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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepala sekolah/madrasah merupakan personal sekolah yang bertanggung 

jawab terhadap seluruh kegiatan-kegiatan sekolah. Ia mempunyai wewenang dan 

tanggung jawab penuh untuk menyelenggrakan seluruh kegiatan pendidikan dalam 

lingkungan sekolah/madrasah yang dipimpinnya. Dalam kaitan ini Sondang P. 

Siagian menegaskan bahwa “keberhasilan suatu organisasi tertentu, sangat 

ditentukan oleh mutu kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi yang 

bersangkutan”.1 Sukses tidaknya kegiatan sekolah sebagian besar ditentukan oleh 

kualitas kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 

Kepala sekolah/madrasah adalah seorang pendidik yang diberikan tugas 

untuk memimpin sekolah. Ia adalah orang yang paling bertangggung jawab 

terhadap terselenggaranya pendidikan berkualitas di sekolah yang dipimpinnya.2 

para pemimpin dapat mengembangkan strategi-strategi yang diperlukan untuk 

mewujudkan visi dan misi sekolah tersebut. 

Ketercapaian tujuan pendidikan sangat bergantung pada kecakapan dan 

kebijaksanaan kepemimpinan kepala sekolah yang merupakan salah satu 

pemimpin pendidikan. Karena kepala sekolah merupakan seorang pejabat yang 

                                                           
1 Sondang P. Siagian, Teori dan Praktek Kepemimpinan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 2. 
2 Supardi, Sekolah Efektif: Konsep Dasar dan Praktiknya, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), hal. 

27. 
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profesional dalam organisasi sekolah yang bertugas mengatur semua sumber 

organisasi dan bekerjasama dengan guru-guru dalam mendidik siswa untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Dengan keprofesionalan kepala sekolah ini 

pengembangan profesionalisme tenaga kependidikan mudah dilakukan karena 

sesuai dengan fungsinya, kepala sekolah memahami kebutuhan sekolah yang ia 

pimpin sehingga kompetensi guru tidak hanya pada kompetensi yang ia miliki 

sebelumnya, melainkan bertambah dan berkembang dengan baik sehingga 

profesionalisme guru akan terwujud. Karena tenaga kependidikan profesional 

tidak hanya menguasai bidang ilmu, bahan ajar, dan metode yang tepat, akan  

tetapi mampu memotivasi peserta didik, memiliki keterampilan yang tinggi dan 

wawasan yang luas terhadap dunia pendidikan.3 

Kepala sekolah/madrasah berperan sebagai administrator sekolah. Data-

data sekolah yang perlu di administrasikan, meliputi data: administrasi proses 

belajar mengajar, administrasi kurikulum, administrasi pendidikan dan tenaga 

kependidikan, administrasi peserta didik, administrasi sarana dan prasarana, 

administarsi keuangan, administrasi komite sekolah, administrai hubungan 

sekolah-masyarakat, administrasi surat menyurat dan kearsipan.4 

Kegiatan pengembangan administrasi yang dilakukan kepala sekolah 

merupakan upaya-upaya yang ditempuh untuk mengembangkan, mengatur dan 

                                                           
3
 Sri Damayanti, Profesionalisme Kepemimpinan Kepala Sekolah, http://Akhmadsudrajat. 

Wordpress. Com/2008/07/18/Profesionalisme-Kepemimpinan-Kepala-Sekolah/, di akses pada tanggal 
30 April 2015. 

4 Ikbal Barlian, Manajemen Berbasis Sekolah: Menuju Sekolah Berprestasi, (Palembang: 
Erlangga, 2013), hal. 62.  
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mendayagunakan seluruh sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan sekolah. 

Jika administrasi sekolah apik, tentunya akan lebih baik pertanggung jawaban, 

baik pertanggung jawaban keuangan ataupun untuk kegiatan lainnya.5 

Salah satu peran kepala sekolah adalah sebagai administrasi keuangan. 

Keuangan merupakan sumber dana yang sangat diperlukan madrasah sebagai alat 

untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pembelajaran di madrasah, 

meningkatkan kesejahteraan guru, layanan, dan pelaksanaan program supervisi. 

Kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran akan berimplikasi pada semangat 

siswa untuk belajar, dan memudahkan guru dalam mengajar. Oleh karena itu, 

kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah harus mengetahui dan 

mampu mengelola keuangan sekolah/madrasah dengan baik, bertanggung jawab 

dan transparan kepada masyarakat dan pemerintah. 

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara 

langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut 

lebih terasa lagi dalam implementasi MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), yang 

menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan 

kepada masyarakat dan pemerintah. Dalam penyelenggaraan pendidikan, 

                                                           
5 Ibid., hal. 63.  
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keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.6 

Keuangan dan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan merupakan 

potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada 

suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya 

kegiatan proses belajar-mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain. 

Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya. 

Kepala sekolah sebagai manajer berfungsi sebagai otorisator (pejabat yang 

beri wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan 

pengeluaran anggaran), dan dilimpahkan fungsi ordonator (pejabat yang diberi 

wewenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala 

tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan) untuk 

memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi 

bendaharawan karena kewajiban melakukan pengawasan kedalam. Bendaharawan 

dari samping  mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan, juga dilimpahkan fungsi 

ordonator untuk menguji atas pembayaran.7 

Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah/madrasah 

merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar-

                                                           
6
 http://inducation.blogspot.com/2008/10/manajeme-keuangan-sekolah.html. diakese pada 

tanggal, 20 mei 2015. 
7
 M. Joko Susilo, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan 

Kesian Sekolah Menyongsongnya, (Yogyakarta: 2007, Pustaka Pelajar), hal. 61. 

http://inducation.blogspot.com/2008/10/manajeme-keuangan-sekolah.html
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mengajar di sekolah bersama dengan komponen-komponen yang lain. Dengan kata 

lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya. Komponen 

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

ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan 

pendidikan. Hal ini penting, terutama dalam rangka Manajemen Berbasis Sekolah, 

yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan 

berbagai sumber dana sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah karena 

pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan 

dana. 

Sumber keuangan pada suatu sekolah/madrasah secara garis besar dapat 

dikelompokkan atas tiga sumbe yaitu: (1) Pemerintah, baik pemerintah pusat, 

daerah maupun kedua- duanya. (2) orang tua atau peserta didik, (3) masyarakat. 

Adapun dimensi pengeluaran meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan.8 

Biaya rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun seperti 

gaji pegawai serta biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas, dan 

alat-alat pengajaran (barang-barang habis pakai). Sementara biaya pembangunan 

misalnya, biaya pembelian dan rehab gedung, penambahan furniture, serta biaya 

atau pengeluaran untuk barang-barang yang tidak habis pakai.9 

Dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, manajemen komponen 

keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai dari tahap penyusunan 

                                                           

 8 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Rosdakarya, 2004), hal. 48  
9 Ibid. 
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anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana sekolah benar-benar 

dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada kebocoran-kebocoran, serta bebas 

dari penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme.10 

Berdasarkan observasi awal MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai 

merupakan salah satu lembaga pendidikan swasta yang bernaung dibawah 

Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Miftahul Ulum yang terletak di Pangkalan 

Balai.  Terkait dengan pembiayaan pendidikan MTs Miftahul Ulum 

Menggratiskan SPP siswa sejak tahun 2007 sampai sekarang. Sedangkan sumber 

pendapatan MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai hanya diperoleh dari dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jadi semua penyelenggaran pendidikan 

mulai dari membayar gaji guru honorer, kurikulum, kesiswaan dan sarana 

prasarana yang dibutuhkan oleh pihak madrasah di bayarkan dari dana BOS 

tersebut, dan jika ditanya apakah dana tersebut sangat berpengaruh dan membantu 

terhadap penyelenggaraan pendidikan di MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai, 

tentu jawabnya sangat berpengaruh dan sangat membantu. Tetapi jika di tanya 

apakah dana tersebut sudah sangat memadai untuk pembiayaan semua 

penyelenggaraan pendidikan, tentu jawabnya belum cukup memadai.  Kenapa bisa 

demikian karena minimnya dana BOS di MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai 

menjadi salah satu faktor penghambat, hal ini membuat kegiatan berjalan kurang 

                                                           
10 http://inducation.blogspot.com/2008/10/manajeme-keuangan-sekolah.html, diakses pada 

tanggal 20 mei 2015. 

http://inducation.blogspot.com/2008/10/manajeme-keuangan-sekolah.html
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maksimal, kegiatan yang dimaksud adalah  operasional sekolah, kegiatan 

peningkatan kualitas guru dan pengembangan aktivitas non akademik siswa, 

kegiatan pengembangan perpustakaan mengalami hambatan karena kurangnya 

dana BOS, serta pencairan dana BOS terkadang kurang tepat waktu. Sedangkan 

kita ketahui keuangan merupakan sumber dana yang sangat diperlukan sekolah 

sebagai alat untuk melengkapan berbagai sarana dan prasarana pembelajaran di 

madrasah, meningkatkan kesejahteraan guru. Kelengkapan sarana dan prasarana 

pembelajaran akan berimplikasi pada semangat siswa untuk belajar dan 

memudahkan guru dalam mengajar, maka dalam hal ini dibutuhkan kreativitas dan 

strategi-strategi yang tepat dalam mengelola keuangan. Untuk itu pengunaan 

anggaran khususnya pembelanjaan sesuai dengan kebutuhan, dan kepala madrasah 

mengawasi setiap penerimaan dan penggunaan anggaran agar semua dana sekolah 

benar-benar dimanfaatkan secara efektif. Dan pihak madrasah juga dapat 

menerima sumbangan dari masyarakat dan orangtua siswa yang mampu untuk 

memenuhi kekurangan biaya yang di perlukan madrasah, baik berupa uang atau 

barang. Tetapi untuk dana dari orangtua/wali murid dan masyarakat ini bersifat 

sukarela dan tidak memaksa/mengikat dan juga tidak ditentukan jumlah maupun 

jangka waktu pemberiannya.11  

Beranjak dari permasalahan di atas itulah yang menjadi alasan penulis 

untuk meneliti lebih jauh tentang strategi kepala madrasah dalam pengelolaan 

keuangan di MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai. Dalam hal ini, penulis 
                                                           

11 Effendi Aripin, Kepala Madrasah MTs Miftahul Ulum, Wawancara, Tanggal 17 April 2015   
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mengambil judul penelitian tentang “Strategi Kepala Madrasah Dalam 

Pengelolaan Keuangan di MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai”.   

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengelolaan keuangan di MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai? 

2. Bagaimana strategi kepala madrasah dalam pengelolaan keuangan MTs 

Miftahul Ulum Pangkalan Balai? 

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan di MTs 

Miftahul Ulum Pangkalan Balai? 

 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan di MTs Miftahul Ulum 

Pangkalan Balai? 

b. Untuk mengetahui strategi kepala madrasah dalam pengelolaan keuangan 

MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai? 

c. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan 

pendidikan di MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai? 
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2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik dari segi teoritis 

maupun praktis, yaitu sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu 

manajemen keuangan di masa mendatang khususnya dalam strategi 

pengelolaan keuangan madrasah. 

b. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman 

tentang strategi kepala madrasah dalam pengelolaan keuangan MTs 

Miftahul Ulum Pangkalan Balai dengan harapan dapat membantu 

meningkatkan kualitas pendidikan. Dan hasil penelitian ini diharapkan 

dijadikan bahan masukan bagi adik-adik yang akan mengadakan penelitian 

selanjutnya. 

 
D. Definisi Operasional 

Untuk lebih memahami isi yang terkandung dalam permasalahan skripsi ini, 

disini penulis memberikan pengertian dari kata-kata yang terdapat dalam 

pembahasan skripsi ini, yaitu: 

Strategi merupakan “rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk 

mencapai sasaran khusus”.12 Dengan demikian dalam pengertian ini strategi 

berkaitan dengan rencana dalam mencapai tujuan. Strategi dipahami bukan hanya 

                                                           
12 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pusat, 2001), hal. 1092. 
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sebagai “berbagai cara untuk mencapai tujuan (ways to achieve ends) melainkan 

mencakup pula penentuan berbagai tujuan itu sendiri.13 

Kepala madrasah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas 

untuk memimpin suatu madrasah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar 

atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan siswa 

yang menerima pelajaran.14 

Pengelolaan keuangan merupakan hal yang penting dalam pendidikan, 

keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara 

langsung menunjang efektivitas dan efesiensi pengelolaan pendidikan. Hal 

tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi manajemen berbasis sekolah yang 

menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara 

transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Dalam penyelengggaraan 

pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat 

menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen 

pendidikan. Komponen keuangan pada suatu sekolah merupakan komponen 

produksi yang menetukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar 

disekolah. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan 

biaya. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola dengan sebaik-

                                                           
13 Ismail Solihin, Manajemen Strategik, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 64. 
14 Wahyosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 

hal. 83. 
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baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk 

menunjang tercapainya tujuan pendidikan.15 

Seorang pengelola keuangan harus mempunyai pikiran yang kreatif dan 

dinamis. Hal ini penting karena pengelolaan yang dilakukan oleh seorang 

pengelola keuangan berhubungan dengan masalah keuangan yang sangat penting 

dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah. Adapun strategi keuangan yang harus 

dimiliki oleh seorang pengelola keuangan yaitu strategic planning, strategic 

management dan strategic thinking. 

Dari penjelasan di atas peneliti menyimpulkan strategi adalah cara atau 

rencana yang akan diambil oleh kepala sekolah atau madrasah untuk membuat 

atau merancang suatu kegiatan demi mencapai sasaran yang tepat, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pertanggung jawaban pengelolaan dana 

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

untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. 

 
E. Kerangka Teori 

1. Strategi dan Kepala Madrasah 

Menurut Hasron Usman dan Moh. Misdar strategi adalah “upaya untuk 

mencari cara atau mencari langkah yang pas dalam mengerjakan sesuatu”.16 

Menurut Brown yang dikutip Saipul Annur straregi yaitu keseluruhan tindakan 

                                                           
15 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 46. 
16 Hasron Usman dan Moh. Misdar, Strategi Belajar Mengajar, (Palembang: Fakultas 

Tarbiyah IAIN Raden Fatah, 2000), hal. 1. 
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yang ditetapkan sebagai aturan  direncanakan oleh suatu organisasi.17 Chandler 

yang dikutip Saipul Annur menyatakan bahwa strategi penentuan sasaran suatu 

organisasi dan proses rangkaian serta tindakan serta pengalokasian sumber daya 

yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut.18 

Kepala madrasah adalah pemimpin pendidikan yang mempunyai peran 

besar dalam mengembangkan mutu pendidikan sekolah.19 Kepala madrasah 

adalah personel sekolah bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan-kegiatan 

sekolah.20 

2. Pengelolaan keuangan 

Menurut E.Mulyasa proses manajemen keuangan sekolah terbagi atas 

beberapa taha mulai dari perencanaan keuangan sekolah, pelaksanaan keuangan 

sekolah, evaluasi dan pertanggung jawaban keuangan sekolah. 

Menurut Jones , pengelolaan keuangan meliputi: 

a. Perencanaan finansial (financial planning), yaitu kegiatan mengkoordinir 

semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan 

secara sistematik tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan. 

b. Pelaksanaan anggaran (implementation involves accounting), yaitu kegiatan 

berdasarkan rencana yang telah dibuat. 

                                                           
17 Saipul Annur, Metodologi Penelitian Pendidikan (Analisis Data Kualitatif dan Kualitatif), 

(Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2005), hal. 178. 
18 Ibid., hal. 179  
19 Soewadji Lazaruth, Kepala Madrasah dan Tanggung Jawabnya, (Yogyakarta: Kanisius, 

1984), hal. 60. 
20 Daryanto, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 80. 
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c. Evaluasi, yaitu proses penilaian terhadap pencapaian tujuan.21 

2. Strategi Pengelolaan Keuangan 

Seorang pengelola keuangan harus mempunyai pikiran yang kreatif dan 

dinamis. Hal ini penting karena pengelolaan yang dilakukan oleh seorang 

pengelola keuangan berhubungan dengan masalah keuangan yang sangat 

penting dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah. Adapun yang harus dimiliki 

oleh seorang pengelola keuangan yaitu strategi keuangan. Rowe (1990) 

mengungkapkan tiga langkah utama pendekatan strategis dalam konteks 

manajemen. Strategi tersebut antara lain: 

a. Strategic Planning 

Sebagai dokumen formal, startegic planning. Disini, strategi 

mengandung unsur analisis kebutuhan, proyeksi, peramalan, pertimbangan 

ekonomis dan finansial, serta analisis terhadap rencana jangka panjang dan 

rencana operasional dalam bentuk tindakan yang lebih rinci. 

b. Strategic Management 

Upaya untuk mengelola proses perubahan, meliputi: perencanaan 

strategis, struktur organisasi, kontrol startegis, dan kebutuhan sumber. 

Manajemen strategis merupakan proses perencanaan dan pengelolaan 

terhadap keempat gugus komponen tersebut. Keempat gugus tersebut 

bertumpu pada perencanaan strategis, sebab pada fase ini dilakukan analisis 

                                                           
21 E. Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), hal. 86. 
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terhadap tantangan dan peluang eksternal, serta kekuatan dan kelemahan 

internal organisasi. Manajemen strategis berfungsi mengarahkan operasional 

organisasi berupa alokasi sumber daya manusia, sarana fisik dan keuangan, 

untuk mewujudkan interaksi optimal dengan lingkungan sekitarnya. 

c. Strategic Thinking 

Sebagai kerangka dasar untuk merumuskan tujuan dan hasil secara 

berkesinambungan. Strategi sekolah dalam menggali sumber dana 

pendidikan secara administratif sangat tepat karena berkaitan bagaimana 

seorang kepala sekolah melakukan upaya-upaya pengelolaan sumber daya 

dan sumber dana yang terdapat di dalam lingkungan sekolah. Dalam strategi 

tersebut dapat direalisasikan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan 

berikut: 

1) Melakukan analisis internal dan eksternal terhadap berbagai potensi 

sumber dana. 

2) Mengidentifikasi, mengelompokan dan memperkirakan sumber-sumber 

dana yang dapat digali dan dikembangkan. Menetapkan sumber-sumber 

dana melalui: 

a) Musyawarah dengan orang tua siswa baru, pada awal tahun ajaran. 

b) Musyawarah dengan para guru untuk mengembangkan koperasi 

sekolah. 

c) Menggalang partisipasi masyarakat melalui dewan sekolah. 
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d) Menyelenggarakan kegiatan olahraga dan kesenian peserta didik untuk 

mengumpulkan dana dengan memanfaatkan fasilitas sekolah. 22 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pendidikan 

a. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang ada di luar sistem pendidikan yang 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1) Berkembangnya demokrasi pendidikan 

Dahulu banyak Negara yang masih dijajah oleh bangsa lain yang 

tidak memperbolehkan penduduknya untuk menikmati pendidikan. 

Dengan lepasnya bangsa itu dari cengkeraman penjajah, terlepas pula 

kekangan atas keinginan memperoleh pendidikan. Di Indonesia, 

demokrasi pendidikan dirumuskan dengan jelas dalam pasal 31 UUD 

1945 ayat 1 dan 2. Konsekuensi dari adanya demokrasi itu maka 

pemerintah menyediakan dana yang cukup untuk itu. 

2) Kebijaksanaan pemerintah 

Pemberian hak kepada warga Negara untuk memperoleh pendidikan 

merupakan kepentingan suatu bangsa agar mampu mempertahankan dan 

mengembangkan bangsanya. Namun demikian, agar tujuan itu tercapai 

pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas berupa hal-hal yang bersifat 

meringankan dan menunjang pendidikan. Misalnya pemberian 

pembiayaan yang besar bagi pendirian gedung dan kelengkapannya, 

                                                           
22 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Rosdakarya, 2004), hal. 172-173 
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meringankan beban siswa dalam bentuk bantuan SPP dan pengaturan 

pemungutan serta bea siswa, kenaikan gaji guru dan lain sebagainya. 

3) Tuntutan akan pendidikan 

Kenaikan tuntutan akan pendidikan terjadi dimana-mana. Di dalam 

negeri tuntutan akan pendidikan ditandai oleh segi kuantitas yaitu 

semakin banyaknya orang yang menginginkan pendidikan dan segi 

kualitas yaitu naiknya keinginan memperoleh tingkat pendidikan yang 

lebih tinggi.23 

4) Adanya inflasi 

Inflasi adalah keadaan menurunnya nilai mata uang suatu negara. 

Faktor inflasi sangat berpengaruh terhadap biaya pendidikan karena harga 

satuan biaya tentunya naik mengikuti kenaikan inflasi.24 

b. Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam sistem pendidikan itu 

sendiri yang sepenuhnya mempengaruhi besarnya biaya pendidikan. Faktor 

tersebut antara lain sebagai berikut: 

1) Tujuan pendidikan 

Sebagai salah satu contoh bahwa tujuan pendidikan berpengaruh 

terhadap besarnya biaya pendidikan adalah tujuan institusional suatu 

lembaga pendidikan. Pendekatan yang digunakan 

                                                           
23 Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya Media, 

2008), hal. 320-321. 
24 Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya Media, 

2008), hal. 320-321. 
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Strategi belajar mengajar menuntut dilaksanakannya praktek 

bengkel dan laboratorium menuntut lebih banyak biaya jika dibandingkan 

dengan metode lain dan pendekatan secara individual. 

2) Materi yang disajikan 

Materi pelajaran yang menuntut dilaksanakan praktek bengkel 

menuntut lebih banyak biaya dibandingkan dengan materi pelajaran yang 

hanya dilaksanakan dengan penyampaian teori. 

3) Tingkat dan jenis pendidikan 

Dua dimensi yang berpengaruh terhadap biaya pendidikan adalah 

tingkat dan jenis pendidikan. Dengan dasar pertimbangan lamanya jam 

belajar, banyak ragamnya bidang pelajaran, jenis materi yang diajarkan, 

banyaknya guru yang terlibat, tuntutan terhadap kompetensi lulusannya.25 

 
F. Tinjauan Pustaka 

Untuk memperoleh gambaran yang pasti tentang posisi penelitian ini, 

terdapat beberapa penelitian-penelitian lain yang dijadikan sebagai bahan 

perbandingan dan acuan untuk kajian pustaka penelitian yang relevan dengan judul 

“Strategi Kepala Madrasah Dalam Pengelolaan Keuangan MTs Miftahul Ulum 

Pangkalan Balai”. 

Ummu Salamah Tahun 2013 yang berjudul “Sistem Pengelolaan Keuangan 

Sekolah di Pondok Pesantren Terhadap Penguatan Manajemen Keuangan”. Hasil 

                                                           
25 Ibid., hal. 321-322 
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penelitian menunjukan bahwa sistem pengelolaan keuangan di pondok pesantren 

Al-Kholidin sudah berjalan dengam baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek 

yang mengarah pada manajemen keuangan meliputi proses perencanaan dan 

penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban, sistem akuntansi dan 

pelaporan, sistem dan prosedur pengawasan keuangan. Penelitian Ummu Salamah 

dan penelitian penulis memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang 

manajemen keuangan, dan perbedaannya penelitian Ummu Salamah lebih fokus 

meneliti tentang sistem pengelolaan keuangan, sedangkan penelitian penulis lebih 

fokus pada strategi yang digunakan kepala madrasah dalam pengelolaan keuangan. 

Sri Suratno 2010  yang judul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan” (studi 

kasus di TK Islam Unggulan Bazra Sragen). Hasil penelitian menunjukan bahwa 

manajemen yang diterapkan di TK Islam Unggulan sudah dengan fungsi dan 

manajemen yang diterapkan di TK Islam Unggulan sudah sesuai dengan fungsi 

dan manajemen pembiayaan pendidikan dalam ruang lingkup administrasi 

pendidikan. Penelitian Sri Suratno dan penelitian penulis memiliki persamaan 

yaitu sama-sama meneliti tentang manajemen pembiayaan pendidikan, dan 

perbedaannya penelitian Sri Suratno lebih fokus meneliti tentang manajemen 

keuangan, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada strategi yang digunakan 

kepala madrasah dalam pengelolaan keuangan. 

Eka Rezeki Amalia Tahun 2012 yang berjudul “Pengelolaan Manajemen 

Keuangan Sekolah di MAN 1 Malang” hasil penelitiannya menunjukan bahwa 

pengelolaan keuangan di MAN Malang ini kurang baik. Hal ini dikarenakan 
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sistem yang efektif kurang dilaksanakan ketidak disiplinan dalam penggunaan 

anggaran, serta pemimpin yang boros selalu menjadi fenomena tersendiri, untuk 

itu diperlukan kepemimpinan dan manajemen pengelolaan yang efektif menuju 

keseimbangan antara sistem yang ada dalam mendistribusikan sumber-sumber 

dana pendidikan. Penelitian Eka Rezeki Amalia dan penelitian penulis memiliki 

persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang manajemen keuangan, dan 

perbedaannya penelitian Eka Rezeki Amalia lebih fokus meneliti tentang 

pengelolaan manajemen keuangan, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada 

strategi yang digunakan kepala madrasah dalam pengelolaan keuangan. 

Berdasarkan beberapa penelitian di atas hanya mengupas seputar manajemen 

pembiayaan dan keuangan sekolah,  transparansi manajemen keuangan  dan  

pengelolaan manajemen  keuangan saja. Sedangkan yang mengkaji tentang strategi 

kepala madrasah dalam pengelolaan keuangan madrasah belum pernah ada yang 

membahas, jadi penelitian ini mengandung unsur kebaruan shingga layak diteliti 

dan tidak ada duplikasi. 

 
G. Metodologi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian field research (penelitian 

lapangan). Sebagai peneliti, penulis akan melakukan observasi langsung 

kelapangan. 

2. Pendekatan penelitian 
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif artinya penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan, 

menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang hendak dibahas 

dalam penelitian ini kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.26 Jadi data 

kualitatif tidak memakai angka tetapi berupa penjabaran kalimat. 

3. Jenis dan sumber data 

a. Jenis data 

Dalam penelitian ini diperlukan data kualitatif yang meliputi tentang 

strategi kepala madrasah dalam pengelolaan keuangan dan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya di MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai, yang 

dikumpulkan melalui wawancara terhadap pengelola MTs Miftahul Ulum 

Pangkalan Balai. 

b. Sumber data 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua macam, yaitu 

sumber data primer dan sumber data skunder.  

1). Sumber data primer yaitu merupakan sumber data yang di peroleh 

langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat atau 

pengambilan data langsung pada subjek sumber informasi.27 Yaitu 

kepala madrasah dan bendahara keuangan MTs Miftahul Ulum 

Pangkalan Balai. 

                                                           
26 Saipul Annur, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Palembang: Grafika Telindo Press, 

2008), hal. 29. 
27 Syafudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 91. 
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2). Sumber data skunder merupakan sumber data yang di peroleh peneliti 

secara tidak langsung dari subjek penelitiannya.28 Yaitu bahan-bahan 

kepustakaan yang berkenaan dengan startegi kepala madrasah dalam 

pengelolaan keuangan, yang ada hubungannya dengan permasalahan 

yang di teliti. 

4. Informan Penelitian 

Informan menurut kamus besar Indonesia adalah orang yang memberi 

informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian 

(narasumber).29 Informan utama penelitian ini adalah: kepala madrasah MTs 

Miftahul Ulum Pangkalan Balai. Informan pendukung penelitian ini adalah: 

bendahara keuangan  di MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai. 

5. Teknik pengumpulan data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

a. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala-gejala yang diteliti.30 Metode ini digunakan untuk 

mengamati secara langsung dan mencatat secara sistematis tentang strategi 

kepala madrasah dan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan 

pendidikan di MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai. 

                                                           
28 Ibid.,hal. 100.  
29http://www.bahtera.org/kateglo/?mod=dictionary&action=view&phrase=informan, diakses 

tanggal 6 mei 2015. 
30 Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1996), hal. 54. 

http://www.bahtera.org/kateglo/?mod=dictionary&action=view&phrase=informan


22 

 

b. Teknik wawancara, yaitu alat pengumpulan data atau informasi dengan cara 

mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.31 dalam 

hal ini peneliti mengadakan wawancara langsung dengan kepala madrasah 

dan bendahara keuangan untuk mendapatkan data tentang bagaimana strategi 

kepala madrasah dalam pengelolaan keuangan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembiayaan pendidikan di MTs Miftahul Ulum Pangkalan 

Balai. 

c. Teknik dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat 

legger, agenda, dan sebagainya.32 teknik dokumentasi digunakan peneliti 

untuk memperoleh data yang objektif mengenai strategi kepala madrasah 

dalam pengelolaan keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembiayaan, serta profil sekolah, sejarah sekolah dan struktur organisasi 

MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai. 

5. Teknik analisis data 

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisa data yang 

digunakan oleh Miles dan Huberman, sebagai berikut:33 

 

 

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

Cipta, 2002), hal 236. 
32 Ibid., hal. 231. 
33 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), 

hal. 246. 
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a. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu proses penyederhanaan dan transformasi data kasar  

yang muncul dari catatan tertulis dari lapangan yang melalui beberapa 

tahapan, yaitu: membuat ringkasan, mengkode, menulis tema, membuat 

gugus, membuat partis dan membuat memo. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, dan pengambilan tindakan. Jadi 

dalam penelitian kualitatif ini data disajikan secara sistematis dalam bentuk 

naratif untuk menggambarkan tentang “Strategi Kepala Madrasah dalam 

Pengelolaan Keuangan di MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai”. 

c. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan) 

Verifikasi data/penarikan kesimpulan adalah makna-makna yang 

muncul dari data yang ada harus diuji kebenarannya, kecocokannya apakah 

valid atau tidak, sehingga data dapat digunakan oleh peneliti.34 Verifikasi 

data yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang peneliti 

kemukakan, dengan demikian verifikasi diharapkan dapat memberikan 

sebuah kesimpulan dari sebuah data yang kebenarannya dapat dipertanggung 

jawabkan.  

 

  
                                                           

34 Saipul Annur, Loc.Cit., hal. 194.  
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H. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam penulisan ini, maka penulis akan menguraikan 

sistematika penulisan, sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan bab Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, defenisi 

operasional, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab kedua landasan teori yang berisikan, strategi kepala madrasah dalam 

pengelolaan keuangan. Pembahasan dalam bab ini membahas tentang pengertian 

pengelolaan keuangan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan 

pertanggung jawaban, tujuan dan prinsip pengelolaan keuangan, serta faktor-faktor 

yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan. 

Bab ketiga deskripsi lokasi penelitian, bab ini menjelaskan gambaran umum 

objek penelitian seperti lokasi penelitian, berisikan historis, geografis siswa, 

struktur organisasi, visi dan misi, keadaan guru dan keadaan sarana dan prasarana. 

Bab empat hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini diuraikan 

mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari yang menjadi permasalahan 

penelitian. Bab ini pun mencoba untuk menjawab rumusan masalah sehingga 

tujuan penelitian dapat tercapai. 

Bab lima penutup, yaitu terdiri dari kesimpulan, saran dari uraian-uraian 

bab-bab sebelumnya, kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-

lampiran yang dianggap perlu. 


