luaran SPP/DPP 

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Anggaran 

No. SE-91/A/1990 tanggal 14 Maret 1990 yang bersumber dari 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 

217/KMK.03/1990, bahwa dan UYHD (Uang yang Harus 

Dipertanggungjwabkan) yang telah digunakan dengan 

memenuhi persyaratan yang berlaku dapat dimintakan 

penggantiannya dengan mengajukan SPP(Surat Permintaan 

Pembayaran) yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran asli kepada 

KPKN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara). Bukti 

pengeluaran tersebut sekaligus merupakan pertanggungjawaban 

atas penggunaan UYHD(Uang yang Harus 

Dipertanggungjwabkan). 

Teknik pengajuan atas penggunaan UYHD (Uang yang 

Harus Dipertanggungjwabkan) adalah dengan cara mengirimkan 

bukti-bukti pengeluaran rangkap 3 dengan menggunakan 

formulir lembar A atau lembar B. Dimana lembar A digunakan 

jika laporan hanya mencakup satu MAK (Mata Anggaran 

Keuangan) dan satu rekapan atau lebih. Sedangkan lembar B 

digunakan jika laporan memiliki lebih dari satu MAK (Mata 

Anggaran Keuangan). 

Satu lembar A dapat digunakan untuk SPP-GU yang dapat 

mencakup beberapa MAK dari satu kelompok MAK dalam 
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beberapa kegiatan suatu program. Jika SPP-GU mencakup satu 

MAK/satu rekanan, maka lembar A tidak perlu disertai lembar 

B. Sebaliknya jika SPP-GU mencakup beberapa MAK maka 

lembar A disertai dengan lembar B, dengan ketentuan satu 

lembar B hanya boleh mencakup MAK-MAK dari satu 

kelompok MAK dalam satu kegiatan/tolok ukur. 

c. Menyusun pertanggungjawaban penggunan dana SPP/DPP 

Sesuai dengan Keputusan Bersama antara Menteri 

Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang setiap 

tahun berubah, bahwa selambat-lambatya tanggal 10 pada setiap 

bulan sekolah-sekolah menyampaikan pertanggungjawaban DPP 

yang digunakan kepada kantor wilayah Kemendikbud. Untuk 

mempertanggungjawabkan DPP tersebut digunakan lima format 

yaitu format 1 sampai format 5. 

d. Mekanisme penyampaian pertanggungjawaban penggunaan 

anggaran pendidikan 

Mekanisme penyampaian pertanggungjawaban 

penggunaan anggaran pendidikan dari anggaran rutin DIK dan 

DIP dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kecepatan dari 

penyerapan dana kepada KPKN (Kantor Perbendaharaan dan 

Kas Negara). Hal ini dimaksudkan jika dana yang dikelola 

sudah habis digunakan, maka dapat langsung 

dipertanggungjawabkan ke KPKN (Kantor Perbendaharaan dan 

Kas Negara)untuk mendapat persetujuan dan pengganti. 

Penyampaian pertanggungjawaban tersebut harus disertai 

dengan bukti-bukti pengeluaran asli dengan tembusan 

disampaikan ke Setjen Kemdiknas cq. Biro Keuangan. 

Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan, bahwa 

selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan laporan keadaan 

kredit anggaran dan kas disampaikan dalam bentuk asli dan 

tembusan kepada KPKN (Kantor Perbendaharaan dan Kas 
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Negara) setempat, tembusan kepada unit utama yang 

membawahi proyek yang bersangkutan, kepada Biro Keuangan 

Kemendikbud bagi anggaran rutin dan anggaran pembangunan 

dan kepada Inspektorat Jenderal Kemdikbud. 

Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa selambat-lambatnya 

tanggal 10 setiap bulan, kepala sekolah dan kepala Kandep 

menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan DPP(Dana 

Pembiayaan Pendidikan) kepada Kanwil yang bersangkutan 

menurut bentuk format 1 sampai dengan format 5. Kemudian 

selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya SPJ-DPP 

(Surat Pertanggungjawaban-Dana Pembiayaan Pendidikan) 

sekolah bersama-sama dengan SPJ-DPP Kanwil yang dilampiri 

bukti-bukti pengeluaran asli yang telah diteliti disampaikan 

kepada Setjen Kemdikbud cq. Biro Keuangan.
25

 

B. Kinerja Guru 

Menurut A. Tabrani Rusyan (2007: 17), kinerja guru adalah 

melaksanakan proses pembelajaran baik dilakukan di dalam kelas maupun 

di luar kelas di samping mengerjakan kegiatan-kegiatan lainnya, seperti 

mengerjakan administrasi sekolah dan administrasi pembelajaran, 

melaksanakan bimbingan dan layanan pada para siswa serta melaksanakan 

penilaian.Pendapat lain diuataran Soedijarto (1993) menyatakan ada empat 

tugas gugusan kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang guru. 

Kemampuan yang harus dikuasai oleh guru yaitu, merencanakan program 

belajar mengajar, melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar, 

menilai kemampuan proses belajar mengajar dan yang terakhir membina 

hubungan dengan peserta didik. 

Dalam melaksanakan tugasnya guru harus memenuhi beberapa 

standar kompetensi dan kualifikasi guru sebagai panduan minimal atau 
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penilaian kinerja yang harus dicapai sebagai seorang guru, standar tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Standar Kompetensi dan Kualifikasi Guru 

Kompetensi guru sangat penting dalam hubungan dengan 

kegiatan dan hasil belajar siswa. Proses belajar dan hasil belajar para 

siswa bukan hanya ditentukan oleh siswa, pola, struktur dan isi 

kurikulunya, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi 

guru yang mengajar dan membimbing mereka. Guru yang kompeten 

akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, 

menyenangkan dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga 

belajar para siswa berada pada tingkat optimal. Sehingga kompetensi 

guru untuk membentuk siswa yang berpengetahuan hingga mampu 

mengatasi masalah yang dihadapi dalam kehidupannya kelak 

sangatlah diperlukan guru yang profesional. Dalam Undang-Undang 

RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa, 

kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau 

dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi yang 

dimaksud pada undang-undang di atas lebih diperjelas pada 

Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 Pasal 1 yang menyatakan bahwa, 

guru harus memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi 

guru yang berlaku secara nasional. Standar kualifikasi akademik yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Kualifikasi akademik guru PAUD/TK/RA 

Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi 

akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau 

sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau 

psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. 

b. Kualifikasi akademik guru SD/MI 

Harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan 

minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang 
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pendidikan SD/MI atau psikologi yang diperoleh dari program 

studi terakreditasi. 

c. Kualifikasi akademik guru SMP/MTs 

Harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan 

menimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program 

studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, 

dan diperoleh dari program studi terakreditasi. 

d. Kualifikasi akademik guru SMA/MA 

Harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan 

minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi 

yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu dan 

diperoleh dari program studi terakreditasi. 

Sedangkan standar kompetensi akademik yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

a. Kompetensi akademik 

1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, 

moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual; 

2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran 

yang mendidik; 

3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata 

pelajaran yang diampu; 

4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik; 

5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

kepentingan pembelajaran; 

6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki; 

7) Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan 

peserta didik; 

8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar; 
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9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk 

kepentingan pembelajaran; 

10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

b. Kompetensi kepribadian 

1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan 

kebudayaan nasional Indonesia; 

2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak 

mulia dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat; 

3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, 

dewasa, arif dan berwibawa; 

4) Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa 

bangga menjadi guru dan percaya diri; 

5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 

c. Kompetensi sosial 

1) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak 

diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, 

ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial 

ekonomi; 

2) Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan 

masyarakat; 

3) Beradaptasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi. 

d. Kompetensi profesional 

1) Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu; 

2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu; 

3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara 

kreatif; 
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4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan 

dengan melakukan tindakan reflektif. Selain secara lisan 

dan tertulis atau bentuk lain; 

5) Teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mengembangkan diri. 

2. Deskripsi Tugas Guru 

Sebagaimana yang dipaparkan oleh undang-undang Nomor 20 

tahun 2003 yang mengatur Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru 

adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi pada 

pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah. Berikut merupakan beberapa tugas dan fungsi 

guru yang dirumuskan oleh P2TK, Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi Departemen  Pendidikan Nasional, yang harus dilakukan oleh 

guru sebagai pekerja profesional. Berikut uraian fungsi dan tugas guru 

di pada tabel 2.1 

TUGAS FUNGSI URAIAN FUNGSI 

Mendidik, mengajar, 

membimbing dan 

melatih 

sebagai 

pendidik 

1. Mengembangkan 

potensi/kemampuan dasar 

peserta didik 

2. Mengembangkan 

kepribadian peserta didik 

3. Memberikan 

keteladanan 

4. Menciptakan suasana 

pendidikan yang kondusif 

 Sebagai 

pengajar 

1. Merencanakan 

pembelajaran 

2. Melaksanakan 

pembelajaran yang 
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mendidik 

3. Menilai proses dan 

hasil pembelajaran 

 

 Sebagai 

pembimb

ing 

1. Mendorong 

berkembangnya perilaku 

positif dalam pembelajaran 

2. Membimbing peserta 

didik memecahkan masalah 

dalam pembelajaran 

 Sebagai 

pelatih 

1. Melatih keterampilan-

keterampilan yang 

diperlukan dalam 

pembelajaran 

2. Membiasakan peserta 

didik berperilaku positif 

dalam pembelajaran 

Membantu pengelola 

dan pengembangan 

program sekolah 

Sebagai 

pengemb

ang 

program 

1. Membantu 

pengembangan program 

pendidikan sekolah dan 

hubungan kerja sama intra 

sekolah 

 Sebagai 

pengelola 

program 

1. Membantu secara aktif 

dalam menjalin hubungan 

kerja sama antara sekolah 

dan masyarakat 

Mengembangkan 

keprofesionalan 

Sebagai 

tenaga 

profesion

al 

1. Melakukan upaya-

upaya untuk meningkatkan 

kemampuan profesional 



 

31 

 

dengan demikian tampak secara jelas bahwa tugas dan 

tanggungjawab guru begitu berat dan luas.
26
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran 

peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, jenis analisis 

data dan pengecekan keabsahan temuan dengan melalui triangulasi sumber data, 

teknik pengumpulan data dan waktu. 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiyah, 

dimana penulis sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel, sumber data 

dilakukan secara purposive  dan snowball, teknik pengumpulan data dengan 

triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
27

 Dalam 

penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan angka-angka, akan tetapi 

berupa kata-kata atau gambaran. Data yang dimaksud berasal dari 

wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi dan lainnya. 

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik alami sebagai sumber data 

langsung, deskriptif, proses lebih penting dari pada hasil. Dalam hal ini jenis 

penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Dimana peneliti studi kasus 

merupakan suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau suatu 

sosial seperti individu, kelompok, institusi atau masyarakat.
28

 Penulis 

mencoba menggambarkan subjek penelitian didalam keseluruhan tingkah 

laku berserta hal-hal yang melingkupinya. Peneliti juga mencoba untuk 

mencermati individu atau sebuah unit secara mendalam.
29

 Studi kasus  

memaparkan sesuatu yang nyata atau sesuatu yang terjadi dan dialami 

sekarang. Kualitatif deskriptif adalah penelitian tentang gejala dan keadaan 

yang dialami sekarang oleh subjek yang akan diteliti. Penelitian jenis ini 

                                                             
27 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan r&d (Bandung: Alfabeta, 2009), 15. 
28 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 314. 
29Ibid., 314. 
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digunakan karena data yang akan dikumpulkan adalah proses bukan 

produk.
30

 

Pada penelitian ini peneliti membahasanalisis pembiayaan di MTs al-

Azhar Sampung Ponorogo, peneliti menganalisis dari mana sumber dana 

yang diperoleh, bagaimana penggunaannya dan mengkritisi bagaimana 

proses pelaporan pembiayaan tersebut dilakukan, mulai dari penyusunan 

sampai dilaporkannya kepada atasan, dalam hal ini adalah Kemenag. Dari 

semua data tersebut peneliti ingin mengetahui peningkatan kinerja guru 

dengan pembiayaan yang ada,bagaimana perencanaannya untuk 

meningkatkan kinerja guru, proses sampai hasilnya. 

B. Kehadiran Peneliti 

Penulis dalam penelitian kualitatif merupakan orang yang menemukan 

kunci, menelaah dan mengeksplorasi seluruh ruang secara cermat, tertib dan 

leluasa, sehingga penulis disebut sebagai key instrument.Ciri khas penelitian 

kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatann berperan serta, sebab 

peranan penulislah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk itu 

dalam penelitian ini penulis bertindak sebagai instrumen kunci, dimana 

penulis  merencanakan penelitian, meliputi tentang penyusunan proposal, 

surat penelitian dan transkrip wawancara. Kemudian mencari data yang 

meliputi data profil MTs al-Azhar Sampung Ponorogo, dan tentang 

pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan kinerja guru diMTs al-Azhar 

Sampung Ponorogo. Selanjutnya mengumpulkan data, menganalisis data 

dan yang terakhir mencatat hasil penelitian yang didapat di MTs al-Azhar 

Sampung Ponorogo. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di MTs al-Azhar Sampung Ponorogo, 

yang terletak di Desa Ringin Putih Kecamatan Sampung Kabupaten 

Ponorogo. Adapun pertimbangan memilih lokasi ini diantaranya adalah 

MTs al-Azhar Sampung Ponorogo salah satu lembaga dengan prestasi yang 

banyak diraihnya dengan kategori sekolah swasta. Prestasi tersebut tidak 
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hanya diraih oleh para gurunya, akan tetapi dari peserta didiknya. Selain itu 

juga perhatian dari orang tua maupun masyarakat sekitar terhadap 

kelangsungan pendidikan MTs al-Azhar Sampung Ponorogo tersebut, serta 

keterlibatan masyarakat dalam operasional pendidikan di MTs al-Azhar 

Sampung Ponorogo. 

MTs al-Azhar sebagai lembaga pendidikan swasta tentu sulit untuk 

menyusun proses pembiayaan, karena juga rata-rata dari wali murid bekerja 

sebagai petani dan juga pedagang yang penghasilannya pas-pasan, perlu 

pemikiran yang berkali-kali untuk menentukan jumlah pembayaran, dan 

menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan visi dan misi 

madrasah.  Tidak hanya itu saja tetapi juga bagaimana bisa meningkatkan 

kinerja guru untuk mencapai visi misi yang ingin dicapai. 

D. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Berdasarkan 

pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan sumber 

data adalah dari mana peneliti akan mengedepankan dan menggali informasi 

yang berupa data-data yang diperlukan. Sumber data secara garis besar 

terdiri dari orang (person), dalam penelitian ini penulis mengambil dari 

Muhammad Sholeh sebagai kepala tata usaha (TU) dan Suyadi sebagai 

waka kurikulum MTs al-Azhar Sampung Ponorogo, tempat (place), tempat 

dan lokasi penelitian bertempat di MTs al-Azhar Sampung Ponorogo dan 

kertas atau dokumen (paper), kaitannya dengan hal ini peneliti mengambil 

dokumen rencana kerja madrasah (RKM).
31

 

Sumber data dari peneliti kualitatif ini terdiri dari sumber data 

manusia dan nonmanusia. Dari sumber data manusia datanya berupa kata-

kata dan tindakan. Untuk sumber data nonmanusia, datanya adalah 

selebihnya adalah berupa data tambahan seperti dokumen, foto dan 

lainnya.
32

 Kata-kata dan tindakan informan pada penelitian ini berasal dari 

kepala madrasah dan guru MTs al-Azhar Sampung Ponorogo. Dengan 

                                                             
31 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 99. 
32Ibid., 112. 
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demikian dalam penelitian ini kata-kata dan tindakan yang menjadi sumber 

data utama. 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian adalah deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Disamping itu untuk melengkapi data diperlukan dokumentasi tentang 

bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang objek.
33

 

1. Teknik observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara 

dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner tidak terbatas pada 

orang, tetapi juga objek-objek alam lain.
34

Misal dalam proses belajar 

mengajar yang berkaitan dengan pengenalan tumbuhan atau cara 

menanam tumbuhan, maka pembelajaran tidak bisa hanya 

menyampaikan materi dengan teori saja akan tetapi praktik di 

lapangan langsung, sehingga akan lebih mengena dan langsung paham 

bagaimana cara menanam tumbuhan dengan baik dan benar. 

Dalam menggunakan metode observasi cara yang digunakan 

paling efektif adalah melengkapi dengan format atau blanko 

pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item 

tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.
35

 

Pelaksanaan observasi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu 

observasi langsung, observasi tidak langsung dan observasi non 

partisipasi.
36

 

Data yang peneliti observasi yaitu data dari sekolah, mulai dari 

sejarah, visi misi dan tujuan, struktur organisasi madrasah, jumlah 

                                                             
33Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2005), 38. 
34Ibid., 145. 
35Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 232. 
36Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan Suatu Pendekatan Praktik Dengan 

Menggunakan SPSS (Ponorogo: Stain Po Press, 2012), 64. 
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peserta didik dan sarana prasarana di MTs Sampung al-Azhar 

Ponorogo. 

2. Teknik wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.
37

 Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan. 

Pertama dengan wawancara, penelitian dapat menggali tidak hanya 

apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi apa yang 

tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. Kedua, penulis lebih 

bebas dan leluasa mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan 

sebelumnya.
38

 

Wawancara yang penulis lakukan yaitu wawancara terstruktur 

dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur penulis lakukan 

karena wawancara dilakukan dengan berpedoman pada daftar 

pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Selain menggunakan 

wawancara terstruktur, penulis juga menggunakan wawancara tak 

terstruktur yang sering juga disebut wawancara mendalam. 

Wawancara tak terstruktur lebih bersifat luwes, susunan 

pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat 

diubah pada saat wawancara, termasuk karakteristik sosial budaya 

(agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan 

sebagainya) yang informan hadapi. 

Teknik wawancara baik terstruktur maupun tak terstruktur ini 

untuk memperoleh data tentang pembiayaan pendidikan dan kinerja 

guru. Data diperoleh dari wawancara dengan kepala sekolah, waka-

waka dan dari guru untuk mengetahui terkait dengan bagaimana 

pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan kinerja guru di MTs al-

Azhar Sampung Ponorogo. 

                                                             
37 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 2003), 55. 
38 Ghony Dan Fauzham Almansyur, Metode Penelitian Kualitatif(Bandung: Alfabeta, 2009), 177. 
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Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengambilan informan 

melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling. 

Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

a. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu.
39

 Dengan kata lain, informan merupakan 

pihak yang benar-benar memahami informasi yang menjadi 

fokus penelitian serta credible. Dengan demikian, sumber data 

dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, waka kurikulum, 

waka humas, bendahara madarasah, segenap dewan guru dan 

komite sekolah. 

b. Snowball sampling yaitu teknik penentuan sampel yang mula-

mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju 

yang menggelinding semakin lama menjadi besar.
40

 Dalam 

penentuan informan, mula-mula penulis memilih satu atau dua 

orang, namun apabila data yang diperoleh belum lengkap, maka 

penulis mencari pihak lain yang dipandang lebih mengetahui 

dan dapat melengkapi data yang telah diberikan oleh informan 

sebelumnya. 

Data yang peneliti wawancarai yaitu kaitannya dengan proses 

pembiayaan di MTs al-Azhar Sampung Ponorogo, mulai dari 

perencanaa pembiayaan, pelaksanaan penganggaran pembiayaan dan 

proses pelaporan serta analisis kinerja guru dari pembiayaan tersebut. 

3. Teknik dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan sarana pembantu penulis dalam 

mengumpulkan data atau informasi dengan cara surat-surat, 

pengumuman, hasil rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan 

bahan-bahan tulisan lainnya. Metode pencarian data ini sangat 

                                                             
39 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 221. 
40Ibid., 85. 
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bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu objek 

atau suasana penulis.
41

 

Dalam pembahasan ini diarahkan pada dokumentasi dalam arti 

jika penulis menemukan record, tentu saja perlu dmanfaatkan. 

Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. 

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber 

data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data 

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk 

meramalkan.
42

 

F. Teknis Analisis Data 

Setelah data diperoleh dengan berbagai macam teknik pengumpulan 

data, maka diperlukan analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan 

dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yag dapat diceritakan 

kepada orang lain.
43

 

Langkah-langkah analisis data ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 1.1 Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman 

Penjelasan teknik analisis data model interaktif Miles dan Huberman 

adalah sebagai berikut: 

                                                             
41Jonatan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif(Bandung: Alfabeta, 2010), 225. 
42Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 217. 
43Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 334 
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1. Pengumpulan data 

Pada tahap ini penulis bekerja untuk memperoleh data 

sebanyak-banyaknya dari subjek penelitian dengan wawancara, 

observasi dan dokumentasi. 

2. Reduksi data 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data bukan hanya 

sekedar membuang data yang tidak diperlukan, melainkan merupakan 

upaya yang dilakukan oleh penulis selama  analisis data dilakukan dan 

merupakan langkah yang tidak terpisahkan dari analisis data. 

Berkaitan dengan hal ini, setelah data-data terkumpul yakni yag 

berkaitan dengan masalah pengembangan nilai kedisiplinan siswa, 

selanjutnya dipilih yang penting dan difokuskan pada pokok 

permasalahan. 

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap 

pertama melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan dan 

meringkas data. Pada tahap kedua penulis menyusun kode-kode dan 

catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan 

dengan aktivitas serta proses-proses sehingga penulis dapat 

menemukan tema-tema, kelompok-kelompok dan pola-pola data. 

Kemudian pada tahap terakhir dari reduksi data, penulis menyusun 

rancangan konsep-konsep (mengupayakan konseptualisasi).
44

Dalam 

penelitian ini reduksi data  bermanfaat untuk memilah dan memilih 

data-data yang sesuai dengan penelitian terkait pembiayaan 

pendidikan untuk meningkatkan kinerja guru di MTs al-Azhar 

Sampung Ponorogo. 

3. Penyajian data 

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang 

kompleks kedalam suatu bentuk yang sistematis. Penyajian 

melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin 

                                                             
44 Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2008), 104. 
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(kelompok) data yang satu (kelompok) data yang lain sehingga 

seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu 

kesatuan penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif 

dan terasa bertumpuk maka membantu proses analisis. Dalam 

hubungan ini, data yang tersaji berupa kelompok-kelompok gugusan-

gugusan yang kemudian saling dikait-kaitkan sesuai dengan kerangka 

teori yang digunakan. 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data. Penyajian data menguraikan data dengan teks yang bersifat 

deskriptif. Tujuan penyajian data ini adalah memudahkan pemahaman 

terhadap apa yang diteliti dan bisa segera dilanjutkan penelitian ini 

berdasarkan penyajian yang telah dipahami. Dengan menyajikan data, 

akan memudahkan penulis untuk memahami apa yang terjadi.
45

 

4. Pengujian kesimpulan 

Penyajian kesimpulan adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan, penulis pada 

dasarnya mengimplementasikan prinsip induksi dengan 

mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan kecenderungan dari 

penyajian data yang telah dibuat.
46

 Kesimpulan dalam penelitian ini 

mengungkap temuan berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek 

yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti 

menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan ini untuk 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan di awal. 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Untuk lebih meyakinkan bahwa temuan dan interpretasi yang 

dilakukan absah, maka penulis perlu menjelaskan kredibilitasnya dengan 

menggunakan teknik-teknik yang digunakan oleh penulis, diantaranya: 

perpanjangan keikutsertaan penulis, ketekunan pengamatan, triangulasi, 

diskusi teman sejawat (pengecekan sejawat), kecukupan referensial, analisis 

                                                             
45Ibid., 105. 
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kasus negatif dan pengecekan anggota.
47

Dalam penelitian ini untuk 

membuktikan derajat kepercayaan keabsahan data dilakukan dengan 

triangulasi. 

Triangulasi merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik 

tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan 

perbandingan terhadap data yang telah ada. Ada empat macam triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, 

metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi 

sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif.
48

 

Hal ini dapat dicapai dengan jalan: 1) membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara;2) membandingkan apa yang 

dikatakan orang di depan umum dengan apa yang apa dikatakannya secara 

pribadi;3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;4) 

membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang;5) membandingkan hasil wawancara dengan 

isi suatu dokumen yang berkaitan.
49

 Dengan kata lain, triangulasi sumber 

adalah menguji kredebilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang 

telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh kemudian 

dideskripsikan dan dikategorikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari 

berbagai sumber tersebut. Penulis akan melakukan pemilahan data yang 

sama dan data yang berbeda untuk dianalisis lebih lanjut. 
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BAB IV 

PAPARAN DATA MTs AL-AZHAR SAMPUNG PONOROGO 

 

A. Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya MTs al-Azhar Sampung Ponorogo 

Mengingat animo masyarakat pada tahun 1970an untuk bersekolah 

lanjutan semakin meningkat maka beberapa tokoh masyarakat antara lain 

Kyai Suyi selaku tokoh agama di Kecamatan Sampung serta beberapa tokoh-

tokoh yang lainnya mendirikan lembaga pendidikan yaitu PGA. PGA  adalah 

Lembaga Pendidikan Guru Agama 4 tahun, yang selanjutnya diberi nama 

PGA  “AL-AZHAR“.Kemudian pada tahun 1978 ada kebijaksanaan dari 

Pemerintah tentang penghapusan PGA 4 tahun berubah menjadi Madrasah 

Tsanawiyah (MTs). yang kemudian diberi nama MTs “AL-AZHAR“ 

Carangrejo Sampung yang bernaung dibawah Lembaga Pendidikan Ma’arif   

NU Cabang Ponorogo, sampai sekarang dengan akreditasi yang semakin 

membaik serta fasilitas yang semakin memadai.
50

 

Kesimpulan dari data di atas adalah berdirinya MTs al-Azhar 

Sampung Ponorogo tidak serta merta tanpa ada alasan, tetapi didasari 

oleh keinginan dari masyarakat yang ingin melanjutkan ke sekolah 

lanjutan, awal mula didirikan masih bernama PGA dengan jenjang 

pendidikan 4 tahun, kemudian di tahun 1978 atas kebijakan 

pemerintah mengganti PGA menjadi madrasah tsanawiyah, dan 

madrasah ini dinamakan MTs Sampung Ponorogo.Karena keinginan 

dari masyarakat yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi 

maka ada tokoh masyarakat yang bernama kyai Suyi untuk 

mendirikan lembaga pendidikan. 

2. Visi, Misi dan Tujuan MTs al-Azhar Sampung Ponorogo 

a. Visi 

                                                             
50Dokumen Resmi, Sejarah berdirinya madrasah, RKM MTs al-Azhar tahun 2016/2017 s/d 2019-

2020, 12 Juli 2019. 
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Terwujudnya generasi muslim yang 

berkualitas dalam IMTAQ dan IPTEK serta 

berakhlaq mulia. 

b. Misi 

1) Meningkatkan peserta didik yang ber Imtaq dan ber Iptek. 

2) Mengaktualisasikan nilai-nilai Islam untuk diri sendiri dan 

masyarakat. 

3) Mengembangkan minat dan bakat peserta didik yang 

sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

4) Meningkatkan peserta didik yang berbudi luhur, berakhlaq 

mulia dan Islami. 

c. Tujuan 

Mendidik siswa-siswi menjadi manusia beriman, bertaqwa 

kepada Allah SWT,cerdas, terampil, berakhlakul karimah, 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu 

mengaktualisasikan diri dalam masyarakat berbangsa dan 

bernegara.
51

 

Komentar peneliti adalah lulusan yang diharapkan dari 

visi dan misi MTs al-Azhar Sampung Ponorogo adalah 

mencetak pribadi yang beragama Islam yang mempunyai 

kualitas ilmu yang bagus, tidak hanya dalam bidang agamanya 

saja tetapi juga unggul dalam bidang teknologi, tidak hanya 

berilmu saja tetapi juga unggul dalam akhlak yang mulia. Dari 

ilmu yang didapat untuk mengaktualisasikan dalam kehidupan 

sehari-harinya baik untuk dirinya sendiri dan juga untuk 

kehidupan bermasyarakat, seperti mengembangkan ilmu kepada 

masyarakat dan juga menolong sesama manusia. Selain itu para 

peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakat mereka, 

seperti mengadakan ekstra kesenian reog, pramuka dan lain 

sebagainya. 

                                                             
51Dokumen Resmi, Visi-Misi  MTs al-Azhar Sampung, RKM MTs al-Azhar, 12 Juli 2019. 
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3. Keadaan Pendidik dan Peserta Didik MTs al-Azhar Sampung 

Ponorogo 

Dewasa ini MTs al-Azhar Sampung menjadi salah satu lembaga 

pendidikan di Kecamatan Sampung yang diminati oleh banyak orang, 

bahkan tidak hanya Kecamatan Sampung tetapi juga kecamatan-

kecamatan disekitarnya seperti halnya Badegan, Sukorejo, serta Puh 

Pelem Jawa Tengah. Hal tersebut membuktikan bahwa jumlah peserta 

didiknya semakin meningkat, terbukti pada tahun ini peserta didik nya 

secara keseluruhan berjumlah 304 yang terbagike dalam: 101 Kelas 

VII, 104 Kelas VIII, dan 100 Kelas IX.
52

 

Komentar peneliti adalah data tersebut menunjukkan bahwa 

jumlah siswa semakin tahun semakin meningkat dan peserta didik 

datang dari berbagai daerah, tidak hanya dari Sampung saja. Maka 

dapat di simpulkan bahwa peminat MTs Sampung Ponorogo 

meningkat dan asal peserta didik tidak hanya dari lingkup kecamatan 

tetapi ada yang dari Sukorejo dan juga ada dari Jawa Tengah. 

4. Struktur OrganisasiMTs al-Azhar Sampung Ponorogo 

MTs AL-AZHAR Sampung Ponorogo merupakan lembaga 

pendidikan di bawah naungan yayasan LP Ma’arif  NU Kabupaten 

Ponorogo, dengan kepala Madrasah bernama Karno dengan Kepala 

TU Mohammad Sholeh. Dalam kepengurusannya dibantu Waka 

Kurikulum Suyadi, Waka Kesiswaan Sarno, Waka Humas Linta Afifa 

dan Waka Sarpras Saekoni serta seluruh guru dan karyawan dengan 

jumlah 26.
53

 

Komentar peneliti adalah kepengurusan organisasi MTs al-

Azhar Sampung Ponorogo di dukung oleh civitas tenaga yang hampir 

semuanya sudah sarjana, walaupun ada yang belum sarjana meraka 

merupakan orang yang ahli dalam bidangnya, seperti drumband, seni 

musik dan tari. Begitu juga dengan para wakil kepala semuanya sudah 

                                                             
52Dokumen Resmi, Visi-Misi  MTs al-Azhar Sampung, RKM MTs al-Azhar, 12 Juli 2019. 
53Dokumen Resmi, Struktur Organisasi MTs al-Azhar Sampung, RKM MTs al-Azhar, 12 Juli 
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sarjana dan menempati struktur organisasi sesuai dengan keahlian 

masing-masing, mulai dari kurikulum yang mana sebagai penggerak 

utama pembelajaran, kesiswaan dan lain sebagainya. 

5. Sarana dan Prasarana 

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi 

perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, peralatan 

pendidikan, buku bahan ajar dan lain sebagainya. Serta juga harus ada 

yang namanya prasarana yang meliputi  lahan, ruang kelas, ruang 

kepala, ruang guru, ruang TU dan lain sebagainya. Dengan adanya 

sarana prasarana tersebut maka MTs al-Azhar Sampung diminati oleh 

masyarakat luas. Karena peran sarana prasarana bagi lembaga 

pendidikan sangatlah penting.
54

 

Kesimpulannya adalah melihat jumlah peserta didik dan sarana 

prasarana yang ada, MTs al-Azhar Sampung Ponorogo telah 

memenuhi standar, mulai dari ruang kelas yang jumlahnya mencukupi 

yaitu 10 kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru dan lain sebagainya 

sampai dengan kamar mandi. Dengan ditunjang oleh sarana dan 

prasarana yang demikian MTs al-Azhar Sampung Ponorogo telah 

memenuhi standar madrasah sesuai dengan standar dari pemerintah. 

B. Data Khusus 

1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan di MTs al-Azhar Ponorogo 

Dalam memenuhi kebutuhan yang telah direncanakan, madrasah 

juga harus memikirkan dari mana biaya yang nantinya digunakan. 

Karena dengan adanya rencananya saja tanpa tahu dari mana sumber 

biasa pastinya juga akan sia-sia. Hal yang harus dipikirkan lagi yaitu 

apakah sumber biaya tersebut mampu untuk memenuhi anggaran yang 

telah disepakati. Sumber dari biaya ini adalah hal yang sangat vital 

dalam hal berlangsungnya suatu lembaga, termasuk dalam lembaga 

pendidikan, selain dipengaruhi dari pengelolaan keuangan yang bagus, 
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sumber biaya ini juga akan menentukan kemajuan dari lembaga, jika 

biaya yang masuk besar maka kemajuan dari madrasah akan semakin 

mudah dan sebaliknya. 

Hal yang perlu diperhatikan lagi dari sumber pembiayaan yaitu 

apakah nanti mau dan merasa tidak keberatan atas kebijakan yang 

telah ditetapkan dari madrasah, walaupun sudah punya rencana dan 

juga sudah jelas akan ada sumber pembiayaan tetapi kalau dari pihak 

penyedia sumber dana keberatan pastinya akan mengalami kegagalan 

dan harus memikirkan ulang, agar mau memberi biaya dan tidak 

merasa keberatan. 

Pemilihan sumber pembiayaan ini adalah suatu yang harus 

dipikirkan baik-baik dan melewati berbagai masukan dari berbagai 

pihak, yang mana hal tersebut bisa memenuhi kebutuhan dari pihak 

madrasah. 

Di MTs al-Azhar Sampung Ponorogo ini sumber biaya yang 

digunakan yaitu dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), 

seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Sholeh sebagai berikut: 

Semua pembiayaan bulanan berasal dari dana BOS (bantuan 

operasional sekolah), jadi dari orang tua sama sekali tidak 

mengeluarkan uang untuk pembayaran SPP. Jadi dana BOS ini sangat 

membantu untuk perkembangan sekolah maupun membantu untuk 

orang tua yang ada sebagian dari keluarga yang kurang mampu. Kalau 

dulu sebelum ada dana BOS uang SPP di bayar dari orang tua, 

sehingga dengan program ini orang tua merasa terbantu.
55

 

 

Dari ulasan yang disampaikan diatas bisa diambil kesimpulan 

bahwa semua sumber biaya yang digunakan berasal dari dana BOS, 

hal ini juga akan mempermudah dari pihak orang tua siswa karena 

mereka tidak mengeluarkan biaya untuk biaya bulanan, justru dengan 

ini para orang tua siswa merasa terbantu.  

Dan hal ini memang didukung juga dari kebijakan pemerintah 

yang memberikan dana bantuan kepada seluruh lembaga pendidikan 
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untuk memberikan kebijakan penambahan biaya pada pendidikan, dan 

hasilnya dana BOS ini dinaikkan, dengan ini biaya sekolah menjadi 

terjangkau oleh semua kalangan orang tua. 

Ini dianggap sebagai strategi manajemen sekolah yang cocok 

untuk orang tua siswa dan juga untuk pemenuhan semua kebutuhan 

madrasah. Tidak ada yang merasa keberatan dan memang sudah 

menjadi program pemerintah. 

Kaitannya desain penganggaran ini ada beberapa model 

tergantung kebijakan dari madrasah, ini didasari dari kesepakatan 

pengelola madrasah tersebut untuk menggunakan medode mana yang 

paling mudah menurut madrasah tersebut, karena setiap pengelola 

memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, maka pihak 

lembaga pendidikan harus pandai-pandai memilih desain ini. 

Dalam teori pembiayaan ada beberapa desain, seperti contoh 

penganggaran butir per butir, yaitu setiap pengeluaran dikelompokkan 

berdasarkan kategori-kategori, misalnya gaji, upah honor menjadi satu 

kategori atau satu nomor atau butir, ada lagi penganggaran program 

yaitu bentuk penganggaran yang dirancang untuk mengidentifikasi 

biaya setiap program. 

Apa pula penganggaran berdasarkan hasil yaitu bentuk anggaran 

yang menekankan hasil dan bukan pada keterperincian dari suatu 

alokasi anggaran. Pekerja akhir dalam suatu program dipecah dalam 

bentuk beban kerja dan unit hasil yang dapat diukur. Hasil 

pengukurannya dipergunakan untuk menghitung masukan dana dan 

tenagayang dipergunakan untuk mancapai suatu program, dan ada 

juga sistem perencanaan penyusunan program dan penganggaran yaitu 

sebuah kerangka kerja dalam perencanaan dengan mengorganisasikan 

informasi dan menganalisisnya secara sistematis. Dalam bentuk ini, 

setiap program dinyatakan dengan jelas, baik jangka pendek maupun 

panjang. Semua tentang biaya, keuntungan, kelayakan suatu program 
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disajikan secara lengkap sehingga pengambilan keputusan dapat 

menentukan pilihan program yang dianggap paling menguntungkan. 

Kalau desain yang digunakan di MTs al-Azhar Sampung 

Ponorogo adalah anggaran butir per butir, program ini juga termasuk 

desain yang disarankan dari Kemenag dan sudah bentuk aplikasi, jadi 

dari madrasah tinggal memasukkan berapa anggaran yang dibutuhkan, 

hal ini juga berdasarkan sdandar pendidikan. Dan hal ini juga di 

tuturkan oleh Muhammad Sholeh sebagai berikut: 

Desainnya berdasarkan anggaran yang akan dibutuhkan di tahun ini, 

ini mas modelnya (sambil memberikan kertas yang berisi anggaran). 

Hal ini juga didasarkan dari standar pendidikan, dan aplikasinya sudah 

sudah disediakan dari Kemenag, jadi dari kami tinggal memasukkan 

berapa besar anggaran yang dibutuhkan.
56

 

 

Paparan diatas dapat disimpulkan bahwa design anggaran yang 

digunakan yaitu anggaran butir per butir (line item budget) karena 

design ini merupakan bentuk anggaran yang paling simpel dan banyak 

digunakan.  

Berikut penganggaran yang dibutuhkan meliputi standar 

kompetensi lulusan, standar isi, standat proses, standar penilaian 

pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar 

sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan.  

Jadi dengan menggunakan design butir per butir yang mana 

meliputi biaya kompetensi lulusan, biaya standart isi, biaya standart 

proses, biaya penilaian pendidikan, biaya pendidikan dan tenaga 

kependidikan, biaya sarana dan prasarana, biaya pengelolaan dan 

biaya stadar pembiayaan ini lebih cocok dan mudah dilakukan oleh 

pihak madrasah, dan ini juga memang model penganggaran yang 

disarankan dari Kemenag, jadi ada kesesuaian antara program yang 

diharapkan madrasah dan juga Kemenag. 

Dalam hal prinsip penganggaran, lembaga pendidikan harus 

mempunyai prinsip sendiri dan memilih mana yang cocok untuk 
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lembaga pendidikan tersebut. Selain itu juga harus mengutip rumus 

dari prinsip penganggaran seperti pembagian wewenang kepada 

seluruh pihak yang terlibat didalam lembaga pendidikan tersebut, 

pembagian wewenang tersebut untuk menentukan tanggungjawab dan 

tugas masing-masing pihak, dengan diketahui tugas dan 

tanggungjawabnya maka akan diketahui semua anggaran yang 

dibutuhkan dengan mudah sesuai bagian masing-masing. 

Setelah tanggungjawab dan tugas telah ada maka selanjutnya 

membentuk sistem akuntansi yang mumpuni, ini sebagai sarana untuk 

untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Tanpa adanya 

sistem ini maka dikhawatirkan semua pemasukan dan pengeluaran 

tidak tertulis sehingga akan mempersulit dalam proses pelaporan dan 

tugas proses evaluasi. 

Hal-hal tersebut diatas harus didukung oleh semua elemen dari 

tingkat bawah sampai tingkat atas, kalau ada salah satu pihak yang 

tidak mendukung maka dalam melaksanakan tugasnya pasti ada yang 

cacat.   

Selanjutnya setelah ada prinsip barulah masuk kepada prosedur 

untuk penganggaran pembiayaannya, hal awal yang harus dilakukan 

yaitu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, 

mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaannya, kemudian 

memasukkan rumus kegiatan tersebut yang sebelumnya dinyatakan 

dalam bentuk uang, setelah itu menyusun usulan-usulan dan kemudian 

anggaran disahkan dan kemudian dilaksanakan. 

MTs al-Azhar Sampung Ponorogo dalam prinsip dan prosedur 

penganggaranya yang pertama kali dilakukan yaitu melihat tugas dan 

tanggungjawab yang ada, kemudian memasukkan kedalam rumus dari 

aplikasi yang telah diberikan dari kemenag, maka akan muncul 

kegiatan yang akan dilakukan dan berapa dana yang akan dibutuhkan 

dalam kegiatan tersebut, hal ini sepeti yang disampaikan oleh 

Muhammad Sholeh sebagai berikut: 
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Prinsip dan prosedurnya itu awal mula dengan membentuk struktur 

madrasah, kemudian menggunakan aturan dari Kemenag, jadi dari 

kami selaku bendahara madrasah dalam menentukan anggaran selalu 

dan membelanjakan sudah mempunyai pedoman yang jelas, tidak 

perlu bingung lagi. Seperti keperluan perbaikan sarana dan prasarana, 

kalau sekarang yang juga penting itu dana untuk wifi, ini harus ada 

karena untuk menunjang kinerja dari madrasah. Dan ini sudah menjadi 

hal yang sudah lumprah karena ya kemajuan zaman, untuk 

mempercepat laju madrasah harus juga mengikuti perkembangan 

teknologi.
57

 

 

Paparan tersebut bisa disimpulkan bahwa prinsip dan prosedur 

penganggaran di MTs al-Azhar Sampung Ponorogo ini sudah 

memenuhi kriteria sebagaimana teori, karena langkah awal yang 

digunakan seperti pembagian tugas beserta tangungjawab sudah 

dilakukan, setelah itu menganggarkan sesuai dengan kebutuhan 

kegiatan yang akan dilakukan dan juga sampai sistem akuntasi yang 

mumpuni. 

Dalam wawancara tersebut dari informan menyebukan contoh-

contoh kebutuhan yang akan direncanakan seperti pembelian pulsa 

untuk wifi dan lain sebagainya, kemudian dikalkulasikan dalam 

bentuk uang, maka akan munculnya berapa besar dana yang 

dibutuhkan oleh madrasah itu. 

2. Pelaksanaan Penganggaran Pembiayaan Pendidikan di MTs al-Azhar 

Sampung Ponorogo 

Setelah proses perencanaan penganggaran selesai maka 

selanjutnya adalah pelaksanaan dari yang telah direncanakan. 

Perencanaan penganggaran adalah langkah awal dari pada proses 

penyusunan anggaran dan sebagai rencana pelaksanaan kegiatan 

lembaga dalam waktu tertentu, yang dalam hal pembiyaan adalah 

kegiatan satu tahun yang akan datang. Atau dengan kata lain bahwa 

perencanaan pelaksanaan pembiayaan pendidikan sebagai 

pengumpulan kesepakatan antara pimpinan dengan staf di bawahnya 
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dalam menentukan besarnya biaya yang akan dibutuhkan untuk 

dilaksanakan. 

Pelaksanaan penganggaran memiliki dua sisi yaitu yang pertama 

sisi menerima pemasukan dari sumber pembiayaan, kalau di MTs al-

Azhar Sampung Ponorogo menerima pemasukan dari BOS (Bantuan 

Operasional Sekolah) dan yang kedua yaitu sisi pengeluaran, dalam 

hal pengeluaran ini sesuai dengan petunjuk dari Kemenag, baik format 

maupun jumlah yang dianggarkannya, yaitu meliputi delapan standar 

pendidikan. 

Pelaksaaan penganggaran ini harus sesuai dengan pengalokasi 

yang telah ditentukan oleh pemerintah pusatdengan 

mempertimbangkan prioritas kepentingan nasional guna memajukan 

proses pembelajaran. Dengan mempertimbangkan ketentuan dari 

pemerintah pusat maka akan ada kesamaan tujuan pendidikan antara 

yang berada di perkotaan dengan yang berada di daerah-daerah,setelah 

ada kesamaan ini tidak ada lagi lembaga pendidikan yang tertinggal 

hanya karena pembiayaannya berbeda.Yang kedua dari pengalokasian 

pembiayaan yaitu untuk membiayaan kegiatan yang diusulkan di 

daerah tertentu guna memajukan pendidikan yang pada daerah itu, 

dengan program seperti ini lembaga pendidikan jika menginginkan 

untuk lebih maju tidak terkekang oleh keuangan yang hanya 

ditentukan oleh pemerintah pusat, jadi juga bisa menentukan anggaran 

sendiri dengan persetujuan dari pemerintah pusat. 

Pelaksanaan penganggaran yang di MTs al-Azhar Sampung 

Ponorogo adalah untuk memenuhi pembiayaans sebagai berikut: 

evaluasi pembelajaran, pelaksanaan ujian, penyusunan kriteria 

kelulusan, pengelolan kurikulum 2013, pengembangan perpustakaan, 

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kurikulum 2013, 

penerimaan peserta didik baru, pengadaan bahan habis pakai 

praktikum pembelajaraan, pengadaan buku pelajaran, pengelolaan 

kegiatan belajar mengajar,  pengelolaan program ekstrakurikuler, 
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pengelolaan program kesiswaan, pengembangan keterampilan siswa, 

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan proses pembelajaran, 

peningkatan mutu proses pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan 

pembinaan siswa, pelaksanaan penilaian ujian, pelatihan laporan, 

pelatihan pustakawan, pembinaan dan peningkatan kualitas pendidik, 

pembinaan dan peningkatan tenaga kependidikan, pengembangan 

profesi guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan 

manajemen sekolah, layanan daya dan jasa, pembelian alat multi 

media pembelajaran, pembelian dan perawatan perangkat komputer, 

pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pembelajaran 

sekolah, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pendukung 

satuan pendidikan, pemeliharaan dan perbaikan gedung ruang fasilitas 

lainnya, pemeliharaan dan perbaikan gedung ruang kelas, perawatan 

alat multi media pembelajaran, perawatan sekolah atau rehab ringan 

dan sanitasi sekolah, kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi, 

pengelolaan kantor, biaya penyusunan dan pelaporan, membantu 

peserta didik miskin, pembayaran honor, pembelian bahan habis pakai 

dan rumah tangga sekolah. Jadi wali murid sama sekali tidak 

mengeluarkan uang bulanan untuk membiayai kebutuhan madrasah. 

Fungsi dari anggaran selain sebagai alat untuk perencanaan dan 

pengendalian, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam 

memosisikan lembaga pendidikan MTs al-Azhar Sampung Ponorogo. 

Oleh karena itu anggaran memiliki manfaat sebagai berikut: sebagai 

alat penaksir, sebagai alat otorisasi pengeluaran dana dan sebagai alat 

efisiensi. Dengan ini maka posisi madrasah akan bisa ditentukan 

apakah sudah memenuhi kriteria standar atau belum, khususnya dalam 

hal pengelolaan pembiayaan. 

MTs al-Azhar Sampung Ponorogo dalam menentukan anggaran 

kedepan tidak semerta-merta menentukan anggaran begitu saja, tetapi 

sebelum ditentukan hal pertama yang dilakukan adalah mengevaluasi 
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kegiatan sebelumnya dan juga anggarannya, kemudian dari hasil 

evaluasi tersebut ditentukan anggaran setahun kedepan. 

Hal ini dilakukan secara hati-hati karena anggaran ini adalah 

suatu yang sangat intens, maka dari itu untuk menentukan angaran ini 

dilakukan oleh semua guru, dengan ini maka rancangan anggaran 

yang didapat bisa mengena sampai kepada hal terkecil, hal ini seperti 

dikatakan oleh Muhammad Sholeh sebagai berikut: 

Jadi sebelum membuat anggaran baru untuk setahun kedepan, semua 

guru berkumpul tertebih dahulu untuk mengadakan evaluasi pada 

setahun sebelumnya, apakah anggaran di tahun-tahun sebelumnya 

tersebut itu sudah memenuhi target dan sesuai dengan apa yang 

seharusnya dipenuhi, dengan adanya rapat tersebut maka bisa 

diketahui bagaimana anggaran yang akan ditentukan pada tahun ini. 

Kemudian juga melihat pada kelender pendidikan nanti akan 

mengadakan kegiatan apa, kemudian dianggarkan sesuai dengan 

kebutuhan yang akan direncanakan tersebut.
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Dari paparan di atas bisa disimpulkan bahwa proses pembuatan 

anggaran dana dimulai dari evaluasi dari kegiatan sebelumnya, 

kemudian baru diadakan perencanaan yang akan dianggarkan, karena 

memang penganggaran ini sebagai alat untuk perencanaan dan 

pengendalian kegiatan dan juga keuangan, sebagai alat pengendali 

kalau tidak dilakukan evaluasi maka tidak mendapat titik temu. 

Dan dalam menentukan rencana anggaran pembiayaan di MTs 

al-Azhar Sampung juga melibatkan seluruh pihak, walau dalam 

rencana tersebut juga memakai kalender pendidikan untuk melihat 

kegiatannya, tetapi juga tetap melibatkan semua guru, hal ini 

dilakukan karena jika kegiatan itu dievaluasi oleh banyak orang maka 

akan banyak masukan yang membangun, mulai dari hal yang terkecil 

yang harus terselesaikan sampai hal terbesar yang harus dikerjakan 

dengan bijak. 

Bisa disimpulkan bahwa dari keterangan bahwadalam 

merancang pembiayaan di MTs al-Azhar Sampung Ponorogo 
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dilakukan oleh pihak kepala sekolah, TU dan semua guru, dan dalam 

menentukan kegiatan yang memerlukan pembiayaan harus dilakukan 

dengan hati-hati, banyak pertimbangan dan juga banyak pihak yang 

dilibatkan, ini semua dilakukan tidak lain hanyalah sebagai jalan 

untuk memajukan pendidikan. 

3. Pelaporan Pertanggungjawaban Pembiayaan Pendidikan di MTs al-

Azhar SampungPonorogo 

Agar semua kegiatan bisa terkontrol dan tidak ada 

penyelewengan, makasetiap selesai kegiatan harus ada yang namanya 

pelaporan. Laporan kegiatan ini juga sebagai sarana untuk 

mengevaluasipembiayaan, dengan ini dapat diketahui mana yang 

kurang. 

Pelaporan pertanggungjawaban pembiayaan merupakan 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, semua pembiayaan 

yang telah dilakukan harus dilaporkan untuk menghindari 

penyalahgunaan keuangan. 

Hal ini juga dilakukan oleh pihak MTs al-Azhar Sampung 

Ponorogo, hal ini dilakukan untuk mengontrol dan juga kewajiban 

lembaga di bawah naungan Kemenag untuk melakukan pelaporan 

setiap tiga bulan sekali, jadi setahun menyusun 4 kali laporan 

keuangan kepada Kemenag.Seperti yang dituturkan oleh Muhammad 

Sholeh:Jadi setiap ada pengeluaran selalu dicatat kemudian pada saat 

akan melaporkannya ke kemenag disusun dan diketik sesuai dengan 

catatan tersebut, dalam hal ini dilakukan tiga bulan sekali, jadi proses 

pelaporan ini dilakukan empat kali pada setiap tiga bulan. Kemudian 

yang perlu lagi yaitu pegumpulan barang bukti yaitu berupa nota.
59

 

Paparan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa MTs al-Azhar 

Sampung Ponorogo juga melakukan pelaporan untuk mengontrol dan 

juga untuk memenuhi kewajiban sebagai lembaga pendidikan dibawah 

naungan Kemenag, hal yang pertama kali dilakukan yaitu dengan 
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mengumpulkan bukti-bukti pembelian berupa nota dan lain 

sebagainya, pelaporan ini dilakukan empat kali  setiap tahun. 

Penyusunan ini tidak seperti proses perencanaan penganggaran, 

bahwa perencanaan penganggaran dilakukan oleh semua pihak, kalau 

proses penyusunan ini dilakukan oleh bendahara saja berserta para 

TU,kemudian dari bendahara mengumpulkan semua nota pembelian 

dan memasukkan kedalam rumus dan kemudian disusun. 

Kemudian setelah bukti-bukti belanja yang sah sudah terkumpul 

maka tindakan selanjutnya yaitu menyusun laporan tersebut, sesuai 

dengan keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan yang setiap tahun berubah, bahwa 

selambat-lambatya tanggal 10 pada setiap bulan sekolah-sekolah 

menyampaikan pertanggungjawaban DPP yang digunakan kepada 

kantor wilayah Kemendikbud,untuk mempertanggungjawabkan. 

Karena waktu yang diberikan tersebut terbatas maka pihak 

madrasah sesegera mungkin menyusun dan sekaligus melaporkan 

hasil penggunaan keuangan yang telah dilakukan, dengan adanya 

pembatasan waktu ini agar semua lembaga pendidikan tidak mengulur 

waktu dalam proses pelaporan. 

Di MTs al-Azhar Sampung terus berusaha menyusun laporan 

keuangan ini dengan secepat mungkin, setelah penyusunan laporan 

selesai kemudian ditandatangani oleh kepala madrasah dan 

selanjutkan laporan siap dibawa ke Kemenag untuk proses laporan. 

Hal ini seperti yang telah dikemukakan oleh Muhammad Sholeh 

sebagai berikut:“Setelah bukti perbelanjaan terkumpul dan catatan 

sudah lengkap kemudian direkap dan dimintakan tanda tangan kepada 

kepala madrasah dan pengeluaran siap dilaporkan”.
60

 

Paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan 

laporan hal pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan bukti-

bukti pembayaran dan selanjutnya disusun dengan format yang telah 

                                                             
60 Muhammad Sholeh, wawancara, ruang guru, 08 Juli 2019. 



 

56 

 

disetujui oleh kemenag, setelah selesai kemudian dimintakan tanda 

tangan kepada kepala madrasah dan yang terakhir disetorkan ke 

kemenag untuk dilaporkan. 

Guru adalah manusia yang mulia, tanpa adanya bimbingan dari 

guru niscaya keberhasilan seseorang akan gagal, kalau hanya ingin 

ilmu saja seseorang bisa mencarinya dengan membaca buku, tapi 

dalam masalah motivasi dan tumbuh kembang seorang murid harus 

ada bimbingan dari guru. 

Guru dalam menjalankan tugasnya harus mempunyai 

kompetensi yang memadai, guru yang baik adalah guru yang 

menguasai banyak wawasan dan juga banyak pengalaman, hal ini 

yang sulit dicapai oleh seseorang ketika ingin menjadi guru, karena 

kompetensi guru yang berat inilah seseorang yang ingin menjadi guru 

harus berjuang dengan banyak membaca dan juga banyak mencari 

pengalaman. 

Tidak sedikit lembaga pendidikan yang sudah mengangkat guru 

tetapi masih ingin meningkatkan kompetensinya, memang dari 

tuntutan zaman yang selalu berubah dan adakala pihak sekolah ingin 

meningkatkan level sekolahnya, dengan cara meningkatkan kualitas 

guru diharapkan kualitas pembelajaran juga akan semakin meningkat. 

Kaitannya dengan ini kualifikasi guru perjenjang pendidikan 

juga berbeda-beda sebagai mana berikut: kualifikasi akademik guru 

PAUD/TK/RA: guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi 

akademik pendidikan menimum diploma empat (D-IV) atau sarjana 

(S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang 

diperoleh dari program studi yang terakreditasi, Kualifikasi akademik 

guru SD/MI: harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan 

minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang 

pendidikan SD/MI atau psikologi yang diperoleh dari program studi 

terakreditasi, kualifikasi akademik guru SMP/MTs:  harus memiliki 

kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) 
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atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran 

yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi terakreditasi, 

dan kualifikasi akademik guru SMA/MA: harus memiliki kualifikasi 

akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana 

(S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang 

diajarkan/diampu dan diperoleh dari program studi terakreditasi.
61

 

Selain kualifikasi tersebut seorang guru juga harus 

meningkatkan kompetensinya, kompetensi yang dimaksud adalah 

kompetensi akademik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan 

yang terakhir kompetensi profesional. Semua kompetensi tersebut 

harus terpenuhi agar menjadi guru yang bisa meningkatkan kualitas 

muridnya. 

Tidak cukup disitu saja mengingat pertumbuhan kemajuan 

zaman yang terus berubah karena persaingan yang cukup berat maka 

guru harus bisa meningkatkan kualifikasi maupun kompetensinya agar 

tidak ketinggalan zaman. Dalam meningkatkan hal tersebut pastinya 

juga memerlukan biaya, seperti yang dilakukan oleh lembaga 

pendidikan MTs al-Azhar ini ketika ingin meningkatkan kualitas guru 

maka juga harus memasukkan anggaran biaya guna menunjang hal 

tersebut.Jadi ketika menyusun anggaran pembiayaan juga 

mencantumkan anggaran guna menunjang peningkatan kinerja guru, 

sebagai mana yang dituturkan oleh Suyadi sebagai berikut:“Dengan 

cara membuat anggaran kepada guru sesuai dengan aturan dari 

kemenag. Yang penting tidak melanggar dari pusat”.
62

 

Dari tuturan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa tugas guru 

sangat berat, harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang ada, 

tidak cukup memenuhi saja tetapi juga harus ditingkatkan, inilah yang 

disebut peningkatan kinerja guru.Dalam meningkatkan kinerja guru 

MTs al-Azhar Sampung Ponorogo menganggarkan dari sumber dana 
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yang ada, yaitu dari BOS, sehingga ketika penganggaranpun dana ini 

juga dicantumkan. 

Dan ini sangat berpengaruh sekali untuk peningkatan kinerja 

guru yang telah dilakukan oleh pihak madrasah, dan ini dikuatkan 

oleh apa yang dituturkan oleh Suyadi sebagai berikut:“Yang jelas ada, 

karena dengan BOS tersebut HR guru dianggarkan. Dengan demikian 

maka kinerja guru akan meningkat dengan dorongan tersebut. Dengan 

dana BOS maka tidak seperti dulu-dulu dengan menganggarkan uang 

SPP.”
63

 

Karena peningkatan kinerja guru ini sangat penting karena tugas 

guru yang berat, seperti yang dipaparkan oleh undang-undang ini 

menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai dan mengevaluasi pada pendidikan usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

Jadi pembiayaan ini mempunyai tugas penting dalam hal 

meningkatkan kinerja guru, sistem pembiayaan ini menjadi tonggak 

utama dalam menyokong hal tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa hal 

ini harus diketahui oleh semua lembaga pendidikan. 
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BAB V 

ANALISISPEMBIAYAAN PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN 

KINERJA GURU (STUDI KASUS MTS AL-AZHAR SAMPUNG 

PONOROGO) 

 

A. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan di MTs al-Azhar Ponorogo 

Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran. 

Anggaran sebagai rencana operasional yang dalam satuan uang menjadi 

pedoman dalam pelaksanaan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. 

Pada dasarnya penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan 

antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan 

besarnya alokasi biaya suatu penganggaran. Dengan demikian antara alokasi 

dan penganggaran adalah satu paket yang tidak dipisahkan dalam konsep 

aplikasinya.
64

 

Adapun bentuk desainnya adalahpertama, anggaran butir per butir 

(line item budget) setiap pengeluaran dikelompokkan berdasarkan kategori-

kategori; kedua,anggaran program (planing budget system) adalah bentuk 

anggaran yang dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program; dan 

yang ketiga, anggaran berdasarkan hasil (performance budget) adalah 

bentuk anggaran yang menekankan hasil dan bukan pada keterperincian dari 

suatu alokasi anggaran dan sistem perencanaan penyusunan program dan 

penganggaran (Planning Programming Budgeting System/SSBS atau SP4)  

adalah sebuah kerangka kerja dalam perencanaan dengan 

mengorganisasikan informasi dan menganalisisnya secara sistematis.
65

 

Adapun prinsip penganggaran adalah adanya pembagian wewenang 

dan tanggungjawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi, 

adanya sistem akutansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran, 
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adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi dan adanya 

dukungan dari pelaksana mulai tingkat atas sampai tingkat bawah.
66

 

MTs al-Azhar Sampung Ponorogosemua sumber biaya yang 

digunakan berasal dari dana BOS, hal ini juga akan mempermudah dari 

pihak orang tua siswa karena mereka tidak mengeluarkan biaya untuk biaya 

bulanan, justru dengan ini para orang tua siswa merasa terbantu.  

Hal ini memang didukung juga dari kebijakan pemerintah yang 

memberikan dana bantuan kepada seluruh lembaga pendidikan untuk 

memberikan kebijakan penambahan biaya pada pendidikan, dan hasilnya 

dana BOS ini dinaikkan, dengan ini biaya sekolah menjadi terjangkau oleh 

semua kalangan orang tua.Ini dianggap sebagai strategi manajemen sekolah 

yang cocok untuk orang tua siswa dan juga untuk pemenuhan semua 

kebutuhan madrasah. Tidak ada yang merasa keberatan dan memang sudah 

menjadi program pemerintah. 

Adapundesain anggaran yang digunakan di MTs al-Azhar Sampung 

Ponorogo yaitu anggaran butir per butir (line item budget) karena design ini 

merupakan bentuk anggaran yang paling simpel dan banyak digunakan. 

Penganggaran ini dengan menentukan apa saja yang akan dibelanjakan atau 

dibutuhkan di tahun yang akan datang kemudian dihitung dengan nominal 

uang. Item-item berikut ini yang dianggarkan di MTs al-Azhar Sampung 

Ponorogo yaitu meliputi standar kompetensi lulusan, standart isi, standat 

proses, standart penilaian pendidikan, standart pendidikan dan tenaga 

kependidikan, standart sarana dan prasarana, standart pengelolaan dan 

standart pembiayaan.  

Selanjutnya prinsip dan prosedur penganggaran di MTs al-Azhar 

Sampung Ponorogo ini sudah memenuhi kriteria sebagaimana teori, karena 

langkah awal yang digunakan seperti pembagian tugas beserta 

tangungjawab sudah dilakukan, setelah itu menganggarkan sesuai dengan 

kebutuhan kegiatan yang akan dilakukan dan juga sampai sistem akuntansi 

yang mumpuni. 
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Dalam wawancara dari informan menyebutkan contoh-contoh 

kebutuhan yang akan direncanakan seperti pembelian pulsa untuk wifi dan 

lain sebagainya, kemudian dikalkulasikan dalam bentuk uang, maka akan 

munculnya berapa besar dana yang dibutuhkan oleh madrasah itu. 

MTs al-Azhar Sampung Ponorogo untuk merencanakan peningkatan 

kinerja guru ini terbantu oleh biaya BOS, lebih mempermudah dalam 

merencanakan rencana pembiayaan, tidak terhalang alasan sumber dana, 

yaitu dana dari BOS, seperti ingin meningkatkan kinerja guru dalam 

mengajar dengan menggunakan media internet, maka sudah terpenuhi dana 

tersebut dengan merencanakan di pengajuan dana BOS. 

Kaitannya denga merencanakan peningkatan kinerja guru ini terbantu 

oleh biaya BOS, seperti ingin meningkatkan kinerja guru dalam mengajar 

dengan menggunakan media internet, maka sudah terpenuhi dana tersebut 

dengan merencanakan di pengajuan dana BOS, tanpa mempertimbangkan 

masukan dari orang tua siswa. Karena bisa saja jika ingin mengambil 

sumber dana dari orang tua siswa harus banyak mempertimbangkan segi 

pendapatan orang tua, jika pendapatan orang tua siswa semuanya 

berpendapatan menengah ke atas maka tidak akan menjadi masalah, tetapi 

jika pendapatan orang tua siswa menengah ke bawah maka hal ini akan 

memicu berbagai masalah, maka dengan sumber dana dari dana BOS tidak 

akan mempertimbangkan pendapatan orng tua siswa sama sekali, cukup 

mengajukan kepada Kemenag sebagai pihak penyedia sumber dari dana 

BOS. 

B. Penganggaran Pembiayaan Pendidikan di MTs al-Azhar Ponorogo 

Prosedur penganggaran diawali dengan mengidentifikasi kegiatan-

kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran, dilanjutkan 

mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa dan 

barang, semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang karena anggaran pada 

dasarnya merupakan pernyataan finansial, memformulasikan anggaran 

dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi 

tertentu, setelah itu menyusun usulan anggaran untuk memperoleh 
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persetujuan dari pihak yang berwenang,menyusun usulan anggaran untuk 

memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang, melakukan revisi 

usulan anggaran dan persetujuan revisi usulan anggaran. 

Proses pembuatan anggaran dana di MTs al-Azhar Sampung dimulai 

dari evaluasi dari kegiatan sebelumnya, kemudian baru diadakan 

perencanaan yang akan dianggarkan, karena memang penganggaran ini 

sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian kegiatan dan juga 

keuangan.Sebagai alat pengendali kalau tidak dilakukan evaluasi maka tidak 

mendapat titik temu. 

Penentuan rencana anggaran pembiayaan di MTs al-Azhar Sampung 

juga melibatkan seluruh pihak, walau dalam rencana tersebut juga memakai 

kalender pendidikan untuk melihat kegiatannya, tetapi juga tetap melibatkan 

semua guru, hal ini dilakukan karena jika kegiatan itu dievaluasi oleh 

banyak orang maka akan banyak masukan yang membangun, mulai dari hal 

yang terkecil yang harus terselesaikan sampai hal terbesar yang harus 

dikerjakan dengan bijak. 

Kaitannya dengan peningkatan kinerja guru dalam proses pelaksanaan 

pembiayaan di MTs al-Azhar Sampung Ponorogo seperti contoh pemenuhan 

alat multi media, dengan terpenuhinya alat multimedia seperti komputer dan 

lain sebagainya maka akan mempermudah guru dalam  mengajar komputer 

atau prakter pelajaran lain yang membutuhkan komputer seperti mencari 

contoh-contoh tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai obat, mencari contoh 

terjadinya gunung meletus dan lain sebagainya, karena komputer sudah 

dilengkapi dengan internet atau wifi. Selain itu juga ada dana untuk 

meningkatkan kualitas pendidik, dana ini bisa digunakan untuk melakukan 

pelatihan mengajar, seminar dan hal lainnya guna meningkatkan kualilas 

mengajar, dengan dana ini kinerja guru akan meningkat. Ada juga dana 

untuk honor pendidikan,  dengan honor ini pendidikan tidak akan 

disibukkan lagi dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari untuk biaya 

hidup, dengan biaya honor ini guru lebih fokus mengajar, maka kinerja guru 

akan meningkat. 
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Contoh pelaksaan pembiayaan dalam peningkatan kinerja guru seperti 

pemenuhan alat multi mediayaitu pengadaan komputer maka akan 

mempermudah guru dalam  mengajar komputer atau prakter pelajaran lain 

yang membutuhkan komputer, karena komputer sudah dilengkapi dengan 

internet atau wifi. Selain itu juga dana untuk meningkatkan kualitas 

pendidik, dana ini bisa digunakan untuk melakukan pelatihan mengajar, 

seminar dan hal lainnya guna meningkatkan kualilas mengajar, dengan dana 

ini kinerja guru akan meningkat. Ada juga dana untuk honor pendidikan,  

dengan honor ini pendidikan tidak akan disibukkan lagi dengan pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari untuk biaya hidup, dengan biaya honor ini guru lebih 

fokus mengajar, maka kinerja guru akan meningkat. 

C. Pelaporan Pertanggungjawaban Pembiayaan Pendidikan di MTs al-

Azhar Ponorogo 

Sesuai dengan Keputusan Bersama Antara Menteri Keuangan dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang setiap tahun berubah, bahwa 

selambat-lambatya tanggal 10 pada setiap bulan sekolah-sekolah 

menyampaikan pertanggungjawaban DPP yang digunakan kepada kantor 

wilayah Kemendikbud. Untuk mempertanggungjawabkan DPP tersebut 

digunakan lima format yaitu format 1 sampai format 5. 

Mekanisme penyampaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran 

pendidikan dari anggaran rutin DIK dan DIP dapat dilakukan setiap saat 

sesuai dengan kecepatan dari penyerapan dana kepada KPKN. Hal ini 

dimaksudkan jika dana yang dikelola sudah habis digunakan, maka dapat 

langsung dipertanggungjawabkan ke KPKN untuk mendapat persetujuan. 

Penyampaian pertanggungjawaban tersebut harus disertai dengan bukti-

bukti pengeluaran asli dengan tembusan disampaikan ke Setjen Kemdiknas 

cq. Biro Keuangan. 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan, bahwa selambat-

lambatnya tanggal 5 setiap bulan laporan keadaan kredit anggaran dan kas 

disampaikan dalam bentuk asli dan tembusan kepada KPKN setempat, 

tembusan kepada unit utama yang membawahi proyek yang bersangkutan, 
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kepada Biro Keuangan Kemendikbud bagi anggaran rutin dan anggaran 

pembangunan dan kepada Inspektorat Jenderal Kemdikbud. 

MTs al-Azhar Sampung Ponorogo juga melakukan pelaporan untuk 

mengontrol dan juga untuk memenuhi kewajiban sebagai lembaga 

pendidikan dibawah naungan Kemenag, hal yang pertama kali dilakukan 

yaitu dengan mengumpulkan bukti-bukti pembelian berupa nota dan lain 

sebagainya, pelaporan ini dilakukan empat kali. 

Jika dalam penyusunan ini tidak seperti proses perencanaan 

penganggaran, perencanaan penganggaran dilakukan oleh semua pihak, 

kalau proses penyusunan ini dilakukan oleh bendahara saja beserta para TU, 

kemudian dari bendahara mengumpulkan semua nota pembelian dan 

memasukkan kedalam rumus dan kemudian disusun. 

Kemudian setelah bukti-bukti belanja yang sah sudah terkumpul maka 

tindakan selanjutnya yaitu menyusun laporan tersebut, sesuai dengan 

Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan yang setiap tahun berubah, bahwa selambat-lambatya tanggal 

10 pada setiap bulan sekolah-sekolah menyampaikan pertanggungjawaban 

DPP yang digunakan kepada kantor wilayah kemendikbud. Untuk 

mempertanggungjawabkan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan di MTs al-Azhar Ponorogo 

Penyusunan perancanaan di MTs al-Azhar Ponorogo yaitu 

diawali dengan evaluasi seluruh kegiatan yang diikuti oleh seluruh 

staf sampai kepala madrasah. Prinsipnya yaitu dengan membagi 

kewenangan dan tanggungjawab yang jelas sesuai dengan posisinya 

masing-masing dalam sistem manajemen dan organisasi, MTs al-

Azhar Sampung Ponorogo semua sumber biaya yang digunakan 

berasal dari dana BOS. Hal ini memang didukung juga dari kebijakan 

pemerintah yang memberikan dana bantuan kepada seluruh lembaga 

pendidikan untuk memberikan kebijakan penambahan biaya pada 

pendidikan, Adapun desain anggaran yang digunakan di MTs al-

Azhar Sampung Ponorogo yaitu anggaran butir per butir (line item 

budget),item-item yang direncanakan meliputi pembiayaan untuk 

standar kompetensi lulusan, standart isi, standat proses, standart 

penilaian pendidikan, standart pendidikan dan tenaga kependidikan, 

standart sarana dan prasarana, standart pengelolaan dan standart 

pembiayaan. Untuk merencanakan peningkatan kinerja guru ini 

terbantu oleh biaya BOS, seperti ingin meningkatkan kinerja guru 

dalam mengajar dengan menggunakan media internet, maka sudah 

terpenuhi dana tersebut dengan merencanakan di pengajuan dana 

BOS. 

2. Pelaksanaan Penganggaran Pembiayaan Pendidikan di MTs al-Azhar 

Ponorogo 

Prosedur pelaksanaan penganggaran yaitu untuk melaksanakan 

rencana pembiayaan yang telah di buat dalam tahun perencanaan 

tersebut, maka dalam melaksanaan pembiayaan harus sebisa mungkin 

dengan yang telah direncanakan. Proses pembuatan anggaran dana di 
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MTs al-Azhar Sampung dimulai dari evaluasi dari kegiatan 

sebelumnya, kemudian baru diadakan perencanaan yang akan 

dianggarkan. Penentuan rencana anggaran pembiayaan melibatkan 

seluruh pihak, dalam rencana tersebut memakai kalender pendidikan 

untuk melihat kegiatannya hal ini dilakukan karena jika kegiatan itu 

dievaluasi oleh banyak orang maka akan banyak masukan yang 

membangun.Kaitannya dengan peningkatan kinerja guru seperti 

contoh pemenuhan alat multi media seperti pengadaan komputer maka 

akan mempermudah guru dalam  mengajar komputer atau prakter 

pelajaran lain yang membutuhkan komputer, karena komputer sudah 

dilengkapi dengan internet atau wifi. Selain itu juga dana untuk 

meningkatkan kualitas pendidik, dana ini bisa digunakan untuk 

melakukan pelatihan mengajar, seminar dan hal lainnya guna 

meningkatkan kualilas mengajar, dengan dana ini kinerja guru akan 

meningkat. Ada juga dana untuk honor pendidikan,  dengan honor ini 

pendidikan tidak akan disibukkan lagi dengan pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari untuk biaya hidup, dengan biaya honor ini guru lebih fokus 

mengajar, maka kinerja guru akan meningkat. 

3. Pelaporan Pertanggungjawaban Pembiayaan Pendidikan di MTs al-

Azhar Ponorogo 

Mekanisme penyampaian pertanggungjawaban penggunaan 

anggaran pendidikan dari anggaran rutin DIK dan DIP dapat 

dilakukan setiap saat sesuai dengan kecepatan dari penyerapan dana 

kepada KPKN. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan, bahwa 

selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan laporan keadaan kredit 

anggaran dan kas disampaikan dalam bentuk asli dan tembusan 

kepada KPKN setempat.MTs al-Azhar Sampung Ponorogo juga 

melakukan pelaporan untuk mengontrol dan juga untuk memenuhi 

kewajiban sebagai lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag, 

hal yang pertama kali dilakukan yaitu dengan mengumpulkan bukti-

bukti pembelian berupa nota dan lain sebagainya, pelaporan ini 
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dilakukan empat kali. Hal ini dilakukan oleh bendahara saja beserta 

para TU, kemudian dari bendahara mengumpulkan semua nota 

pembelian dan memasukkan kedalam rumus dan kemudian 

disusun.Kemudian setelah bukti-bukti belanja yang sah sudah 

terkumpul maka tindakan selanjutnya yaitu menyusun laporan 

tersebut, sesuai dengan Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang setiap tahun berubah, 

bahwa selambat-lambatya tanggal 10 pada setiap bulan. 

 

B. Saran 

Proses penganggaran pembiyaan khususnya dalam bidang pendidikan 

sebaiknya melihat apa yang nanti akan dilaksanakan, harus memenuhi 

delapan standar pendidikan, karena ini yang menjadi inti dari proses belajar 

mengajar. Selain itu juga harus mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun-

tahun sebelumnya sebelum membuat rencana yang baru sehingga bisa 

terkontrol mana yang terlaksana dengan baik dan mana yang belum. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Nama informan : Muhammad Sholeh 

Jabatan  : Kepala tata usaha 

Hari/tanggal  : Senin, 8 juli 2019 

Topik wawancara : Pembiayaan Pendidikan di MTs al-Azhar Ponorogo 

Waktu wawancara : 08:00-09:00 WIB 

Tempat wawancara : ruang guru MTs al-Azhar Sampung Ponorogo 

Peneliti Dari mana sumber pembiayaan di MTs al-

Azhar Ponorogo? 

Informan Semua pembiayaan bulanan berasal dari dana 

BOS (bantuan operasional sekolah), 

jadi dari orang tua sama sekali tidak 

mengeluarkan uang untuk pembayaran 

SPP. Jadi dana BOS ini sangat 

membantu untuk perkembangan 

sekolah maupun membantu untuk orang 

tua yang ada sebagian dari keluarga 

yang kurang mampu. Kalau dulu 

sebelum ada dana BOS uang SPP di 

bayar dari orang tua, sehngga dengan 

program ini orang tua merasa terbantu. 

Peneliti Bagaimana bentuk design penganggaran 

pendidikan di MTs al-Azhar Ponorogo? 

Informan Designnya berdasarkan anggaran yang akan 

dibutuhkan di tahun ini, ini mas 

modelnya (sambil memberikan kertas 

yang berisi anggaran). Hal ini juga 

didasarkan dari standart pendidikan, 

dan aplikasinya sudah sudah disediakan 

dari kemenag, jadi dari kami tinggal 

memasukkan berapa besar anggaran 

yang dibutuhkan. 

Peneliti Bagaimana prinsip dan prosedur 

penganggaran pembiayaan pendidikan 
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di MTs al-Azhar Ponorogo? 

Informan Prinsip dan prosedurnya itu awal mula 

dengan membentuk struktur madrasah, 

kemudian menggunakan aturan dari 

kemenag, jadi dari kami selaku 

bendahara madrasah dalam menentukan 

anggaran selalu dan membelanjakan 

sudah mempunyai pedoman yang jelas, 

tidak perlu bingung lagi. Seperti 

keperluan perbaikan sarana dan 

prasarana, kalau sekarang yang juga 

penting itu dana untuk wifi, ini harus 

ada karena untuk menunjang kinerja 

dari madrasah. Dan ini sudah menjadi 

hal yang sudah lumprah karena ya 

kemajuan zaman, untuk mempercepat 

laju madrasah harus juga mengikuti 

perkembangan teknologi. 

 

Peneliti Bagaimana cara mengidentifikasi kegiatan-

kegiatan untuk mengetahui anggaran 

yang akan di tentukan? 

Informan Jadi sebelum membuat anggaran baru untuk 

setahun kedepan, semua guru 

berkumpul tertebih dahulu untuk 

mengadakan evaluasi pada setahun 

sebelumnya, apakah anggaran di tahun-

tahun sebelumnya tersebut itu sudah 

memenuhi target dan sesuai dengan apa 

yang seharusnya dipenuhi, dengan 

adanya rapat tersebut maka bisa 

diketahui bagaimana anggaran yang 

akan di tentukan pada tahun ini. 

Kemudian juga melihat pada kelender 

pendidikan nanti akan mengadakan 

kegiatan apa, kemudian di anggarkan 

sesuai dengan kebutuhan yang akan di 
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rencanakan tersebut. 

Peneliti Bagaimana tahap-tahap penyusunan anggaran 

pembiayaannya? 

Informan Jadi setiap ada pengeluaran selalu dicatat 

kemudian pada saat akan 

melaporkannya ke kemenag disusun 

dan diketik sesuai dengan catatan 

tersebut, dalam hal ini dilakukan tiga 

bulan sekali, jadi proses pelaporan ini 

dilakukan empat kali pada setiap tiga 

bulan. Kemudian yang perlu lagi yaitu 

pegumpulan barang bukti yaitu berupa 

nota. 

Peneliti Bagaimana proses penyusunan pelaporan 

pertanggungjawaban pembiayaan MTs 

al-Azhar Ponorogo? 

Informan Setelah bukti perbelanjaan terkumpul dan 

catatan sudah lengkap kemudian 

direkap dan dimintakan tanda tangan 

kepada kepala madrasah dan 

pengeluaran siap di laporkan. 
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Lampiran 2 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Nama informan : Suyadi 

Jabatan  : Wakil kepala kurikulum 

Hari/tanggal  : Senin, 8 juli 2019 

Topik wawancara : peningkatan kinerja guru 

Waktu wawancara : 09:00-10:00 WIB 

Tempat wawancara : ruang guru MTs al-Azhar Sampung Ponorogo 

Peneliti  Bagaimana cara meningkatkan kinerja guru 

melalui proses pembiayaan yang telah 

ada? 

Informan Dengan cara membuat anggaran kepada guru 

sesuai dengan aturan dari kemenag. 

Yang penting tidak melanggar dari 

pusat. 

Peneliti Apakah ada pengaruh kinerja guru dengan 

sistem pembiayaan yang telah 

dilakukan saat ini? 

Informan Yang jelas ada, karena dengan BOS tersebut 

HR guru dianggagarkan. Dengan 

demikian maka kinerja guru akan 

meningkat dengan dorongan tersebut. 

Dengan dana BOS maka tidak seperti 

dulu-dulu dengan menganggarkan uang 

SPP. 
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Lampiran 3 

 

TEMUAN DATA PENELITIAN 

DALAM BENTUK DOKUMEN 

Nomor    : 1 

Jenis Dokumen  : Dokumen Resmi 

Judul Dokumen                      : Sejarah berdiri MTs AL-AZHAR Sampung 

Dokumen ditemukan Tanggal : 12 Juli 2019 

Dokumen ditemukan di  : MTs AL-AZHAR Sampung 

Dokumen 

SEJARAH BERDIRI MTs AL-AZHAR 

 

Mengigat animo masyarakat pada tahun 1970an untuk bersekolah 

lanjutan semakin meningkat maka beberapa tokoh masyarakat antara lain Kya 

Suyi selaku tokoh agama di Kecamatan  Sampung serta beberapa tokoh-tokoh 

yang lainnya mendirikan lembaga pendidikan yaitu PGA. PGA  adalah 

Lembaga Pendidikan Guru Agama 4 tahun, yang selanjutnya diberi nama 

PGA  “AL-AZHAR“.Kemudian pada tahun 1978 ada kebijaksanaan dari 

Pemerintah tentang penghapusan PGA 4 tahun berubah menjadi Madrasah 

Tsanawiyah (MTs). yang kemudian diberi nama MTs “AL-AZHAR“ 

Carangrejo Sampung yang bernaung dibawah Lembaga Pendidikan Ma’arif   

NU Cabang Ponorogo, sampai sekarang dengan akreditasi yang semakin 

membaik serta fasilitas yang semakin memadai. 
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Lampiran 4 

TEMUAN DATA PENELITIAN 

DALAM BENTUK DOKUMEN 

Nomor    : 2 

Jenis Dokumen   : Dokumen Resmi 

Judul Dokumen   : Struktur Organisasi MTs AL-AZHAR Sampung 

Dokumen ditemukan Tanggal : 12 Juli 2019 

Dokumen ditemukan di  : MTs AL-AZHAR Sampung 

Dokumen 

STRUKTUR ORGANISASI MTs AL-AZHAR 

 

NO. JABATAN NAMA 

I. KEPALA MADRASAH K A R N O, S.Pd.I 

II. KEPALA TATA USAHA Muhammad Sholeh 

III. WAKIL KEPALA  

 Kurikulum Suyadi, S.Pd 

 Kesiswaan Drs. Sarno 

 Sarpras Saekoni, S.Pd 

 Humas Linta Afifa, S.Pd 

V. B K Drs. Sarno 

  Muh. Mundzir, S.Pd.I 

VI. PEMBINA EKSKUL  

 Pramuka Muh. Muhaiminul I, S.Pd.I 

 Muhadhoroh Muh. Mundzir, S.Pd.I 

 Drum Band Duwi Anik Ernawati 

 Seni Musik dan Habsy Ulil Hadi Ihsanudin 

 Bola Voli Rendra Panjining T. S.Pd 

 Seni Tari dan Reyog Muh. Muhaiminul I, S.Pd.I 

 Bimbel Olimpiade Nur Khamid, S.Pd 



 

74 

 

 Tahlil M. Badarudin Mukti 

VII. TATA USAHA  

 Bendahara Pengeluaran Drs. Sarno 

 Pengelola BOS dan komite Mulyono, S.Pd 

 Kepegawaian Duwi Anik Ernawati 

 Pengelola Perpustakaan Mudhi’atul K, S.Pd.I 

 Tenaga Kebersihan Ulil Hadi Ihsanudin 

XI. PENGELOLA LAB  

 Lab. Komputer :  

 Kepala Lab. Syamsul Huda, S.Pd.I 

 Pengelola Lab. Linta Afifa, S.Pd 

 Lab. IPA :  

 Kepala Lab. Hanik, S.Pd 

 Pengelola Lab. Ichandra Rezha P. S.Pd 

 Lab. Bahasa :  

 Kepala Lab. Hadi Rohmanu, S.Pd 

XI U K S  

 Pengelola UKS Ichandra Rezha P, S.Pd 
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Lampiran 5 

 

TEMUAN DATA PENELITIAN 

DALAM BENTUK DOKUMEN 

Nomor    : 3 

Jenis Dokumen   : Dokumen Resmi 

Judul Dokumen   : Sarana dan Prasarana MTs AL-AZHAR Sampung 

Dokumen ditemukan Tanggal : 12 Juli 2019 

Dokumen ditemukan di  : MTs AL-AZHAR Sampung 

Dokumen 

SARANA DAN PRASARANA MTs AL-AZHAR Sampung 

 

1) Ruang Kepala Madrasah : 1 unit  

2) Ruang Guru  : 1 unit  

3) Ruang TU  : 1 unit  

4) Ruang kelas I  : 3 unit 

5) Ruang kelas II  : 4 unit 

6) Ruang kelas III  : 3 unit 

7) Ruang OSIS  : 1 unit 

8) Ruang Perpustakaan : 1 unit  

9) Ruang Praktikum  : 2 unit 

10) Ruang UKS   : 1 unit  

11) Ruang Laboratorium : 3 unit  

12) Ruang Kopsis   : 1 unit 

13) Gudang    : 2 unit  

14) Musholla    : 1 unit  

15) MCK Guru  : 2 unit  

16) MCK Murid  : 5 unit 
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Lampiran 6 

 

TEMUAN DATA PENELITIAN 

DALAM BENTUK DOKUMEN 

Nomor    : 4 

Jenis Dokumen   : Dokumen Resmi 

Judul Dokumen   : Jumlah Peserta didik MTs AL-AZHAR Sampung 

Dokumen ditemukan Tanggal : 12 Juli 2019 

Dokumen ditemukan di  : MTs AL-AZHAR Sampung 

Dokumen 

 

JUMLAH PESERTA DIDIK TP 2017-2018 MTs AL-AZHAR 

Sampung 

 

KELAS LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL 
ROMBEL 

VII 
58 43 101 

3 

VIII 67 36 103 4 

IX 55 45 100 3 

Jumlah 180 124 304 10 
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Lampiran 7 

TEMUAN DATA PENELITIAN 

DALAM BENTUK DOKUMEN 

Nomor     : 5 

Jenis Dokumen    : Dokumen Resmi 

Judul Dokumen  : Visi-Misi  MTs AL-AZHAR Sampung 

Dokumen ditemukan Tanggal  :  12 Juli 2019 

Dokumen ditemukan di   : MTs AL-AZHAR Sampung 

Dokumen 

 

VISI - MISI MTs AL-AZHAR Sampung 

Visi 

“Terwujudnya generasi muslim yang berkualitas dalam IMTAQ dan 

IPTEK serta berakhlaq mulia” 

Misi  

1) Meningkatkan peserta didik yang ber Imtaq dan ber Iptek 

2) Mengaktualisasikan nilai-nilai Islam untuk diri sendiri dan masyarakat 

3) Mengembangkan minat dan bakat peserta didik yang sesuai dengan potensi 

yang dimiliki 

4) Meningkatkan peserta didik yang berbudi luhur, berakhlaq mulia dan Islami 

Tujuan  

“Mendidik siswa-siswi menjadi manusia beriman, bertaqwa kepada Allah SWT, 

cerdas, terampil, berakhlakul karimah, menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi, mampu mengaktualisasikan diri dalam masyarakat berbangsa dan 

bernegara.” 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

BAASITH FATHURROHMAAN, dilahirkan pada tanggal 24 September 

1993 di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Ia adalah putra tunggal dari pasangan 
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Sekolah Dasar Negeri 1 Carangrejo. Ia kemudian melanjutkan tingkat selanjutnya 
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melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo dan 

lulus aliyah pada tahun 2012, dan masih di pondok sambil kuliah S1 di IAIN 

Ponorogo mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) dan dapat 

menyelesaikannya pada tahun 2016. Kemudian di tahun 2017 melanjutkan S2 di 

IAIN Ponorogo dengan jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI). 

Pengalaman kerja diawali di MA Darul Huda Ponorogo menjadi guru PAI, 

dimulai pada tahun 2016 sampai sekarang. Dan juga menjadi guru di Madarah 

Miftahul Huda Ponorogo. 
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