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BAB IV 

ANALISIS DATA STRATEGI KEPALA MADRASAH DALAM 

PENGELOLAAN KEUANGAN 

 

A. Pengelolaan Keuangan di MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkenaan dengan 

pengelolaan keuangan di MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai, ada beberapa 

tahapan yang dilakukan oleh MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai dalam 

pengelolaan keuangan, tahapan tersebut meliputi: 

1. Perencanaan Keuangan di MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai 

Perencanaan merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi segala 

kebutuhan organisasi. Perencanaan menentukan untuk apa, dimana, kapan dan 

berapa lama akan dilaksanakan, dan bagaimana cara melaksanakannya. 

Perencanaan keuangan sekolah ialah kegiatan merencanakan sumber dana 

untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di 

sekolah. Perencanaan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan 

untuk mencapai suatu tujuan berhubungan dengan anggaran atau budget, 

sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen 

kegiatan. 

Pada proses perencanaan yang dilakukan di MTs Miftahul Ulum 

Pangkalan Balai dilakukan beberapa tahap, hal ini dilakukan agar segala bentuk 

perencanaan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masa yang akan datang. 
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Tahapan tersebut ialah dimulai dengan menganalisa kebutuhan yang diperlukan 

serta kegiatan yang akan dilaksanakan dan melakukan penyusunan keuangan 

dalam waktu satu tahun anggaran. 

Untuk proses perencanaan ini dilaksankan dalam bentuk raker (Rapat 

Kerja) tahunan. Dalam proses perencanaan menggunakan sistem bottom up, 

yaitu usulan dari guru-guru bidang studi dikumpulkan yang kemudian akan 

diramu dan dipertimbangkan dan akan di jadikan satu rumusan perencanaan 

madrasah. Sesuai dengan penuturan bapak Effendi Aripin selaku kepala 

madrasah mengatakan: 

 “Sistem perencanaan madrasah dimulai dengan melakukan raker (Rapat 
Kerja. Perencanaan dilakukan mulai dari usulan guru kemudian 
dipertimbangkan setelah itu dijadikan satu menjadi rumusan perencanaan 
madrasah. Dari rencana kerja tahunan direncanakan kegiatan atau program apa 
yang akan dilaksanakan. Setelah program atau kegiatan tersebut sudah 
direncanakan barulah selanjutnya menghitung kebutuhan anggaran dari 
kegiatan tersebut secara detail mulai dari anggaran yang dibutuhkannya”.1 

 
Pernyataan di atas juga didukung oleh informasi dari ibu Ruslina 

mengatakan, “Proses perencanaan dilaksanakan dalam bentuk raker tahunan, 

dalam proses perencanaan yaitu dari usulan dari guru-guru bidang studi 

dikumpulkan yang kemudian akan di pertimbangkan oleh wakil-wakil bidang 

madrasah setelah itu dijadikan satu menjadi rumusan perencanaan madrasah.”2 

                                                           
1 Effendi Aripin,S.Ag, (Kepala Madrasah MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai), Wawancara, 

Tanggal 11 September  2015. 
2 Ruslina, S.Pd, (Bendahara Keuangan MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai), Wawancara, 

Tanggal 12 Sepetember 2015 
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Dalam proses perencanaan melibatkan seluruh stakeholder yang ada 

mulai dari guru-guru, komite madrasah, bendahara dan wakil-wakil bidang 

madrasah. Waktu perencanaan dilakukan saat awal tahun anggaran belum 

dimulai. Perencanaan membahas seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan 

selama setahun. Proses perencanaan tersebut kemudian menghasilkan RKM 

(Rencana Kerja Madrasah). Hal ini sesuai dengan penuturan bapak Effendi 

Aripin selaku kepala madrasah mengatakan, “dalam perencanaan keuangan ini 

yang dilibatkan adalah unsur pimpinan yang terdiri dari kepala madrasah, guru-

guru, bendaharan dan wakil-wakil bidang madrasah, dari perencanaan tersebut 

menghasilkan RKM (Rencana Kerja Madrasah) yang di jadikan pedoman atau 

acuan untuk kegiatan satu tahun mendatang”.3 

Ibu Ruslina selaku bendahara mengatakan,”dalam penyusunan anggaran 

dilakukan secara akurat, tepat, dan teliti. Jumlah uang yang dicantumkan adalah 

jumlah perkiraan yang akan direalisasikan pada saat pelaksanaan kegiatan. 

Jumlah diupayakan mendekati angka yang sebenarnya. Penyusunan anggaran 

ini berangkat dari rencana kegiatan yang tertuang dalam RKM”.4 

Dari wawancara di atas diperoleh informasi mengenai perencanaan 

keuangan di MTs Miftahul Ulum Pangkalan balai dapat dibandingkan dengan 

teori yang tertera pada bab sebelumnya, dimana penjabaran suatu rencana 

dituangkan dalam bentuk kegiatan atau program madrasah yang kemudian 

                                                           
3 Effendi Aripin., Op.Cit. 
4 Ruslina., Op.Cit. 
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kebutuhan dari setiap kegiatan dilakukan perhitungan dan analisa secara akurat 

kebutuhan dana yang diperlukannya. MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai 

dalam proses penyusunan anggaran sesuai dengan pendapat Alim dalam 

Sumadiyah dan Susanta, 2004:481 dimana dalam menyusun anggaran 

menggunakan sistem bottom up, proses penyusunan anggaran mengijinkan 

manajer dengan level yang lebih rendah untuk berpartisipasi secara signifikan 

dalam pembentukan anggaran. Dalam hal perencanaan menggunakan aspirasi 

dari guru-guru bidang studi, dan setiap wakil bidang mengajukan aspirasi 

kepada unsur pimpinan dan dipertimbangkan agar sesuai denga kebutuhan 

madrasah dalam proses meningkatkan kualitas. 

Sistem penyusunan yang dilakukan pada MTs Miftahul Ulum Pangkalan 

Balai sesuai teori yang berkenaan dengan penyusunan anggaran maka MTs 

Miftahul Ulum Pangkalan Balai menggunakan pendekatan yang umum 

digunakan yaitu Planning Programming Budgeting Evaluation System yaitu 

penganggaran yang berorientasi pada rencana dan sasaran program, pendekatan 

ini menganalisis kebutuhan dana untuk pelaksanaannya. Hal ini dapat terbukti 

pada proses perencanaan MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai melakukan 

pembuatan program atau kegiatan terlebih dahulu dan melakukan analisa 

terhadap kebutuhan anggaran yang diperlukan. 
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2. Pelaksanaan Keuangan di MTs Mifahul Ulum Pangkalan Balai 

Pelaksanaan keuangan ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah 

dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian bila diperlukan. Pelaksanaan 

dalam manajemen keuangan terbagi atas proses mengelola penerimaan dan 

pengeluaran. 

Pada proses pelaksanaan keuangan madrasah sebagai pedoman 

disesuaikan dengan rencana awal yang sudah dibuat. Ketika ditanya bagaimana 

pelaksanaan keuangan, bapak Effendi Aripin selaku kepala madrasah 

mengatakan: 

“Dalam pelaksanaan manajemen keuangan kepala madrasah MTs 
Mifahul Ulum merupakan otorisator penuh terhadap pengeluaran keuangan. 
Setiap dana yang keluar harus disetujui oleh kepala madrasah MTs Mifahul 
Ulum, proses pelaksanaan keuangan untuk melakukan setiap kegiatan yang 
telah tercantum dalam RKM”.5 

 
RKM menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan di MTs Miftahul Ulum 

Pangkalan Balai. Pada proses pelaksanaan keuangan dibagi pada aspek 

penerimaan dan pengeluaran. 

a. Penerimaan keuangan madrasah 

Penerimaan keuangan madrasah di MTs Miftahul Ulum Pangkalan 

Balai dana yang diterima oleh madrasah berasal dari dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS), dana dari masyarakat dan orangtua siswa yang 

mampu tetapi sumbangan dari masyarakat dan orangtua siswa ini bersifat 

sukarela, tidak memaksa/ mengikat dan tidak ditentukan jumlah maupun 
                                                           

5 Effendi Aripin., Op.Cit. 
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jangka waktu pemberiannya. Seperti yang di utarakan bapak Effendi Aripin 

selaku kepala madrasah mengatakan: 

“Penerimaan keuangan MTS Miftahul Ulum berasal dari dana Bantuan 
Operasional Sekolah BOS. Dan untuk madrasah swasta yang mendapatkan 
bantuan dana BOS dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan 
orangtua siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang 
diperlukan oleh madrasah, sumbangan dapat berupa uang atau barang yang 
bersifat sukarela, tidak memaksa/ mengikat dan tidak ditentukan jumlah 
maupun jangka waktu pemberiannya”.6 

 
Senada dengan yang di katakan ibu Ruslina selaku bendahara beliau 

mengatakan,”untuk penerimaan keuangan di MTs Miftahul Ulum ini berasal 

dari pemerintah yaitu dana BOS, juga dari masyarkat dan orangtua siswa 

yang mampu, itupun bersifat sukarela”.7 

b. Pengeluaran keuangan madrasah 

Pengeluaran keuangan disesuaikan dengan rencana awal yang tertera 

dalam RKM. Dana BOS, misalnya sudah memiliki ketentuan dan aturan 

tertentu dalam pengalokasiannya. Pengambilan kebijakan yang dilakukan 

oleh pihak MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai yang diputuskan bersama 

orangtua siswa dan komite madrasah terdapat kesepakatan bahwa 

penggunaan dana BOS digunakan untuk menggratiskan SPP siswa, 

membayar gaji guru honorer, kurikulum, kesiswaan dan sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan oleh madrasah. Sesuai dengan yang di utarakan 

bapak Effendi Aripin mengatakan: 

                                                           
6 Effendi Aripin., Op.Cit. 
7 Ruslina., Op.Cit 
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“Pengeluaran keuangan disesuaikan dengan RKM. Pengeluaran 
keuangan digunakan untuk membiayai program-program madrasah seperti 
pembiayaan pengembangan sarana dan prasarana, gaji guru honorer, belanja 
rutin (barang dan jasa), program kesiswaan dan lain-lain”.8 

 
Ketika ditanya bagaimana proses pengeluaran keuangan ibu Ruslina 

selaku bendahara mengatakan: 

“Mengenai proses pengeluaran atau langkah dalam pengeluaran dana 
di MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai setiap kebutuhan madrasah yang 
membutuhkan pengeluaran terhadap dana madrasah harus melalui beberapa 
tahap yaitu: 
1) Setiap permintaan untuk pengeluaran dana pendidikan untuk berbagai 

kebutuhan madrasah harus mengkonfirmasi kepada kepala madrasah. 
Setelah kepala madrasah memberikan persetujuan untuk memberikan 
dana, maka permintaan ditunjukan kepada bendahara dengan membawa 
bukti lembaran yang berisi nominal serta pengunaan dana yang ditanda 
tangani langsung oleh kepala madrasah. 

2) Setelah dana keluar dan digunakan untuk pembelanjaan harus disertai 
dengan kwitansi pembayaran pembelanjaan. 

3) Kemudian bendahar mencatat kedalam buku pengeluaran penggunaan 
dana antara lain: tanggal pembelanjaan, penangungjawab dari permintaan 
dana dan nominal penggunaan. 

Tahapan tersebut diatas dimaksudkan guna pengendalian dan 
pengawasan terhadap dana yang dikeluarkan sehingga pada akhirnya dapat 
dipertanggungjawabkan dengan baik. Pengeluaran dana yang dilakukan 
setelah ditulis kemudian dicatat dalam buku catatan penegeluaran menurut 
jenis pengeluaran. Pencatatan ini dimaksudkan guna mempermudah 
pemeriksaan. Selain mencatat setiap pengeluaran, bendahara madrasah juga 
membuat laporan keuangan. Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk 
memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas, juga 
berguna untuk menunjukan suatu pertanggungjawaban kepada pihak 
pengawas keuangan internal maupun eksternal madrasah”.9 

Dari wawancara di atas diperoleh informasi mengenai pelaksanaan 

keuangan di MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai, bahwa alur penerimaan 

keuangan madrasah melalui pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah 

                                                           
8 Effendi Aripin., Op.Cit. 
9 Ruslina., Op.Cit. 
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(BOS). MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai juga menerima sumbangan dari 

masyarakat dan orangtua siswa yang mampu, itupun bersifat sukarela. 

Dalam membuat pembukuan keuangan, MTs Mifahul Ulum dapat 

dikatakan sudah cukup baik karena setiap penerimaan dan pengeluaran 

keuangan di bukukan pada buku tersendiri. Aliran pengeluaran keuangan 

dicatat sesuai dengan waktu serta peruntukannya. 

 

3. Evaluasi dan Pertanggung Jawaban Keuangan MTs Mifahul Ulum 

Pangkalan Balai 

Evaluasi dan pertanggung jawaban keuang sekolah dapat diidentifikasi 

kedalam tiga hal, yaitu pendekatan pengendalian penggunaan alokasi dana, 

bentuk pertanggung jawaban keuangan sekolah dan keterlibatan pengawas 

pihak eksternal sekolah. 

Evaluasi yang dilaksanakan di MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai 

terdapat dalam bentuk evaluasi lisan dan tulisan serta terdapat evaluator internal 

dan eksternal dalam melakukan evaluasi. 

Adapun pihak internal yang terlibat menjadi evaluator ialah kepala 

madrasah dan wakil-wakil bidang madrasah dan komite madrasah. Evaluasi 

dalam bentuk lisan adalah evaluasi yang dilakukan dengan membicarakan 

secara langsung melalui lisan (mulut) kepada pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan kegiatan. Adapun proses evaluasi secara lisan ini dengan 

memberikan masukan, kritik dan apresiasi berkenaan dengan penilaian dari 
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awal kegiatan hingga akhir kegiatan. Pihak yang menjadi evaluator dalam hal 

ini adalah kepala madrasah. 

Setiap tahun kepala madrasah juga selalu melakukan evaluasi program 

yang dilaksanakan pada saat raker. Program-program yang sudah berjalan tahun 

lalu kemudian dibahas segala kendala dan permasalahannya, misalkan ada 

program yang tidak terealisasi dan kemudian dilakukan evaluasi. Seperti yang 

diutarakan oleh bapak Effendi Aripin selaku kepala madrasah: 

“Evaluasi dalam bentuk raker, dalam raker juga ada pembahsan evaluasi 
program. Program yang lalu dievaluasi kendala yang terjadi selama satu tahun 
tersebut dan kemudian akan dibahas bagaimana mengatasi kendala tersebut, ”.10 

Evaluasi lisan lebih banyak melakukan penilaian terhadap kegiatan atau 

program yang sudah terselenggara karena kegiatan yang terselenggara 

didalamnya memuat jumlah anggaran yang digunakan. 

Evaluasi dalam bentuk tulisan yaitu dengan penilaian laporan-laporan 

keuangan dan laporan rutin yang dibuat oleh bendahara. Laporan tersebut 

kemudian disesuaikan dengan rencana yang telah dibuat pada kesesuaian 

dengan RKM. Selain itu setiap tiga bulan sekali secara rutin melaporkan 

penggunaan keuangan ke kemenag kabupaten. Sesuai dengan penuturan kepala 

madrasah bapak Effendi aripin mengatakan, “setiap tiga bulan sekali 

melaporkan penggunaan keuangan pertanggung jawaban ke kemenag 

                                                           
10 Effendi Aripin., Op.Cit. 
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kabupaten, untuk mencocokan antara uang yang sudah terpakai dengan 

pertanggung jawabannya”.11 

Hasil evaluasi menjadi bahan perbaikan yang paling efektif untuk 

keberlangsungan kegiatan-kegiatan yang akan berjalan selanjutnya, juga 

sebagai rujukan untuk analisa kebutuhan yang diperlukan dalam suatu kegiatan 

program. 

Peran kepala madrasah dalam mengevaluasi sebagai korektor, 

mengontrol, mengawasi dan bertanggung jawab terhadap penggunaan 

anggaran, seperti yang di utarakan ibu Ruslina selaku bendahara mengatakan: 

“Dalam mengevaluasi kepala madrasah berperan sebagai kuasa pengguna 
anggaran (KPA)  yang bertanggung jawab untuk penggunaan anggaran, 
bertindak sebagai korektor, mengawasi dan memonitor penyelenggaraan suatu 
kegiatan. Dalam pengawasan keuangan MTs Mifahul Ulum dilakukan langsung 
oleh kepala madrasah. Pemeriksaan disini dilakukan terhadap pendapatan 
keuangan madrasah, pengeluaran keuangan madrasah serta pelampiran bukti 
transaksi yang digunakan (kwitansi). Fungsi dari kwitansi dimaksudkan untuk 
mengetahui berapa pengeluaran dan penerimaan keuangan MTs Mifahul Ulum. 
Dengan begitu pertanggung jawaban akan mendapat persetujuan dan diawasi 
oleh pihak-pihak yang berkepentingan”.12 

Selain evaluator internal terdapat juga evaluator-evaluator yang berasal 

dari eksternal madrasah. Adapun pihak tersebut dari kemenag provinsi dan 

kemenag kabupaten. Bapak Effendi Aripin mengatakan: 

“Pengawasan di MTs Mifahul Ulum dilakukan dalam beberapa jenis, 
yaitu: Pengawasan internal, yaitu pengawasan terhadap semua unit dan bidang 
kegiatan yang ada didalam organisasi. Pengawasan ini dilakukan oleh kepala 
madrasah  MTs Mifahul Ulum. Pengawasan eksternal, yaitu pengawasan yang 
dilakukan oleh aparatur pengawas dari luar organisasi yang mempunyai 

                                                           
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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wewenang mengawasi. Untuk pengawasan ekstern dilakukan oleh pemerintah 
(Kemenag Kabupaten Banyuasin ).”13 

 
Sumber anggaran MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai berasal dari dana 

bantuan operasional sekolah (BOS) dan dana sumbangan dari masyarakat dan 

orang tua/wali siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang di 

perlukan madrasah. Sumbangan dapat berupa uang atau barang yang bersipat 

sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun 

jangka waktu pemberiannya. Seperti yang di utarakan oleh bapak effendi Aripin 

selaku kepala madrasah mengatakan: 

“Semua madrasah negeri dan swasta yang telah mendapatkan izin operasi 
wajib menerima program BOS, termasuk  MTs Mifahul Ulum Pangkalan Balai 
kabupaten Banyuasin. Bahkan bagi madrasah yang menolak BOS harus 
diputuskan melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite madrasah dan 
tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di madrasah tersebut. 
Dan untuk madrasah swasta yang mendapatkan bantuan pemerintah pada tahun 
ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan hanya untuk 
memenuhi kekurangan biaya. Seluruh madrasah yang menerima program BOS 
harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama 
Republik Indonesia, madrasah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan 
orang tua/wali siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang di 
perlukan madrasah. Sumbangan dapat berupa uang atau barang yang bersipat 
sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun 
jangka waktu pemberiannya.”14 

Pertanggungjawaban keuangan dilakukan setiap tiga bulan sekali dalam 

bentuk laporan. Sesuai dengan penuturan ibu Ruslina selaku bendahara 

mengatakan: 

“Dalam hal pertanggung jawaban ini, pihak-pihak yang ikut bertanggung 
jawab yaitu bendahara selaku pelaksana, dan kepala madrasah selaku KPA, dan 

                                                           
13 Effendi Aripin., Op.Cit.   
14 Ibid.  
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pertanggungjawaban keuangan di MTs Mifahul Ulum dalam bentuk laporan 
tiga bulan sekali. Bendahara melaporkan setiap laporan kegiatan yang 
menyangkut keuangan dari setiap kegiatan dan bagian, yang dilaporkan tersebut 
berupa pembuktian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran kepada pihak-
pihak yang bersangkutan yang kemudian dilaporkan bendaharan kepada kepala 
madrasah. Sedangkan untuk operasional yang berasal dari pemerintah seperti 
dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikoreksi oleh kepala madrasah dan 
kemudian langsung dilaporkan kepada pemerintah.”15 

 
Dari wawancara di atas mengenai evaluasi dan pertanggungjawaban 

keuangan di MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai. Evaluasi dilakukan oleh 

evaluator dar pihak internal dan juga pihak eksternal. Evaluator dari pihak 

internal yaitu kepala madrasah, dalam evaluasi evaluator internal melakukan 

pemeriksaan terhadap anggaran mulai dari penerimaan dan pengeluaran, 

sehingga dari sini pihak-pihak yang berkepentingan dapat melakukan 

kepentingan pengontrolan terhadap penerimaan dan pengeluaran, maka dengan 

pemeriksaan terhadap anggaran ini akan menghindarkan dari penyalahgunaan 

keuangan. Evaluator dari pihak eksternal, yaitu pengawasan yang dilakukan 

oleh aparatur pengawas dari luar organisasi yang mempunyai wewenang 

mengawasi. Untuk pengawasan eksternal dilakukan oleh pemerintah (Kemenag 

Kabupaten Banyuasin). Dengan cara pihak madrasah membuat laporan tiga 

bulan sekali, dan laporan tersebut di sesuaikan pengeluaran dengan dana yang 

diberikan, atau yang sering disebut LPJ (Laporan Pertanggung jawaban). 

 

 

                                                           
15 Ruslina., Op.Cit. 
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B. Strategi Pengelolaan Keuangan di MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai 

1. Strategic Planning (Strategi Perencanaan) 

Ketika ditanya mengenai strategi perencanaan bapak Effendi Aripin 

selaku kepala madrasah mengatakan, “untuk strategi perencanaan di MTs 

Miftahul Ulum Pangkalan Balai direncanakan secara bersama antara kepala 

madrasah, komite madrasah, wakil-wakil bidang madrasah dan guru-guru, 

perencanaan ini di tentukan rencana anggaran untuk satu tahun kedepan, dan di 

dalam perencanaan tersebut di analisis kebutuhan dari setiap kegiatan dilakukan 

perhitungan dan analisa secara akurat kebutuhan dana yang diperlukan untuk 

pelaksanaannya.  Tentu hal tersebut di analisis dan di pertimbangkan agar 

rencana setahun mendatang dapat terlaksana sesuai rencana yang telah 

dibuat”.16 

Ibu Ruslina selaku bendahara juga mengatakan. “perencanaan dibuat 

untuk satu tahun kedepan, dalam perencanaan tersebut di analisis sesuai dengan 

kebutuhan dan setiap kegiatan di lakukan perincian dana, jumlah diupayakan 

mendekati angka yang sebenarnya, perencanaa di buat sesuai dengan anggaran 

yang di terima oleh madrasah”.17 

Dari wawancara di atas di peroleh informasi bahwa dalam strategi 

perencanaan di MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai perencanaan dibuat sesuai 

                                                           
16  Effendi Aripin (Kepala Madrasah MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai), Wawancara, 

Tanggal 11 September  2015. 
17 Ruslina, S.Pd, (Bendahara Keuangan MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai), Wawancara, 

Tanggal 12 Sepetember 2015 
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dengan analisis kebutuhan, pertimbangan ekonomis dan finansial, serta analisis 

terhadap rencana jangka panjang. Hal ini dapat terbukti pada proses 

perencanaan MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai melakukan pembuatan 

program atau kegiatan terlebih dahulu untuk satu tahun kedepan, melakukan 

analisa terhadap kebutuhan dan perencanaan di pertimbangkan sesuai dengan 

anggaran yang di terima oleh madrasah. 

 
2. Strategic Management (Manajemen Strategis) 

Bapak Effendi Aripin selaku kepala madrasah mengatakan, “pengelolaan 

keuangan di MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai, dilakukan melalui beberapa 

tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggung 

jawaban, dan di dalam proses tersebut tentunya melibatkan sumber daya yang 

ada di MTs Miftahul Ulum ini, segala perencanaan kegiatan tidak akan bisa 

berjalan tanpa adanya sumber daya manusia yang melaksanakannya. Seluruh 

sumber daya manusia yang ada di madrasah ini bekerja sama untuk kemajuan 

madrasah dengan memperhatikan berbagai peluang, kekuatan dan kelemahan 

madrasah, agar madrasah dapat meningkatkan kualitas pendidikannya. Maka 

dari itu di setiap sekolah perlu adanya struktur organisasi, agar setiap sumber 

daya yang terlibat di dalamnya di berikan tanggung jawab untuk melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan yang di berikan tujuannya untuk kemajukan madrasah 

itu sendiri”.18 

                                                           
18 Effendi Aripin., Op.Cit. 
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Dari wawancara di atas dapat diperoleh informasi bahwa dalam 

manajemen strategis di MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai, di lakukan 

melalui proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggung jawaban, di 

dalam proses tersebut melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di 

madrasah. Struktur organisasi sangat penting agar setiap sumber daya yang 

terlibat di dalamnya di berikan tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan yang di berikan, tujuannya memudahkan untuk mengontol 

berbagai macam bidang madrasah seperti bidang kesiswaan, kurikulum, sarana 

prasarana dan lain-lain, dengan demikian mudah di ketahui kebutuhan dari 

berbagai macam bidang tersebut. Manajemen strategis berfungsi mengarahkan 

operasional organisasi berupa alokasi sumber daya manusia, sarana fisik dan 

keuangan, untuk mewujudkan interaksi optimal dengan lingkungan sekitarnya. 

 
3. Strategic Thinking 

Bapak Effendi Aripin mengatakan, “sebelum setiap kegiatan yang di 

laksanakan tentu sebelum itu merumuskan tujuan apa yang ingin dicapai 

sangatlah penting, sebagai kepala madrasah tentu saya melakukan upaya-upaya 

pengelolaan sumber daya dan sumber dana yang terdapat di dalam lingkungan 

madrasah dengan sebaik mungkin”.19 

 

                                                           
19 Effendi Aripin., Op.Cit. 
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Dari wawancara di atas di peroleh informasi bahwa dalam strategic 

thinking di MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai, bahwa kepala madrasah 

selalu merumuskan tujuan terlebih dahulu sebelum melakukan berbagai macam 

kegiatan, penting untuk diketahui tujuannya terlebih dahulu. 

  

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan di MTs Miftahul Ulum 

Pangkalan Balai 

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

hal-hal sebagai berikut: 

a. 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. 

b. 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 
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meringankan dan menunjang pendidikan. Misalnya pemberian pembiayaan 

yang besar bagi pendirian gedung dan kelengkapannya, meringankan beban 

siswa dalam bentuk bantuan SPP dan pengaturan pemungutan serta bea 

siswa, kenaikan gaji guru dan lain sebagainya. 

c. 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. 

d. 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.20 

Dari beberapa pengaruh pembiayaan pendidikan diatas tentunya hal 

tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar untuk kemajuan proses 

pendidikan. MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai merupakan sekolah swasta 

yang mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah, 

salah satu bentuk kongkrit kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan 

adalah kebijakan dana BOS. Seperti yang diutarakan bapak Effendi Aripin 

selaku kepala madrasah mengatakan: 

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

2008), hal. 320-321. 
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”Pendidikan adalah hak setiap warga negara di Indonesia. Karena 
pendidikan itu hak setiap warga, maka kewajiban pemerintah dan pemerintah 
daerah untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan merata 
tanpa diskriminasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam melaksanakan 
kewajiban dibidang pendidikan telah ada pembagian tugas yang jelas antara 
sekolah dan madrasah. Untuk sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK 
diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk tingkat provinsi 
Sumatera Selatan diatur oleh Dinas Pendidikan Provinsi, sedangkan untuk 
tingkat kabupaten diatur oleh dinas pendidikan kabupaten. Untuk madrasah 
mulai dari MI, MTs, dan MA diatur oleh kementrian agama. Untuk tingkat 
provinsi sumatera selatan diatur oleh kantor kementerian agama provinsi 
sumatera selatan. Untuk kabupaten banyuasin diatur oleh kantor kementerian 
agama kabupaten banyuasin. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam 
bidang pendidikan adalah kebijakan dana BOS. Kebijakan ini dalam rangka 
penuntasan wajib belajar 9 tahun. MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai salah 
satu sekolah swasta yang menerima dana BOS, penggunaan dana BOS 
digunakan untuk menggratiskan SPP siswa, membayar gaji guru honorer, 
kurikulum, kesiswaan dan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh madrasah. 
Dan dengan adanya program BOS ini telah membuka peluang bagi keluarga 
yang tidak mampu untuk tetap dapat menyekolahkan anaknya di MTs 
Miftahul Ulum”.21 

 
Ibu Ruslina selaku bendahara juga mengatakan, ”salah satu bentuk 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan yaitu dengan program 

BOS, dengan adanya program BOS tentu hal tersebut sangat berpengaruh 

terhadap pendidikan, tentu hal tersebut telah membuka peluang bagi kelauarga 

yang kuranag mampu untuk dapat menyekolahkan anaknya. Indonesia 

merupakan negara demokrasi. Konsekuensi dari adanya demokrasi pendidikan 

itu maka pemerintah menyediakan dana yang cukup untuk itu”.22 

                                                           
21  Effendi Aripin, S.Ag, (Kepala Madrasah MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai), 

Wawancara, Tanggal 11 September  2015. 
22 Ruslina, S.Pd, (Bendahara Keuangan MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai), Wawancara, 

Tanggal 13 Sepetember 2015 
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Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal sangat 

mempengaruhi pendidikan, hal tersebut dapat dilihat dari berkembangnya 

demokrasi pendidikan serta kebijaksanaan pemerintah dalam bidang 

pendidikan, yaitu dengan adanya dana BOS tentu hal itu sangat berpengaruh 

pada pendidikan dan memberi peluang bagi keluarga yang kurang mampu 

untuk dapat menyekolahkan anaknya, dan tentu hal tersebut sesuai dengan 

pemberian hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, 

dan merupakan kepentingan suatu bangsa agar mampu mempertahankan dan 

mengembangkan bangsanya. 

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

sendiri yang sepenuhnya mempengaruhi besarnya biaya pendidikan. Faktor 

tersebut antara lain sebagai berikut:  

a. Tujuan pendidikan 

Sebagai salah satu contoh bahwa tujuan pendidikan berpengaruh 

terhadap besarnya biaya pendidikan adalah tujuan institusional suatu 

lembaga pendidikan. Berubahnya tujuan pendidikan kearah penguasaan 10 

kompetensi dibandingkan dengan tujuan yang mempengaruhi besarnya biaya 

yang harus dikeluarkan. Hal ini juga di ungkapkan bapak ibu Ruslina selaku 

bendahara mengatakan, ”tujuan  pendidikan tentu sangat berpengaruh 

terhadap besarnya biaya pendidikan semakin banyaknya tujuan pendidikan 
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dan tuntutan terhadap kompetensi lulusannya maka akan  besar pula biaya 

yang di perlukan”.23 

b. Pendekatan yang digunakan 

Strategi belajar mengajar menuntut dilaksanakannya praktek bengkel 

dan laboratorium menuntut lebih banyak biaya jika dibandingkan dengan 

metode lain dan pendekatan secara individual. Bapak Effendi Aripin selaku 

kepala madrasah mengatakan, “berbagai macam pendekatan dan strategi 

belajar mengajar yang dilaksanakannya praktek menuntut lebih banyak 

biaya”.24 

c. Materi yang disajikan 

Materi pelajaran yang menuntut dilaksanakan praktek bengkel 

menuntut lebih banyak biaya dibandingkan dengan materi pelajaran yang 

hanya dilaksanakan dengan penyampaian teori. Bapak Effendi Aripin selaku 

kepala madrasah mengatakan, “berbagai materi yang di sampaikan apalagi 

materi yang harus dilaksanakannya praktek tentu lebih banyak memerlukan 

biaya jika dibanding materi yang hanya dengan penyampaian teori”.25 

d. Tingkat dan jenis pendidikan 

Dua dimensi yang berpengaruh terhadap biaya pendidikan adalah 

tingkat dan jenis pendidikan. Dengan dasar pertimbangan lamanya jam 

                                                           
23 Ruslina, S.Pd, (Bendahara Keuangan MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai), Wawancara, 

Tanggal 13 Sepetember 2015 
24  Effendi Aripin, S.Ag, (Kepala Madrasah MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai), 

Wawancara, Tanggal 11 September  2015. 
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belajar, banyak ragamnya bidang pelajaran, jenis materi yang diajarkan, 

banyaknya guru yang terlibat, tuntutan terhadap kompetensi lulusannya. 

Bapak Effendi Aripin mengatakan, “tingkat dan jenis pendidikan dan banyak 

ragamnya bidang pendidikan pasti akan berbeda pula pembiayaannya, 

tingkat dan jenis pendidikan yang lebih banyak di laksanakannya praktek 

maka akan lebih banyak pula biaya yang di butuhkan”.26 

Dari wawancara di atas mengenai pengaruh faktor internal pembiayaan 

pendidikan bahwa tujuan pendidikan, pendekatan yang digunakan, materi 

yang disajikan, tingkat dan jenis pendidikan sangat berpengaruh tehadap 

pembiayaan pendidikan karena berbagai macam strategi pembelajaran, 

materi pelajaran serta tingkat dan jenis pendidikan yang menuntut 

dilaksanakannya praktek maka lebih banyak pula biaya yang dibutuhkan. 

 

 

                                                           
26 Ibid. 


