ABSTRAK
Reni Marlinawati:Manajemen Pembiayaan Madrasah(Penelitian di Madrasah
Tsanawiyah Terpadu Yapisa Cireundeu Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak)
Madrasah Tsanawiyah Terpadu Yapisa merupakan lembaga pendidikan
berstatus swasta. Sekolah ini didirikan sebagai solusi untuk peningkatan kualitas
pendidikan dan sebagai alternative bagi yang memiliki kemauan serta semangat
yang tinggi untuk belajar dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi namun
terkendala oleh jarak dan ekonomi. Penyelenggaraan pendidikan MTs Terpadu
Yapisa 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 MTs Terpadu
Yapisa, 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 madrasahdi MTs Terpadu Yapisa.
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 tekhnik observasi partisipasi, wawancara dan menyalin dokumentasi 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 MTs Terpadu Yapisa.
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa latar belakang didirikannya MTs
Terpadu Yapisa yaitu untuk memberikan layanan pendidikan tingkat menengah
pertama yang berasaskan islam dan meningkatkan pengetahuan anak-anak
dilingkungan Kp Cireundeu. Konsep manajemen pembiayaan madrasah pada MTs
Terpadu Yapisa 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 MTs Terpadu Yapisa adalah meningkatnya
mutu pembelajaran secara efektif, meningkatnya kinerja guru, dan tercapainya
tujuan satuan pendidikan secara efektif.

Motto hidup:

“Percayalah pada ketetapan NYA..
Berharaplah hanya kepada NYA..
Tak akan ada kata kecewa pada akhirnya..
Adapun harapan itu tak sesuai dengan kenyataan..
Berhusnudzonlah...!!
Karena DIA selalu memberikan apa yang kita butukan..”
Jangan setengah-setengah ketika bermimpi..
Karena berawal dari mimpi hadir impian yang besar..
Hiduplah dengan tujuan...keyakinan...dan kekuatan..
Karena hidup adalah proses.

Karya ini penulis persembahkan untuk ‘apa dan ummi tercinta,
Karena mereka yang selalu menghadirkan semangat..
Karena mereka yang tak pernah putus mendo’akan, memberi, dan mengarahkan,
Semuanya karena mereka...
Untuk kakak tersayang terimakasih..
Dan untuk seseorang yang selalu setia mendampingi serta memberikan motivasi.
Semoga Allah selalu memberkahi kita semua. Aamiin..
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