
 

 

ABSTRAK 

 

Neni Juanita: Manajemen Pembiayaan Madrasah (Penelitian di Madrasah 

Tsanawiyah Bani Ma’sum Subang) 

 

Madrasah Tsanawiyah Bani Ma’sum Subang merupakan lembaga 

pendidikan berstatus swasta. Penyelenggaraan pendidikan Madrasah Tsanawiyah 

Bani Ma’sum Subang secara gratis ini merupakan suatu kebijakan kepala sekolah 

yang luar biasa, karena pada dasarnya pembiayaan merupakan faktor yang sangat 

penting dalam menyelenggarakan proses pendidikan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar alamiah Madrasah 

Tsanawiyah Bani Ma’sum Subang, mengetahui konsep dan pelaksanaan 

manajemen pembiayaan pendidikan yang meliputi budgeting, accounting dan 

auditing. Selain itu untuk mengetahui faktor penunjang dan faktor penghambat 

serta hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan manajemen pembiayaan madrasah 

di Madrasah Tsanawiyah Bani Ma’sum Subang. 

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa pentingnya peranan dana / 

pembiayaan dalam keberlangsungan dan pengembangan lembaga-lembaga 

pendidikan Islam. Disinilah pentingnya manajemen pembiayaan madrasah dalam 

mengatur dana / biaya sehingga lembaga-lembaga pendidikan Islam bisa 

meningkatkan kualitasnya baik dalam pengembangan fasilitas maupun kualitas 

sumber daya manusianya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 

dengan teknik observasi partisifasi, wawancara dan menyalin dokumen yang 

berkaitan dengan kegiatan manajemen pembiayaan madrasah. Kemudian 

dilakukan analisis data, penafsiran data, dan uji keabsahan data. Keabsahan data 

dilakukan dengan cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, 

triangulasi, pemeriksaan teman sejawat, kajian kasus negatif, uraian rinci dan 

auditing oleh dosen pembimbing dan oleh pihak lembaga Madrasah Tsanawiyah 

Bani Ma’sum Subang. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa latar belakang didirikannya 

Madrasah Tsanawiyah Bani Ma’sum Subang yaitu untuk memberikan layanan 

pendidikan tingkat menengah pertama yang berasaskan Islam dan meningkatkan 

pengetahuan anak-anak dilingkungan kampung Patrol. Konsep manajemen 

pembiayaan madrasah pada Madrasah Tsanawiyah Bani Ma’sum Subang pada 

intinya melakukan perencanaan dengan menyusun RAPBS (Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Sekolah). Dalam pelaksanaan dilakukan penyeimbang 

antara Anggaran Belanja Sekolah (ABS) dengan Anggaran Pendapatan Sekolah 

(APS) dan mengantisipasi minimnya dana dengan langkah skala prioritas dan 

program wirausaha. Faktor yang menjadi penghambat adalah sering terlambatnya 

dana dari pemerintah. Adapun hasil dari pelaksanaan manajemen pembiayaan 

madrasah di Madrasah Tsanawiyah Bani Ma’sum Subang adalah meningkatnya 

mutu pembelajaran secara efektif, meningkatnya kinerja guru dan tercapainya 

tujuan satuan pendidikan secara efektif.   

 


