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ABSTRAK 

Masruroh, Eny. 2019. Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan 

Kualitas Guru (Studi pada Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar). 

Tesis, Pascasarjana, Manajemen Pendidikan Islam, IAIN Ponorogo, 

Pembimbing Dr. Mukhibat, M.Ag. 

 

Kata Kunci: Manajemen Pembiayaan, Kualitas Guru 

Biaya dan kualitas guru merupakan faktor penting bagi terselenggaranya 

proses pendidikan. Suatu program dapat terlaksana dibutuhkan input (biaya) 

sehingga dapat melahirkan output yang baik (guru yang berkualitas). Berdasarkan 

hasil pengamatan dan wawancara PP Wali Songo Ngabar memiliki program-

program yang bagus dalam meningkatkan kualitas guru dan lembaga tersebut 

berani mengeluarkan biaya tidak sedikit untuk program-program  tersebut 

sehingga dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti 

manajemen pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh lembaga tersebut dengan 

melihat sistem perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta program peningkatan 

kualitas guru. 

Penelitian ini berkaitan dengan manajemen pembiayaan pendidikan yang 

berorientasi kepada peningkatan kualitas guru. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisis perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembiayaan 

pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru di Pondok Pesantren Wali Songo 

Ngabar.  

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan 

kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan pembiayaan 

pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru, dilembaga tersebut meliputi 

penentuan rencanan anggaran, menentukan sumber dana, dan penyusunan serta 

pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja (RAPB). Adapun 

Program peningkatan kualitas guru yang dilakukan diantaranya memperhatikan 

penyeleksian penerimaan guru, melakukan beberapa program pengembangan guru 

dan meningkatkan kesejahteraan guru. (2) Pelaksanaan pembiayaan pendidikan 

dalam meningkatkan kualitas guru,  meliputi dua kegiatan yaitu penerimaan dana 

dan pengeluaran dana. Jenis pembukuan yang digunakan yaitu buku kas umum. 

(3) Evaluasi pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru terdapat 

dua bentuk, evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal dilakukan 

oleh yayasan yang meliputi evaluasi bulanan dan tahunan, sedangkan evaluasi 

eksternal dilakukan oleh pemerintah.  

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Masruroh, Eny. 2019 . Education Financial Management in Improving Teacher 

Quality (Studies in "Wali Songo" Islamic Boarding School Ngabar). 

Thesis, Postgraduate, Islamic Education Management, IAIN Ponorogo, 

Advisor Dr. Mukhibat, M.Ag. 

  

Keyword Key : Finalcial Management, Teacher Quality 

The cost and quality of teachers is an important factor for the 

implementation of the education process. A program can be implemented 

requiring input (cost ) so that it can give good outputs (qualified teachers). Based 

on observations and interviews, Wali Songo Ngabar Islamic Boarding House has 

good programs in improving the quality of teachers and the institution and dares 

to pay no small amount for these programs, so that it could run smoothly. For this 

reason, researchers are interested in examining the management of educational 

funding carried out by these institutions by looking at systems of planning, 

implementation, evaluation and teacher quality improvement programs. 

This research is related to the management of education financial  which is 

oriented towards improving the quality of teachers. The purpose of this study was 

to analyze Planning, Implementation, evaluation of educational finance to 

improve the quality of teachers in the Wali Songo Ngabar Islamic Boarding 

School.  

This research is a case study research with a qualitative approach. Data 

collection is applied by using interviews, observation, and documentation. Data 

analysis techniques in this study were carried out in three stages, namely data 

reduction, data presentation, and drawing conclusions. 

The results of this study indicate that: (1) Institutional financial planning to 

improve the quality of teachers includes determining the budget plan, determining 

the source of funds, and preparing and ratifying the draft budget for revenue and 

expenditure (RAPB). The programs to improve the quality of teachers are 

attention to screening of reception teacher, programs development teacher, and 

improving teachers welfare. (2) the implementation of educational finance to 

improve the quality of teachers consist of two activities, namely receipt of funds 

and expenditure of funds. Bookkeeping types that used are general cash books. (3) 

There are two forms of evaluation educational finance to improve the quality of 

teachers, internal evaluation and external evaluation. Internal evaluations are 

carried out by foundations which include monthly and annual evaluations, while 

external evaluations are carried out by the government. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru merupakan faktor penentu bagi tinggi rendahya kualitas hasil dari 

sebuah pendidikan.
1
 Akan seperti apa dan bagaimana bangsa Indonesia di 

masa depan sangat bergantung pada kualitas guru. Tetapi realita yang ada 

kualitas guru di Indonesia sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan data 

UNESCO dalam Global Education Monitoring (GEM) Report 2016 

memperlihatkan, pendidikan di Indonesia hanya menempati peringkat ke-10 

dari 14 negara berkembang. Sedangkan komponen penting dalam pendidikan 

yaitu guru menempati urutan ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia. Hal 

ini disebabkan oleh masih rendahnya kompetensi yang dimiliki oleh guru.
2
 

Langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengatasi rendahnya kualitas 

guru yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengembangan bagi guru. 

Pembinaan dan pengembangan yang betujuan untuk meningkatkan 

kualitas guru  diperlukan biaya yang tidak sedikit. Saat ini dunia pendidikan 

Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang sangat serius dan 

komplek, salah satunya yaitu masih rendahnya alokasi anggaran dipandang 

dari sudut bantuan dana dari pemerintah, kurang memadainya penataran 

pelatihan dalam peningkatan kompetensi professional guru yang disebabkan 

masih kecilnya anggaran pendidikan di Indonesia.
3
 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 hal ini dapat 

dikatakan, bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif. 

Maka dari itu manajemen pembiayaan sangat dibutuhkan agar dana dapat 

                                                 
1
 Donni Juni Priansa, “Kinerja Dan Profesionalisme Guru,” Bandung: Alfabeta, 2014, 108. 

2
 https://news.detik.com/kolom/d-3741162/mengkritisi-kompetensi-guru, diakses 22/04/2019 

3
 Budi Budaya. “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Sekolah Dasar yang Efektif.” 

Likhitaprajna 18, no. 1 (n.d.): 43 

https://news.detik.com/kolom/d-3741162/mengkritisi-kompetensi-guru
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dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga dana-dana yang ada dapat 

dimaanfaatkan dengan baik dan benar.Manajemen pembiayaan  merupakan 

rangkaian aktivitas mengelola keuangan sekolah mulai dari perencanaan, 

pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban keuangan sekolah.
4
  

Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar merupakan lembaga swasta yang 

telah melaksanakan konsep manajemen pembiayaan, budgeting, accounting, 

dan auditing. Dalam prosesnya lembaga membuat rancangan anggaran 

pendapatan dan belanja (RAPB) sehingga lembaga tersebut dapat mengetahui 

kekuatan dan kelemahan keuangan dalam satu tahun.
5
 Hal ini sesuai dengan 

teori yang diungkapkan Thomas H. Jones yang menyatakan bahwa kegiatan 

inti dalam manajemen pembiayaan  pendidikan  bisa  dikelompokkan  dalam 

tiga hal, yaitu: penyusunan anggaran (budgeting), pembukuan (accounting), 

pemeriksaan (auditing). Jika  ketiga  komponen ini  dilakukan  secara  

professional maka manajemen keuangan pendidikan  bisa berjalan dengan 

efektif dan  efisien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan.
6
  

Sumber dana di lembaga ini sangat bevariasi diantaranya dari 

pemerintah, wali santri, infak, unit usaha, pertanian, dan lain-lain yang sampai 

saat ini masih berjalan dengan baik. Diantara unit usaha yang dimiliki 

lembaga ini diantaranya Ngabar Businis Centre, Ngabar Food Cathering, 

Ngabar Farm, Distro, Fotocopy, Koprasi santri, Kantin, Ngabar Loundry  dan 

lain sebagainya . Dalam pengelolaan unit usaha ini melibatkan ustad, 

ustadzah, santri, serta masyarakat sekitar, dan dari unit usaha inilah 

kesejahteraan guru di lembaga ini dapat meningkat.
7
 Selain unit usaha terdapat 

juga sawah, dimana sawah ini dikelola oleh ustad dan masyarakat yang 

bersedia mengelolanya dengan sistem bagi hasil. 

                                                 
4
 JamalMa’mur Asmani, Tips Aplikasi Manajemen Sekolah (Jogjakarta: DIVA Press, 2012), 217. 

5
 Hasil Wawancara dengan Ustad M. Awalul Akhyar, 15 Desember 2018 

6
 Arwildayanto, Nani Lamatenggo, and Warni Turne Sumar, Manajemen Keuangan  Dan 

Pembiayaan Pendidikan (Jawa Barat: Widya, 2017), 23. 
7
 Hasil Wawancara dengan ustadzah Azizah, 15 Desember 2018. 
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Selain itu, dalam melaksanakan manajemen pembiayaan di Pondok 

Pesantren Wali Songo Ngabar mempunyai berbagai prinsip yaitu: 1. 

Transparansi keuangan, artinya seluruh stekholder pondok mengetahui 

kekuatan dan kelemahan keuangan pondok, 2. Akuntabiltas semua proses 

pembiayaan dapat dipertanggung jawabkan, 3. Efektif dan efisien, dalam 

prosesya manajemen fokus pada tujuan yang ingin dicapai. 4. Tertib dalam 

administrasi.
8
 Hal ini sesuai dengan UU No.20 Tahun 2003 pasal 48 

menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip 

keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
9
 

Manajemen pembiayaan yang baik membuat lembaga ini dapat 

melaksanakan program-program yang sudah direncanakan sebelum memasuki 

awal ajaran baru. Salah satunya yaitu program dalam meningkatkan kualitas 

guru, seperti melaksanakan seminar, workshop, pelatihan IT, memberikan 

beasiswa kuliah penuh kepada guru yang sudah terpilih, memberikan 

potongan biaya kuliah kepada guru pada masa pengabdian empat tahun, dan 

meningkatkan kesejahteraan guru.
10

 Program tersebut tidak akan berjalan 

tanpa dana yang mendukung,  terutama pada sekolah yang berlabel swasta. 

Akan tetapi Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar dapat melaksanakan 

tersebut dengan lancar.  

 Peneliti mengadakan penelitian dilembaga tersebut dengan judul 

“Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas 

Guru (Studi Kasus di Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Menurut latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan beberapa 

rumusan masalah, diantaranya: 

1. Bagaimana perencanaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan 

kualitas guru di Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar Ponorogo?  

                                                 
8
 Hasil wawancara dengan Ustad Parwito, 29 April 2019 

9
 Jamal Ma’mur, “Tips Aplikasi Manajemen Sekolah” (Jogjakarta: Diva Press, 2012), 218. 

10
 Hasil wawancara dengan Ustad Hadi Wiyono, 15 Desember 2018 
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2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan 

kualitas guru di Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar Ponorogo? 

3. Bagaimana evaluasi pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas 

guru di Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis secara deskriptif tentang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru di Pondok 

Pesantren “Wali Songo” Ngabar Ponorogo. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dan dirasakan dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritik 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap  

pengembangan ilmu pendidikan Islam dan manajemen pendidikan Islam,  

lebih terkhusus menambah teori baru terhadap manajemen pembiayaan  

pendidikan. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil penilitian dapat memberikan manfaat diantaranya: 

a. Bagi institusi yaitu memberikan gambaran kepada madrasah dalam hal  

pengembangan manajemen khususnya dan dapat menjadi sumbangsih  

bagi lembaga yang diteliti untuk dapat menjadi madrasah unggulan 

khususnya pada pengelolaan biaya pendidikan. 

b. Bagi masyarakat yaitu secara umum dapat menambah wawasan dan 

ilmu pengetahuan. 

c. Bagi peneliti lain yaitu sebagai bahan acuan dalam penelitian terkait 

dengan menajemen pembiayaan pendidikan. 

d. Bagi peneliti yaitu sebagai tambahan wawasan tentang pengelolaan 

pembiayaan sekolah. 
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E. Kajian Terdahulu 

Pertama, Lulus Aryani I., dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi 

Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam melalui Manajemen 

Pembiayaan (Studi kasus pada MI Negeri Ambarawa Kab. Semarang)”
11

 

Penelitian ini difokuskan pada strategi yang digunakan lembaga melalui 

manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu Lembaga. Dari hasil 

penelitian ini terdapat tiga strategi yaitu 1) stratcgi manajemen pembiayaan 

pendidikan dalam peningkatan mutu guru, yaitu menekankan pada 

profesionalisme dan disiplin, serta komitmen tugas untuk meningkatkan mutu 

sekolah; 2) strategi manajemen pembiayaan pcndidikan dalam upaya 

pembinaan siswa dilakukan melalui pembinaan dibidang seni, olahraga, 

keagamaan, pramuka,  bahasa  inggris, dan kepribadian; 3) strategi 

manajemen pembiayaan pendidikan dalam bidang sarana dan prasarana 

dilakukan dengan memperbanyak sumber pembiayaan, menjalankan program 

peningkatan mutu untuk mendukung sarana dan prasarana serta kesejahteraan 

guru. 

Kedua, Agus Lestari, dalam penelitiannya dengan judul Manajemen 

Pembiayaan Terpadu (Studi Atas Yayasan Pondok Pesantren Darul Fallah 

Sukorejo Ponorogo)”
12

. Penelitian ini memfokuskan pada proses pembuatan 

kebijakan manajemen pembiayaan terpadu dan ruang lingkup manajemen 

pembiayaan terpadu di YPPDF. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Manajemen 

Pembiayaan terpadu di YPPDF sesuai dengan flat grant model dan 

equalization model. Flat grant model mendistribusikan dana ke masing-

masing lembaga tanpa mempertimbangkan jumlah uang yang berhasil 

dikumpulkan oleh setiap lembaga. Pembagian dana mempertimbangkan 

perbedaan variasi unit cost untuk program pelayanan pendidikan yang 

berbeda. Equalization model, dalam model ini dana lembaga pendidikan yang 

                                                 
11

 Lulus Aryani I, “Strategi Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam melalui Manajemen 

Pembiayaan (Studi kasus pada MI Negeri Ambarawa Kab. Semarang)",  (IAIN Salatiga, 2015). 
12

 Agus Lestari, “Manajemen Pembiayaan Terpadu (Studi Atas Yayasan Pondok Pesantren Darul 

Fallah Sukorejo Ponorogo)” (IAIN Ponorogo, 2017). 
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melimpah dialokasikan bagi lembaga pendidikan yang sedikit pemasukannya. 

Dalam model ini yang lebih untuk biaya permurid, perguru, atau unit-unit 

lainnya yang perlu dialokasikan bagi lembaga yang kurang memiliki sumber 

yang kurang atau menengah agar tetap biasa melaksanakan program 

pendidikan dengan baik. Perumusan kebijakan pembiayaan terpadu di YPPDF 

sesuai dengan teori rasional, dengan mempertimbangkan cost-benefit analysis, 

analisis ini berguna untuk menentukan kebijakan dalam pengalokasian biaya 

atau distribusi anggaran kepada seluruh sub-sub sektor pendidikan 

berdasarkan kemanfaatan. 2) Ruang lingkup manajemen pembiayaan terpadu 

YPPDF Sukorejo Ponorogo meliputi proses perencanaan anggaran 

(budgeting), penatausahaan keuangan (accounting) dan pemeriksaan 

penggunaan anggaran (auditing). 

Ketiga, M. Djupri, dalam penelitiannya yang berjudul  “Model 

Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju SBI”.
13

 Rintisan sekolah bertaraf 

internasional banyak diminati masyarakat, tetapi untuk mendapatkan 

pendidikan tersebut diperlukan biaya yang tinggi. penelitian ini untuk 

menganalisis pembiayaan SMPN 2 RSBI Rembang dengan fokus, 

penganggaran, akuntansi, dan auditing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

SMPN 2 RSBI Rembang, dalam proses pembiayaan pendidikan melibatkan 

banyak pihak, pencatatan, penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan telah 

sesuai dengan data. Pengawasan dan pertanggungjawaban dilaksanakan 

melalui audit internal dan eksternal sekolah. Disarankan sekolah dapat 

melibatkan  pengurus osis dalam tim sekolah untuk mendapatkan usulan yang 

berkenaan dengan kebutuhan peserta didik dalam anggaran sekolah. Sekolah 

memiliki ahli IT untuk membantu mengelola sistem informasi dan keuangan 

sekolah, pemerintah kabupaten dapat membuat standar iuran masyarakat 

untuk RSBI/SBI agar pembiayaan bisa transparan. Dalam alternatif model 

manajemen pembiayaan pendidikan tim  penyusun anggaran sekolah dibentuk 

sebelum tahun pelajaran berjalan. Rancangan anggaran dikonsultasikan ke 

                                                 
13

 M Djupri, Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Menuju SBI Di SMP N 2 Rembang,  

Journal of Economic Education, Vol, 1,(2012), 21 
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Dinas Pendidikan Kab Rembang, selanjutnya dimintakan persetujuan komite 

sekolah sebagai perwakilan orang tua, Dinas Pendidikan, dan pengesahan dari 

Dinas Pendidikan agar RAPBS menjadi APBS. 

Keempat, Kisbiyanto, dalam penelitiannya yang berjudul “Pengefektifan 

Manajemen Pembiayaan Pendidikan”.
14

 Pembiayaan pendidikan sangat 

penting untuk perencana pendidikan dan para pembuat kebijakan pendidikan. 

Ketersediaan biaya yang memadai dengan manajemen pembiayaan 

(manajemen of finance) yang lebih baik dapat menyumbangkan peningkatan 

hasil pendidikan, baik dilihat dari jumlah maupun mutunya. Pembiayaan 

pendidikan sebagai salah satu faktor penting penyelenggaraan pendidikan 

memerlukan analisis yang cermat dan tepat sehingga pengelolaan pendidikan 

bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif. Efisiensi anggaran terletak pada 

ketepatan analisis dan penggunaannya semaksimal mungkin bagi kepentingan 

pendidikan. Efektivitas anggaran terletak pada besarnya capaian tujuan 

pendidikan yang didukung oleh penggunaan anggaran pendidikan. 

Kelima, dalam penelitiannya yang berjudul “Pengelolaan Pembiayaan 

Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung”
15

. Pengelolaan pembiayaan pada 

tingkat sekolah dasar, dalam mengalokasikan atau men-distribusikan biayanya 

selama ini cenderung masih mengacu pada pengalaman-pengalaman yang 

sudah dilaksanakan sebelumnya, belum berdasarkan pada program atau 

kegiatan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Hasil 

penelitian menunjukan 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 

                                                 
14

 Kisbiyanto,“Pengefektifan Manajemen Pembiayaan Pendidikan”,  Elementary, Vol 2 No 

1,(2014),160. 
15

 Dedy Achmad K. “Pengelolaan Pembiayaan Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung”, Jurnal 

Penelitian Pendidikan, Vol 12 No.1, (2011), 34. 
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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. 

Berdasarkan kajian dari kelima hasil penelitian diatas dapat disimpulkan 

bahwa keempatnya lebih menekankan pada tataran strategi pembiayaan, 

perumusan pembiayaan, model pembiayaan serta keefektifan pembiayaan, 

sehingga penulis perlu memaksimalkan fungsi manajemen yang lain dalam 

pembiayaan pendidikan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

dengan penelitian baru yang berjudul Manajemen Pembiayaaan Pendidikan 

dalam meningkatkan kualitas guru di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan 

Taylor mendefiniskan ”pendekatan kualitatif” sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku (tindakan) yang diamati.
16

 Data yang diperoleh 

dari penelitian ini kemudian didesskripsikan untuk menggambarkan realita 

tentang manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas 

guru di Pondok Pesantren Wali Songo. 

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi kasus. Studi kasus merupakan uraian dan penjelasan komprehensif 

mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu 

organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial.
17

 Peneliti 

menggunakan penelitian kualitatif studi kasus, karena peneliti ingin 

mengetahui bagaimana penerapan manajemen pembiayaan pendidikan 

                                                 
16

 Robert C. Bogdan   &  S.J. Taylor, Introduction to Qualitative Research Methods (New York: 

John Wiley, 1975), 5.   
17

 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu 

Sosial Lainnya (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), 201. 
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dalam meningkatkan kualitas guru di Pondok Pesantren Wali Songo 

Ngabar. 

 

2. Kehadiran Peneliti  

Dalam penelitian kualitatif, peneliti bukan hanya sekedar memberikan 

makna terhadap data dan fakta, tapi sekaligus sebagai alat atau instrumen 

utama dalam penelitian itu sendiri. Penelitian kualitatif lebih menekankan 

pada peneliti sebagai key instrument.
18

 Peneliti dalam penelitian ini 

berperan sebagai instrumen utama yaitu pengamat yang mengamati 

kegiatan-kegiatan di lingkungan pondok pesantren untuk mengetahui 

manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru di 

PP Wali Songo. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Pondok Pesantren Wali Songo yang terletak 

di Jalan Sunan Kalijogo Ngabar, Siman, Ponorogo. Peneliti memilih lokasi 

ini karena lembaga ini merupakan lembaga swasta yang telah 

melaksanakan konsep manajemen pembiayaan, budgeting, accounting, 

dan auditing. Dalam prosesnya lembaga membuat rancangan anggaran 

pendapatan dan belanja (RAPB) sehingga lembaga tersebut dapat 

mengetahui kekuatan dan kelemahan keuangan dalam satu tahun. Hal ini 

sesuai dengan teori yang diungkapkan Thomas H. Jones yang menyatakan 

bahwa kegiatan inti dalam manajemen pembiayaan  pendidikan  bisa  

dikelompokkan  dalam tiga hal, yaitu: penyusunan anggaran 

(budgeting), pembukuan (accounting), pemeriksaan (auditing). Selain 

itu lembaga ini memiliki sumber-sumber dana yang bervariasi yaitu dari 

pemerintah, wali santri, unit usaha, pertanian, infak dan lain-lain.  

Disisi lain dalam hal guru, lembaga ini memberikan perhatian khusus 

terhadap peningkatan kualitas guru. Hal ini dibuktikan dengan beberapa 

program yang dilakukan  dalam meningkatkan kualitas guru diantaranya 

                                                 
18

 Zainal Arifin, Model Penelitian Kualitatif (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012), 143. 
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seminar, workshop, pelatihan IT, memberikan beasiswa kuliah penuh 

kepada guru yang sudah terpilih, memberikan potongan biaya kuliah 

kepada guru pada masa pengabdian empat tahun, dan meningkatkan 

kesejahteraan guru.  

4. Sumber Data 

Menurut Burhan Bungin dalam Abdul Manab sumber data dalam 

penelitian kualitatif adalah sumber data primer dan data sekunder.
19

 

Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama 

dilapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa 

informasi yang didapatkan dari kepala sekolah, ketua yayasan, bendahara 

yayasan, dan guru di Pondok Pesantren “Wali Songo” (PPWS). Sumber 

data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua. Sumber data 

sekunder dalam penelitian ini adalah buku ataupun dokumen seperti 

dokumen RAPB, dokumen laporan pertanggungjawaban.  

5. Prosedur Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

non-partisipan. Pada observasi non-partisipan, peneliti mengumpulkan 

data yang dibutuhkannya tanpa menjadi bagian dari situasi yang 

terjadi. Peneliti memang hadir secara fisik di tempat kejadian, namun 

hanya mengamati serta melakukan pencatatan secara sistematis 

terhadap informasi yang diperolehnya. 

Observasi ini dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang 

berhubungan dengan penelitian, yaitu berupa  manajemen pembiayaan 

pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru di lembaga tersebut, 

seperti proses belajar mengajar, suasana pendidikan di pondok, proses 

manajemen pembiayaan pendidikan,  proses peningkatan kualitas guru, 

dan lain sebagainya. Prosedur ini dimagsud untuk melengkapi 

                                                 
19

 Abdul Manab, Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015), 

202. 
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prosedur pengumpulan data yang berasal dari wawancara dan 

dokumentasi. 

b. Wawancara 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terbuka. Maksud wawancara terbuka dalam konteks 

penelitian ini adalah orang-orang yang diwawancarai (informan) 

mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula 

maksud dan tujuan diwawancarai. Sedangkan teknik wawancara yang 

digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur 

dilakukan dengan tujuan memperoleh keterangan atau informasi secara 

detail dan mendalam mengenai pandangan responden tentang 

manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas 

guru.  Adapun wawancara tak terstruktur artinya pelaksanaan tanya 

jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari. Orang-orang 

yang dijadikan informan dalam penelitian ini, ditetapkan dengan cara  

purposive sampling. Peneliti perlu membuat suatu pedoman 

Wawancara, agar dapat memperoleh data atau informasi yang 

diinginkan. Adapun wawancara akan dilakukan kepada KH. Heru 

Saiful Anwar, MA, sebagai Pimpinan Pondok Pesantren “Wali 

Songo”, Ketua yayasan, bendahara yayasan, kepala sekolah. Data yang 

diambil dari informan-informan tersebut ialah 1) Sejarah Pondok, 2) 

Visi & Misi Pondok, 3) Profil Pondok Panca Jiwa, 4) Arah & Tujuan 

Pendidikan dan Pengajaran, 5) Struktur Lembaga Pondok Situasi 

Pendidik, dan Peserta Didik, 6) Kurikulum yang digunakan, 7) 

Implementasi manajemen pembiayaan pendidikan, 8) Jumlah unit 

usaha 9) Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas 

guru.  

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data 

dari sumber non manusia, sumber ini terdiri dari dokumen dan 

rekaman (record).   
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Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data dokumen tentang Sejarah Pondok, Visi & Misi 

Pondok, Profil Pondok, Panca Jiwa, manajemen pembiayaan seperti 

rancangan anggaran pendapatan dan belanja, dan pengembangan 

kualitas guru seperti dokumen kegiatan yang telah dilaksanakan dalam 

meningkatkan kualitas guru. 

6. 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 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.
20

  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah konsep yang diberikan Miles & Hubermen yang mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas 

dalam analisis data ini meliputi data reduction, data display, dan 

conclusion drawing/verification.
21

 

Reduksi data diartikan sebagai kegiatan merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Dalam hal ini, data 

yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang 

masih komplek dipilih agar lebih fokus terhadap fokus penelitian.  

Setelah data direduksi maka akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas kepada peneliti. Langkah selanjutnya yaitu penyajian data, yaitu 

pemaparan data sesuai dengan masing-masing fokus penelitian dalam 

bentuk uraian atau yang lainnya. Dalam hal ini setelah data direduksi maka 

                                                 
20

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

(Bandung: ALFABETA, 2013), 334. 
21

 Ibid., 337. 
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data tersebut diuraikan dan disusun secara sistematis agar lebih mudah 

dipahami. 

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah 

suatu tahap dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari 

temuan data. Jadi, setelah semua data sudah diuraikan dan disusun secara 

sistematis lalu dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi.  

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

a. Meningkatkan Ketekunan  

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka 

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti 

dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan peneliti dapat 

melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan 

salah atau tidak. Demikian juga dengan cara meningkatkan ketekunan 

maka, peneliti dapat memberikan deskrispsi data yang akurat dan 

sistematis tentang apa yang diamati. Untuk meningkatkan ketekunan 

sebagai bekal peneliti dengan cara membaca berbagaai referensi buku 

maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait 

dengan temuan yang diteliti.
22

 

Peningkatan ketekunan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah menemukan hal-hal yang sangat relevan dengan persoalan atau 

isu yang terkait tentang kegiatan anajemen pembiayaan pendidikan 

dalam menigkatkan kualitas guru di Pondok Pesantren “Wali Songo”.  

b. Triangulasi  

Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber 

berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat tiga triangulasi yaitu 

triangulasi dengan sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan 

triangulasi waktu.
23

 

                                                 
22

 Sugiyono, 370–371. 
23

 Sugiyono, 372. 
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Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data 

yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik digunakan untuk menguji 

kredibiltas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama 

tetapi dengan teknik yang berbeda misalnya dengan cara awal 

wawancara lalu dicek dengan observasi ataupun dokumentasi. 

Triangulasi waktu digunakan untuk menguji kredibiltas data dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan waktu atau 

situasi yang berbeda. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas 

data. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan 

secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. 
24

 

8. Tahapan Penelitian  

Tahap-tahap dalam penelitian ini ada 3 (tiga) tahapan dan ditambah 

dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah (1) tahap pra-lapangan, 

yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan 

penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, 

memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian, (2) Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar 

penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperanserta 

sambil mengumpulkan data, (3) Tahap analisis data, yang meliputi: 

analisis  selama dan setelah pengumpulan data, dan (4) Tahap penulisan 

laporan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, 

maka penulis menyusun kerangka dengan sistematika sebagai berikut: 

 

 

                                                 
24

 Ibid, 373-374. 



15 

 

 

 

Bab I: PENDAHULUAN 

Yaitu merupakan pola dasar yang menggambarkan alur pemikiran 

penulis dalam penyusunan tesis, meliputi: Latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, motede 

penelitian, dan sistematika pembahasan.  

Bab II: KAJIAN TEORI  

Fungsinya sebagai acuan dasar teori yang digunakan untuk mengkaji 

data-data empiris yang diteliti, yaitu teori manajemen pembiayaan dan teori 

kualitas guru. 

Bab III: PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR 

Berisikan tentang data umum lembaga yang diteliti meliputi latar 

belakang sejarah, visi dan misi, status pesantren, kelembagaan dan 

organisasi, manajemen pesantren, sistem pendidikan dan pengajaran, dan 

data jumlah santri dan guru. 

Bab IV: PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM 

MENINGKATKAN KUALITAS GURU DI PONDOK PESANTREN 

WALI SONGO NGABAR  

Membahas tentang temuan data dan analisis perencanaan pembiayaan 

pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru di Pondok Pesantrn Wali 

Songo Ngabar. 

Bab V: PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM 

MENINGKATKAN KUALITAS GURU DI PONDOK PESANTREN 

WALI SONGO NGABAR  

Membahas tentang temuan data dan analisis pelaksanaan pembiayaan 

pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru di Pondok Pesantrn Wali 

Songo Ngabar. 

 

 

 



16 

 

 

 

Bab VI: EVALUASI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM 

MENINGKATKAN KUALITAS GURU DI PONDOK PESANTREN 

WALI SONGO NGABAR  

Membahas tentang temuan data dan analisis evaluasi pembiayaan 

pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru di Pondok Pesantrn Wali 

Songo Ngabar. 

Bab VII: PENUTUP  

Merupakan Bab terakhir yang mencakup tentang kesimpulan, saran-

saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang diperlukan. 
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BAB II 

MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM 

MENINGKATKAN KUALITAS GURU 

 

Pada bab ini akan dibahas tentang teori yang akan dijadikan sebagai dasar 

untuk mengkaji data temuan di lapangan yang meliputi manajemen pembiayaan 

pendidikan, kualitas guru dan manajemen pembiayaan pendidikan dalam 

meningkatkan kualitas guru. 

A. Manajemen Pembiayaan Pendidikan 

1. Definisi Manajemen Pembiayaan 

Pembiayaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah semua yang 

berhubungan membiayai.
25

 Menurut Fatah biaya pendidikan diartikan 

sebagai jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai 

keperluan penyelenggaraan pendidikan sekolah yang mencakup gaji guru, 

peningkatan kemampuan profesional guru, pengadaan perabot/mebeler, 

pengadaan alat-alat pelajaran, alat tulis gambar, kegiatan ekstra kurikuler, 

kegiatan pengelolaan pendidikan dan supervisi/pembinaan pendidikan, 

serta ketatausahaan sekolah.
26

 

Menurut Akdon 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. 

                                                 
25

 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 17. 
26

 Nanang Fatah, Ekonomi dan Pembiayaan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 27. 
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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.
27

 

Komponen pembiayaan dalam suatu sekolah merupakan komponen 

produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar 

mengajar disekolah bersama komponen komponen lainnya. Oleh karena 

itu manajemen pembiayaan diperlukan dalam lembaga-lembaga 

pendidikan, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal 

untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan.
28

Depdiknas dikutip 

dalam Jamal Ma’mur mengemukakan bahwa manajemen Pembiayaan 

merupakan  tindakan pengurusan/pengelolaan keuangan yang meliputi 

pencatatan, perencanaan, pelaksanaan pertanggungjawaban  dan 

pelaporan. Jamal Ma’mur dalam bukunya menyampaikan bahwa 

manajemen pembiayaan merupakan  rangkaian aktivitas mengelola 

keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembelanjaan, pengawasan, 

dan pertanggung jawaban keuangan sekolah.
29

 Dengan begitu manajemen 

pembiayaan pendidikan merupakan proses kegiatan dalam pengelolaan 

keuangan pendidikan dalam mendukung proses berjalannya kegiatan-

kegiatan sekolah yang sudah direncanakan. Manajemen pembiayaan 

pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam lembaga pendidikan 

hal ini dikarenakan efektivitas dan efisiensi lembaga pendidikan sangat 

dipengaruhi oleh manajemen pembiayaan. 

 

2. Fungsi dan Prinsip Manajemen Pembiayaan 

Terdapat tiga kata kunci dalam  manajemen pembiayaan  pendidikan, 

yaitu optimalisasi sumber dana, alokasi dan distribusi. Tiga kata kunci 

inilah yang pada akhirnya menjadi fungsi dari pembiayaan pendidikan itu  

sendiri. 

                                                 
27

 Akdon, Manajemen Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 3 
28

 E Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 47. 
29

 JamalMa’mur Asmani, Tips Aplikasi Manajemen Sekolah (Jogjakarta: DIVA Press, 2012), 217. 
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a. Optimalisasi sumber dana 

Fungsi manajemen pembiayaan adalah bagaimana lembaga pendidikan  

mampu mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan pendidikan yang  

diperoleh. 

b. Alokasi  

Alokasi dalam manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses 

financial decision. Di sinilah kebijakan alokasi pembiayaan pendidikan 

ditentukan. Kebijakan dalam menentukan alokasi ini harus 

mengedepankan program prioritas dalam sebuah proses pendidikan. 

c. Distribusi 

Distribusi merupakan proses penyaluran dana sesuai dengan alokasi 

yang telah ditentukan.
30

 

Untuk menjalankan fungsi manajemen pembiayaan secara efektif, 

maka kita harus memerhatikan prinsip-prinsip yang menjadi dasar 

pengelolaannya. Diantara prinsip manajemen pembiayaan pendidikan 

adalah: 

a. Transparansi 

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang 

manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu 

kegiatan. Dilembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang 

transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan 

lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan 

jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus 

jelas sehingga bisa memudahkan pihak pihak yang berkepentingan 

untuk mengetahuinya. 

b. Akuntabilitas 

Akuntabilitas dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang 

sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan 

yang telah ditetapkan. 

                                                 
30

 Jahari Jaja&Syarbini, Manajemen Madrasah (Teori, Strategi, Dan Implementasi) (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 74. 
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c. Efektivitas 

Manajemen keuangan dikatakan memenugi prinsip efektivitas kalau 

kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai 

aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan 

dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. 

d. efisiens. 

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi 

adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran 

(output) atau antara daya dan hasil.
 31

 

 

3. Ruang Lingkup Manajemen Pembiayaan 

Terdapat 3 ruang lingkup manajemen pembiayaan pendidikan 

diantaranya: 

a. Perencanaan (Budgetting) 

perencanaan anggaran (budgeting) merupakan kegiatan 

mengidentifikasi  tujuan,  menentukan  prioritas,  menjabarkan  tujuan 

ke  dalam penampilan operasional yang dapat  diukur,  menganalisis 

alternatif pencapaian  tujuan dengan  analisis  cost  eff ectiveness,  

membuat  rekomendasi  alternatif pendekatan untuk  mencapai 

sasaran.
32

 Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan 

secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun 

waktu tertentu.
33

  

Morphet sebagaimana dikutip Mulyasa menjelaskan tentang hal-hal 

yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran pendidikan 

adalah sebagai berikut: 

                                                 
31

 JamalMa’mur Asmani, Tips Aplikasi Manajemen Sekolah, 218. 
32

 Arwildayanto, Nani Lamatenggo, and Warni Turne Sumar, Manajemen Keuangan  Dan 

Pembiayaan Pendidikan (Jawa Barat: Widya, 2017), 24. 
33

  Nanang Fatah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 
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 Anggaran belanja sekolah harus dapat mengganti beberapa 

peraturan dan prosedur yang tidak efektif sesuai dengan kebutuhan 

pendidikan. 

 Merevisi peraturan dan input lain yang relevan, dengan 

mengembangkan perencanaan sistem yang efektif. 

 Memonitor dan menilai keluaran pendidikan secara terus menerus 

dan berkesinambungan sebagai bahan perencanaan tahap 

berikutnya.
34

 

Dalam proses penyusunan anggaran terdapat beberapa bentuk desain 

anggaran diantaranya: 

 Anggaran butir per butir (line item budget) merupakan bentuk 

anggaran dimana  setiap pengeluaran dikelompokkan berdasarkan 

kategori-kategori. 

 Anggaran program (program budget system) merupakan anggaran 

yang dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program yang 

akan dilakukan. 

 Anggaran berdasarkan hasil (performance budget), bentuk 

anggaran ini menekankan pada hasil dan bukan pada keterperincian 

dari suatu alokasi anggaran. Hasil akhir dalam suatu pogram 

dipecah dalam bentuk beban kerja dan hasil yang dapat diukur, 

hasil pengukuran tersebut dipergunakan untuk menghitung dana 

masuk dan tenaga yang dipergunakan dalam suatu program. 

 Sistem perencanaan penyusunan program dan penganggaran/SP4 

(planning programming budgeting system/PPBS) yaitu kerangka 

kerja dalam perencanaan anggaran dengan mengorganisasikan 

informasi dan menganalisisnya secara sistematis.
35

 

Dalam hal ini penyusunan RAPBS merupakan kegiatan dari 

Budgetting. Penyusunan RAPBS diperlukan analisis masa lalu dan 
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35
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analisi ekstern yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman. 

b. Pelaksanaan (Accounting) 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah  

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperici, implementasi  

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara  

sederhana pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan.
36

 

Dalam pelaksanaan keuangan sekolah dikelompokkan dalam dua 

kegiatan, yakni penerimaan dan pengeluaran. Sri Minarti 

Mengemukakan pelaksanaan pembiayaan secara garis besar dapat 

dikelompokkan kedalam dua kegiatan berikut: 

1. Penerimaan pembiayaan pendidikan sekolah dari sumber-sumber 

dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang 

selaras dengan ketepatan yang disepakati. Sedangkan sumber dana 

tersebut meliputi anggaran rutin, anggaran pembangunan, anggaran 

penunjang pendidikan, dana masayarakat, donator, dan lain-lain. 

2. Pengeluaran, yakni dana yang sudah diperoleh dari berbagai 

sumber perlu digunakan secara efektif dan efisien. Artinya 

perolehan dana dalam pengeluarannya harus didasarkan pada 

kebutuhan kebutuhan yang telah disesuaikan denga perencanaan 

pembiayaan pendidikan disekolah.
37

 

c. Evaluasi (Auditting) 

Evaluasi merupakan salah satu langkah tahapan manajemen 

pembiayaan yang difungsikan sebagai langkah dalam mengontrol 

perencanaan dan pelaksanaan pembiaayaan. Matin mengemukakan 

bahwa Evaluasi adalah aktivitas melakukan pengukuran untuk menilai 

                                                 
36
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perkembangan keberhasilan pelaksanaan rencana dan program 

berdasarkan  kriteria tertentu.
38

  

Auditing adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban 

penerimaan, penyimpanan  dan pembayaran  atau penyerahan uang 

yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang.
39

 

Dalam keuangan manajemen sekolah, kepala sekolah perlu melakukan 

pengendalian pengeluaran keuangan sekolah selaras dengan anggaran-

anggaran belanja yang telah ditetapkan.
40

 Menurut Nanang Fattah 

secara sederhana proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan, 

yaitu memantau (monitoring), menilai dan melaporkan.
41

 

Tujuan evaluasi penggunaan dana pendidikan adalah untuk mengukur 

dan menilai perkembangan dan tingkat keberhasilan pelaksanaan 

rencana dan program pendidikan, menetapkan kriteria sebagai dasar 

pengambilan kebijaksanaan, mengantisipasi masa yang akan datang, 

menyempurnakan rencana dan program tahunan serta melaksanakan 

perbaikan pelaksanaan kegiatan dan menilai tingkat efisiensi dan 

efektivitas penggunaan sumber daya pendidikan dalam mencapai 

tujuan.
42

 

 

4. Sumber-Sumber Pembiayaan Pendidikan 

Dana merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung 

menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dalam 

penyelenggaraan pendidikan, sumber dana merupakan potensi yang sangat 

menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian 

pengelolaan pendidikan. Menurut E. Mulyasa sumber keuangan sekolah 

secara garis besar dapat dikelompokkan tiga sumber, yaitu (1) pemerintah, 

baik pemerintah pusat, daerah atau keduanya, (2) orang tua atau siswa, (3) 

                                                 
38

 Matin, “Manajemen Pembiayaan Pendidikan konsep dan aplikasinya”, (Jakarta: PT Raja 
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masyarakat. Berkaitan dengan penerimaan uang dari orang tua dan 

masyarakat ditegaskan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional 1989 

bahwa karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam kebutuhan dana 

pendidikan, tanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dana pendidikan 

merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan 

masyarakat.
43

 

Depdiknas memberikan acuan bahwa sumber-sumber pendanaan 

sekolah dapat berasal dari berbagai sumber, diantaranya: 

a. Sumber dana pemerintah, yang meliputi: pemerintah pusat, yang 

dialokasikan melalui APBN, serta pemerintah kabupaten/kota, yang 

dialokasikan melalui APBD. 

b. Usaha mandiri sekolah, yang berupa kegiatan: pengelolaan kantin 

sekolah, koperasi sekolah, wartel, jasa antar jemput peserta didik, 

panen kebun sekolah, dll. 

c. Orang tua peserta didik, sumbangan berupa fasilitas belajar peserta 

didik, sumbangan pembangunan gedung, dan SPP. 

d. Dunia usaha dan industri, yang dilakukan melalui kerja sama dalam 

berbagai kegiatan, baik berupa bantuan uang maupun fasilitas sekolah. 

e. Sumber dana masyarakat. 

f. Yayasan penyelenggara pendidikan bagi lembaga pendidikan swasta.
44

 

Selain sumber-sumber dana diatas, menurut Jamal Ma’mur sekolah 

dapat mengembangkan penggalian dana dalam bentuk : (1) amal jariah, (2) 

zakat mal, dan (3) amal jum’at.
45

 

Dengan begitu sumber-sumber dana pendidikan dapat disimpulkan 

bahwa, dalam lembaga pendidikan terdapat berbagai sumber dana 

pendidikan yaitu Pemerintah, orang tua, masyarakat, unit usaha mandiri, 

yayasan penyelenggara serta dana yang diperoleh dari ZISWA (zakat, 

infak, sadakah dan wakaf). 
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5. Standar Pembiayaan Pendidikan 

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan 

besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 62 Tentang 

Standar Pembiayaan Pendidikan bahwa Pembiayaan pendidikan terdiri 

atas biaya operasional, biaya personal dan biaya investasi.
 46

 

a. Biaya Operasional 

Biaya operasional dalam standar pembiayaan pendidikan terdiri dari: 

1) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang  

melekat pada gaji,  

2) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, 

3) Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa, daya, air, jasa,  

telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, transportasi, 

konsumsi, pajak, asuransi dan sebagainya.
47

 

b. Biaya Personal  

Biaya personal merupakan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan  

oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara 

teratur  dan berkelanjutan, antara lain meliputi pakaian, transpor, buku, 

konsumsi, dan akomodasi. 

c. Biaya Investasi 

Biaya investasi merupakan biaya yang meliputi biaya penyediaan 

sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal 

kerja tetap. 

PP ini diperkuat dengan PP No 48 tahun 2008 tentang Pendanaan 

Pendidikan, di mana biaya pendidikan meliputi biaya satuan 

pendidikan, biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan, dan 

biaya pribadi peserta didik. 
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B. Kualitas Guru 

1. Pengertian Kualitas Guru 

Menurut Fandy Tjiptono, mendefinisikan kualitas yang berpusat 

pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta 

ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan.
48

 

Menurut Kotler dalam Fandi Tjiptono, “Kualitas harus dimulai dari 

kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. Persepsi 

pelanggan terhadap kualitas jasa merupakan penilaian menyeluruh atas 

keunggulan suatu jasa.” Apabila dihubungkan dengan pendidikan, kualitas 

merupakan suatu tuntutan dari hasil kerja atau unjuk kerja para guru dan 

pengelola pendidikan di sekolah yang ditawarkan kepada pelanggan 

pendidikan.
49

 

Guru yang berkualitas adalah orang yang memiliki kemampuan dan 

keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan 

tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Dengan 

kata lain guru yang berkualitas adalah orang yang terdidik dan terlatih 

dengan baik serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya. Yang 

dimaksud dengan terdidik dan terlatih bukan hanya memiliki pendidikan 

formal tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik dalam 

KBM serta landasan-landasan kependidikan seperti tercantum dalam 

kompetensi guru.
50

 

 

2. Indikator Guru Berkualitas 

Indikator menurut KBBI sesuatu yang dapat memberikan (menjadi) 

pe-tunjuk atau keterangan: seseorang yang akan melakukan suatu 

pekerjaan dengan baik.
51

 Untuk mengetahui guru berkualitas atau tidak 

diperlukan indikator. Menurut Sarimaya, sebagai tenaga profesional guru 

yang berkualitas harus memenuhi persyaratan berikut: 
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a. memiliki kualifikasi akademik, 

b. memiliki kompetensi, 

c. memiliki sertifikat pendidikan, 

d. sehat jasmani dan rohani.
52

 

Selain itu Glasser berpendapat, ada empat hal yang harus dikuasai guru 

adalah (a) menguasai bahan pelajaran, (b) kemampuan mendiagnosa 

tingkah laku siswa, (c) kemampuan melaksanakan proses pengajaran, dan 

(d) kemampuan mengukur hasil belajar siswa. 

 

3. Pengertian dan Macam-Macam Kompetesni Guru 

Guru yang berkualitas adalah guru yang Profesional. Guru profesional 

dapat dibuktikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh  guru, sehingga 

akan mendorong terwujudnya proses dan produk kinerja yang dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan.  

a) Kompetensi Guru 

Menurut Fessler dan Guest dalam Pupuh Fathurrohman dan Aa 

Suryana mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik yng 

mendasari seseorang yang berkaitan dengan efektivitas kinerja 

individu dalam pekerjaannya.
53

 Menurut Finch dan Crunkilton yang 

dikutip oleh Jamil Suprihatiningrum, kompetensi meliputi tugas, 

keterampilan, sikap, nilai, dan apresiasi yang diberikan dalam 

kerangka keberhasilan hidup. Hal ini juga diperkuat oleh Broke dan 

Stone, yang menyatakan bahwa kompetensi merupakan gambaran 

hakikat dari perilaku guru  yang tampak sangat berarti.
54
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b) Macam-macam Kompetensi Guru 

Menurut Peraturan Menteri Pendidik Nasional Indonesia Nomor 16 

Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Dan Kompetensi Guru, 

macam-macam kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga guru 

antara lain, kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial 

yang diperolah dari pendidikan profesi.
55

 

1) Kompetensi Pedagogik  

Sehubungan dengan kompetensi pedagogik maka guru diharapkan 

mampu: 

a. Mengusasi karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, 

spiritual, sosial, cultural, emosional, dan intelektual. 

b. Menguasai teori belajar dan pronsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik. 

c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata 

pelajaran yang diampu. 

d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

kepentingan pembelajaran. 

f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimiliki. 

g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan 

peserta didik. 

h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

2) Kompetensi Profesional  

Pada kompetensi ini, guru dituntut untuk dapat: 
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a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata pelajaran yang diampu. 

b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu.  

c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara 

kreatif. 

d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif. 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mengembangkan diri. 

3) Kompetensi Sosial  

Guru diharapkan untuk dapat melakukan hal di bawah ini, yakni: 

a. Bersikap inklusif, bertindak objkektif, serta tidak diskriminatif 

karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, 

latar belakang, dan status sosial ekonomi. 

b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan 

masyarakat. 

c. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik 

Indonesia yang memiliki keberagaman sosial budaya. 

d. Berkomunikasi dengan komunikasi profesi sendiri dan profesi 

lain secara lisan dan tulisan atau bentuk apapun. 

4) Kompetensi Kepribadian 

Berkaitan dengan kompetensi ini, guru diharapkan dapat : 

a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan 

kebudayaan nasional Indonesia. 

b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulai, 

dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 

c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, 

arif, dan berwibawa. 
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d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa 

bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. 

e. Menjunjung tiggi kode etik profesi guru. 

 

4. Pengembangan Kompetensi Guru 

Istilah pengembangan dapat dimaknai sebagai upaya meningkatkan 

segala sesuatu yang dimiliki agar bertambah menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. Pengembangan sumber daya manusia merupakan segala 

uapaya untuk meningkatkan agar potensi sumber daya manusia tersebut 

menjadi lebih baik dan berkualitas.
56

 

Menurut Nurul Ulfatin dan Teguh Triwiyanto menyampaikan bahwa 

tujuan pengembagan sumber daya manusia diantaranya: 1) meningkatkan 

kemampuan individual, 2) meningkatkan kompensasi secara tidak 

langsung, 3) meningkatkan kualitas hasil, dan 4) meningkatkan tingkat 

produktivitas organisasi.
57

 

Menurut Udin Syaefudin Saud terdapat beberapa alternatif model 

pengembangan profesionalitas guru, yaitu sebagai berikut: 1) peningkatan 

kualifikasi pendidikan guru, 2) progam penyetaraan dan sertifikasi, 3) 

progam pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi, 4) progam supervisi 

pendidikan, 5) progam pemberdayaan MGMP, 6) simposium guru, 7) 

progam pelatihan tradisional lainnya, 8) membaca dan menulis jurnal atau 

karya ilmiah, 9) berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah, 10) melakukan 

penelitian, 11) magang, 12) berpartisipasi dan aktif dalam organisasi, 13) 

menggalanng kerjasama dengan teman sejawat.
58

 Pendapat ini didukung 

oleh Nurul Ulfatin dan Teguh Triwiyanto yang menyatakan bahwa 

pengembangan sumber daya pendidik dapat dilakukan dengan beberapa 

cara, antara lain: 1) program penyetaraan dan sertifikasi, 2) program 

pelatihan berbasis kompetensi, 3) program supervisi, 4) program 
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pemberdayaan (MGMP/musyawarah guru mata pelajaran), dan 5) lain-lain 

(seperti menulis karya ilmiah, magang, menggalang kerjasama dengan 

teman sejawat).
59

 

 

C. Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Kualitas Guru 

Biaya merupakan faktor penting bagi terselenggaranya proses 

pendidikan. Bukan hanya dalam besarannya, melainkan dalam penentuan 

program kegiatan pendidikan yang dipandang paling signifikan untuk 

mendongkrak mutu dengan memperhatikan konteks lingkungan efektif yang 

mengitari suatu lembaga pendidikan. Hanushek dalam  Uhar Suharsapruta 

menyatakan “Studies of educational production function (also referred to as 

input-output analysis or cost-quality studies) examine the relationship among 

the different inputs into the educational process and outcomes of the 

process”.
60

 Dalam pendekatan ini biaya dipandang sebagai faktor input yang 

memberikan kontribusi pada proses dalam membentuk/mempengaruhi kualitas 

(output). 

Terdapat beberapa faktor penghambat peningkatan kualitas guru yaitu 

faktor personal, faktor ekonomis, faktor struktural, faktor sosial dan faktor 

budaya. Dari kelima faktor tersebut yang harus diperhatikan yaitu faktor 

ekonomis berupa terbatasnya kemampuan finansial guru untuk secara 

berkelanjutan mengembangkan diri, amat rendahnya penghasilan sebagai guru 

sehingga memaksa mereka bekerja bermacam-macam, dan banyaknya 

pungutan dan pembiayaan kepada mereka sehingga mengurangi kemampuan 

ekonomis untuk mengembangkan profesi.
61

 Dalam meningkatan kualitas guru 

dibutuhkan program-program yang sesuai dengan indikator guru berkualitas 

yaitu 1) memiliki kualifikasi akademik, 2) memiliki kompetensi, 3) memiliki 

sertifikat pendidikan, dan 4) sehat jasmani dan rohani
62

. Program peningkatan 
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kualitas guru seperti pendidikan, pengembangan dan pelatihan guru 

membutuhkan biaya besar sehingga perlu diupayakan keefektifannya.
63

 

Dengan begitu suatu lembaga harus pandai dalam mengelola keuangan 

pendidikan sehingga  program peningkatan kualitas guru dapat terlaksana 

tanpa harus membebani guru. Maka dari itu dalam suatu lembaga dibutuhkan 

manajemen pembiayaan yang baik, hal ini bertujuan agar dana yang tersedia 

dapat digunakan dengan efektif dan efisien. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN  

WALI SONGO NGABAR 

 

Bab ini membahas gambaran umum lokasi penelitian yaitu Pondok 

Pesantren Wali Songo Ngabar yang meliputi sejarah berdirinya PP Wali Songo 

Ngabar, visi dan misi lembaga, status pesantren, kelembagaan dan organisasi, 

manajemen pesantren, sistem pendidikan dan pengajaran, dan data jumlah guru 

dan santri. 

A. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar 

Pondok Pesantren “Wali Songo” terletak di desa Ngabar, Kecamatan 

Siman, Kabuaten Ponorogo, Jawa Timur. Didirikan pada tanggal, 4 April 1961 

oleh K.H. Muhammad Thoyyib bin Syafi’i , beliau merupakan seorang ulama 

karismatik, keturunan dari Desa Bayat, Cirebon yang hijrah ke Ponorogo 

untuk berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam. 

Pendirian Pondok Pesantren “Wali Songo” telah dirintis sejak lama 

sekitar tahun 1920-an. Kiai Muhammad Thoyyib adalah tokoh sentral 

sekaligus ulama karismatik di Desa Ngabar. Selain menjadi imam masjid, 

beliau juga mengajar  ngaji  di Surau Selatan (Langgar Kidul). Di sebelah 

utara Desa Ngabar juga terdapat Surau Utara ( Langgar Lor) yang dipimpin 

oleh tokoh lain yang bernama Imam Bukhori. Kedua surau ini meski berbeda 

tempat merupakan  cikal bakal lembaga pendidikan  keagamaan di Desa 

Ngabar. Sebenarnya, jauh sebelum kedua langgar ini ada, telah berdiri masjid 

desa di sebelah barat  Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar. Masjid desa 

itu dipimpin oleh tokoh agama Kiai Dawud yang juga memiliki beberapa 

santri yang tinggal di sekitar masjid. Masjid ini juga diyakini sebagai lembaga 

keagamaan tertua, berusia lebih dari 100 tahun. Kegiatan pengajian dan 

pendidikan agama dilaksanakan pada sore hari. Namun, masjid beserta 

lembaga keagamaan berangsur punah seiring meninggalnya Kiai Dawud.
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Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan siapa dan dari mana asal 

usulnya. 

Keberadaan pesantren kecil dengan Kiai Dawud inilah yang kemudian 

menjadi inspirasi bagi Muhammad Thoyyib untuk mendirikan lembaga 

pendidikan semisal. Maka  beliau  merintis pendirian  madrasah diniyyah  sore 

yang bernama  Bustanul Ulum. Madrasah ini operasionalnya diserahkan 

kepada kedua putra beliau, Ahmad Thoyyib
64

 dan Ibrohim Thoyyib
65

 yang 

merupakan lulusan sekolah formal. Dengan madrasah dan masjid, cita-cita 

dakwah K.H. Muhamamd Thoyyib untuk mengubah masyarakat Ngabar 

semakin kuat. Beliau ingin masyarakat Ngabar berubah dan keluar dari 

kemaksiatan. Masyarakat Ngabar sangat identik dengan  kebiasaan 

masyarakat Jawa  dan  kemaksiatan. Judi, minum-minuman keras, main 

perempuan dan menyembah benda keramat menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dari kultur masyarakat Ngabar. Wajar bila  mereka menentang 

keras berdirinya masjid yang kemudian diikuti madrasah. Memang secara  

dzahir  mayoritas masyarakat Ngabar adalah muslim. Tapi dalam hal 

kepercayan mereka masih  mempertahankan budaya Jawa yang amat kental 

dengan sinkretisme yaitu memadukan, mencampur dan menyelaraskan antara 

tradisi Jawa dan Islam.  

Usaha Muhammad Thoyyib untuk mendirikan pondok pesantren 

tidaklah ringan. Tantangan terbesar justru dating dari masyarakatnya sendiri. 

Budaya, adat istiadat dan kebiasaan yang selama ini mereka jalankan tidak 

mungkin dihilangkan begitu saja. Dakwah kultural melalui pendidikan yang  

kemudian  dipilih Muhammad Thoyyib. Beliau menyekolahkan anak-anak 
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 Ahmad Thoyyib lahir di desa Ngabar Kecamanatan Siman Kabupaten Ponorogo, putra K.H. 

Muhammad Thoyyib ke tiga dari sembilan bersaudara. K.H. Ahmad Thoyyib menimba ilmu di  

pesantren tradisional (salafiyah) seperti Pesantren Tegalsari. Beliau yang pertama kali membina 

lembaga pendidikan dasar pertama di Ngabar yang menjadi cikal bakal Pondok Pesantren “Wali 

Songo” Ngabar. Beliau lebih banyak mengurus persoalan tanah-tanah wakaf Pondok ketimbang 

pendidikan. Sedangkan pendidikan lebih banyak ditangani dua adiknya, K.H. Ibrohim Thoyyib 

dan K.H. Ishaq Thoyyib 
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 Ibrohim Thoyyib lahir di Desa Ngabar pada tanggal 30 Juni 1925 dan wafat pada tanggal 5 Mei 

2001. Anak ke 4 dari KH. Muhammad Thoyyib, selain pernah nyantri di Pesantren tradisional 

seperti Joresan dan Tegalsari juga melanjutkan pendidikan mene ngahnya di Pondok Modern 

Darussalam Gontor mulai tahun 1948 serta diangkat menjadi staf pengajar pada tahun 1952.  
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lelakinya ke pesantren  salafiyah  di sekitar Ponorogo. Di antaranya Pesantren 

Tegalsari yang legendaris, juga Pesantren Joresan
66

 dan Pesantren Gontor. 

Nantinya setelah  menyelesaikan pendidikan mereka diharapkan dapat 

merintis berdirinya lembaga pendidikan Islam di desa Ngabar. Ketiga putra 

lelaki beliau yaitu Ahmad Thoyyib, Ibrohim Thoyyib dan Ishak Thoyyib 

belajar secara tradisional dengan mengkaji kitab-kitab agama, kemudian 

melanjutkan pendidikan agamanya ke pesantren Gontor yang sudah bersistem 

modern di bawah pengasuhan K.H. Imam Zarkasyi. Keterpaduan antara sistem 

pendidikan Islam tradisional dan modern ini kelak menjadi dasar sintesa 

model lembaga pendidikan baru.  

Cita-cita mendirikan lembaga pendidikan yang lebih terarah mulai 

dilaksanakan pada tahun 1946 dengan mendirikan madrasah diniyah sore 

“Bustanul Ulum al-Islamiyah” yang dipimpin oleh Ahmad Thoyyib. Pendirian  

ini menjadi tonggak penting, cikal bakal lahirnya Pondok Pesantren “Wali 

Songo” Ngabar. Langkah awal berdirinya tidak berjalan  mulus. Banyak sekali 

tantangan dan rintangan yang dihadapi, khususnya dari masyarakat Ngabar 

sendiri yang merasa terancam akan hilangnya adat dan kebiasaan yang 

dilakukan. Maka dengan sekuat tenaga mereka menghalangi kemajuan 

madrasah ini secara langsung atau tidak langsung. Keluarga besar K.H. 

Muhammad Thoyyib dikucilkan oleh masyarakat selama hampir enam bulan. 

Siapapun yang berhubungan dengan keluarga ini akan menerima konsekuensi 

yang sama, dikucilkan, diboikot dan diperangi. Kuatnya tantangan dan 

rintangan yang dihadapi hampir membuat Ahmad Thoyyib putus asa. Namun, 

rintangan dan halangan tersebut tidak sampai benar-benar menyurutkan niat, 

bahkan sebaliknya justru menambah semangat untuk meneruskan. Madrasah 

Diniyah kemudian diubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah dan masuk pagi 

(formal) pada tahun 1950. Nama Madrasah Diniyah “Bustanul Ulum”  diubah 

menjadi Madrasah Ibtidaiyah “Mamba’ul Huda”. 
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 Pondok Joresan adalah pondok yang berada di desa Joresan, kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo sekitar 12 KM dari kota Ponorogo. Pondok Joresan yang dimaksud di sini adalah  

pondok Joresan lama yang tidak ada kaitannya dengan pondok Joresan saat ini. 
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Berawal dari  madrasah Ibtidaiyah ini kemudian dapat dikembangkan 

lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Pada tahun 1958 berdiri  Madrasah 

menengah tingkat pertama yang bernama  Madrasah Tsanawiyah Lil 

Mu’alimin  yang kemudian diubah namanya menjadi “Tarbiyatul Mu’allimin 

al-Islamiyah dan Tarbiyatul Mu’allimat al-Islamiyah”  tingkat tsanawiyah dan 

aliyah. Berdirinya lembaga tersebut adalah untuk mewadahi  murid madrasah 

ibtidaiyah yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, 

mengingat saat itu sekolah lanjutan masih sangat langka. (Yang ditunjuk dan 

dipercaya menjadi kepala sekolah waktu itu adalah Muhammad Fadhil bin 

Imam Hanafi hingga tahun 1961.) Setelah Madrasah ini berjalan tiga tahun 

maka diselenggarakan sistem pesantren yang diberi nama Pondok Pesatren 

“Wali Songo”. 

Penamaan “Wali Songo” dinyatakan pertama kali pada pertemuan 

pembukaan dan perkenalan dengan santri-santri pertama pada 4 April 1961 

yang secara kebetulan dihadiri oleh Sembilan orang santri. Atas usul mereka 

dan akhirnya disetujui oleh pimpinan pondok, pesantren ini dinamakan “Wali 

Songo” hingga sekarang. Secara historis dan filosofis, penamaan “Wali 

Songo” dikaitkan dengan sembilan wali yang menyebarkan agama Islam di 

Pulau Jawa. Perjuangan para mubaligh Islam tersebut begitu berkesan di hati 

pendiri Pondok Pesantren Ngabar sehingga memberi nama “Wali Songo” 

kepada pesantrennya. Pendiri ingin agar semangat dakwah Islam   yang 

diemban oleh para wali terdahulu juga meresap dalam jiwa dan sanubari para 

santrinya. Selain jiwa dakwah, cara dan metode dakwah para wali tersebut 

juga dapat menjadi landasan kelak ketika para santri sudah kembali ke 

masyarakat. Sedang secara filosofis, ada keinginan kuat dari pendiri pondok 

agar pesantren ini tetap mempertahankan “kultur pesantren” meski 

mengadopsi sistem modern dalam pendidikannya. Secara alamiah, pesantren 

muncul dan ada di tengah masyarakat, tidak mungkin  memisahkan diri dari 

masyarakatnya. Maka Pesantren ini diharapkan terus dapat memberi 

kemanfaatan bagi masyarakat. 
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B. Visi dan Misi Lembaga 

Visi adalah gambaran masa depan tentang apa yang hendak dicapai 

oleh suatu lembaga. Visi adalah mimpi atau harapan yang ingin diwujudkan 

suatu lembaga dimasa depan.
67

 Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar 

memiliki visi yang diadopsi dari filosofi dan jati dirinya sebagai lembaga 

pendidikan yang berbasis pesantren yaitu “Menjadi lembaga pendidikan Islam 

yang berjiwa pesantren, unggul dalam Iman dan Takwa, ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi, bahagia dunia dan akhirat.” Dalam mencapai visi tersebut 

diperlukan misi. Misi dapat didefinsikan sebagai langkah-langkah atau 

kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan efektif dalam rangka mencapai 

visi yang telah ditetapkan. Misi Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar 

yaitu: 

1. Mendidik generasi unggul yang bertakwa kepada Allah, beramal shalih, 

berbudi luhur, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berfikiran bebas, 

berjiwa wiraswasta dan cinta tanah air. 

2. Menanamkan jiwa keihklasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah 

Islamiyah dan kebebasan. 

3. Mempersiapkan generasi muslim yang menguasai tekhnologi, cakap, 

bertanggungjawab dan berkidmat kepada agama dan masyarakat. 

4. Menyelenggarakan pendidikan Islam yang bermutu dan konsisten terhadap 

jiwa pesantren. 

5. Menyediakan pendidik yang professional, sarana dan prasarana yang 

memadai dan lingkungan yang Islami.   

C. Status Pesantren Wakaf 

Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar adalah Pondok Pesantren yang 

berstatus Pondok wakaf. Secara resmi telah diwakafkan oleh pendirinya 

kepada umat Islam pada 22 Sya’ban 1400 H/6 Juli 1980, bertepatan dengan 

hari kesyukuran Sembilan tahun yang ke II Pondok Pesantren Wali Songo 
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 Musa Hubeis dan Mukhamad Najib, Manajemen Strategik dalam Pengembangan Daya Saing 

Organisasi (Jakarta: Kompas Gramedia, 2014), 25. 
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Ngabar, dengan disaksikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, c/q 

Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama 

Republik Indonesia yang waktu dijabat oleh Bapak Prof. H. Anton Timur 

Jaelani M.A., para pejabat pemerintah pusat maupun daerah, pimpinan 

Pondok Modern Gontor, para alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat. Ikrar 

Wakaf ini ditandatangani oleh pihak (wakil) wakif I dan II:K.H. Ahmad 

Thoyyib dan K.H. Ibrohim Thoyyib yang kemudian diserahkan kepada nadzir 

(wakil) wakif yang berjumlah lima belas orang, terdiri dari para alumni dan 

Keluarga Besar Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar yang benar-benar 

mengerti dan mengenal dengan baik nilai-nilai dasar dan garis besar haluan 

pondok, dengan amanat agar supaya Pondok Wali Songo: 

1) Menjadi suatu lembaga pendidikan Islam yang tunduk kepada ketentuan-

ketentuan hukum agama Islam, berkhidmat kepada masyarakat, menuju 

kebahagian hidup di dunia dan akhirat. 

2) Menyelenggarakan Pendidikan Islam dari Tingkat Taman kanak-Kanak 

sampai Perguruan Tinggi. 

3) Menjadi Lembaga Pendidikan Islam yang tetap berjiwa Pondok Pesantren 

dengan mengutamakan arah pendidikanya kepada: Taqwa kepada Allah, 

beramal soleh, berbudi luhur, berbadan sehat, berpengetahuan luas, 

berfikiran bebas dan berwiraswasta. 

4) Menjadi tempat beramal untuk meninggikan kalimat Allah. 

5) Tidak berafiliasi kepada partai politik maupun golongan manapun.
68

 

Dengan diwakafkannya Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar, maka 

status kepemilikan pondok berubah dari milik pribadi menjadi milik institusi. 

Konsekuensinya, ahli waris pendiri tidak mempunyai hak untuk mewaris harta 

dan aset-aset materi pondok, sebab pondok bukan milik keluarga, tetapi sudah 

menjadi milik ummat. Karena itu kelangsungan hidup pondok bukan hanya 

menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi telah menjadi tanggung jawab semua 

umat Islam. 
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 Warta Tahunan Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar tahun 2013, edisi 31 
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D. Kelembagaan dan Organisasi 

Upaya pencapaian visi dan misi yang telah dibuat, Pondok Pesantren 

“Wali Songo” Ngabar memiliki struktur kelembagaan. Keberadaan lembaga 

dan badan-badan pesantren dibutuhkan agar manajemen pesantren dapat 

berjalan dengan maksimal. Lembaga-lembaga tersebut memiliki spesifkasi dan 

bidang garapan sendiri, baik di bidang pendidikan, pengasuhan maupun 

ekonomi. Lembaga-lembaga tersebut adalah: 

1) Majlisu Riyasatil Ma’had (MRM): Lembaga tertinggi dan pemegang 

kebijakan segala perencanaan dan kebijaksanaan. 

2) Pimpinan Pondok: Pimpinan Pondok diangkat dan dipilih oleh Majlisu 

Riyasatil Ma’had dengan masa lima tahun dan dapat dipilih kembali. 

Sebagai Pimpinan Eksekutif dalam Pondok Pesantren “Wali Songo” 

Ngabar, baik dibidang pendidikan dan pengajaran, pengasuhan santri 

maupun di bidang pembiayaan dan sarananya. 

3) Lembaga-lembaga kependidikan: 

a) Tarbiyatul Athfal “al-Manar”: Lembaga pendidikan  pre-school yang 

diperuntukkan menampung anak-anak usia pra sekolah dan 

mempersiapkan mereka ke jenjang pendidikan dasar. 

b) Madrasah Ibtidaiyah “Mambaul Huda”: Madrasah ini adalah lembaga 

yang tertua diantara lembaga-lembaga lain yang ada di Pondok 

Pesantren Wali Songo, dan dari sisnilah asal mulanya pendidikan 

pondok dan adanya lembaga-lembaga lain. 

c) Tarbiyatul Mu’allimin/Mu’allimat al-Islamiyah: Lembaga pendidikan 

menengah untuk putra dan putri dengan lama belajarnya empat atau 

enam tahun. 

d) Institut Agama Islam “Riyadlotul Mujahidin” al-Islamiyah (IAIRM): 

Lembaga pendidikan tinggi di lingkungan pondok untuk menfasilitasi 

lulusan di bawahnya. Memiliki tiga fakultas: Tarbiyah, Syariah dan 

Dakwah. 
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4) Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf (YPPW-PPWS): 

Lembaga ekonomi pondok yang bertugas menjamin kelangsungan dan 

kelancaran aktivitas pondok. 

5) Majlis Pembimbing Santri (MPS): Lembaga yang bertugas memberikan 

bimbingan dan pengasuhan kepada santri-santri dalam sistem 24 jam 

terpadu. 

6) Keluarga Besar Alumni Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar 

(KBAPWS): Lembaga yang menaungi dan membina potensi alumni. 

 

E. Manajemen Pesantren 

Pondok Pesantren Wali Songo merupakan lembaga swakelola dan 

swadana yang bersifat mandiri dan tidak menggantungkan kelangsungannya 

pada pihak manapun termasuk pemerintah. Dalam hal proses pengaturan dan 

pengelolaan, manajemen pesantren dilakukan oleh seluruh elemen di pondok 

terlibat secara aktif sebagai bagian dari pembelajaran. Karenanya, manajemen 

pesantren memainkan peran penting agar visi, misi dan tujuan yang sudah 

ditetapkan dapat dicapai secara efektif, efisien, dan optimal. Banyak pihak 

yang menyatakan bahwa salah satu kelemahan pesantren adalah soal 

manajemen. Manajemen pesantren pada umumnya bersifat tertutup, terpusat, 

dan kekeluargaan. Pondok Pesantren “Wali Songo”  Ngabar menerapkan suatu 

manajemen yang berbeda dari pesantren pada umumnya dengan menjalankan 

prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kebersamaan. 

Prinsip  transparansi mendasari seluruh kegiatan pengelolaan 

pendidikan dan pengajaran di pondok. Antara lain transparansi dalam 

perencanaan dan pelaksanaan program serta transparansi dalam 

penyelenggaraan program-programnya secara terbuka melalui forum forum 

yang  dirancang. Seluruh program-program pesantren dirancang secara 

terbuka. Tiap lembaga diminta untuk selalu melaporkan perkembangan 

programnya minimal tiga bulan sekali dan dievaluasi secara komprehensif. 

Hasil laporan tersebut selanjutnya menjadi bahan laporan pertanggungjawaban 
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pimpinan pondok di hadapan  Majlisu Riyasatil Ma’had  setiap enam bulan 

sekali. 

Transparansi juga diterapkan dalam manajemen keuangan. Sirkulasi 

keuangan pondok diatur secara transparan dengan administrasi yang tertib. 

Setiap lembaga dan organisasi melaporkan sirkulasi keuangannya kepada 

pimpinan secara reguler. Di samping itu, semuanya juga siap untuk diperiksa 

dan dikontrol setiap saat. Jika terjadi kecurangan atau kesalahan, kepada yang 

bertanggung jawab akan diberikan sanksi berat. Dengan demikian dapat 

disimpulkan, bahwa Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar menerapkan 

manajemen modern dengan pendekatan tranparansi dan akuntabilitas. 

 

F. Sistem Pendidikan dan Pengajaran 

Sistem pendidikan dan pengajaran di Pondok Pesantren “Wali Songo” 

Ngabar dapat dibedakan dan dikelompokkan dalam beberapa bentuk: 

1) Kurikuler: dilaksanakan dalam wadah  Tarbiyatul Mu’allimin dan 

Mu’allimat al-Islamiyah. Dilaksanakan secara klasikal pada pagi hari oleh 

seluruh guru di bawah tanggung jawab Direktur. Memiliki dua macam 

program yaitu “reguler”; untuk lulusan SD/MI dengan masa belajar enam 

tahun dan “Intensif” dengan masa belajar empat tahun untuk lulusan 

SMP/MTs dan di atasnya. 

2) Ko-kurikuler: dilaksanakan di luar jam pelajaran sekolah di bawah 

bimbingan guru-guru dan santri-santri senior. Kegiatan-kegiatan Ko-

kurikuler tersebut meliputi: 

a) Ibadah Amaliah  sehari-hari, seperti: sholat berjama’ah, sholat 

tahajjud, sholat rawatib mu’akkad, sholat nawafil, puasa Senin Kamis, 

tilawah dan tahfidz al-Qur’an, dzikir, do’a dan shalawat. 

b) Intensive Learning  seperti belajar malam (ta’alum al-muwajjah), 

pengkajian kitab klasik, peningkatan tiga bahasa, cerdas cermat, 

diskusi, bedah buku, penerbitan majalah dinding.  

3) Ekstrakurikuler: dilaksanakan di luar jam sekolah oleh pengurus 

Organisasi Santri (OSWAS). Kegiatannya antara lain; pelatihan dan 
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praktek berorganisasi, kursus. Baik ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler 

pelaksanaannya di bawah bimbingan Majlis Pembimbing Santri 

(pengasuhan). 

Sedangkan kegiatan pembelajaran secara khusus dikelola TMI dan 

TMt-I terdiri dari kegiatan harian, tengah tahunan dan tahunan.  

1) Kegiatan Harian meliputi: a) kegiatan belajar mengajar, b) supervisi proses 

pengajaran, c) pengecekan persiapan mengajar, d)pengawasan disiplin 

masuk kelas, e) pengontrolan kelas dan asrama santri saat pelajaran 

berlangsung dan f) penyelenggaraan belajar malam bersama wali kelas. 

2) Kegiatan Mingguan meliputi: a) Pertemuan guru setiap Kamis untuk 

mengevaluasi kegiatan belajar-mengajar selama seminggu. Forum ini juga 

digunakan oleh Pimpinan Pondok untuk memberikan pengarahan dan 

menyampaikan program-program dan masalah-masalah pondok secara 

keseluruhan. B) Pertemuan ketua-ketua kelas (Jum’at malam).  

3) Kegiatan Tengah Tahunan meliputi ujian tengah semester I dan II dan 

ujian akhir semester I dan II. 

4) Kegiatan Tahunan meliputi:  Fathul Kutub  yaitu latihan membaca kitab-

kitab berbahasa arab dan kitab klasik/kontemporer.  Fathul Mu’jam  yaitu 

latihan dan ujian membuka kamus berbahasa Arab maupun Inggris. 

Manasik Haji yaitu latihan pelaksanaan ibadah haji.  Amaliyat al-Tadris  

yaitu praktek mengajar untuk santri akhir kelas VI 

 

G. Data Jumlah Guru dan Santri 

Jumlah Guru TMI 2019/2020 

No Jumlah Pendidikan Terakhir Keterangan 

1 168 

Magister (S-2) 22 orang 

Sarjana (S-1) 51 orang 

TMI 95 orang 

                          Tabel 3.1 Data Guru TMI 2019/2020 
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Jumlah Guru TMt-I 2019/2020 

No Jumlah Pendidikan Terakhir Keterangan 

1 172 

Doktor (S-3) 1 orang 

Magister (S-2) 8 orang 

Sarjana (S-1) 76 orang 

TMI 87 orang 

Tabel 3.2 Data Guru TMt-I 2019/2020 

 

Data jumlah santri Tarbiyatul Mualimin Al-Islamiyah (TMI) dan 

Tarbiyatul Mualimat Al-Islamiyah (TMt-I) 2019/2020 

TMI TMt-I 

Kelas Jumlah Kelas Jumlah 

I 225 I 272 

II 213 II 178 

III 144 III 128 

IV 110 IV 138 

V 128 V 163 

VI 130 VI 132 

I Int 49 I Int 76 

III Int 44 III Int 71 

Total 1.043 Total 1.158 

Tabel 3.3 Data Santri TMI dan TMt-I 2019/2020 
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BAB IV 

PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM 

MENINGKATKAN KUALITAS GURU DI PONDOK PESANTREN  

WALI SONGO NGABAR 

 

Kegiatan inti manajemen pembiayaan yaitu perencanaan, pelaksanaan , dan 

evaluasi. Pada bab ini akan membahas tahap pertama dalam manajemen 

pembiayaan yaitu perencanaan pembiayaan pendidikan di Pondok Pesantren Wali 

Songo yang meliputi praktik perencanaan pembiayaan dan analisis perencanaan 

pembiayaan pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Perencanaan Pembiayaan di PP Wali Songo 
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A. Praktik Perencanaan Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan 

Kualitas Guru di Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar Ponorogo 

Dalam menjalankan kegiatan pendidikan memerlukan perencanaan 

sebagai langkah dalam menggapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dari itu 

Pondok Pesantren Wali Songo perlu menentapkan perencanaan terutama 

dalam bidang keuangan, sehingga dalam proses pengalokasiannya dana dapat 

mencapai sasaran yang akan dicapai dan berjalan secara efektif dan efisien. 

Pada tahun 2014 sebelum menggunakan sistem RAPB dalam mengatur 

keuangan, PP Wali Songo Ngabar menggunakan sistem lama yaitu tanpa ada 

perencanaan, belum jelas pemasukan dana dari mana, tidak mengetahui 

bagaimana kekuatan keuangan dalam satu tahun kedepan, dan biasanya terjadi 

pembengkakan dana yang dikeluarkan. Sebagaimana yang disampaikan M. 

Awalul Akhyar selaku sekretaris yayasan, sebagai berikut: 

“manajemen keuangan didasari bagaiman saat itu Pondok belum dapat 

mengetahui kekuatan dan kelemahan keuangan selama paling tidak 1 

tahun, dimana pondok masih mengguunakan cara lama yaitu 

pengelolaan keuangan tanpa ada perencanaan, belum jelas 

pemasukannya dari mana, bagaimana kekuatan uang untuk satu tahun 

kedepan, bahkan biasanya dana yang dikeluarkan membengkak dan 

belum dapat memperhitungkan kekuatan keuangan pondok. Berangkat 

dari problem-problem tersebut pondok mulai berbenah dalam 

pengelolaan keuangan yaitu menggunakan sistem RAPB dimana 

didalamnya terdapat kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

Dengan sistem ini kami bisa mengelola keuangan dengan sangat baik 

dan terencana serta kam dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan 

keuangan pondok dalam satu tahun”
69

 

Pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Wali Songo bersifat 

centralistik, dimana pembiayaan dikelola secara menyeluruh oleh yayasan 

(YPPW-PPWS) dan pimpinan dari setiap lembaga mengusulkan dana untuk 

kegiatan yang direncanakan.
70

 Dalam menyusun perencanaan anggaran, 

Pondok Pesantren Wali Songo melakukan beberapa kegiatan yaitu: 
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a. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam satu tahun kedepan sesuai 

dengan visi misi yang telah dibuat. 

b. Menyusun program-program kerja yang akan dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan prioritas dalam waktu satu tahun kedepan. 

c. Pengesahan Pimpinan Pondok, program kerja yang telah dibuat oleh 

masing-masing lembaga lalu dikoreksi dan disahkan oleh pimpinan 

pondok 

d. Menyusun anggaran, setelah program kerja disetujui, masing-masing 

lembaga menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan program-

program yang telah di susun.
71

 

 

Hal senada juga disampaikan Parwito selaku Bendahara III YPPW-

PPWS yang menyatakan bahwa: 

“proses perencanaan anggaran didahului dengan setiap lembaga 

menyusun program kerja dalam setahun dan disahkan oleh pimpinan 

pondok, setelah program kerja disetujui maka masing-masing lembaga 

menyusun anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan kegiatan-kegiatan 

yang telah direncanakan dan selanjutnya akan diplenokan dengan 

lembaga pengelola keuangan (YPPW-PPWS) di Pondok Pesantren Wali 

Sogo.
72

  

 

Struktur perencanaan pembiayaan di Pondok Pesatren Wali Songo 

berbeda dengan sekolah pada umumnya dimana dikelompokan menjadi 8 

Standar Nasional Pendidikan (SNP), akan tetapi lembaga ini 

mengelompokkannya menjadi 5 bagian yaitu biaya rutin, pemeliharaan, 

investasi, biaya pengembangan dan biaya kepanitiaan.
73

 

Terdapat lima sumber dana yang ada di Pondok Pesantren Wali Songo 

Ngabar diantaranya wali santri, pemerintah, unit usaha, hasil sawah dan wakaf 

tunai. Seperti yang di sampaikan oleh M.Nahrowi bahwa “sumber dana di 
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Pondok Pesantren Wali Songo adalah wali santri, pemerintah, unit usaha, hasil 

sawah dan wakaf tunai”
74

 

 

Hal diatas Senada dengan yang disampaikan oleh Parwito selaku 

bendahara III sebegai berikut: 

 “Sumber dana disini dikelompokan mejadi lima bagian yaitu dana dari 

wali santri yang berupa SPP, dana dari pemerinth yang berupa dana 

BOS, dana dari penghasilan unit usaha, wakaf tunai dimana dana ini 

digunakan khusus untuk pembangunan, dan dana hasil sawah yang 

dikelola oleh masyarakat sekitar pondok dan para asatidz di pondok ini. 

Adapun untuk unit usaha disini terdapat banyak sekali unit usaha dan 

Alhamdulillah semua berjalan dengan baik, unit usaha tersebut 

diantaranya Ngabar Businis Centre (Depot, Swalayan, Hostel, dan 

Penyewaan Meeting hall), Ngabar food cathering, Ngabar mart, Bistro, 

Distro, laundry, wartel, cafeteria Al-azhar, fotocopy, Ngabar farm, dan 

penyewaan transportasi.”
75

  

 

Sumber Dana Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar 

No Sumber Dana Jumlah (%) Periode 

1 
Pemerintah 

(BOS) 
10,6 % 1 Tahun 

2 Wali Santri 79,8 % 1 Tahun 

3 Unit Usaha 7,2 % 1 Tahun 

4 Hasil Sawah 0,8 % 1 Tahun 

5 Wakaf Tunai 1,6% 1 Tahun 

     Tabel 4.1 Sumber Dana PP Wali Songo Ngabar 

Semua sumber dana yang masuk dikelola oleh bagian keuangan 

pondok, lalu didistribusikan kepada seluruh lembaga-lembaga yang ada 

dipondok. 

Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar dalam melakukan penyusunan 

anggaran dilakukan oleh masing-masing lembaga. Penyusunan anggaran 

disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu 

satu tahun ajaran. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang ingin dicapai, 

kemudian masing-masing lembaga mengajukan rancangan anggaran tersebut 
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kepada yayasan. Lalu pihak yayasan mempertimbangkan anggaran tersebut 

dengan seberapa besar dana yang dimiliki oleh Pondok, jika dana mencukupi 

dan kegiatan perlu diadakan untuk mencapai tujuan pendidikan maka yayasan 

akan menyetujui anggaran tersebut dan akan dibahas pada musyawarah umum 

yang dihadiri oleh pimpinan pondok, yayasan, dan perwakilan dari masing-

masing lembaga, dimana nantinya anggaran tersebut akan disahkan oleh 

pimpinan pondok. Berikut pernyataan selaku bendahara III Yayasan Parwito 

berkaitan penyusunan RAPBS : 

“satu bulan sebelum tahun ajaran baru semua lembaga harus menyusun 

RAPBS termasuk yayasan juga. Setelah itu diajukan kepada yayasan 

untuk dipertimbangkan dan disetujui sehingga nantinya akan disahkan 

oleh pimpinan Pondok”
 76

 

 

Senada dengan apa yang disampaikan Hadi Wiyono selaku Direktur 

Tarbiyatul Mualimat Al-Islamiyah: 

“kami selalu mengadakan rapat kerja di setiap akhir tahun ajaran, hal 

ini kami lakukan untuk menyusun kegiatan apa saja yang akan kami 

laksanakan di tahun ajaran baru nanti, seperti halnya dalam hal 

peningkatan kualitas guru yaitu degan mengadakan ta’hil, workshop, 

pelatihan IT, dan lain-lain. setelah itu kami meminta persetujuan 

pimpinan Pondok terkait kegiatan-kegiatan tersebut, setelah disetujui 

kami akan membuat rancangan anggaran yang nantinya akan kami 

presentasikan kepada bagian yayasan dan akan diacc selanjutnya 

disahkan oleh pimpinan Pondok”
77

 

 

Hal diatas ditambahkan oleh Singgih Rahmanu selaku direktur 

Tarbiyatul Mualimin Al-Islamiyah terkait program peningkatan kualitas guru: 

“dalam meningkatkan kualitas guru kami melakukan penyeleksian dari 

awal penerimaan guru serta membuat beberapa program diantaranya 

seminar, workshop, pelatihan IT, melakukan MGMP, Ta’hil, 

memberikan beasiswa kuliah penuh kepada guru yang sudah terpilih, 

memberikan subsidi biaya kuliah kepada guru pada masa pengabdian 

empat tahun, dan meningkatkan kesejahteraan guru. Kami 

merencanakan program-program tersebut pada saat rapat kerja lembaga, 
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yang nantinya biaya yang kami butuhkan untuk kegiatan tersebut akan 

kami anggarkan kepada bendahara yayasan.”
78

 

 

Tabel berikut ini daftar program pengembangan guru beserta 

anggarannya dalam jangka satu tahun: 

No Bulan Kegiatan Anggaran 

1 JULI 

MGMP Silabus Rp 1.530.000 

Workshop Rp 1.000.000 

Sidang Wali Kelas Rp 1.400.000 

Sidang Mingguan Rp 715.500 

Pelatihan Al-Qur’an (Guru baru) Rp 1.760.000 

Pelatihan Guru materi Bahasa Arab 

dan Inggris 

Rp 600.000 

Ta’hil guru materi Bahasa Arab dan 

Inggris 

Rp 2.440.000 

Ta’hil guru materi Dirosah 

Islamiyah  

Rp 2.440.000 

Workshop Parenting Rp 5.720.000 

2 AGUSTUS 

WORKSHOP  Rp 10.000.000 

Sidang Wali Kelas Rp 1.400.000 

Sidang Mingguan Rp 715.000 

Pelatihan Al-Qur’an (Guru senior) Rp 2.612.000 

Pelatihan guru mapel b.arab dan 

inggris 

Rp 600.000 

Ta’hil guru materi Bahasa Arab dan 

Inggris 

Rp 2.440.000 

Ta’hil guru materi Umum Rp 340.000 

Ta’hil guru materi Dirosah 

Islamiyah 

Rp 2.100.000 

Studi banding ke PP Al-Amien 

Sumenep Madura 

Rp 9.786.000 

3 SEPTEMBER 

Sidang Wali Kelas Rp 1.400.000 

Sidang Mingguan Rp 715.000 

Workshop Rp 3.620.000 
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Pelatihan guru Mapel B.arab dan 

inggris  

Rp 600.000 

Upgrading Guru Mapel B. Arab, 

Inggris dan Mapel Umum 

Rp 680.000 

Pelatihan guru untuk memperdalam 

TIK 

Rp 6.357.000 

4 OKTOBER 

Sidang Wali Kelas Rp 1.400.000 

Sidang Mingguan Rp 715.000 

Workshop Silabus dan penyusunan 

RPP k-13 

Rp 7.650.000 

Upgrading Metode UMMI Rp 3.837.500 

Pelatihan Pengisian Rapot K-13 Rp 4.550.000 

5 NOVEMBER 

Workshop Waka 

kurikulum/Guru/Kepala 

Rp 1.000.000 

Sidang Mingguan Rp 915.000 

Pelatihan TIK Rp 4.475.000 

6 DESEMBER 

Sidang Wali Kelas Rp 2.400.000 

Sidang Mingguan Rp 915.000 

Musyawarah I’dad Rp 1.460.000 

MGMP Rp 1.530.000 

Ta’hil guru materi b.arab, inggris, 

dan umum 

Rp 2.780.000 

7 JANUARI 

Sidang Wali Kelas Rp1.400.000  

Sidang Mingguan Rp 950.000 

Ta’hil Guru materi umum dan 

b.arab inggris 

Rp 2.780.000 

8 FEBRUARI 

Sidang Wali Kelas Rp 2.400.000 

Sidang Mingguan Rp 750.000 

Mendatangkan Ahli Bahasa dari  

Luar Negeri 

Rp 11.625.000 

Ta’hil guru materi b. arab, inggris 

dan dirosah islamiyah 

Rp 680.000 

Upgrading metode UMMI Rp 3.837.500 

9 MARET 

Sidang Wali Kelas Rp 2.400.000 

Sidang Mingguan Rp 750.000 

Ta’hil mapel umum Rp 340.000 
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10 APRIL 

Workshop Waka 

kurikulum/Guru/Kepala 

Rp 1.000.000 

Siding mingguan Rp. 200.000 

Penataran Guru Baru Rp 5.040.000 

11 MEI 

Sidang Wali Kelas Rp 1.400.000 

Sidang Mingguan Rp 750.000 

Penataran Guru Rp 4.063.000 

12 1 tahun 
Beasiswa full guru yang 

dikuliahkan 

Rp 67.630.000 

13 1 tahun 
Subsidi kuliah guru pengabdian 

empat tahun 

Rp 50.000.000 

Total Rp 252.530. 500 

Tabel 4.2 Data Program Pengembangan Guru 

Tabel berikut ini gambaran prosentase anggaran dalam jangka satu 

tahun: 

NO Jenis Anggaran Jumlah (%) 

1 Biaya Rutin 58,6% 

2 Biaya Pemeliharaan 0.4% 

3 Biaya Pengembangan 9% 

4 Biaya Investasi 13.7% 

5 Biaya Kepanitiaan 18.3% 

Tabel 4.3 Prosentase Anggaran dalam Jangka satu Tahun 

Penganggaran pembiayaan di PPWS Ngabar dimulai dengan 

diadakannya rapat kerja tahunan lembaga. Dalam rapat kerja tahunan ini 

membahas mengenai besarnya estimasi dana yang dibutuhkan untuk keperluan 

lembaga yang disusun oleh anggota rapat. Anggota rapat ini terdiri dari kepala 

lembaga, wakil lembaga, bendahara lembaga, dan formatur panitia kegiatan 

yang akan dilakukan. Kemudian dalam rapat tersebut masing-masing anggota 

membuat draft anggaran. Setelah seluruh draft anggaran dibuat maka proses 

selanjutnya yaitu mengajukan dan mempresentasikan anggaran tersebut 
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kepada yayasan untuk di setujui.
79

 Berikut ini gambaran mengenai alur proses 

penyusunan dan pengesahan anggaran di PPWS Ngabar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Proses Penyusunan dan Pengesahan Anggaran di PPWS 

 

B. Analisis Perencanaan Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan 

Kualitas Guru di Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar Ponorogo 

Perencanaan sebagai suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang 

hendak dicapai serta menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Pengelolan keuangan di 

Pondok Pesantren Wali Songo bersifat centralistic. Pembiayaan dikelola 

secara terpusat oleh yayasan dengan pimpinan setiap lembaga mengusulkan 

anggaran dana untuk kegiatan yang telah direncanakan. 

Dalam perencanaan keuangan, Pondok Pesantren Wali Songo dibawah 

pantauan yayasan, setiap lembaga melakukan perencanaan dengan 

musyawarah bersama anggota lembaga masing-masing yang kemudian dikaji, 

dan pada akhirnya disusun sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran 

                                                 
79

 M. Nahrowi, Wawancara, Ngabar, 23 juni 2019 

RAKER Tahunan Setiap Lembaga untuk menyusun 
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Pendapatan dan Belanja (RAPB). Perencanaan pembiayaan di sekolah 

sebagian besar masuk dalam penyusunan RAPB yang disusun secara efektif 

dan efisien. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Nanang Fattah bahwa 

dalam penyusunan anggaran adalah bagaimana memanfaatkan dana secara 

efisien, mengalokasikan secara tepat, dan sesuai dengan skala prioritas.
80

 

Itulah sebabnya dalam prosedur penyusunan anggaran memerlukan tahapan 

yang sistematik sebagaimana tercantum dalam undang-undang No. 20 tahun 

2003 Pasal 48 bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prisip 

keadilan, efisien, transparansi dan akuntabilitas.
81

 Hal ini sejalan dengan apa 

yang dilakukan PP. Wali Songo Ngabar dalam pengelolaan keuangan 

pendidikan diatur secara transparansi dan akuntabilitas. PP. Wali Songo dalam 

menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) pada prakteknya 

selalu diadakan dengan musyawarah yang dihadiri pimpinan pondok, yayasan, 

dan perwakilan dari tiap-tiap lembaga. 

Struktur perencanaan pembiayaan di PP. Wali Songo dikelompokan 

menjadi 5 bagian yaitu biaya rutin, pemeliharaan, investasi, pengembangan 

dan kepanitiaan. Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar dalam menyusun 

rencana anggaran dilakukan oleh masing-masing lembaga. Penyusunan 

rencana anggaran dimulai dengan diadakannya rapat Kerja tahunan. Rapat 

tersebut membahas kegiatan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan 

dalam jangka waktu satu tahun kedepan lalu disetujui oleh pimpinan pondok. 

setelah disetujui, masing-masing lembaga menyusun rancangan anggaran 

sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, selanjutnya rancangan 

anggaran tersebut diajukan kepada bendahara yayasan. Lalu pihak yayasan 

mempertimbangkan anggaran tersebut dari dana yang dimiliki oleh Pondok, 

jika dana mencukupi dan kegiatan perlu diadakan untuk mencapai tujuan 

pendidikan maka yayasan akan menyetujui anggaran tersebut selanjutnya 

dibahas pada musyawarah umum yang dihadiri oleh pimpinan pondok, 

yayasan, dan perwakilan dari masing-masing lembaga. RAPB tersebut akan 
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disahkan oleh pimpinan pondok. Sebagaimana yang diungkapkan Daryanto 

dan Farid, dalam menyusun RAPB secara efektif, kepala sekolah bersama 

semua pemegang peran di sekolah pada umumnya menempuh langkah-

langkah sebagai berikut:  

1) Merancang suatu program sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan pada tahun pelajaran yang bersangkutan. 

2) Melakukan inventarisasi semua kegiatan dan menghitung perkiraan 

kebutuhan dana penunjang. 

3) Melakukan peninjauan ulang atas program awal berdasarkan kemungkinan 

tersedianya dana pendukung yang dapat dihimpun. 

4) Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 

pelajaran yang bersangkutan. 

5) Melakukan perhitungan manfaat dana untuk masing-masing kegiatan . 

6) Pengesahan dokumen RAPBS oleh instansi yang berwenang.
82

 

 

Proses penganggaran di PP Wali Songo Ngabar menggunakan desain 

anggaran Sistem perencanaan penyusunan program dan penganggaran/SP4 

(planning programming budgeting system/PPBS) yaitu kerangka kerja dalam 

perencanaan anggaran dengan mengorganisasikan informasi dan 

menganalisisnya secara sistematis.
83

 

Terdapat lima sumber dana yang ada di Pondok Pesantren Wali Songo 

Ngabar diantaranya wali santri, pemerintah, unit usaha, hasil sawah dan wakaf 

tunai. Dana dari wali santri berupa SPP, biaya pendaftaran dan biaya daftar 

ulang. Dana pemerintah berupa dana BOS. Dana unit usaha berasal dari unit 

usaha yang dimiliki oleh PP Wali Songo Ngabar diantaranya Ngabar Businis 

Centre (depot, swalayan, hostel, dan penyewaan meeting hall), Ngabar food 

cathering, Ngabar mart, Bistro, Distro, laundry, wartel, cafeteria Al-azhar, 

fotocopy, Ngabar farm, dan penyewaan transportasi. Dana hasil sawah 
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diperoleh dari bagi hasil dengan masyarakat yang mengelola sawah milik 

Pondok. Sedangkan dana wakaf tunai diperoleh dari masyarakat, alumni, wali 

santri, guru yang diberikan kepada pondok untuk dana pembangunan. Hal ini 

selaras dengan E. Mulyasa yang menyatakan sumber keuangan sekolah secara 

garis besar dapat dikelompokkan tiga sumber, yaitu (1) Pemerintah, baik 

pemerintah pusat, daerah atau keduanya, (2) orang tua atau siswa, (3) 

masyarakat.
84

 Selain itu Depdiknas juga memberikan acuan bahwa sumber-

sumber pendanaan sekolah dapat berasal dari berbagai sumber, diantaranya: 

g. Sumber dana pemerintah, yang meliputi: pemerintah pusat, yang 

dialokasikan melalui APBN, serta pemerintah kabupaten/kota, yang 

dialokasikan melalui APBD. 

h. Usaha mandiri sekolah, yang berupa kegiatan: pengelolaan kantin sekolah, 

koperasi sekolah, wartel, jasa antar jemput peserta didik, panen kebun 

sekolah, dll. 

i. Orangtua peserta didik, sumbangan berupa fasilitas belajar peserta didik, 

sumbangan pembangunan gedung, dan SPP. 

j. Dunia usaha dan industri, yang dilakukan melalui kerja sama dalam 

berbagai kegiatan, baik berupa bantuan uang maupun fasilitas sekolah. 

k. Sumber dana masyarakat. 

l. Yayasan penyelenggara pendidikan bagi lembaga pendidikan swasta.
85

 

 

Dalam perencanaan pembiayaan pendidikan lembaga membuat rencana 

kegiatan salah satunya program untuk peningkatan kualitas guru diantaranya 

melakukan penyeleksian dari awal penerimaan guru serta membuat beberapa 

program diantaranya seminar, workshop, pelatihan IT, melakukan MGMP, 

Ta’hil, memberikan beasiswa kuliah penuh kepada guru yang sudah terpilih, 

memberikan subsidi biaya kuliah kepada guru pada masa pengabdian empat 

tahun, dan meningkatkan kesejahteraan guru. Setelah rencana kegiatan ini 

disusun dan disetujui oleh pimpinan pondok maka lembaga harus membuat 
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anggaran untuk kegiatan tersebut dan diajukan kepada bendahara yayasan. Hal 

ini selaras dengan pendapat Udin Syaefudin Saud bahwa terdapat beberapa 

alternatif model pengembangan profesionalitas guru, yaitu sebagai berikut: 1). 

peningkatan kualifikasi pendidikan guru, 2). progam penyetaraan dan 

sertifikasi, 3). progam pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi, 4). progam 

supervisi pendidikan, 5). progam pemberdayaan mgmp, 6). simposium guru, 

7). progam pelatihan tradisional lainnya, 8). membaca dan menulis jurnal atau 

karya ilmiah, 9). berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah, 10). melakukan 

penelitian, 11). magang, 12). berpartisipasi dan aktif dalam organisasi, 13). 

menggalang kerjasama dengan teman sejawat.
86

 

Program pengembangan guru tersebut dilakukan bertujuan dapat 

menambah wawasan dan kemampuan yang dimiliki guru serta dapat 

meningkatkan motivasi guru dan kinerja pengajarannya sehingga mutu siswa 

yang dihasilkanpun juga meningkat. Menurut Nurul Ulfatin dan Teguh 

Triwiyanto menyampaikan bahwa tujuan pengembagan sumber daya manusia 

diantaranya: 1) meningkatkan kemampuan individual, 2) meningkatkan 

kompensasi secara tidak langsung, 3) meningkatkan kualitas hasil, dan 4) 

meningkatkan tingkat produktivitas organisasi.
87

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembiayaan di 

PP Wali Songo Ngabar sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan 

teori, walaupun dalam struktur perencanaannya PP Wali Songo Ngabar tidak 

sama seperti sekolah pada umumnya dikelompokkan sesuai delapan SNP. 

Desain pengangganran yang digunakan yaitu sistem perencanaan penyusunan 

program dan penganggaran/SP4. Sedangkan untuk sumber dana yang ada di 

lembaga tersebut terdapat lima sumber yaitu orang tua, pemerintah, unit 

usaha, hasil sawah dan wakaf tunai. Sedangkan program-program yang 

dilakukan lembaga ini untuk meningkatkan kualitas guru sudah cukup baik 

dan sudah sesuai dengan teori, namun perlu ditingkatkan terus agar kualitas 

                                                 
86
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guru akan semakin meningkat dan akan membuat kualitas lulusan menjadi 

lebih baik lagi. 
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BAB V 

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM 

MENINGKATKAN KUALITAS GURU DI PONDOK PESANTREN  

WALI SONGO NGABAR 

 

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang tahap awal dari manajemen 

pembiayaan yaitu tahap perencanaan. Selanjutnya, pada bab ini akan menjelaskan 

tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan yang meliputi praktik pelaksanaan 

pembiayaan dan analisis pelaksanaan pembiayaan pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Pelaksanaan Pembiayaan di PP Wali Songo Ngabar 

A. Praktik Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan 

Kualitas Guru di Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar Ponorogo 

Setelah melakukan penyusunan anggaran dan disahkan oleh pimpinan 

Pondok, langkah selanjutnya tinggal melaksanakan apa yang sudah disusun di 

RAPBS. Pelaksanaan pembiayaan di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar 

terbagi dalam dua kegiatan yaitu penerimaan dan pengeluaran dana. 

Penerimaan dana di PPWS berasal dari wali santri, pemerintah, unit usaha, 

hasil sawah dan wakaf tunai.   

Pelaksanaan 

Pembiayaan Pendidikan 

Penerimaan 

Dana: 
1. Pemerintah 

(BOS) 

2. Wali Santri 

3. Unit Usaha 

4. Hasil Sawah 

5. Wakaf Tunai 

Pengeluaran 

Dana 
1. Biaya Rutin 

2. Biaya Investasi 

3. Biaya 

Pengembangan 

4. Biaya 

pemeliharaan 

5. Biaya 

kepanitiaan 



59 

 

 

 

Proses  penerimaan dana yang berasal dari wali santri diterima oleh 

bagian keuangan (ADM), dana dari masing-masing unit usaha diterima oleh 

direktur unit usaha, dana pemerintah diterima oleh bendahara sekolah, 

sedangkan dana hasil sawah dan wakaf tunai diterima oleh bendahara dari 

setiap bagian yang mengurusinya, dimana nantinya masing-masing dari 

penerima dana akan melaporkan dan menyerahkan dana tersebut kepada 

yayasan untuk dikelola secara terpusat.
88

 

Hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh Erlina Puspita S, selaku 

ketua bagian administrasi santri (ADM) sebagai berikut: 

“kami bagian administrasi (ADM) hanya selaku perantaran penerima 

uang dari santri, dimana santri setiap bulannya akan membayar 

SPPkepada kami yang nantinya uang tersebut akan kami laporkan dan 

kami serahkan kepada bagian yayasan untuk di kelola.”
89

 

 

Hal senada juga di sampaikan oleh Ujang Usin S. selaku direktur unit 

usaha sebagai berikut: 

“setiap satu bulan sekali masing-masing unit usaha akan melaporkan 

dan menyerahkan keuangan dari hasil usaha kepada saya, dan nantinya 

akan saya teliti dan akan saya laporkan kepada bagian yayasan untuk 

diteliti dan dikelola”
90

 

 

Sedangkan untuk pengeluaran dana harus melalui proses yang telah 

ditentukan sesuai dengan SOP yaitu setelah melakukan penyusunan anggaran 

dan disahkan oleh pimpinan pondok, masing-masing bendahara dari setiap 

lembaga mengatur anggaran perbulan yang nantinya pencairan dana masing-

masing lembaga diadakan setiap bulan, begitupun dengan laporannya. 

Permohonan anggaran dan pelaporan realisasi anggaran dilakukan diawal 

bulan. Penganggaran pada tanggal 1-5 pada awal bulan dengan syarat 

mengajukan laporan keuangan bulan sebelumnya dan untuk pelaporan 

realisasi anggaran pada tanggal 6-10. Bendahara dari masing-masing lembaga 

harus mengikuti role yang telah ditentukan, jikalau terdapat pelanggaran maka 
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akan diberikan sanksi berupa tidak cairnya anggaran pada bulan tersebut.
91

  

Penganggaran harus sesuai dengan kebutuhan yang dirancang pada awal 

tahun, dan pelaporan harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Hal 

tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Parwito sebagai berikut: 

“Pencairan anggaran di PPWS memiliki prosedur yang telah ditentukan 

yaitu, disetiap awal bulan tanggal 1-5 bendahara masing-masing 

lembaga mengajukan anggaran yang sesuai dengan  rancangan yang 

telah ditetapkan diawal tahun, pengajuan anggaran tersebut harus 

menyertai laporan keuangan bulan sebelumnya. Selanjutnya pada 

tanggal 6-7 dilakukan pengkoreksian laporan yang dilakukan oleh 

bendahara yayasan, apabila anggaran dan laporan sudah sesuai dan 

sudah benar maka akan ditanda tangani oleh ketua yayasan dan 

pimpinan pondok sehingga anggaran dapat cair pada tanggal 10 disetiap 

awal bulan, apabila dana yang diminta bernominal besar maka akan di 

berikan dengan bertahap diawal bulan dan pertengahan bulan.”
92

 

 

Hal senada diungkapkan Puri Retno selaku ketua panitia salah satu 

kegiatan peningkatan kualitas guru: 

“dalam proses pencairan untuk dana kegiatan kami melakukannya 

diawal bulan dengan menyerahkan suran pencairan dana da dilampirkan 

anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut 

sesuaia dengan yang sudah direncanakan di RAPB, yang nantinya 

anggaran tersebut akan diteliti tim supervisi sebelum dicairkan.”
93

 

 

Fawaid selaku bagian yang mengurusi dana beasiswa full untuk guru 

yang dikuliahkan, menambahkan: 

“pencairan dana untuk pelaksanaan program beasiswa guru kami 

lakukan satu bulan sekali, disetiap awal bulan. Kami mencairkan 

disertai laporan realisasi dana bulan sebelumnya dan mengajukan 

anggara dana yang akan dicairkan berupa uang saku, uang kos, dan 

biaya kuliah yang nantinya jika sudah cair akan kami kirimkan kepada 

guru yang bersangkutan”
94
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Prosedur pencairan anggaran di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar 

dapat digambarkan seperti skema berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Prosedur Pencairan Dana di PPWS Ngabar 

 

Realisasi pembiayaan pendidikan dapat dilaksanakan mulai awal tahun 

pelajaran baru, pada awal bulan Juli, yaitu dengan membelanjakan 

pembiayaan baik barang maupun jasa, seperti pembayaran gaji guru, 

melakukan pelatihan untuk guru dan belanja barang keperluan pembelajaran. 

 

B. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan 

Kualitas Guru di Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar Ponorogo 

Pelaksanaan pembiayaan di PP Wali Songo dilakukan oleh bendahara 

yayasan, hal ini sejalan dengan Mulayasa bahwa sekolah dapat menetapkan 

bendahara sesuai dengan peran dan fungsinya.
95

 Kegiatan pelaksanaan 

pembiayaan di PP Wali Songo Ngabar disesuaikan dengan kapasitas dana 

yang dimiliki dan dikeluarkan sesuai dengan RAPB yang telah dibuat, hal ini 

sejalan dengan yang diungkapkan Bafadhal bahwa pelaksanaan anggaran 

dalam sekolah adalah semua penggunaan dana yang tersedia harus disesuaikan 

dengan rencana anggaran yang telah disusun oleh lembaga.
96

  

Pelaksanaan pembiayaan di PP Wali Songo Ngabar dibagi dalam dua 

kegiatan yaitu penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan. Sri Minarti 
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Mengemukakan pelaksanaan pembiayaan secara garis besar dapat 

dikelompokkan kedalam dua kegiatan berikut: 

3. Penerimaan pembiayaan pendidikan sekolah dari sumber-sumber dana 

perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan 

ketepatan yang disepakati. Sedangkan sumber dana tersebut meliputi 

anggaran rutin, anggaran pembangunan, anggaran penunjang pendidikan, 

dana masayarakat, donator, dan lain-lain. 

4. Pengeluaran, yakni dana yang sudah diperoleh dari berbagai sumber perlu 

digunakan secara efektif dan efisien. Artinya perolehan dana dalam 

pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan kebutuhan yang telah 

disesuaikan denga perencanaan pembiayaan pendidikan disekolah.
97

 

Penerimaan dana di PP Wali Songo, terdapat bagian-bagian tersendiri 

yang mengurusi masing masing sumber dana yang nantinya dana dan 

pelaporannya akan diserahkan pada pihak bedahara yayasan setiap bulannya. 

Dana dari wali santri diterima oleh bagian keuangan (ADM), dana dari 

masing-masing unit usaha diterima oleh direktur unit usaha, dana pemerintah 

diterima oleh bendahara sekolah, sedangkan dana hasil sawah dan wakaf tunai 

diterima oleh bendahara dari setiap bagian yang mengurusinya. Masing-

masing dari penerima dana akan melaporkan dan menyerahkan dana tersebut 

kepada yayasan untuk dikelola secara terpusat.
98

  

Pengeluaran dana merupakan dana yang dikeluarkan suatu lembaga 

untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti halnya yang di ungkapkan Mulyasa 

bahwa Pembayaran merupakan pengeluaran yang  dilakukan  oleh sekolah 

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

bahan, perlengkapan dan fasilitas.
99

 

Pengeluaran dana di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar dibagi 

menjadi lima yaitu biaya rutin, biaya investasi, biaya pengembangan, biaya 

pemeliharaan, dan biaya kepanitiaan. Akdon mengungkapkan struktur biaya 
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pendidikan terdiri dari, a) biaya satuan pendidikan, b) biaya personal, dan c)  

biaya penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan. Sudah terlihat 

secara terperinci dana-dana yang dikeluarkan, dan dana masuk yang 

didapat.
100

 Pendapat Akdon tersebut senada dengan Peraturan Pemerintah No. 

19 Tahun 2005 Pasal 62 Tentang Standar Pembiayaan Pendidikan bahwa 

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya operasional, biaya personal dan 

biaya investasi.
 101

 

a. Biaya Operasional 

Biaya operasional dalam standar pembiayaan pendidikan terdiri dari: 

4) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang  

melekat pada gaji  

5) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai . 

6) Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa, daya, air, jasa,  

telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, transportasi, 

konsumsi, pajak, asuransi dan sebagainya.
102

 

b. Biaya Personal  

Biaya personal merupakan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan  oleh 

peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur  

dan berkelanjutan, antara lain meliputi pakaian, transpor, buku, konsumsi, 

dan akomodasi. 

c. Biaya Investasi 

Biaya investasi merupakan biaya yang meliputi biaya penyediaan sarana 

dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja 

tetap. 

Jika struktur dana di PP Wali Songo disesuaikan dengan Peraturan 

Pemerintah diatas maka dana Rutin, dana pemeliharaan, dan dana kepanitiaan 

masuk pada kategori biaya operasional sedangkan dana investasi dan 

pengembangan masuk pada kategori biaya investasi. Di lembaga ini biaya 

operasional diambilkan dari sumber dana unit usaha, BOS, dan wali santri, 
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sedangkan biaya investasi bersumber dari unit usaha dan wali santri, serta 

dana personal bersumber pada wali santri. Untuk lebih rincinya bisa dilihat 

pada tabel dibawah ini:  

No Pengeluaran Keterangan Sumber Dana 

1. Biaya Operasional Gaji pendidik dan 

Tenaga Kependidikan 

Unit Usaha dan Hasil 

Sawah 

Peralatan pendidikan 

habis pakai 

BOS dan Wali Santri 

Operasional pendidikan 

tidak langsung 

BOS dan Wali Santri 

2. Dana Personal Keperluan siswa Wali Santri 

3. Dana Investasi Sarana dan Prasarana BOS dan Wali Santri 

Pengembangan SDM 

(Pelatihan, Seminar, 

Workshop, dll) 

BOS dan Wali Santri 

Beasiswa pendidikan 

guru 

Unit Usaha, hasil 

sawah dan Wali 

Santri 

Tabel 5.1 Kegunaan Sumber Dana Sesuai Pengeluaran 

 

Adapun langkah-langkah dalam pengeluaran dana adalah masing-

masing lembaga/kepanitiaan mengajukan surat permohonan pencairan dana 

anggaran disertai laporan realisasi anggaran bulan sebelumnya kepada tim 

supervisi anggaran, lalu tim supervisi akan memeriksa kesesuaian pengajuan 

pencairan anggaran dan laporannya dengan anggaran yang telah disahkan. 

Selanjutya tim supervisi mengajukan permohonan pencairan anggaran ke pada 

ketua Yayasan dan Pimpinan Pondok, setelah disetujui dana baru bisa 

dicairkan kepada bendahara yayasan.
103

 Dalam melakukan analisis dan 

pengambilan keputusan merupakan tugas fungsional bagian keuangan  untuk 

melaksanakan tugas itu maka bendahara harus berpatokan pada rencana 
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anggaran yang tepat, mengestimasi secara tepat nilai nominal  sumber 

keuangan, mencermati tentang pengaruh waktu dan ketidakpastian, 

memperhitungkan efisiensi pengaruh waktu, memperhitungkan efisiensi 

pengeluaran secara cermat.
104

 

Pembukuan penerimaan dana dan pengeluaran dana di PP Wali Songo 

tidak di bedakan yaitu hanya menggunakan buku kas umum. Buku  kas  

merupakan pencatatan  rincian  tentang  penerimaan  dan  pengeluaran  uang 

dilembaga  pendidikan  serta  sisa  saldo  secara  harian  dan  pada  hari  yang  

sama,  misalnya pembelian spidol, LCD dan kebutuhan lainnya.
105

 pembukuan 

dilembaga ini ditulis dengan format sederhana dan mudah dimengerti 

sehingga berbagai pihak yang berkepentingan dapat memahaminya.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasannya pelaksanaan 

pembiayaan di PP Wali Songo Ngabar sudah berjalan cukup baik, namun jika 

disandingkan dengan teori yang ada masih ada kekurangan yang belum 

dilakukan oleh lembaga tersebut yaitu dalam hal pembukuan. Pembukuan di 

lembaga ini belum dipisahkan antara pembukuan penerimaan dana dan 

pembukuan pengeluaran dana, apabila pembukuan tersebut dipisahkan maka 

akan lebih mempermudah untuk mengetahui sirkulasi dana masuk dan keluar, 

akan tetapi walaupun pembukuan tersebut dijadikan satu, format penulisannya 

sederhana dan mudah dimengerti sehingga membantu dalam memahaminya. 
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Berikut ini gambaran alur proses pelaksanaan pembiayaan pendidikan 

di PP Wali Songo Ngabar : 
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Gambar 5.3 Alur Pelaksanaan Pembiayaan di PP Wali Songo 
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BAB VI 

EVALUASI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM  

MENINGKATKAN KUALITAS GURU DI PONDOK PESANTREN  

WALI SONGO NGABAR 

 

Tahap terakhir dalam manajemen pembiayaan adalah evaluasi. Pada bab ini 

akan menjelaskan tentang evaluasi pembiayaan pendidikan yang meliputi praktik 

evaluasi pembiayaan pendidikan dan analisis evaluasi pembiayaan pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.1 Evaluasi Pembiayaan di PP Wali Songo 

A. Evaluasi Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatakan Kualitas Guru 

di Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar Ponorogo 

Evaluasi merupakan salah satu langkah dalam tahapan manajemen 

pembiayaan, evaluasi difungsikan sebagai langkah dalam mengontrol 

perencanaan dan pelaksanaan keuangan. Terdapat dua bentuk evaluasi/audit di 

PPWS Ngabar, yaitu evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi internal 

dilakukan oleh yayasan, evaluasi yang dilakukan yaitu evaluasi bulanan, 

tahunan dan evaluasi kegiatan. Sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh 

pemerintah (dana BOS).
106
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Evaluasi bulanan dilakukan pihak yayasan dengan masing-masing 

bendahara dari setiap lembaga pada awal bulan yaitu tanggal 1-5. Evaluasi ini 

dilakukan guna mengecek rekap transaksi yang terjadi setiap bulannya disertai 

bukti yang sah dan untuk mengevaluasi jalanya pembiayaan masing-masing 

lembaga.
107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.2 Contoh Form Laporan Bulanan Lembaga 

Sedangkan untuk evaluasi tahunan dilakukan pada akhir tahun 

bersamaan dengan musyawarah tutup buku keuangan yang dihadiri oleh 

pimpinan pondok, yayasan, dan perwakilan setiap lembaga. Hal ini dilakukan 

untuk melihat berapa total pendapatan dan berapa total pengeluaran, apakah 

sesuai dengan yang telah dianggarkan pada awal tahun, serta untuk mengukur 

kekuatan keuangan apakah defisit atau surplus sehingga nantinya akan 

digunakan sebagai acuan untuk RAPB tahun selanjutnya agar lebih baik lagi,  

Sebagaimana yang disampaikan oleh M. Nahrowi, sebagai berikut: 

“Dalam setahun sekali kami mengadakan tutup buku keuangan disetiap 

akhir tahun sekali, hal ini dilakukan sebagai langkah evaluasi agar kami 

mengetahui berapa total pendapatan dan berapa total pengeluaran, serta 

untuk mengetahui kekuatan keuangan yang nantinya akan kami jadikan 

sebagai acuan dalam pembuatan RAPB selanjutnya”
108

 

 

Evaluasi kegiatan dilakukan oleh yayasan kepada panitia kegiatan. Pada 

proses ini ketika panitia kegiatan telah selesai melaksanakan kegiatan maka 
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wajib melaksanakan laporan pelaksanaan kegiatan kepada kepala sekolah, dan  

jika sudah disetujui oleh kepala sekolah maka panitia melaporkan ke yayasan 

maksimal 2 minggu setelah kegiatan dilakukan. Misalnya TMt-I akan 

mengadakan Workshop peningkatan kualitas guru maka pihak panitia dapat 

melakukan pencairan dana kepada yayasan. Dana yang diterima panitia akan 

digunakan sesuai dengan perencanaan, dan ketika kegiatan workshop sudah 

dilaksanakan maka panitia wajib membuat laporan kepada kepala sekolah 

untuk dicek dan ditanda tangani kemudian dilaporkan ke yayasan yang disertai 

bukti kuitansi. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terjadi 

kekurangan dana maka pihak panitia harus mengajukan permohonan 

kekurangan dana kepada yayasan yang dilampirkan pada laporan.
109

 Seperti 

halnya yang disampaikan oleh Puri Retno C. selaku ketua panitia salah satu 

kegiatan peningkatan kualitas guru: 

“Setelah kami selesai mengadakan kegiatan,kami melaksanakan 

evaluasi, yaitu evaluasi dengan panitia kegiatan dan kepala sekolah dan 

evaluasi dengan pihak bendahara yayasan. dalam evaluasi dengan pihak 

bendahara yayasan setelah kami diberi batas waktu maksimal dua 

minggu untuk membuat laporan keungan disertai bukti kegiatan dan 

kuitansi, yang nantinya akan diteliti dan ditandatangani oleh kepala 

sekolah dan selanjutnya akan kami serahkan kepada pihak yayasan 

sebagai laporan pertanggungjawaban yang nantinya akan di koreksi dan 

di evaluasi bersama dengan pihak yayasan.”
110

 

 

Maka dari itu evaluasi pembiayaan ditujukan agar semua proses 

kegiatan dan pembiayaan berjalan tanpa adanya penyimpangan, dan sebagai 

tindakan pencegahan kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan pembiayaan 

pendidikan, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan RAPB, agar desain 

sebelumnya dapat digunakan untuk tahun berikutnya, tentunya dengan 

perubahan dan penambahan program sekolah yang diperlukan sesuai 

kebutuhan.  
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B. Analisis Evaluasi Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatakan 

Kualitas Guru di Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar Ponorogo 

Evaluasi merupakan salah satu langkah tahapan manajemen Pondok 

Pesantren Wali Songo, yang difungsikan sebagai langkah dalam mengontrol 

perencanaan dan pelaksanaan pembiaayaan. Matin mengemukakan bahwa 

Evaluasi adalah aktivitas melakukan pengukuran untuk menilai perkembangan 

keberhasilan pelaksanaan rencana dan program berdasarkan  kriteria 

tertentu.
111

 Dilembaga ini terdapat dua evaluasi, evaluasi internal dan evaluasi 

eksternal. Evaluasi internal dilakukan oleh oleh yayasan, evaluasi ini 

dianataranya evaluasi bulanan, evaluasi tahunan dan evaluasi kegiatan. 

Sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh pemerintah  untuk pengawasan 

dana BOS. 

Evaluasi bulanan dilakukan pihak yayasan dengan masing-masing 

lembaga pada awal bulan tanggal 1-5. Evaluasi ini dilakukan untuk memeriksa 

dan mengukur jalannya pembiayaan selama satu bulan, sesuai dengan RAPB 

atau tidak dan bukti pembayaran yang ada. Dalam evaluasi bulanan setiap 

lembaga menghadap kepada yayasan dengan menyerahkan laporan arus kas 

dan laporan realisasi anggaran setiap lembaga beserta tanda bukti pembayaran, 

laporan ini juga sebagai syarat untuk pencairan dana untuk bulan selanjutnya, 

apabila ada penyelewengan dana maka akan diberikan sanksi dan 

konsekuensinya dana untuk bulan selanjutnya tidak bisa dicairkan.
112

  

Untuk evaluasi tahunan dilakukan pada akhir tahun bersamaan dengan 

musyawarah tutup buku keuangan yang dihadiri oleh pimpinan pondok, 

yayasan, dan perwakilan setiap lembaga. Hal ini dilakukan untuk melihat 

berapa total pendapatan dan berapa total pengeluaran, apakah sesuai dengan 

yang telah dianggarkan pada awal tahun, serta untuk mengukur kekuatan 

keuangan apakah defisit atau surplus sehingga nantinya akan digunakan 

sebagai acuan untuk RAPB tahun selanjutnya agar lebih baik lagi.
113

 Hal ini 
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senada dengan Matin bahwa Tujuan evaluasi penggunaan dana pendidikan 

adalah untuk mengukur dan menilai perkembangan dan tingkat keberhasilan 

pelaksanaan rencana dan program pendidikan, menetapkan kriteria sebagai 

dasar pengambilan kebijaksanaan, mengantisipasi masa yang akan datang, 

menyempurnakan rencana dan program tahunan serta melaksanakan perbaikan 

pelaksanaan kegiatan dan menilai tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan 

sumber daya pendidikan dalam mencapai tujuan.
114

 

 Sedangkan untuk evaluasi kegiatan dilakukan oleh panitia 

penyelenggara kegiatan setelah selesai kegiatan, dengan membuat laporan 

pelaksanaan kegiatan yang telah di teliti dan disetujui kepala sekolah. 

Auditing atau evaluasi bisa dikatakan akuntabel jika memenuhi: a) 

pengelolaan keuangan dilaporkan kepada pihak-pihak terkait seperti yayasan, 

pemerintah, guru, komite dan wali siswa secara periodik, b) pertanggung 

jawaban keuangan sekolah dilaporkan secara terbuka dalam rapat pleno 

komite.
115

  

Untuk evaluasi atau pengawasan eksternal dilakukan oleh pengawas 

yang telah dipilih oleh pemerintah. Pengawasan ini dilakukan untuk 

mengawasi ketersesuaian laporan dana BOS dan realita penggunaan dana 

BOS. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan dari keterangan tersebut diketahui 

bahwa evaluasi yang dilakukan oleh PP Wali Songo Ngabar sudah tergolong 

baik, hal ini dapat dilihat seperti dari pemeriksaan yang dilakukan yakni 

pemeriksaan terhadap kesesuaian anggaran dengan pelaksanaan. Selain itu 

evaluasi juga dilakukan dengan memeriksa laporan pertanggungjawaban yang 

dilakukan oleh bendahara yayasan kepada masing masing lembaga. Laporan 

pertanggungjawaban diadakan setiap bulan dan setiap tahun. Akan tetapi 

dalam evaluasi dan laporan pertanggung jawabannya belum melibatkan 

masyarakat dan wali santri. 
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Besarnya kontribusi guru terhadap keberhasilan pendidikan mendorong 

perluny memperhatikan mutu guru. Oleh karena itu pemerintah 

mengembangkan dan menetapkan standar mutu guru melalui UU Nomor 14 

tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Berlandaskan UU tersebut, seorang guru 

profesional harus memiliki: kualifikasi akademik yang memadai, menguasai 

standar kompetensi guru, lolos sertifikasi, sehat jasmani dan rohani, serta 

kemampuan untuk mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan.  

Guna memenuhi standar mutu guru tersebut, pemerintah dan lembaga 

pendidikan perlu mengembangkan program peningkatan mutu guru. 

Diantaranya dengan memperhatikan penyeleksian penerimaan guru baru, dan 

meningkatkan kesejahteraan guru hal ini dikarekan faktor ekonomi merupakan 

salah satu penghambat bagi peningkatan guru. Selain itu lembaga juga harus 

membuat program pengembangan kompetensi guru dengan sebisa mungkin 

tidak meminta dana kepada guru, diantaranya: 1) peningkatan kualifikasi 

pendidikan guru, 2) progam penyetaraan dan sertifikasi, 3) progam pelatihan 

terintegrasi berbasis kompetensi, 4) progam supervisi pendidikan, 5) progam 

pemberdayaan MGMP, 6) simposium guru, 7) progam pelatihan tradisional 

lainnya, 8) membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah, 9) berpartisipasi 

dalam pertemuan ilmiah, 10) melakukan penelitian, 11) magang, 12) 

berpartisipasi dan aktif dalam organisasi, 13) menggalanng kerjasama dengan 

teman sejawat.
116

 

Dengan begitu Pondok Pesantren Wali Songo sudah melaksanakan 

program peningkatan kualitas dengan baik dan lancar, hal ini dikarenakan 

adanya manajemen pembiayaan yang baik dimana dapat mengelola dana yang 

ada dengan baik sehingga dalam proses pelaksanaanya dapat sesuai dengan 

perencanaan dan tujuan yang diharapkan. 

Dari tahap awal perencanaan hingga evaluasi dalam manajemen 

pembiayaan pendidikan menunjukan manajemen pembiayaan berperan dalam 

meningkatkan kualitas guru. Tanpa adanya manajemen pembiayaan 

pendidikan disuatu lembaga, kegiatan tidak bisa berjalan dengan efektif. 
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seperti halnya jika suatu program peningkatan kualitas guru tidak 

direncanakan dan dianggarkan terlebih dahulu akan memungkinkan 

kekurangan dana dalam pelaksanaannya, selanjutnya dalam pelaksanaan ada 

prosedur penerimaan dan pengeluaran dana yang harus dilakukan oleh suatu 

lembaga, dan terakhir evaluasi dengan evaluasi kita dapat mengetahui 

kekurangan dan kelebihan dalam melaksanakan program program tersebut. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

H. Kesimpulan  

Berdasarkan kajian, analisis, dan pembahasan terhadap temuan hasil 

penelitian tentang manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan 

kualitas guru di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada aspek perencanaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan 

kualitas guru Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar menyusunan rencana 

anggaran dimulai dengan diadakannya rapat kerja tahunanan lembaga. 

Rapat tersebut membahas kegiatan apa yang akan dilakukan untuk 

mencapai tujuan dalam jangka waktu satu tahun kedepan dan dilanjutkan 

dengan menyusun anggaran yang dibutuhkan kemudian disahkan. 

Pengelolaan pembiayaan di lembaga ini bersifat centralistik (terpusat). 

Dalam perencanaan pembiayaan pendidikan bersifat demokratis. Dana 

peningkatan kualitas guru masuk dalam struktur perencanaan  anggaran 

pengembangan dan biaya kepanitiaan. Terdapat lima sumber dana di PP 

Wali Songo diantaranya wali santri, pemerintah, unit usaha, wali santri, 

pemerintah, unit usaha, hasil sawah dan wakaf tunai. Adapun kegiatan 

yang dilakukan lembaga dalam meningkatan kualitas guru diantaranya 

dengan memperhatikan penerimaan calon penerimaan guru baru, 

mengadakan program pengembangan guru, dan meningkatkan 

kesejahteraan guru. 

2. Pada aspek pelaksanaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan 

kualitas guru meliputi dua kegiatan yaitu penerimaan dana dan 

pengeluaran dana. Penerimaan dana terdapat bagian-bagian tersendiri yang 

mengurusi masing masing sumber dana dan pelaporannya akan diserahkan 

pada pihak bedahara yayasan setiap bulannya. Sedangkan dalam hal 

pengeluaran dana, langkah-langkah dalam pengeluaran dana adalah 

masing-masing lembaga/kepanitiaan mengajukan surat permohonan 
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3. pencairan dana anggaran disertai laporan realisasi anggaran bulan 

sebelumnya kepada tim supervisi anggaran untuk diperiksa. Kemudian tim 

supervisi mengajukan permohonan pencairan anggaran ke pada ketua 

Yayasan dan Pimpinan Pondok, setelah disetujui dana baru bisa dicairkan 

kepada bendahara yayasan. pembukuan yang digunakan dalam lembaga 

ini adalah buku arus kas. 

4. Pada aspek evaluasi pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas 

guru bersifat akuntabel yaitu sesuai dengan perencanaan dan dapat 

dipertanggung jawabkan, terdapat dua bentuk evaluasi yaitu evaluasi 

internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal dilakukan oleh yayasan, 

evaluasi yang dilakukan yaitu evaluasi bulanan, tahunan dan evaluasi 

kepanitiaan. Sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh pemerintah 

(dana BOS). 

 

I. Saran 

Untuk perbaikan dan hasil yang lebih baik, perlu disarankan beberapa hal 

berikut ini: 

1. Dalam membuat perencanaan pembiayaan pendidikan  dalam 

meningkatkan kualitas guru hendaknya akan lebih lengkap jika 

lembaga mengajak seluruh anggotanya dalam musyawarah 

perencanaan pembiayaan hal ini bertujuan agar anggota dapat 

menyampaikan pendapatnya terkait perencanaan pembiayaan. Dalam 

mengorganisasikan pembiayaan pendidikan hendaknya disesuaikan 

dengan perencanaan yang telah ditetapkan, dan menghindari program 

yang tidak teranggarkan, perlunya menggali sumber-sumber 

pembiayaan pendidikan yang lebih luas yang tidak memberatkan 

masyarakat, guru, dan siswa. 

2. Dalam pelaksanaan pembiayaan pendididkan dalam meningkatkan 

kualitas guru hendaknya dibedakan anatara pembukuan penerimaan 

dana dan pembukuan pengeluaran dana hal ini bertujuan agar 

mempermudah untuk mengetahui sirkulasi keuangan lembaga. Selain 
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itu dalam melaksanakan anggaran pembiayaan pendidikan hendaknya 

berprinsip pada kehati-hatian dan mengedepankan keterbukaan, 

dengan mekanisme tanggung jawab yang telah ditetapkan, memikul 

tanggung jawab dengan keihlasan, dan segera membuat laporan 

pertanggungjawaban di akhir kegiatan agar tidak menghambat 

pencairan dana bulan selanjutnya. 

3. Dalam melaksanakan evaluasi pembiayaan hendaknya melibatkan 

perwakilan masyarakat dan wali santri dalam penyampaian laporan 

pertanggungjawaban agar  mereka mengetahui realisasi dari dana yang 

ada. Selain itu pihak yayasan dan pimpinan pondok hendaknya lebih 

menambah pengawasan terhadap penggunaan dana, jangan hanya 

berpatok pada laporan dan bukti pembanyaran saja. 
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