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ABSTRAK 

 

ARIS NURJAMAN (NIM. 1122010008). Manajemen Pembiayaan Pendidikan 

Berbasis Zakat (Penelitian di SMP Juara Kota Bandung) 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keunikan dari sebuah lembaga 

pendidikan dasar yang bernama SMP Juara Kota Bandung yang memiliki konsep 

Manajemen Pembiayaan yang bersumber dari zakat yang berada dibawah binaan 

Rumah Zakat, sekolah ini tidak memungut biaya sepeserpun dari peserta didiknya 

(Mustahik). Hal ini merupakan suatu konsep yang dapat dijadikan model alternatif 

dalam praktik manajemen pembiayaan pendidikan, khususnya dalam pencarian 

sumber pembiayaan pendidikan tambahan. 

 Tujuan penelitian tentang Menejemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis 

Zakat di SMP Juara Kota Bandung adalah untuk mengetahui latar alamiah SMP 

Juara Kota Bandung, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeriksaan 

pendidikan berbasis zakat, faktor penunjang dan pengambat, serta untuk 

mengetahui hasil yang dicapai dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan 

pendidikan berbasis zakat di SMP Juara Kota Bandung. 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 

menggunakan metode deskriptif, dan pendekatannya melalui teknik observasi, 

wawancara, dan menyalin dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan 

manajemen pembiayaan pendidikan berbasis zakat. Kemudian dilakukan analisis 

data, penafsiran data, dan uji keabsahan data dilakukan dengan cara perpanjangan 

keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi,  pemeriksaan teman sejawat, 

kajian kasus negatif, uraian rinci dan auditing oleh dosen dan oleh pihak SMP 

Juara Kota Bandung. 

Dari hasil penelitian yang telah ditemukan adalah (1) SMP Juara Kota 

Bandung berdiri pada tanggal 2 Juli 2010 beralamat Taman Cipadung Indah Rt 06 

Rw 01 Kelurahan Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan, merupakan lembaga 

yang menyelenggarakan program pendidikan gratis bagi masyarakat yang kurang 

mampu, (2)  Perencanaan pembiayaan pendidikan dimulai dengan penyusunan 

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang nanti dikirimkan ke 

Rumah Zakat melalui Indonesia Juara Foundation, penyusunan ini dilkasanakan 

setiap awal tahun ajaran baru, (3) Dalam pelaksanaannya, pembiayaan ini 

dialokasikan untuk setiap operasional sekolah, fasilitas-fasilitas, dan kegiatan-

kegiatan peserta didik sebagai mustahik zakat dengan menyeimbangkan antara 

pendapatan dan pengeluaran, (4) Pengawasan dan pemeriksaan pembiayaan 

dilakukan oleh kepala sekolah dan Rumah Zakat melalui Indonesia Juara 

Foundation dengan melihat bukti tertulis dan bukti penggunaan dana, (5) Faktor 

pendukungangnya adalah adanya dukungan yang kuat dari masyarakat sekitar 

dengan mendermakan hartanya secara langsung bagi mustahik di SMP Juara Kota 

Bandung, sedangkan faktor penghambatnya ialah dalam hal pencairan dana dari 

Rumah Zakat, terkadang dana yang dicairkan dari Rumah Zakat tidak tepat waktu 

sesuai yang direncanakan. (6) Hasilnya adalah memberikan banyak kesempatan 

bagi masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke 

yang lebih tinggi dan akuntabilitas dengan hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian. 
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