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ABSTRAK 
 
 

Suhadi. 2015. “Manajemen Pembiayaan Pendidikan pada Pondok Pesantren An 
Nur Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang”. Tesis, Program Studi 
Manajemen Pendidikan. Program Pascasarjana Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I. Prof. Dr. Etty Soesilowati, M.Si. Pembimbing 
II. Dr. S. Martono, M.Si. 
 
 

Kata Kunci: Manajemen, Pembiayaan Pendidikan 
 
 

Salah  satu  unsur  yang  penting  dimiliki  oleh  suatu pondok pesantren 
agar menjadi pondok pesantren yang dapat mencetak SDM yang berkualitas 
adalah dari segi pembiayaan. Permasalahan yang terjadi didalam lembaga terkait 
dengan manajemen pembiayaan pendidikan diantaranya sumber dana yang 
terbatas, pembiayaan program yang kurang jelas, tidak transparan, tidak 
mendukung visi, misi, dan kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah (1) 
Mendeskripsikan dan Menganalisis perencanaan anggaran pembiayaan 
pendidikan pada pondok pesantren An Nur Wanarejan Utara Kabupaten 
Pemalang, (2) Mendeskripsikan dan Menganalisis sistem pembukuan biaya yang 
digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pendidikan pada pondok pesantren 
An Nur Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang. (3) Mendeskripsikan dan 
Menganalisis sistem evaluasi penggunaan biaya pendidikan pada pondok 
pesantren An Nur Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang, dan (4) Mengetahui 
Hambatan dan Pendukung dalam manajemen pembiayaan pendidikan pada 
pondok pesantren An Nur Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang.  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di pondok pesantren An Nur 
Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang dengan mengambil informan sebanyak 4 
orang yang terdiri dari Pengasuh Pondok Pesantren, Bendahara Pondok 
Pesantren, Pengurus Pondok Pesantren dan Ustad atau Pengajar Pondok 
Pesantren. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik  triangulasi  
sumber dan metode.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu dengan 
metode wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Hasil penelitian: (1) Proses penganggaran Pembiayaan Pendidikan Pondok 
Pesantren An Nur melibatkan Pengasuh Pondok, Pengurus Pondok, Dewan Asatid 
(Pengajar) dan Bendahara Pondok dan dilaksanakan pada awal bulan syawal. 
Dalam musyawarah peserta menyusun draf anggaran kemudian pengurus minta 
persetujuan Pengasuh Pondok Pesantren. (2) proses pembukuan pembiayaan 
pendidikan di Pondok Pesantren An Nur, masing-masing ketua kelas melaporkan 
ke bendahara pondok pengeluaran dan pemasukan. Dalam proses ini dilaksanakan 
pada akhir tiap-tiap bulan. Setelah rekap pembukuan selesai maka disahkan oleh 
pengasuh pondok, kepala pondok dan bendahara pondok. (3) Sistem Evaluasi 
Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren An Nur tidak terjadwal secara pasti 
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dalam 1 bulan dalam kegiatan majlis syahriah. (4) Faktor pendukung yang ada 
diantaranya: pembayaran syahriah yang lancar, kerja sama dengan dermawan dan 
kebijakan pemerintah tentang pembiayaan pendidikan untuk pondok pesantren 
sedangkan faktor penghambat berkenaan dengan alur pencairan dana dan 
keterlambatan pembayaran syahriah. 

Simpulan Penelitian (1) Dalam perencanaan anggaran perlu juga 
membahas tentang gaji pengajar (asatid), biaya transport dan biaya asuransi, 
karena hal tersebut telah di atur dalam Permendiknas N0 69 Tahun 2009 Tahun 
2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia (2) Sistem pembukuan di 
Pondok Pesantren An Nur masih banyak laporan bulanan yang menunjukan 
kekurangan biaya. (3) Sistem evaluasi di Pondok Pesantren An Nur perlu 
perbaikan agar ke depan lebih baik. Karena di Pondok Pesantren An Nur evaluasi 
tidak dijadwal secara pasti. (4) Faktor penghambat diantaranya masih banyaknya 
santri yang belum membayar syahriyah tepat pada waktunya. Kemudian, untuk 
faktor pendukung adalah dengan kesadaran orang tua santri dan santri membayar 
syahriyah tepat pada waktunya dan tenaga kependidikan yang profesioanal.  
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ABSTRACT 
 

Suhadi. 2015. "Financing Management Education in Boarding An Nur North 
Wanarejan Pemalang". Thesis, Program Management Education. 
Graduate Program, State University of Semarang. Supervisor Prof. I. Dr. 
Etty Soesilowati, M.Sc. Supervisor II. Dr. S. Martono, M.Sc. 

 
 
Keywords: Management, Financing Education 
 
 

One important element is owned by a boarding school in order to be able 
to print boarding schools that qualified human resources is in terms of financing. 
Problems that occur in institutions related to education finance management 
including limited funding sources, financing programs that are less clear, not 
transparent, does not support the vision, mission and policies. This research aims; 
(1) Describe and analyze the budget planning of education financing at the 
boarding school An Nur North Wanarejan Pemalang, (2) Describe and analyze the 
cost accounting system used to finance a variety of educational activities at the 
boarding school An Nur North Wanarejan Pemalang. (3) Describe and analyze 
system usage evaluation of the cost of education at boarding school An Nur North 
Wanarejan Pemalang, and (4) Knowing Barriers and Support in the management 
of education financing at the boarding school An Nur North Wanarejan Pemalang. 

The research approach used in this study is a qualitative approach. This 
research was conducted at the boarding school An Nur North Wanarejan 
Pemalang by taking informant as much as 4 people consisting of Caregiver 
boarding school, boarding school Treasurer, Board Boarding School and teacher 
Ustad or boarding school. Examination of the validity of the data was done by 
using triangulation of sources and methods. Data collection method used is by 
interview, observation and documentation. 

Results of the study: (1) The budgeting process Financing Education 
Boarding An Nur involve caretakers cottage, cottage Governing Council Asatid 
(teacher) and Treasurer cottage and implemented at the beginning of the month of 
Shawwal. In the meeting the participants drafted a budget then seek approval 
Caregiver board boarding school. (2) accounting process in boarding school 
education funding An Nur, each class president reported to lodge treasurer 
expenditures and revenues. In this process carried out at the end of each month. 
After a recap of bookkeeping is completed then validated by the caretakers hut, 
hut head and treasurer cottage. (3) Evaluation System of Education Financing 
Boarding An Nur unscheduled exactly within 1 month of the majlis syahriah 
activities. (4) The existing support factors include: payment syahriah smooth, 
generous and cooperation with government policy on education finance to 
boarding school while inhibiting factors with regard to the flow of disbursement 
of funds and late payments syahriah. 

Conclusion Research (1) In the budget planning should also discuss the 
salary teachers (asatid), the cost of transport and insurance costs, as it has been set 
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in Permendiknas N0 69 Year 2009 Year 2009 regarding Standard Operating Costs 
nonpersonnel (2) The system of bookkeeping in cottage Pesantren An Nur is still 
a lot of monthly reports that show lack of funds. (3) The evaluation system in 
Boarding An Nur need improvement in order to better future. Because Boarding 
An Nur evaluation is not scheduled exactly. (4) factors inhibiting them are still 
many students who have not paid on time syahriyah. Then, for a supporting factor 
is the awareness of parents of students and students pay syahriyah on time and 
staff profesional.  
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PRAKATA 

 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan 

rahmat-Nya. Berkat karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tesis yang 

berjudul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan pada Pondok Pesantren An Nur 

Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang”. Tesis ini disusun sebagai salah satu 

persyaratan meraih gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Manajemen 

Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.  

Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-

tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini. 

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan pertama kali kepada pembimbing: Prof. 

Dr. Etty Soesilowati, M.Si. (Pembimbing I) dan Dr. S. Martono, M.Si. 

(Pembimbing II). 

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan juga kepada semua pihak yang 

telah membantu selama proses penyelesaian studi, di antaranya: 

1. Direksi Program Pascasarjana Unnes, yang telah memberikan kesempatan 

serta arahan selama pendidikan, penelitian, dan penulisan tesis ini. 

2. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Manajemen Pendidikan 

Program Pascasarjana Unnes yang telah memberikan kesempatan dan arahan 

dalam penulisan tesis ini. 
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3. Bapak dan Ibu dosen Program Pascasarjana Unnes, yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan ilmu kepada peneliti selama menempuh  

pendidikan. 

4. Pengasuh dan Pengurus Pondok Pesantren An Nur Wanarejan Utara Kabupaten 

Pemalang yang selama peneliti melakukan penelitian bersedia membantu dan 

menyempatkan waktu untuk kelengkapan data penelitian. 

Peneliti sadar bahwa dalam tesis ini mungkin masih terdapat kekurangan, 

baik isi maupun tulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari semua pihak sangat peneliti harapkan. Semoga hasil penelitian 

ini bermanfaat dan merupakan kotribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 

Semarang, 2 November 2015 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Produktivitas suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor manajemen 

pembiayaan. Manajemen merupakan komponen utama dalam rangka pencapaian 

tujuan organisasi. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa manajemen 

tidak melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional, 

melainkan mengatur tindakan pelaksanaan dengan membentuk sistem. Sistem 

adalah, ”Suatu jaringan kerja atau network yang terdiri dari prosedur-prosedur 

yang berhubungan satu sama lain yang tergabung bersama-sama (untuk 

membentuk suatu kegiatan atau untuk mencapai sasaran spesifik”.  

Konstitusi amandemen UUD l945 mengamanatkan bahwa pemerintah 

mempunyai kewajiban mengalokasikan biaya pendidikan sebesar 20% dari APBN 

dan  20% dari APBD selain gaji guru agar  mutu dan  pemerataan pendidikan  

dapat lebih ditingkatkan. Upaya peningkatan mutu dan perluasan kesempatan 

memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah memerlukan 

adanya standar nasional bidang pendidikan. Untuk itu pemerintah telah 

menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. l9 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (SNP) yang memberikan pengaturan standar nasional 

pendidikan sekaligus merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam 

sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
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Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2005 membawa implikasi terhadap perlunya 

disusun standar pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen biaya 

pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal. 

Selanjutnya dinyatakan bahwa standar biaya-biaya satuan  pendidikan ini 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP). Standar pembiayaan pendidikan ini diharapkan dapat 

dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap Sekolah Dasar (SD), 

Sekolah Menengah Pertaman (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di 

seluruh Indonesia. (Badan Standar Nasional Pendidikan 19 Desember 2006) 

Pondok pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan maka sangat 

dipengaruhi oleh faktor manajemen pembiayaan. Dalam menjalankan proses 

manajemen pembiayaan pondok pesantren menggunakan sistem. Dalam hal 

ini sistem yang dimaksud bagaimana unsur-unsur yang ada dalam pondok 

pesantren saling bekerja sama untuk mencapai tujuan.  

Terdapat sejumlah faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi 

sekaligus merupakan potensi sumber daya pendidikan. Faktor internal berkaitan 

dengan manajemen sumber daya manusia, sumber dana, sarana dan prasarana. 

Sedangkan, faktor eksternal berkenaan dengan masyarakat, kebijakan pemerintah, 

perekonomian, sosial-budaya, politik, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Sumber daya pendidikan yang dianggap penting adalah biaya. Biaya 

merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi penyelenggaraan 

pendidikan. Pendidikan yang bernilai strategis itu tidak akan berjalan tanpa 
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dukungan biaya yang memadai. Dilihat dari sudut pandang  ekonomi,   tidak   

ada   kegiatan  pendidikan  tanpa   biaya. Biaya   itu diperlukan untuk memenuhi 

keberagaman kebutuhan yang berkenaan dengan kelangsungan proses 

pendidikan.  

Biaya pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak 

dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Dalam konteks perencanaan pendidikan, 

pemahaman tentang anatomi dan problematik pembiayaan pendidikan baik pada 

tingkat makro, meso maupun mikro sangatlah diperlukan. Berdasarkan 

pemahaman ini, dapatlah dikembangkan kebijakan pembiayaan pendidikan yang 

lebih tepat dan adil serta mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan, baik 

tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. (Supriyadi 2003:iii) 

Pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya biaya atau uang. Biya ini 

termasuk sumber daya yang langka dan terbatas. Sehingga, biaya perlu dikelola 

dengan efektif dan efisien agar membantu pencapaian tujuan pendidikan. 

Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal. Kesadaran 

masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakekatnya akan 

memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap 

penyelenggaraan pendidikan. 

Berbagai upaya dalam mencapai tujuan pendidikan baik yang bersifat 

kuantitatif maupun kualitatif, tetap saja biaya pendidikan memiliki peran yang 

sangat  penting  dan  menentukan.  Oleh  karena  itu,  pendidikan  tanpa  didukung 

biaya yang memadai, proses tidak akan berjalan sesuai harapan. 
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Penerapan peraturan dan sistem manajemen pembiayaan yang baku dalam 

lembaga  pendidikan  tidak  dapat  disangkal  lagi.  Permasalahan  yang  terjadi di 

dalam lembaga terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan diantaranya 

sumber dana yang terbatas, pembiayaan program yang kurang jelas, tidak 

transparan, tidak mendukung visi, misi, dan kebijakan sebagaimana tertulis dalam 

rencana strategis lembaga pendidikan. Disatu sisi, lembaga pendidikan perlu 

dikelola dengan baik sehingga menjadikan lembaga pendidikan yang bersih dari 

berbagai malfungsi dan malpraktik pendidikan yang merugikan pendidikan. 

Perkembangan dunia dalam bidang pendidikan dengan mudah dapat 

dikatakan bahwa masalah pembiayaan menjadi masalah yang cukup pelik untuk 

dipikirkan oleh para pengelola pendidikan. Masalah  pembiayaan pendidikan akan 

menyangkut masalah tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana prasarana, 

pemasaran dan aspek lain yang terkait dengan masalah keuangan. Fungsi 

pembiayaan tidak mungkin dipisahkan dari fungsi lainnya dalam pengelolaan 

Pondok. 

Dapat  dikatakan  bahwa  pembiayaan  menjadi  masalah sentral dalam 

pengelolaan kegiatan pendidikan. Ketidakmampuan suatu lembaga untuk 

menyediakan biaya, akan menghambat proses belajar mengajar. Hambatan pada 

proses belajar mengajar dengan sendirinya menghilangkan kepercayaan 

masyarakat pada suatu lembaga. Namun, bukan berarti bahwa apabila tersedia 

biaya yang berlebihan akan menjamin bahwa pengelolaan akan lebih baik. Pada 

satuan pendidikan, pembiayaan pendidikan diperoleh dari iuran santri, dan 

sumbangan masyarakat. Sejauh tercatat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan 
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Belanja Pondok (RAPBP), sebagian besar biaya pendidikan di tingkat pondok 

berasal dari para santri atau yayasan. 

Partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan telah 

diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 8, yang 

disebutkan bahwa “masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan” serta pasal 9 yang 

berbunyi “masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam 

penyelenggaraan pendidikan”. 

Tingginya biaya pendidikan yang ditanggung orang tua disebabkan 

banyaknya  komponen  biaya  pendidikan  yang menjadi  beban  orang tua,  

seperti biaya transportasi santri, biaya seragam, pembayaran Syariyah, dan 

lainnya. 

Pondok pesantren pada hakikatnya adalah sebuah lembaga pendidikan 

keagamaan yang memerankan fungsi sebagai institusi sosial. Sebagai institusi 

sosial, maka pesantren memiliki dan menjadi pedoman etika dan moralitas 

masyarakat, karena pesantren adalah institusi yang melegitimasi berbagai 

moralitas yang seharusnya ada di dalam masyarakat. Institusi sosial sesungguhnya 

ada karena kebutuhan masyarakat. Jadi pesantren sebagai institusi sosial juga akan 

tetap lestari selama  masyarakat  membutuhkannya.  Ada  beberapa  fungsi  

pesantren  sebagai institusi sosial, yaitu menjadi   sumber   nilai   dan   moralitas, 

menjadi sumber pendalaman  nilai dan  ajaran keagamaan, menjadi pengendali 

filter bagi perkembangan moralitas dan kehidupan spritual, menjadi perantara 
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berbagai kepentingan yang timbul dan berkembang di masyarakat dan menjadi 

sumber praksis dalam kehidupan. 

Pondok Pesantren An-Nur Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang di 

dirikan sejak tahun 1994 M, ditetapkan secara resmi sebagai permulaan berdirinya 

Pondok Pesantren An-Nur. Di kompleks ini para pendiri Pondok Pesantren An-

Nur   seperti   KH. Nur  dikebumikan dan  dari  kompleks  ini  pula jiwa  atau 

semangat  perjuangan  mereka dipompakan kepada generasi-generasi penerus. 

Sebagai warisan KH. Nur yang tak ternilai, Pondok Pesantren An-Nur tetap 

dipertahankan bahkan dikembangkan oleh generasi-generasi penerusnya. Setelah 

KH. Nur wafat, Pondok Pesantren diserahkan sepenuhnya kepada Kiai 

Khoiruddin. 

Pondok Pesantren An-Nur merupakan lembaga yang berbentuk dan 

berjiwa Pondok Pesantren yang bergerak dalam lapangan pendidikan, dakwah, 

kaderisasi dan ekonomi sekaligus pula menjadi pusat studi Islam. Berjalan 

dengan mengembangkan sistem-sistem yang inovatif, tetapi tetap berakar pada 

budaya As-Salaf. Pesantren ini merupakan lembaga yang independen dan netral, 

tidak berafiliasi kepada salah satu golongan atau partai politik apapun. Pondok 

Pesantren An-Nur terletak di Desa Wanarejan Utara. Desa Wanarejan Utara 

sendiri merupakan desa yang terletak di Kota Pemalang. (Wawancara dengan 

Kyai Khoiruddin pada tanggal 20 Januari 2015 Pukul 09.00 WIB) 

Dalam hal ini, manajemen pembiayaan pendidikan merupakan hal yang 

secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan atau 

keberlangsungan Pondok Pesantren An-Nur. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam 
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implementasi MBP (Menajemen Berbasis Pondok), yang menuntut kemampuan 

Pondok untuk merencanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan 

pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. 

Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan 

merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dalam kajian manajemen pembiayaan pendidikan pondok pesantren. 

Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu pondok merupakan komponen 

produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar di pondok 

bersama dengan komponen-komponen yang lain. Dengan kata lain setiap kegiatan 

yang dilakukan pondok memerlukan  biaya,  baik  itu  disadari  maupun  yang  

tidak  disadari.  Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-

baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk 

menunjang tercapainya administrasi yang baik dalam pondok pesantren. Hal ini 

penting, terutama dalam rangka MBP (Manajemen Berbasis Pondok), yang 

memberikan kewenangan pengasuh pondok untuk mencari dan memanfaatkan 

berbagai sumber dana sesuai dengan kebutuhan masing - masing pondok karena  

pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan  pada masalah keterbatasan 

dana, apa lagi dalam kondisi krisis pada sekarang ini. Tetapi tidak menutup 

kemungkinan pembiayaan Pondok Pesantren An-Nur mendapatkan pembiayaan 

dari hasil pengelolaan tenun, orang tua santri dan donatur. Proses pembiayaan 

pendidikan semakin hari semakin meningkat dengan adanya sorotan 

kepercayaan dari pihak orang tua untuk memondokkan putra ataupun putrinya 

sehingga mendapatkan pendapatan tambahan didalam bidang administrasi untuk 
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eksistensi keberadaan Pondok Pesantren An-Nur dengan model pondok pesantren 

salaf. 

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa konsep manajemen pembiayaan 

pendidikan menjadi titik penting untuk keberlangsungan sebuah Pondok 

Pesantren yang berkembang. Suatu konsep dengan tidak adanya manajemen 

pembiayaan pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal, dengan 

demikian jelas Manajemen Pembiayaan pendidikan Pondok Pesantren An-Nur 

merupakan jalan penggerak untuk aktivitas proses jalannya pondok pesantren. 

Sama hal seperti manajemen pembiayaan pendidikan merupakan elemen penting 

terhadap jalanya pondok pesantren An-Nur. 

Pengelolaan pembiayaan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan 

baik oleh semua pondok. Hanya kadar substansi pelaksanaannya yang beragam 

antara pondok yang satu dengan yang lainnya. Adanya keragaman ini bergantung 

kepada besar kecilnya tiap pondok, letak pondok dan julukan pondok. Pada 

pondok–pondok biasa yang daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, 

manajemen pembiayaan pendidikan pun masih sederhana. Sedangkan, pada 

pondok–pondok biasa yang daya dukung masyarakatnya besar, tentu saja 

manajemen pembiayaan cenderung lebih rumit. Kecenderungan ini dilakukan 

karena pondok harus mampu menampung berbagai kegiatan yang semakin banyak 

dituntut oleh masyarakatnya. 

Berdasarkan fakta di lapangan yang dilakukan mengungkapkan bahwa 

pondok tidak terlepas dari manajemen pembiayaan karena dibutuhkan untuk 

operasional pondok mulai dari penggajian tenaga pendidik, TU sampai menambah 
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atau memperbaiki fasilitas pondok guna meningkatkan kualitas dan kuantitas 

pondok itu sendiri, dan untuk membiayai kebutuhan pondok yang lain. Pihak 

pondok mengakui  bahwa untuk menjalankan itu  semua  para  orang tua 

diharapkan dapat berpartisipasi dalam melaksanakan tujuan pondok yang dalam 

hal ini adalah masalah pembiayaan. 

Menurut (Wijaya) dalam jurnal penilitiannya yang berjudul ”Implikasi 

Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan” menerangkan 

bahwa meskipun pemerintah telah memenuhi amanat konstitusi Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang alokasi APBN maupun APBD sebesar 20% untuk 

sektor pendidikan, tetapi dalam prakteknya pondok hanya mendapatkan porsi 

anggaran yang jauh lebih kecil daripada lembaga pendidikan yang formal. 

Pondok Pesantren An-Nur Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang 

contohnya, pondok tersebut merupakan salah satu pondok yang maju di 

Kabupaten Pemalang. Selain maju, keunikan  yang dimiliki Pondok Pesantren 

An-Nur Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang yaitu, di dalam Pondok Pesantren 

An-Nur Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang santri di ajarkan untuk bertenun. 

Usaha tenun milik pengasuh podok ini merupakan penopang satu-satunya untuk 

mencukupi hidup pengasuh pondok dan juga memberikan bantuan kepada santri 

yang kurang mampu dan tidak mampu. Dan ini merupakan satu-satunya pondok 

di pemalang yang mempunyai alat tenun, dan memiliki 3 (tiga) kriteria santri 

dalam pembayaran yang berjumlah 96 santri diantaranya: santri yang bayar 

penuh 47 santri, santri yang bayar setengah 21 santri dan santri yang gratis 

pembayaran 28 santri dalam menuntut ilmu di Pondok Pesantren An-Nur 
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Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang. Dengan adanya hal tersebut maka 

munculah permasalahan mengenai kurangnya pembiayaan di pondok pesantren 

An Nur diantaranya gaji asatid yang masih sangat kecil, fasilitas serta sarana dan 

prasarana pendidikan yang masih kurang maksimal maka dengan adanya 

permasalahan tersebut perlu adanya solusi dalam hal manajemen pembiayaan 

pendidikan pada pondok pesantren An Nur Wanarejan Utara Kabupaten 

Pemalang. Begitupun permasalahan yang muncul dalam hal evaluasi 

pembiayaan, pihak pondok masih belum melibatkan orang luar pondok untuk 

ikut mengevaluasi keuangan pondok pesantren An Nur Wanarejan Utara 

Kabupaten Pemalang (Observasi dan Wawancara dengan Kyai Khoiruddin pada 

tanggal 20 Januari 2015 Pukul 09.00 WIB) 

Research gap yang melatarbelakangi penelitian ini diantara penelitian 

yang dilakukan oleh Sri Haryati (2012) dengan judul “Pengembangan Model 

Manajemen Pembiayaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota Magelang”  

dimana sekolah masih kurang transparan dalam pembiayaan pendidikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yao dan Cheng (2011) yang berjudul “The 

Effectivenes of Financial Planning and Control in Scholl-Based Management” 

(Keefektifan perencanaan pembiayaan dan pengawasan dalam manajemen 

berbasis sekolah), dengan lokasi penelitian di 9 (Sembilan) Sekolah Dasar di 

Hong Kong, adapun hasil temuanya dalam lembaga tersebut semua pihak terlibat 

dalam proses manajemen pembiayaan sehingga transparasi pembiayaan pun 

terwujud. Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk Meneliti Manajemen 
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Pembiayaan Pendidikan pada Pondok Pesantren An-Nur Wanarejan Utara 

Kabupaten Pemalang. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat peneliti identifikasikan ke 

dalam beberapa masalah diantaranya: minimnya baiaya pendidikan, sistem 

penganggaran, sistem pembukuan dan sistem evaluasi dalam Manajemen 

Pembiayaan Pendidikan Pada Pondok Pesantren An-Nur Wanarejan Utara 

Kabupaten Pemalang. 

1.3 Cakupan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian manajemen 

pembiayaan pendidikan, dimana cakupan masalah yang akan di teliti diantaranya 

mengenai perencanaan anggaran, sistem pembukuan, sistem evaluasi dan 

Hambatan dan Pendukung dalam  pembiayaan pendidikan pada pondok pesantren 

An Nur Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang. Dimana keempat aspek tersebut 

sangat penting untuk kemajuan pondok pesantren dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan yang akan diharapkan sesuai dengan visi dan misi pondok pesantren.  

1.4 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah perencanaan anggaran pembiayaan pendidikan pada 

pondok pesantren An Nur Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang? 

2. Bagaimanakah sistem pembukuan biaya yang digunakan untuk membiayai 

berbagai kegiatan pendidikan pada pondok pesantren An Nur Wanarejan 

Utara Kabupaten Pemalang? 
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3. Bagaimanakah sistem evaluasi penggunaan biaya pendidikan pada pondok 

pesantren An Nur Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang? 

4. Apa saja hambatan dan pendukung dalam Manajemen Pembiyaan 

Pendidikan pada pondok pesantren An Nur Wanarejan Utara Kabupaten 

Pemalang? 

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan anggaran  pembiayaan 

pendidikan pada pondok pesantren An Nur Wanarejan Utara Kabupaten 

Pemalang. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem pembukuan biaya yang 

digunakan  untuk membiayai berbagai kegiatan pendidikan pada pondok 

pesantren An Nur Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang. 

3. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem evaluasi penggunaan biaya 

pendidikan pada pondok pesantren An Nur Wanarejan Utara Kabupaten 

Pemalang. 

4. Mendeskripsikan dan menganalisis hambatan dan pendukung dalam 

manajemen pembiyaan pendidikan pada pondok pesantren An Nur 

Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk mendalami dan 

mengembangkan konsep atau teori tentang manajemen pembiayaan 

pendidikan dan bahan acuan bagi para peneliti  berikutnya,  terutama  
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yang berminat meneliti tentang hal-hal yang berakaitan dengan 

penganggaran, pengalokasian, pengawasan, dan pertanggungjawaban 

pembiayaan pendidikan di pondok pesantren. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Pondok Pesantren  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan 

dalam manajemen  pembiayaan  pendidikan pada  pondok  pesantren  

An-Nur Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang, baik dalam hal 

perencanaan anggaran, sistem pembukuan dan sitem evaluasi 

pembiayaan pendidikan. Sehingga dapat mengatasi masalah minimnya 

pembiayaan pendidikan dan faktor-faktor yang menghambat 

pembiayaan pendidikan pada pondok  pesantren  An-Nur Wanarejan 

Utara Kabupaten Pemalang. 

b. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini agar menjadi masukan bagi pemerintah agar ikut 

membantu pembiayaan pendidikan yang ada di pondok pesantren. 

Sehingga apa yang diamanahkah Secara khusus bahwa dana 

pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan 

dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan 

minimal 20% dari APBD dapat tercapai secara merata tidak hanya 

pada sekolah umum. Sehingga pondok pesantren akan semakin mudah 

dalam hal pembiayaan pendidikan. 
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