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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekilas ada subuah intruksi kongkrit yang perlu kita analisis lebih dalam

firman Allah tersebut, seakan mengajak kita untuk berfikir, kalau segala

urusan memerlukan persiapan dan perencanaan yangmatang, apapun targetnya

dan bagaimana pun jalurnya tentu tidak akan keluar dari lingkaran sebuah

bekal atau modal. Begitu pula dengan urusan kelembagaan ataupun birokrasi

dunia pendidikan, terlepas dari kompleksnya sumber bekal tersebut, uang

(budget) merupakan salah satu bekal yang urgen dalam upaya menghidupkan

roda-roda struktural lembaga pendidikan dalam hal ini adalah sekolah beserta

mekanisme hingga sarana dan prasarana penunjang dalam mencapai target-

targetnya.

Selama ini ada kesan bahwa keuangan seolah menjadi segalanya dalam

memajukan sutu lembaga pendidikan, tanpa dukungan financial yang cukup,

top manager lembaga pendidikan seakan tidak bisa berbuat banyak dalam

upaya memajukan lembaga pendidikan yang dipimpinnya, karena mereka

berpikir semua upaya memajukan senantiasa harus dimodali uang. Seakan
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upaya memajukan lembaga pendidikan tersebut tanpa adanya dukungan

financial (uang) akan mendeg di tengah jalan1.

Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan terutama bagi

pendidikan Islam, dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang diharapkan

tersebut, perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan profesional

terhadap sumberdaya yang ada dalam lembaga pendidikan Islam dan salah

satu sumber daya yang perlu dikelola dengan baik dalam lembaga pendidikan

Islam adalah masalah keuangan. Dalam konteks ini keuangan merupakan

sumber dana yang sangat diperlukan oleh sekolah Islam dalam meningkatkan

kualitas pengajar maupun pelajar. Oleh karena itu, seorang top manager

sebagai pimpinan pendidikan di sekolah harus mengetahui dan mampu

mengelola keuangan sekolah Islam dengan baik bertanggung jawab dan

transparan kepada masyarakat dan pemerintah2. Hal ini diharapkan guna

mencapai sekolah islam (baca: Madrasah) yang “kaya” dalam segala hal yang

positif-produktif dan konstrukif sesuai dengan firman Allah pada ulasan

sebelumnya (lih : Q.S Al-Baqoroh [2]: 197).

Fenomena uang sebagai alat yang bisa dikatakan vital itu, telah

mengundang perhatian yang sangat besar bagi kalangan aktor pendidikan,

seolah-olah ada dua wajah yang nampak antara kebutuhan dan kepentingan,

1Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam Strategi baru Pengelolaan Lembaga
Pendidikan Islam, Surabaya, Erlangga, t.t.p, hlm. 163

2Sulistiorini, Manajemen Pendidikan Islam, Konsep, Strategi, dan Aplikasi, Yogyakarta,
Teras, 2009, hlm. 130
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penggalangan dana yang rumit terutama bagi kalangan lembaga pendidikan

swasta pemula. Sehingga donator (mungkin saja pemerintah) harus beradu

antara dana atau kepercayaan dari ratusan ajang kreatifitas membuat proposal

dari berbagai lembaga yang dirinya membutuhkan bahkan yang membutuhkan

dirinya. Sekarang mari kita pikirkan mana yang lebih penting, dana atau

kepercayaan dalam upaya memajukan lembaga pendidikan Islam? Dalam hal

ini peranan manajemen keuangan sangat penting dalam mengatur kestabilan

keuangan dan anggaran pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan Islam.

ada kekeliruan atau tidaknya prosedur keuangan lembaga pendidikan Islam

tentu tergantung pada kualitas system manajemen yang di terapkan.

Setiap unit kerja selalu berhubungan dengan masalah keuangan, demikian

pula di lembaga pendidikan Islam. Soal-soal yang menyangkut keuangan di

sekolah Islam pada garis besarnya berkisar pada: uang sumbangan pembinaan

pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personel dan gaji serta keuangan yang

berhubungan langsung dengan penyelenggaraan sekolah Islam seperti

perbaikan sarana dan sebagainya.

Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan karena tidak

hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai

persoalan yang sangat rumit dan kompleks, baik yang berkaitan dengan

perencanaan, pendanaan, maupun efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan

sistem persekolahan, peningkatan kualitas pendidikan juga menuntut

Manajemen Pendidikan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian



4

Balitbang Dikbud (1991) menunjukkan bahwa manajemen sekolah merupakan

salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan.

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, perlu adanya

pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumberdaya yang

ada dalam lembaga pendidikan Islam. Salah satu sumber daya yang perlu

dikelola dengan baik dalam lembaga pendidikan adalah masalah keuangan.

Dalam konteks ini keuangan merupakan sumber dana yang sangat diperlukan

sekolah Islam sebagai alat untuk melengkapan berbagai sarana dan prasarana

pembelajaran di sekolah Islam, meningkatkan kesejahteraan guru, layanan dan

pelaksanaan program supervisi.3 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/ sekolah Islam dengan baik, bertanggung jawab dan

transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( setelah

diamandemenkan ) pada Bab XIII pasal 31 ayat 4 menyatakan : Negara

memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari

anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan

belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan

3Sulistyorini. Manajemen Pendidikan Islam. Teras. Yogyakarta. 2009. Hlm 129-130
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Nasional.4 Kenyataannya negara Republik Indonesia belum mampu

merealisasikan apa yang telah ditetapkan sebagai pelayanan umum dari pada

investasi produktif, sudah saatnya investasi pendidikan dipandang sebagai

investasi produktif yang menguntungkan hari depan bangsa.

Undang-undang republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang sistem

pendidikan Nasional tentang pendanaan pendidikan pasal 46 disebutkan

bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara

pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. Pada ayat 2 disebutkan bahwa

pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan

anggaran pendidikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 ayat 4 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.5 Hal ini menjadi

tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah masyarakat

untuk menanamkan investasi pendidikan untuk kemajuan bangsa di masa

depan. Sebagai tindak lanjut dari undang-undang-undang tersebut, pemerintah

telah mengeluarkan peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar

pendidikan nasional, yang antara lain BAB XI tentang standar keuangan pada

pasal 62 ayat 1 menyebutkan keuangan pendidikan terdiri atas biaya investasi,

biaya operasi dan biaya personal. Pada ayat 5 dinyatakan  bahwa biaya

operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan peraturan mentri berdasarkan

usulan BNSP.

4Tim Redaksi Nuansa Aulia. Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya. Bandung.
Nuansa Aulia 2006. Hal. 31

5Tim Redaksi FokusMedia. Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional. Jakarta. Fokus Media 2006. Hlm 28
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Dengan dasar perundang-undangan dan peraturan yang telah ditetapkan

ini, berarti bangsa indonesia hendaknya harus lebih menanamkan investasi di

bidang pendidikan guna meningkatkan sumber daya manusia, agar lebih

berprestasi dalan menunjang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi di masa

depan dalam usaha mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Dalam UU no 20 Tahun 2003 Sisdiknas pasal 48 ayat 1 ditambahkan lagi

bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip-prinsip

berkeadlian, efisiensi, dan akuntabilitas publik. 6 Atas dasar ini, maka biaya

pendidikan harus dikelola secara adil, tidak dibedakan lagi antara pendidikan

sekolah umum dengan madrasah, serta efektif dan transparan dalam

penggunaannya. Untuk hal ini bagi madarasah perlu ada teknik pengelolaan

keuangan pendidikan yang baik, sebab madrasah sesuai dengan Undang-

Undang republik Indonesia No 20 Tahun 2003 telah menjadi bagian integral

dari sistem pendidikan Nasional.

Biaya pendidikan madrasah merupakan salah satu komponen masukan

yang sangat pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah itu.

Dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan madrasah baik kualitatif maupun

yang kuantitatif, biaya pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting

dan menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat

mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya

proses pendidikan di madrasah begitu juga di sekolah lain tidak akan berjalan.

6Redaksi Sinar Grafika. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan. Jakarta. Sinar Grafika. 2005. Hal 35
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Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis

penggeluaran yang berkenaan dengan pengeluaran pendidikan, baik yang

berbentuk uang maupun barang dan tenaga ( yang dapat dianggarkan dengan

uang ). Dalam pengertian ini misalnya iuran siswa, saran fisik, buku-buku,

guru tenaga kependidikan, dan lain-lain yang terkait dalam penyelenggaraan

pendidikan merupakan biaya. Bagaimana biaya itu direncanakan, diperoleh,

dialokasikan dan dikelola merupakan persoalan keuangan atau pendanaan

pendidikan ( educatianal finance )7

Pada tingkat satuan pendidikan termasuk madrasah, biaya pendidikan

diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa dan

sumbangan masyarakat serta bantuan-bantuan lain. Keuangan ini ditingkat

sekolah/madrasah hendaknya tercatat dalam Rencana Pendapan dan Belanja

Sekolah/Madrasah ( RAPBS/RAPBM). Bagi sekolah/madrasah negeri

sebagian besar biaya pendidikan berasal dari pemerintah pusat maupun

daerah. Sedangkan pada sekolah/madrasah swasta berasal dari orang tua

siswa dan dari bantuan penyelenggara atau yayasan serta bantuan lain-lain.

Dengan kompleksnya masalah keuangan pendidikan madrasah maka

pengelolaan biaya pendidikan tersebut perlu dilakukan secara berkeadilan,

efisien, efektif dan trasnparan serta akuntabel. Oleh sebab itu diperlukan

teknik pengelolaan biaya pendidikan madrasah yang dapat dijadikan acuan

dalam pelaksanaannya. Hal ini tidak dapat dianggap sepele, sebab keberadaan

7Dedi Supriadi. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung. Remaja Rosda
Karya. 2003. Hal. 3-4
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madrasah baik Madrasah Ibtidaiyah ( MI ), Madrasah Tsanawiyah( MTs ),

Madrasah Aliyah ( MA ), serta Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) telah

termuat dalam sistem pendidikan Nasional Pada UU No 20 Tahun 2003

Sisdiknas pada pasal 17 ayat 2 dan pasal 18 ayat 3. Dengan demikian

madrasah merupakan termasuk salah satu bentuk satuan pendidikan pada

jenjang pendidikan dasar dan menengah tetap mempertahankan diri khas

agama Islam.

Mengenai biaya pendidikan madrasah, perlu pengkajian yang

komprehensif, sebab setiap madrasah mempunyai kebutuhan-kebutuhan

masing-masing. Tetapi perlu adanya ketetapan yang ideal tentang biaya

pendidikan bagi setiap madrasah dan perlu adanya tekhnik pengelolaannya.

Pada era otonomi daerah sekarang ini, pengelolaan anggaran  biaya

pendidikan Madrasah Ibtidaiyah ( MI ), Madrasah Tsanawiyah( MTs ),

Madrasah Aliyah ( MA ), serta Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) masih

terpusat dibawah pembinaan kementrian Agama Republik Indonesia. Namun

masih banyak kendala yang dijumpai.

Di kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu memiliki tiga Madrasah

Tsanawiyah yang sudah lama berdiri di bawah binaan Kementrian Agama

Rokan Hulu, Walaupun demikian berdasarkan pengamatan penulis di

lapangan masih terdapat gejala-gejala yang harus diperbaiki, hal ini terlihat

dari penomena-penomena sebagai berikut :

1. Masih ada pungutan yang bersifat tidak resmi dari pihak sekolah untuk

melangsungkan kegiatan belajar mengajar
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2. Masih dijumpai uang ujian untuk operasional USG dalam berlangsung

di sekolah

3. Masih dijumpai gedung sekolah yang rusak ringan akibat tidak adanya

dana dalam mengatasinya

4. Masih belum sempurnanya kegiatan belajar mengajar disebabkan

kekurangan media belajar dan kurangnya alat belajar.

5. Masih kurang memperhatikan kepala sekolah terhadap ATK yang

dibutuhkan guru dalam proses belajar mengajar.

Sehubungan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti

permasalahan  ini dalam bentuk Tesis dengan judul “Manajemen Keuangan

Di Madrasah Tsanawiyah Se-Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan

Hulu.”

B. Devinisi Istilah

1. Manajemen Keuangan Pengertian manajemen keuangan dalam arti

sempit adalah tata pembukuan. Sedangkan dalam arti luas adalah

pengurusan dan pertanggung jawaban dalam menggunakan keuangan

baik pemerintah pusat maupun daerah menjelaskan bahwa manajemen

keuangan adalah suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan

dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan ini dapat dimulai

dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan

pengawasan. Dalam manajemen keuangan di sekolah tersebut dimulai

dengan perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan
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pertanggung jawaban keuangan. Manajemen keuangan merupakan

salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan

berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi

di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan

manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau

pengendalian. Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu

memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan

dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban

2. Madrasah Tsanawiyah adalah sekolah atau perguruan (biasanya yg

berdasarkan agama IslamTsanawiah sekolah agama (Islam) tingkat

menengah pertama8

C. Permasalahan.

1. Identifikasi Masalah.

Identifikasi masalah dalam implementasi rencana strategis Madrasah

Tsanawiyah Negeri Rambah, antara lain sebagai berikut:

a) Bagaimana keuangan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri

di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

b) Bagaimana manajemen keuangan pendidikan pada Madrasah

Tsanawiyah Negeri di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu

8Ibid.,
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c) Bagaimana alternatif sumber-sumber keuangan pendidikan pada

Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten

Rokan Hulu.

d) Bagaimana penyusunan anggaran dan penggunaan sumber dana

keuangan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri di

Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

e) Bagaimana pengalokasian anggaran keuangan pendidikan pada

Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten

Rokan Hulu.

f) Bagaimana perhitungan biaya operasi keuangan pendidikan pada

Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten

Rokan Hulu.

g) Bagaimana akuntabilitas biaya keuangan pendidikan pada Madrasah

Tsanawiyah Negeri di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

h) Bagaiman standar keuangan keuangan pendidikan pada Madrasah

Tsanawiyah Negeri di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

2. Batasan Masalah.

Sehubungan dengan banyaknya permasalahan yang timbul dalam

penelitian ini, maka penulis perlu membatasi masalahnya, hal ini

dimaksudkan agar pembahasannya dapat mengenai sasaran dan tidak

mengambang. dalam penelitian ini penulis membatasi masalah tentang ”

Manajemen Keuangan Di Madrasah Tsanawiyah Se-Kecamatan

Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu”.
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3. Rumusan Masalah.

Berdasarkan batasan masalah diatas peneliti memberikan rumusan

penelitian sebagai berikut:

a) Bagaimana Rencana Kerja Anggaran Sekolah ( RKAS )Di Madrasah

Tsanawiyah Se-Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

b) Bagaimana Sistem Pembukuan Keuangan Di Madrasah Tsanawiyah

Se-Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

c) Faktor-faktor apa saja yang mendukung Manajemen Keuangan Di

Madrasah Tsanawiyah Se-Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan

Hulu.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

a) Untuk mengetahui Rencana Kerja Anggaran Sekolah ( RKAS )Di

Madrasah Tsanawiyah Se-Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan

Hulu.

b) Untuk mengetahui Sistem Pembukuan Keuangan Di Madrasah

Tsanawiyah Se-Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

c) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung

Manajemen Keuangan Di Madrasah Tsanawiyah Se-Kecamatan

Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
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2. Manfaat Penelitian.

a) Dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran tentang penyusunan

Pola Manajemen Keuangan Di Madrasah Tsanawiyah Se-Kecamatan

Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

b) Sebagai studi lanjutan yang relefan dan bahan kajian kearah

pengembangan konsep-konsep penyusunan manajemen keuangan

pada Madrasah Tsanawiyah Negeri yang mendekati pertimbangan-

pertimbangan kontekstual dan konseptual, serta kultur yang

berkembang pada dunia pendidikan dewasa ini.

c) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memperkaya wawasan

tentang penyusunan Manajemen Keuangan Di Madrasah Tsanawiyah

Se-Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan atau bermanfaat :

a. Sebagai masukan bagi  kepala Madrasah Tsanawiyah Se-Kecamatan

Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

b. Sebagai penambah wawasan tentang Manajemen Keuangan Di

Madrasah.

c. Untuk memberikan motivasi kepada kepala Madrasah Tsanawiyah Se-

Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

d. Sebagai sumbangan penulis kepada Pendidikan Islam UIN SUSKA Riau

yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program

Pascasarjana (S2) pada Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam.


