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BAB II 

LANDASAN TEORITIK 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Teori Pembiayaan Pendidikan 

a. Pengertian 

Biaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang 

yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan.1 Biaya secara harfiah 

dapat diartikan pengeluaran. Dalam istilah ekonomi biaya atau 

pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya.2 

Demikian pula dalam pendidikan, untuk menjamin kelancaran dan 

terlaksananya operasional pendidikan, lembaga pendidikan 

membutuhkan biaya. Namun sebelum dibahas lebih jauh tentang 

pembiayaan pendidikan, perlu diketahui pengertian secara terminologis 

tentang biaya pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 48 

Tahun 2008 secara jelas digambarkan bahwa biaya atau pendanaan 

pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang 

diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan3.  

                                                 
1Suharso dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  (Semarang :CV. Widya 

Karya, Cet.VIII, 2009), h. 87 
2Ilyasin dan Nurhayati, Manajemen Pendidikan Islam, (Malang : Aditya Media Publishing, 

Cet.I, 2012), h.188 
3Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bab I pasal 

I, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I. 2008), h.3 
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Dari pengertian tersebut diketahui bahwa pembiayaan atau 

pendanaan pendidikan merupakan sumber daya keuangan yang 

disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.  

Dalam praktek penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan 

pendidikan secara umum terbagi dalam dua bagian yaitu biaya langsung 

dan tidak langsung. Seperti dikemukakan oleh Johns, Morphet dan 

Alexander, bahwa : 

“Education has both private and social cost, which may be both direct and 
indirect, direct cost are incurred for tuition, fees, books, room and board. In a 
public school, the majority of these costs are subsuned by the public treasury 
and thus become social costs. Indirect costs of education are embodied in the 
earnings which are forgone bay all persons of working age, but forgone 
earnings are also a cost to societ, a reduction in the total productivity of the 
nation”.4  

 

Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik. 

Kebanyakan biaya langsung berasal dari sistem persekolahan sendiri 

seperti Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), dan sumbangan 

orang tua peserta didik untuk pendidikan atau yang dikeluarkan sendiri 

oleh peserta didik untuk membeli perlengkapan dalam melaksanakan 

proses pendidikannya, seperti biaya buku, peralatan dan uang saku. 

Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam 

bentuk kesempatan yang hilang dan dikorbankan oleh peserta didik 

selama belajar.  

                                                 
4Johns, Morphet and Alexander, The Economics and Financing of Education, A System 

Approach (New Jersey: Prentice Hall, Inc.Englewood Cliffs, 1992), h.45 
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Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Fattah 

bahwa: 

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan 
biaya tidak langsung (Inderect Cost). Biaya langsung terdiri dari 
biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan 
pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik berupa pembelian 
alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik 
yang dikeluarkan pemerintah, orang tua, maupun peserta didik 
sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang 
hilang (oportunity cost) yang dikorbankan oleh peserta didik 
selama belajar.5 
 

Pendapat yang senada dikemukakan oleh Supriadi bahwa:  

“Biaya langsung adalah segala pengeluaran yang secara langsung 
menunjang penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari biaya 
pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik berupa 
pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji 
guru baik yang dikeluarkan pemerintah, orang tua maupun peserta 
didik sendiri. Sementara biaya tidak langsung adalah pengeluaran 
yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan, misalnya 
biaya hidup peserta didik, biaya transportasi ke sekolah, biaya 
jajan, dan harga kesempatan.”6  

 
Ketiga pendapat di atas memiliki karakteristik yang hampir 

sama bahwa pembiayaan pendidikan bertujuan untuk memperlancar 

aktivitas dan penyelenggaraan proses pendidikan. Seluruh kegiatan 

dalam proses pembelajaran maupun yang secara tidak langsung 

mendukung terlaksananya proses pendidikan merupakan bagian yang 

tak dapat dipisahkan dengan aspek pembiayaan. Bahkan secara lebih 

luas pembiayaan pendidikan terutama pada lembaga pendidikan Islam 

tidak saja menyangkut pembiayaan yang dilakukan secara personal oleh 

                                                 
5
Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung : PT. Rosda Karya, Cet ke-1, 

2000), h.23 
6Supriyadi, Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah,(Bandung: PT. Rosda Karya, 

2003), h. 57 
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peserta didik, akan tetapi juga menyangkut hak dan kewajiban 

masyarakat khususnya dalam menyelenggarakan pendidikan Islam. 

Seperti dikemukakan oleh Ilyasin dan Nurhayati bahwa pembiayaan 

pada lembaga pendidikan Islam jika ditinjau dari aspek jenisnya dibagi 

dalam 2 bagian yaitu : 

Biaya pribadi adalah pengeluaran keluarga untuk pendidikan Islam 
atau pengeluaran rumah tangga. Biaya sosial adalah biaya yang 
dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan Islam, baik melalui 
lembaga pendidikan Islam maupun melalui pajak yang dihimpun 
instansi resmi (pemerintah) kemudian digunakan untuk membiayai 
pendidikan Islam.7 

 

Dari pendapat tersebut dapat dikemukakan bahwa pembiayaan 

pendidikan memiliki dimensi yang luas. Keterlibatan masyarakat 

sebagai pemilik sekaligus pengguna lembaga pendidikaan menjadi 

sangat dibutuhkan demi terlaksananya proses pendidikan.  

Pada umumnya keterlibatan masyarakat untuk berkontribusi 

dalam penyelenggaraan pendidikan Islam lebih didasarkan pada sudut 

pandang keyakinan keagamaan (Islam) bahwa membelanjakan harta 

baik dalam bentuk infak/ sedeqah dan wakaf serta merupakan bukti 

keimanan kepada Allah Swt. Seperti yang digambarkan dalam 

Alqur’an, Surat Ali Imran ayat 92 : 

ا تُِحبّثْوَن َوَما تُْنفِقُْوا ِمْن َشْیِئ فَإنَّ هللاَ بِِھ َعلِْیمٌ لَْن تَنَالُْوا البِرَّ َحتَّى تُْنفِقُْوا  ِممَّ  

Artinya : “ Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan 
(yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta 

                                                 
7Ilyasin dan Nurhayati, op.cit.,  h. 211  
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yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan tentang hal itu, 
maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya”8 
   

Sementara itu, jika ditelisik ke dalam aspek yuridis formal 

pembiayaan pendidikan di Indonesia dipertegas dalam Peraturan 

Pemerintah nomor 48 Tahun 2008 bahwa biaya pendidikan meliputi : 

 a) Biaya satuan pendidikan; b) Biaya penyelenggaraan dan/atau 
pengelolaan pendidikan; c) Biaya pribadi peserta didik.  Dari 
ketiga jenis pembiayaan pendidikan tersebut dapat rinci kembali 
bahwa biaya satuan pendidikan terdiri atas : a) Biaya investasi, dan 
b)   Biaya operasi, yang terdiri atas :     1. biaya personalia ; dan  2. 
biaya non personalia. c) Bantuan biaya pendidikan; dan d) 
Beasiswa.9  

 
Selanjutnya untuk mengurai pembagian pembiayaan 

pendidikan, juga dapat dikemukakan secara lebih rinci tentang 

pembiayaan pendidikan tersebut seperti diatur dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar 

Biaya.  Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Pembiayaan 

pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya 

personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di 

atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan 

sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal 

sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya pendidikan yang harus 

dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses 

pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan 

pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi: 

                                                 
8Departemen Agama, Alqur’an dan Terjemahannya (Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativa, 

Cet.5, 2014), h. 63 
9Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, op.cit., h. 5  
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1. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan 
yang melekat pada gaji, 

2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan 
3. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa 

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang 
lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain 
sebagainya10 

 
Dari pembagian pembiayaan tersebut dapat dianalisis bahwa 

pembiayaan pendidikan tidak saja terbatas pada pengeluaran yang 

terkait secara langsung dengan kebutuhan pendidikan, namun juga 

pengeluaran yang terkait dengan kebutuhan peserta didik secara 

personal yang secara tidak langsung turut mendukung penyelenggaraan 

pendidikan.  

Madrasah Tsanawiyah sebagai lembaga pendidikan formal yang 

menyelenggarakan pendidikan dasar dan program wajib belajar, maka 

pembiayaannya pun juga menjadi tanggung jawab pemerintah. 

Pembiayaan pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan 

operasional non personalia menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh 

pemerintah baik pusat maupun daerah sampai Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) dapat terpenuhi dengan baik.  Dari sinilah kemudian 

menjadi kerangka dasar secara yuridis formal penyaluran Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS).  

Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan 

satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran 

pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Untuk sekolah 

                                                 
10

Badan Nasional Standar Pendidkan”Standar Pembiayaan Pendidikan” http://bsnp-
indonesia.org/id/?page_id=113/, diakses 23 Desember 2013 
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dasar negeri, umumnya memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan, 

yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat 

sekitar, orang tua murid, dan sumber lain. Berdasarkan pendekatan 

unsur biaya (ingredient approach), pengeluaran sekolah dapat 

dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran seperti yang 

dikemukakan oleh Fattah, yaitu : 

1. Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran 
2. Pengeluaran untuk tata usaha sekolah, 
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, 
4. Kesejahteraan pegawai, 
5. Administrasi, 
6. Pembinaan teknis educative, dan 
7. Pendataan.11 

 
Dari pendapat tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa 

sekolah memiliki sejumlah item pembiayaan yang harus dianggarkan, 

sehingga proses belajar mengajar dapat terlaksana secara efektif dan 

efesien. Dari pendapat tersebut juga tergambar secara jelas bahwa 

pembiayaan pendidikan tidak saja menyangkut pembiayaan dalam 

proses pembelajaran, namun pembiayaan juga meliputi aspek yang 

turut mendukung kelancaran operasional pembelajaran seperti 

perawatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesejahteraan 

pendidik dan tenaga kependidikan. 

Dalam kaitannya dengan uang dan pendidikan, Mulyasa 

menyebutkan bahwa pegawai administrasi sekolah memiliki tugas dan 

harus bertanggung jawab dalam hal-hal sebagai berikut : 

                                                 
11Fattah, op.cit., h. 24 
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1. Perencanaan anggaran dan finansial 
2. Pengaturan pemasokan 
3. Perencanaan dan peningkatan fasilitas sekolah 
4. Hubungan dengan masyarakat 
5. Pengaturan pegawai 
6. Penataran 
7. Pelaksanaan apa yang telah direncanakan 
8. Transportasi 
9. Layanan  makanan 
10. Keuangan, dan laporan 
11. Manajemen kantor12 

 

Bertitik tolak dari uraian di atas dapat dipahami bahwa 

kemampuan pembiayaan di lembaga pendidikan merupakan salah satu 

faktor kunci keberhasilan praktek penyelenggaraan lembaga 

pendidikan, baik yang dikelola secara konvensional maupun berbasis 

manajemen modern. Posisi pembiayaan pendidikan dikaitkan dengan 

mutu pendidikan menggariskan bahwa biaya pendidikan merupakan 

fungsi mutu pendidikan. Dalam pengertian lain bahwa hubungan 

antara pertambahan pembiayaan pendidikan dengan peningkatan mutu 

pendidikan bersifat linear. Karenanya, peran pemerintah dan 

masyarakat tidak bisa ditinggalkan, sebab hubungan ini yang tidak 

terpisahkan dalam peranannya untuk meningkatkan pemerataan dan 

mutu pendidikan.13  

Oleh karena itu peneliti berpendapat bahwa untuk mewujudkan 

pendidikan yang bermutu, maka perlu adanya pengelolaan secara 

menyeluruh dan profesional terhadap sumber daya yang ada dalam 

                                                 
12Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

Cet.III, 2004), h. 197 
13Siahaan, Manajemen Pendidikan Berbasis Madrasah, (Ciputat: Quantum Teaching, 

2006), h. 89.  
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lembaga pendidikan. Salah satu sumber daya yang perlu dikelola 

dengan baik adalah masalah keuangan.  Dalam konteks ini, keuangan 

merupakan sumber dana yang sangat diperlukan lembaga pendidikan 

sebagai alat untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana 

pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan pendidik, layanan dan 

pelaksanaan program supervisi pendidikan.  

Hal ini berarti hampir tidak ada kegiatan dan upaya pendidikan 

yang dapat mengabaikan peranan biaya pendidikan. Lembaga 

pendidikan perlu menuangkan upaya-upaya peningkatan kualitas 

pendidikan melalui kebijakan-kebijakan untuk memajukan sistem 

pendidikan dengan menggali, memanfaatkan dan mengalokasikan 

berbagai potensi biaya demi tercapainya mutu pendidikan.  

b.  Prinsip Pengelolaan Keuangan 

Ada beberapa prinsip yang dapat dijadikan pegangan dalam 

pengelolaan keuangan sekolah14, yaitu : 

1) Efisiensi dan Efektivitas 

Efisiensi berarti mengeluarkan dana sedikit tetapi hasilnya 

memuaskan. Sedangkan efektivitas berarti tepat sasaran. Maksudnya 

program yang dilakukan sesuai dengan harapan dan target yang 

ditetapkan. Efisiensi program namun jika tidak efektif, maka program 

menjadi sia-sia, karena tujuannya tidak tercapai. Sedangkan efektif 

tanpa efesiensi dikhawatirkan keuangan sekolah habis terkuras, 

                                                 
14Asmani, Tips Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Jogjakarta: DIVA Press, Cet.I, 

2012), h. 171-175  
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sehingga program lain yang direncanakan kandas di tengan jalan. 

Dalam efisiensi selalu ada prinsip “jangan besar pasak daripada 

tiang”, artinya pengeluaran jangan sampai melebihi pendapatan karena 

bisa mengakibatkan keguncangan organisasi. Dalam hal ini, kepala 

sekolah atau madrasah harus menerapkan prinsip “jangan besar pasak 

daripada tiang” dengan menekan konsumerisme dan pragmatisme 

yang keluar dari program besar.  

2) Prioritas Pengeluaran Rutin 

Anggaran madrasah diperuntukkan bagi pengelolaan 

eksistensi dan dinamika madrasah. Maka, yang diprioritaskan adalah 

bagaimana madrasah dapat berjalan dengan baik setiap harinya. 

Anggaran operasional madrasah ini harus terpenuhi, misalnya untuk 

membayar honor guru setiap bulan, membeli kebutuhan administrasi 

tata usaha (misalnya spidol, buku absensi dan kertas untuk print out), 

dan lain-lain. Belanja pada bidang ini menjadi keharusan, karena 

operasionalisasi madrasah sangat tergantung dengan bidang ini. 

Sedangkan belanja yang sifatnya pengembangan seperti membeli 

kipas angin, komputer, mesin jahit, lemari kantor dan lain-lain 

menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada.  

3) Aktif Melakukan Pelaporan 

Kepala madrasah harus aktif mengecek keuangan kepada 

bendahara agar aspek keuangan berjalan dengan tertib, bertanggung 

jawab dan terkendali. Jangan sampai keuangan dibiarkan tanpa 
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pengecekan. Sebulan sekali, kepala madrasah mewajibkan bendahara 

untuk membuat laporan dengan standar keuangan profesional, agar 

ketika ada pengecekan dari semua pihak, baik pemerintah, yayasan, 

orang tua/wali peserta didik, maupun yang lainnya, dapat menjelaskan 

secara bertanggungjawab. Laporan bendahara dapat diaudit secara 

profesional oleh kalangan internal dan eksternal.  

Sebagai contoh, saat ini pengelolaan dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) harus sesuai petunjuk pemerintah, 

sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap saat dapat 

mengecek atau  mengaudit pelaporan lengkap dengan bukti-buktinya. 

Karena itu, kepala madrasah harus terus mendorong bendahara untuk 

mempelajari tata cara pengelolaan dana BOS dan melaporkannya 

secara rutin. Jangan sampai kepala madrasah membiarkan bendahara 

mengelola keuangan tidak berdasarkan petunjuk penggunaan, karena 

dapat berakibat fatal seperti masuk dalam ranah hukum, berkurangnya 

kepercayaan masyarakat dan stagnasi program madrasah. 

4) Mengantisipasi Segala Resiko 

Kepala madrasah seyogianya mengangkat orang yang benar-

benar mempunyai integritas moral sebagai bendahara. Selain itu, 

seorang bendahara haruslah sosok yang kreatif dan inovatif dalam 

mengelola keuangan. Salah satu indikatornya adalah mempunyai 

kemampuan mengantisipasi segala resiko yang terjadi, sehingga 

madrasah tetap dapat eksis. Misalnya seringkali dana Bantuan 
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Operasional Sekolah (BOS) mengalami keterlambatan, namun 

gaji/honor guru tidak boleh telat, maka bendahara harus kreatif 

menyediakan dana talangan untuk menggaji guru yang nantinya dapat 

dipertanggungjawabkan pada dana BOS. 

5) Menetapkan Satu Sumber Pengeluaran 

Bendahara tidak boleh sembarangan mengeluarkan uang. 

Semua jenis pengeluaran madrasah harus seizin kepala madrasah 

sebagai penanggungjawab utama. Hal ini dalam rangka membangun 

ketertiban dalam manajemen keuangan. Dapat dibayangkan jika 

semua orang dapat mengeluarkan uang, maka kepala madrasah tidak 

dapat mengendalikan keluar masuknya uang. Hal ini tentu dapat 

menjadi malapetaka lembaga pendidikan di kemudian hari. 

Penetapan satu sumber pengeluaran ini akan memudahkan 

bendahara, sehingga ia dapat mengendalikan dan memberikan 

masukan kepada kepala madrasah tentang pos-pos dana yang tidak 

penting yang isinya hanya pemborosan. Komunikasi aktif dan intens 

bendahara dengan kepala madrasah harus dibangun dan dibina terus 

menerus, agar keuangan madrasah dapat berjalan dengan baik dan 

lancar sesuai harapan. 

6) Rutin Melakukan Pengawasan 

Pengawasan kepala madrasah terhadap sektor keuangan harus 

diperketat. Pengawasan dapat dilakukan secara rutin/berkala misalnya 

sebulan sekali, inspeksi mendadak, memanggil pihak-pihak terkait 
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untuk memberikan laporan atau penyelidikan mendalam terhadap 

kasus-kasus tertentu untuk memastikan kebenaran penggunaan 

anggaran.  

Penyelewengan dapat terjadi dalam penganggaran, realisasi di 

lapangan, pembelanjaan, pelaporan dan lain-lain. Karena itu mentalitas 

yang mengedapankan kejujuran, akuntabilitas dan integritas harus 

dijaga baik sesuai standar pengelolaan keuangan. Jika ada oknum yang 

melakukan penyelewengan, tindakan tegas harus diberikan, setelah 

peringatan demi peringatan tidak diindahkan.  

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 48 dinyatakan bahwa pengelolaan dana 

pendidikan dilakukan dengan mengacu pada prinsip keadilan, efisiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas publik.15 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa dalam 

pengelolaan keuangan pendidikan di madrasah harus dilakukan secara 

tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mengacu 

pada petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan. 

Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan/penyelewengan 

terhadap keuangan yang dapat mengakibatkan kerugian pada keuangan 

madrasah.  

 

 

                                                 
15Undang-undang Nomor Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, (Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.67 
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c. Pengelolaan Keuangan Madrasah 

Minarti mengutip pendapat Horne dan Wachowicz, 

menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan adalah segala aktivitas 

yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan dan pengelolaan 

aktiva, dengan beberapa tujuan menyeluruh. Secara sederhana, 

pengelolaan keuangan diartikan sebagai suatu proses melakukan 

kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain, 

dengan mempertimbangkan aspek afektivitas dan efisiensi yang 

berkaitan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva, 

dengan beberapa tujuan menyeluruh yang dimulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, sampai pengawasan.  Mulai 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pengawasan, 

pengelolaan keuangan sekolah dimulai dari perencanaan anggaran 

sampai pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan.16 

Aspek pendanaan madrasah harus dilakukan dengan 

pengelolaan keuangan madrasah yang akuntabel dan profesional. 

Perencanaan keuangan madrasah harus berada dalam kerangka aturan 

yang baik dan benar. Menurut Mulyasa, perencanaan keuangan 

sekolah sedikitnya mencakup dua kegiatan, yaitu : 

Penyusunan anggaran dan pengembangan rencana anggaran 
belanja sekolah. Penyusunan anggaran keuangan sekolah biasanya 
dikembangkan dalam format yang meliputi sumber pendapatan; 
pengeluaran untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan dan 

                                                 
16Minarti, Manajemen Sekolah; Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, Cet.1, 2011), h. 212-213.  
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pemeliharaan sarana dan prasarana, bahan-bahan dan alat 
pelajaran, serta honorarium dan kesejahteraan.17  

 
Dari pendapat tersebut dapat dikemukakan bahwa perencanaan 

keuangan madrasah memerlukan data yang akurat dan lengkap, 

sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa yang akan datang 

dapat diantisipasi dalam rancangan anggaran. Asmani 

mengemukakan: 

Beberapa faktor yang turut mempengaruhi rancangan anggaran, 
antara lain laju pertumbuhan peserta didik, inflasi, pengembangan 
program, dan perbaikan serta peningkatan pendekatan belajar 
mengajar.18  

 

Pendapat tersebut di atas dapat menjelaskan bahwa 

pembiayaan pendidikan banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

sehingga memerlukan kecermatan dalam penyusunan dan 

pengangarannya. Oleh karena itu, penyusunan dan perencanaan 

keuangan madrasah harus mempertimbangkan beberapa aspek 

sebegaimana yang dikatakan oleh Mulyasa : 

Perencanaan keuangan madrasah dapat dikembangkan secara 
efektif jika didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten 
dan mempunyai wawasan luas tentang dinamika sosial, 
tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu untuk 
menunjang pembuatan keputusan, menggunakan manajemen 
dan teknologi yang tepat dalam perencanaan, serta tersedianya 
dana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan.19 
 

Segala hal yang mendukung proses perencanaan anggaran 

madrasah ini disiapkan, sehingga hasil yang dicapai dapat tercapai, 

faktual dan efektif. Kesalahan dalam membuat perencanaan anggaran 

                                                 
17Mulyasa, op.cit., h. 198 
18Asmani, op.cit., h. 176 
19Mulyasa, op.cit., h. 198-200 
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ini bersifat fatal karena kegiatan yang direncanakan dapat terancam 

gagal, munculnya konflik internal, menurunnya kualitas lembaga, 

lemahnya kapasitas lembaga, dan merosotnya reputasi madrasah.  

Perencanaan anggaran sekolah/madrasah dilakukan oleh 

Kepala Madrasah bersama jajarannya sebelum memulai tahun ajaran 

baru. Perencanaan anggaran tersebut disusun dalam bentuk Rencana 

Anggaran dan Belanja Madrasah (RABPM) yang bertujuan untuk 

memastikan pendapatan dan pengeluaran yang akan dijalankan selama 

satu tahun, sehingga kegiatan yang dirancang disesuaikan dengan 

kondisi keuangan  yang ada, kecuali yang sifatnya sponsorship. Hasil 

rapat ini kemudian diajukan kepada lembaga di atasnya, apakah 

yayasan, dinas terkait atau yang lainnya lalu disahkan dan 

disosialisasikan kepada seluruh jajaran di bawahnya, khususnya 

kepada stakeholder, agar mendapat dukungan publik secara luas, 

apalagi jika ada hubungannya dengan keterlibatan publik. 

Anggaran adalah rencana yang diformulasikan dalam bentuk 

rupiah dalam jangka waktu atau periode tertentu, serta alokasi sumber-

sumber kepada setiap bagian kegiatan. Anggaran memiliki peran 

penting dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan yang 

dilakukan madrasah. Maka, seorang penanggungjawab program 

kegiatan di madrasah harus mencatat anggaran dan melaporkan 

realisasinya, sehingga dapat dibandingkan selisih antara anggaran 

dengan pelaksanaan serta melakukan tindak lanjut untuk perbaikan. 
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Menurut Mulyasa bahwa ada dua bagian pokok anggaran yang 

harus diperhatikan dalam penyusunan RAPBM. 

Pertama, rencana sumber atau target penerimaan dan pendapatan 
dalam satu tahun yang bersangkutan, termasuk di dalamnya 
keuangan yang bersumber dari kontribusi orang tua/wali peserta 
didik, sumbangan dari individu atau organisasi, sumbangan dari 
pemerintah, dan hasil usaha. Kedua, rencana penggunaan 
keuangan madrasah dalam satu tahun anggaran perlu 
direncanakan dengan baik agar kegiatan operasional madrasah 
dapat berjalan dengan baik.20 
 

Lipham, seperti dikutip Mulyasa mengungkapkan empat fase 

kegiatan pokok penyusunan anggaran sebagai berikut : 

a. Perencanaan anggaran; merupakan kegiatan mengidentifikasi 
tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam 
penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis 
alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost effectiveness, 
membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai 
sasaran. 

b. Mempersiapkan anggaran; antara lain menyesuaikan kegiatan 
dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, 
distribusi, dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan 
dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan, 
dan bahan-bahan yang telah tersedia.  

c. Mengelola pelaksanaan anggaran, antara lain mempersiapkan 
pembukaan, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, 
membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan 
prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan dan 
pertanggungjawaban keuangan. 

d. Menilai pelaksanaan anggaran, antara lain menilai pelaksanaan 
proses belajar mengajar, menilai bagaimana pencapaian 
sasaran program, serta membuat rekomendasi untuk perbaikan 
anggaran yang akan datang.21  

 

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAPBM 

adalah keharusan untuk menerapkan prinsip anggaran berimbang. 

Artinya, rencana pendapatan dan pengeluaran harus berimbang, tidak 

                                                 
20Ibid.,h. 199  
21Ibid. 
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terjadi anggaran pendapatan dan pengeluaran minus. Dengan anggaran 

berimbang tersebut, pembiayaan dan anggaran untuk operasional 

madrasah akan berjalan dengan baik. Karena itulah, sentralisasi 

pengelolaan anggaran perlu difokuskan pada bendaharawan dalam 

rangka untuk mempermudah pertanggungjawaban anggaran madrasah.  

Adapun penyusunannya hendaknya mengikuti langkah-

langkah sebagai berikut : 

1. Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan, 
2. Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas, 
3. Menentukan program kerja dan rincian program 
4. Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program 
5. Menghitung dana yang dibutuhkan, dan 
6. Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana.22 

 

Setelah dibahas bersama antara pihak madrasah dan komite 

madrasah, perencaanaan anggaran tersebut selanjutnya ditetapkan 

sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM). 

Setiap anggaran yang disusun perlu dijelaskan apakah rencana 

anggaran yang akan dilaksanakan merupakan hal baru atau kelanjutan 

atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya, 

dengan menyebut sumber dana sebelumnya.  

Menurut Minarti bahwa dalam setiap anggaran yang disusun, 

paling tidak kegiatan-kegiatan di lingkungan madrasah harus memuat 

enam hal atau informasi sebagai berikut : 

Pertama, informasi rencana kegiatan, meliputi sasaran, uraian 
rencana kegiatan, penaggungjawab, dan rencana baru atau 

                                                 
22Asmani, op.cit., h.187 
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lanjutan. Kedua, uraian kegiatan program, program kerja, dan 
rincian program. Ketiga, informasi kebutuhan, meliputi 
barang/jasa yang dibutuhkan dan volume kebutuhan. Keempat, 
data kebutuhan harga satuan dan jumlah biaya yang dibutuhkan 
untuk seluruh volume kebutuhan. Kelima, jumlah anggaran, 
meliputi jumlah anggaran untuk masing-masing rincian program, 
program, rencana kegiatan, dan total anggaran untuk seluruh 
rencana kegiatan. Keenam, sumber dana, meliputi total sumber 
dana, yakni masing-masing sumber dana yang mendukung 
pembiayaan program.23  
 

Dalam pelaksanaan kegiatan, jumlah yang akan direalisasikan 

bisa jadi tidak sama dengan rencana anggarannya, yakni bisa 

berkurang atau lebih dari jumlah yang telah dianggarkan. Ini dapat 

terjadi karena beberapa sebab, antara lain adanya efisiensi atau in-

efisiensi pengeluaran, terjadinya penghematan atau pemborosan, 

pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah 

diprogramkan, adanya perubahan harga yang tidak terantisipasi, dan 

penyusunan anggaran yang kurang tepat.  

Semua pengeluaran keuangan madrasah dari sumber mana pun 

harus dipertanggungjawabkan. Hal ini merupakan bentuk transparansi 

dalam pengelolaan keuangan. Namun demikian, prinsip transparansi 

dan kejujuran dalam pertanggungjawaban ini harus tetap dijunjung 

tinggi. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan tersebut, 

Sudrajat menyebutkan bahwa yang perlu diperhatikan oleh 

bendaharawan adalah sebagai berikut :  

Pertama, pada setiap akhir tahun anggaran, bendahara harus 
membuat laporan keuangan kepada komite madrasah untuk 
dicocokkan dengan RAPBM. Kedua, laporan keuangan tersebut 

                                                 
23Minarti, op.cit. h. 217 
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harus dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang ada. Ketiga, 
kuitansi atau bukti-bukti pembelian atau bukti penerimaan dan 
bukti pengeluaran lain. Keempat, neraca keuangan juga harus 
ditunjukkan untuk diperiksa oleh tim pertanggungjawaban 
keuangan dan komite madrasah.24 

Dengan demikian, pengelolaan anggaran pada lembaga 

pendidikan di madrasah, khususnya yang berkaitan dengan 

perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan anggaran harus 

dilakukan dengan tertib dengan mengacu pada prinsip-prinsip 

pengelolaan anggaran sehingga pelaksanaan anggaran dapat berjalan 

secara efektif.  

d. Urgensi dan Fungsi Pembiayaan Pendidikan Islam 

Dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, pembiayaan merupakan 

potensi yang sangat menentukan (urgen) dan merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dalam kajian Manajemen Pendidikan Islam. Komponen 

pembiayaan pada lembaga pendidikan Islam merupakan komponen 

produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar 

bersama komponen lain. Komponen pembiayaan ini perlu dikelola dengan 

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

untuk menunjang tercapainyan tujuan pendidikan Islam. Hal ini penting, 

terutama dapat memberikan kewenangan kepada para pemimpin 

pendidikan Islam untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana 

sesuai dengan keperluan masing-masing. Karena pada umumnya dunia 

pendidikan Islam akan terus dihadapkan pada masalah keterbatasan dana, 

                                                 
24Sudrajat, Biaya Pendidikan, dalam Inducation.blogspot.com. diakses tanggal 10 Pebruari 

2012 
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dan hal ini sepertinya merupakan suatu bentuk kelaziman yang terus 

mengada pada lembaga pendidikan Islam.  

Pentingnya pembiayaan pendidikan Islam sebenarnya telah disadari 

sebagian pemimpin pendidikan Islam. Bahkan sebagian dari mereka tahu 

bahwa masa depan lembaga pendidikan Islam sangat tergantung pada 

kualitas pendidikan Islam, kemudian situasi ini tergantung pada anggaran 

yang menunjang kearah peningkatan kualitas pendidikan Islam. Dengan 

demikian, penyelenggara pendidikan Islam, terutama pemimpin lembaga 

pendidikan Islam diharapkan untuk mengalokasikan anggaran pendidikan 

Islam yang sesuai dengan kebutuhan yang telah dianggarkan. Sebab, upaya 

peningkatan mutu pada lembaga pendidikan Islam perlu didukung 

kemampuan manajerial kepemimpinan pendidikan Islam, seperti 

dikemukakan oleh Makmun:  

…pemimpin lembaga pendidikan Islam hendaknya berupaya untuk 
mengatur sumber-sumber pembiayaan, baik pendapatan maupun 
pengeluaran biaya, secara efektif dan efisien guna menunjang 
tercapainya tujuan pendidikan di lembaga pendidikan secara 
optimal.25   
 

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa mutu lembaga 

pendidikan Islam dapat dicerminkan dengan biaya yang dikeluarkan dan 

pengendalian terhadap biaya yang dikeluarkan tersebut. Informasi laporan 

biaya terutama tipe aktivitas dan unit cost yang akuntabel membuktikan 

bahwa kualitas layanan lembaga pendidikan Islam sangat transparan, di 

sisi lain juga mengindikasikan kemampuan lembaga pendidikan Islam 

                                                 
25Makmun, Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip dan Aplikasi Dalam Mengelola 

Sekolah dan Madrasah, (Bandung: Pustaka Educa), 2010, h. 57.   
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dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan Islam tepat dan akurat. 

Pola peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam yang demikian 

menuntut pola manajemen pendidikan Islam secara makro yang lebih baik, 

sehingga formulasi yang tepat dalam konteks ini adalah untuk 

mewujudkan pendidikan Islam yang bermutu, perlu adanya pengelolaan 

secara menyeluruh dan profesional terhadap sumber daya yang ada dalam 

lembaga pendidikan Islam. 

Hal ini membuktikan bahwa sistem pembiayaan sebagai bagian 

dari  pengelolaan pembiayaan pendidikan Islam merupakan salah satu 

penentu terwujudnya mutu pendidikan Islam di suatu lembaga pendidikan 

Islam. 

Dengan demikian, pembiayaan pendidikan Islam merupakan hal 

yang sangat menentukann eksistensinya sebuah lembaga pendidikan Islam, 

karena hal  ini merupakan salah satu kunci menuju eksisnya sebuah 

lembaga atau organisasi pendidikan Islam. Apalagi pembiayaan 

merupakan sumber daya lembaga pendidikan Islam yang secara langsung 

menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan Islam. 

Komponen pembiayaan pada lembaga pendidikan Islam merupakan 

komponen penunjang produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan 

belajar mengajar di lembaga pendidikan Islam bersama dengan komponen-

komponen lain. Pada konteks yang demikian, apa yang diungkapkan Tafsir 

menjadi teori yang pasti bahwa sekurang-kurangnya terdapat dua syarat 

yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan Islam dalam rangka 
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menwujudkan proses pendidikan serta meningkatkan mutu pendidikannya 

yang di antaranya adalah “penguasaan teori pendidikan yang modern (teori 

Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman modern) dan tersedianya 

dana yang cukup”.26 

Oleh sebab itu, dalam suatu organisasi maupun lembaga 

pendidikan Islam diperlukan sumber daya keuangan yang menjadi faktor 

penting dalam menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan 

Islam. Apalagi dalam konteks otonomi pendidikan, yang menyerahkan 

masalah pendidikan ke daerah dan lembaga pendidikan masing-masing, 

maka masalah pembiayaan menjadi kewenangan diberikan langsung dalam 

pengelolaannya kepada lembaga pendidikan. Maka dalam hal ini, 

pemimpin lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab penuh terhadap 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan 

lembaga pendidikan. Konteks ini yang kemudiaan dapat disebut sebagai 

pengelolaan pembiayaan pendidikan berbasis lembaga pendidikan. Ia 

merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan Islam yang secara 

keseluruhan menuntut kemampuan lembaga pendidikan Islam untuk 

melakukan kegiatan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta 

mempertanggungjawabkan secara efektif dan transparan. 

Oleh karena itu, tidak ada lembaga pendidikan Islam yang 

dikategorikan maju atau tidak maju, yang ada hanyalah lembaga 

pendidikan Islam yang dikelola secara baik dan sebaliknya yang akhirnya 

                                                 
26Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 

2000), h. 98. 
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membuahkan hasil pelayanan lembaga pendidikan Islam yang efektif. Hal 

ini yang harus dipahami bahwa landasan pola pengelolaan sangat penting 

untuk memberikan kerangka logis pada setiap kegiatan dalam lembaga 

pendidikan Islam tidak terkecuali pengelolaan pembiayaan lembaga 

pendidikan Islam.  

Bertitik tolak dari pembahasan tersebut di atas dapat digambarkan 

bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan mencakup tiga kegiatan pokok 

yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dan pertanggungjawaban. 

Pada kerangka pertama yaitu financial planning, yang biasa juga disebut 

sebagai budgeting merupakan suatu kegiatan yang mengkordinasikan 

semua sumber daya lembaga pendidikan Islam yang diinginkan secara 

sistematis tanpa efek samping yang merugikan. Sedangkan pelaksanaan 

anggaran (keuangan) atau implementation involves accounting ialah 

kegiatan lembaga pendidikan Islam berdasarkan rencana yang telah dibuat 

dan kemungkinan terjadi penyesuaian anggaran bila diperlukan. Hal 

terpenting adalah evaluasi dan pertanggungjawaban sebagai proses 

penilaian pencapaian tujuan pendidikan Islam. Demikian urgennya tahapan 

evaluasi dikarenakan penggunaan sumber daya  khususnya yang berbentuk 

uang yang tidak tepat dapat mempengaruhi proses kegiatan pendidikan 

Islam secara negatif dan di sisi lain juga dapat merusak citra organisasi 

pendidikan Islam.  

Dengan demikian, pengelolaan pembiayaan pendidikan Islam 

mempunyai substansi pada sisi aktivitas adalah proses pengaturan, dan 
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proses ini menjadi suatu keharusan bagi pengelolaan pembiayaan lembaga 

pendidikan Islam. Proses pengaturan ini telah ada sejak perolehan dana, 

pengalokasian, pendayagunaan, evaluasi sampai pada kegiatan 

pertanggungjawaban. Pola pengelolaan pembiyaan pendidikan Islam yang 

demikian, akan berimplikasi pada tatanan yang memungkinkan untuk 

penyelenggaraan pendidikan Islam dapat dilakukan secara efisien, dalam 

arti bahwa biaya yang diperoleh dengan maksimal maupun minimal dapat 

mencapai tujuan pendidikan Islam yang diinginkan, juga memungkinkan 

tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan Islam itu sendiri, 

serta di sisi lain dapat mencegah adanya kekeliruan, penyalagunaan, serta 

penyimpangan penggunaan biaya pendidikan Islam dari rencana semula. 

Lazimnya pengelolaan pembiayaan pendidikan Islam mengandung 

beberapa fungsi yang akhirnya berujung pada pemanfaatan biaya 

pendidikan Islam secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan lembaga 

pendidikan Islam. 

Adapun secara spesifik pengelolaan pembiayaan pendidikan pada 

lembaga pendidikan Islam memiliki fungsi seperti dikemukakan oleh 

Baharudin dan Makin bahwa : 

1. Meramalkan kemampuan madrasah untuk menyelenggarakan 
pendidikan; 

2. Melakukan proses pengelolaan keuangan dengan benar, tepat, akurat, 
sesuai dengan yang dibutuhkan baik dilihat dari alokasi, penggunaan 
maupun mutu pendidikan yang diperoleh; 

3. Mengelola keuangan dengan benar akan melahirkan kepercayaan 
waga sekolah atau madrasah, yang pada gilirannya dapat melahirkan 
motivasi yang tinggi dalam melaksanakan program pendidikan; 

4. Menggambarkan seluruh kegiatan komponen sistem organisasi 
lembaga pendidikan serta meramalkan harga setiap kegiatan; 
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5. Menggambarkan target-target yang akan dicapai madrasah.27 
 

Pertanyaan mendasarnya kemudian, mengapa penting bagi lembaga 

pendidikan Islam untuk memanaj anggaran? Sebab ada sebagian kalangan 

yang menilai memahami anggaran pendidikan Islam merupakan salah satu 

kebutuhan mendasar masyarakat pendidikan saat ini untuk secara kritis 

menelaah dan mempelajari sebagai bentuk pengawasan eksternal lembaga 

pendidikan Islam. Akan tetapi, hal yang terpenting dalan penyusunan 

anggaran adalah bagaimana agar dana dapat dimanfaatkan secara efisien, 

dialokasikan dengan tepat sesuai dengan skala prioritas dan dapat 

mendukung semua penyelenggaraan proses pendidikan, sehingga 

menghasilkan lulusan yang bermutu. Anggaran merupakan salah satu alat 

bantu manajemen, artinya bahwa anggaran adalah rencana atau penentuan 

terlebih dahulu seluruh kegiatan organisasi di waktu yang akan datang 

yang dinyatakan dalam unit moneter.  

Mengacu pada deskripsi dan analisis tentang konsep yang telah 

diuraikan terdahulu, dapat dikemukakan bahwa pembiayaan pendidikan 

merupakan anggaran yang dialokasikan untuk membantu kelancaran 

operasional pendidikan. Pembiayaan pendidikan tersebut sekaligus 

diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dalam hal ini 

pembiayaan pendidikan yang digunakan untuk membantu kelancaran 

operasional dan mutu pendidikan dapat bersumber dari pemerintah dan 

atau sumbangan/partisipasi masyarakat.  

                                                 
27Baharuddin dan Makin, Manajemen Pendidikan Islam: Transformasi Menuju 

Sekolah/Madrasah Unggul, (Malang:  UIN Maliki Press, Cet.2, 2010), h. 144 
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Sedangkan pembiayaan pendidikan yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah anggaran yang disiapkan dan dialokasikan untuk 

membantu kelancaran operasional pendidikan sebagai upaya memenuhi 

standar pelayanan minimal pada madrasah tsanawiyah swasta baik 

bersumber dari pemerintah maupun masyarakat demi meningkatkan mutu 

madrasah tsanawiyah swasta di Kota Kendari. Dari kajian pembiayaaan 

pendidikan tersebut di atas dapat dilihat dalam beberapa dimensi yang 

meliputi : a) Belanja Pegawai, b) Belanja Barang Operasional, c) Belanja 

Modal/investasi, dan d) Belanja Bantuan Sosial. 

 

 

2. Teori Profesionalisme Guru 

a. Pengertian 

Profesi berasal dari kata profession yang berarti pekerjaan.28 

Sedangkan secara terminologi profesi dapat diartikan sebagai suatu 

pekerjaan yang mensyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang 

ditekankan pada pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual.29 Menurut 

Hasniyati, profesi itu merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan ilmu 

pengetahuan, keterampilan dan keahlian khusus untuk mengejakan suatu 

pekerjaan sebagai sumber penghasilan.30 Sementara profesional berasal 

dari kata professional dimana dalam kamus bahasa Inggris dikatakan : 

                                                 
28Jhon M. Echols dan Hassan Shadly, Kamus Inggris-Indonesia an English-Indonesia 

Dictionary,(Jakarta: PT. Gramedias Pustaka, 2000), h. 449. 
29Sudarwan Danim, Inovasi Pendidikan dalam Upaya Pengingkatan Profesionalisme 

Tenaga Kependidikan, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 221. 
30Hasniati,  Implementasi Profesionalisme Pengawas dalam Meningkatkan Kreativitas 

Guru Pendidikan Agama Islam (Studi Tentang Pengelolaan Pembelajaran pada Madrasah Aliyah 
Negeri di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Disertasi, Pasca Sarjana UIN Makassar, 2011), h. 44 
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a vacation occupation requiring advanced training in same liberal 
arts or scince, and usually involving mental rather than manual works 
assurance teaching engineering writing etc especially medicine law of 
technology.31  
 
(Suatu pekerjaan luang yang membentuk latihan lanjutan dalam 
pengetahuan budaya atau sains yang sama, dan biasanya melibatkan 
pemikiran daripada keahlian menulis, fisik dan sebagainya, khususnya 
dalam perbaikan aturan / tatanan teknologi).  
 
 

Profesional mempunyai batasan bervariasi tergantung konteks 

yang ingin diungkapkan. Batasan mengenai profesi dan professional 

ditandaskan oleh Piaget dan Thomas : 

…profession, evaluative term describing the most prestigious 
occupations which may be termed professions if they carry out an 
essential social service, are founded on systematic knowledge, require 
lengthy and practical training, have high autonomy, a code of ethics32 
 
(Istilah profesi adalah bentuk penilaian yang menggambarkan 
pekerjaan yang paling bermartabat jika mereka melaksanakan hal-hal 
pokok pelayanan sosial yang ditemukan pada sistem pengetahuan, 
perlu latihan praktek yang lama, memiliki penggerak, otonomi yang 
tinggi dan kode etik) 

 
Dari batasan di atas dapat dikemukakan bahwa profesi itu 

merupakan suatu pekerjaan yang memiliki nilai yang tinggi, dimana di 

dalamnya harus didukung oleh keahlian yang diperoleh melalui pendidikan 

dan latihan dan juga terikat oleh kode etik tertentu. Di samping itu pula 

bahwa profesi itu berkaitan dengan baik dan buruknya tingkah laku 

individu dalam suatu pekerjaan, yang telah diatur dalam kode etik.  

                                                 
31Simon, Schister, Webster’s, New Twentieth Dictionary, (New York: Dictionary, 1997), h. 

143. 
32Piaget and Thomas, Psychologi and Teaching (Illonis Scott: Foresman Company, 1997), 

h. 167 
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Sedangkan dalam pengertian yang hampir sama juga dapat 

dikemukakan bahwa profesional mengacu pada orang yang menyandang 

suatu profesi atau sebutan tentang penampilan seseorang dalam 

mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya.33 Penyandangan dan 

penampilan profesional ini mendapat pengakuan, baik secara formal 

maupun informal. Pengakuan secara formal, pada umumnya diberikan oleh 

suatu badan atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu, yaitu 

pemerintah dan atau organisasi profesi. Sedangkan secara informal 

pengakuan itu diberikan oleh masyarakat luas dan para pengguna jasa 

suatu profesi. Sebagai contoh sebutan guru profesional adalah guru yang 

telah mendapatkan pengakuan secara formal berdasarkan ketentuan yang 

berlaku, baik dalam kaitan dengan jabatan ataupun latar belakang 

pendidikan formalnya. Pengakuan ini dinyatakan dalam bentuk surat 

keputusan, ijazah, akta, sertifikat, dan sebagainya baik yang menyangkut 

kualifikasi maupun kompetensi. Sebutan guru profesional juga dapat 

mengacu kepada pengakuan terhadap kompetensi penampilan unjuk kerja 

seorang guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai tenaga pengajar.  

Dengan demikian, sebutan profesional didasarkan pada 

pengakuan formal terhadap kualifikasi dan kompetensi penampilan unjuk 

kerja suatu jabatan atau pekerjaan tertentu.  

                                                 
33Suyanto dan Djihad, Calon Guru dan Guru Profesional,(Yogyakarta: Multi Pressindo, 

Cet.I, 2012), h. 25 
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Untuk dapat lebih memahami tentang profesi, maka dapat 

dikemukakan beberapa ciri dari profesi. Adapun ciri-ciri pokok profesi itu 

menurut Sofiah adalah sebagai berikut : 

1. Pekerjaan itu mempunyai fungsi dan signifikansi sosial karena 
diperlukan untuk mengabdi kepada masyarakat, 

2. Profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui 
pendidikan dan latihan yang lama dan intensif serta dilakukan dalam 
lembaga tertentu yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan, 

3. Profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu, bukan sekedar serpihan atau 
berdasarkan akal sehat semata, 

4. Ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggotanya beserta 
sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik, 

5. Sebagai konsekuensi dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, 
anggota profesi secara perorangan maupun kelompok memperoleh 
imbalan finansial.34 
 

Adapun profesionalisme merupakan suatu sebutan yang mengacu 

pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi 

untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas 

profesionalnya.35 Seorang guru yang memiliki profesionalisme yang tinggi 

akan tercermin dalam sikap mental serta komitmennya terhadap 

perwujudan dan peningkatan kualitas profesional melalui berbagai cara 

dan strategi. Ia akan selalu mengembangkan dirinya sesuai dengan 

tuntutan perkembangan zaman, sehingga keberadaannya senantiasa 

memberikan makna profesional. Dalam konteks guru, makna 

profesionalisme sangat penting, karena profesionalisme akan melahirkan 

sikap terbaik bagi seorang guru dalam melayani kebutuhan pendidikan 

peserta didik, sehingga kelak sikap ini tidak hanya memberikan manfaat 

                                                 
34Sofiah, Profesionalisme dan Mutu Pendidikan dalam Jurnal Balitbang Depdiknas, 

(Jakarta: Media Grafika, 2004) h. 65  
35Suyanto dan Djihad, loc.cit.  
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bagi peserta didik, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang tua, 

masyarakat dan institusi sekolah itu sendiri.  

Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa profesionalisme 

merupakan suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu 

profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang 

mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Sementara itu, 

sebutan profesionalisme guru lebih menggambarkan suatu keadaan derajat 

keprofesian setiap guru untuk bangkit menggapai sikap, pengetahuan, dan 

keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya dalam 

pembelajaran bidang studi.36 

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa profesional adalah pekerjaan atau 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan 

kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang 

memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan 

profesi.37 

Para guru secara bertahap diharapkan akan mencapai dejarat 

kriteria profesional sesuai standar yang telah ditetapkan Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 dan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, yaitu 

berpendidikan akademik Strata 1 atau D-IV dan telah lulus uji kompetensi 

                                                 
36Muhdofir, Pengembangan Profesionalisme Guru, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Islam 

Kemenag.RI, Cet.I, 2011) h. 154 
37Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 2 
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melalui proses sertifikasi. Setelah dinyatakan layak akan mendapatkan 

sertifikat pendidik sebagai bukti pengakuan profesionalitas guru. Pada 

dasarnya profesionalisme guru merupakan suatu proses berkesinambungan 

melalui berbagai program pendidikan, baik pendidikan prajabatan 

(preservice training) maupun pendidikan dalam jabatan (in-service 

training) agar para guru benar-benar memiliki profesionalitas yang 

standar.  

Secara spesifik dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005  

tentang Guru dan Dosen, pasal 1 ayat 1 dinyatakan : 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 
mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang 
pendidikan dasar dan pendidikan menengah.38 

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa seorang guru 

yang profesional tidak sekedar kemampuan untuk menyajikan materi dan 

bahan ajar secara konsepsional semata, namun guru profesional juga dapat 

dimaknai sebagai kemampuan guru untuk memberikan layanan 

keterampilan kepada peserta didik, sehingga pribadi peserta didik dapat 

tumbuh dan berkembang secara utuh baik dari aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik.   

b. Kriteria Guru Profesional 

Guru sebagai pendidik profesional harus memiliki standar kriteria 

dalam melaksanakan tugas-tugas keprofesiannya. Standar kriteria ini 

sekaligus menjadi pembeda antara guru yang profesional dan yang tidak 

                                                 
38Ibid.  
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profesional. Oleh karena itu untuk menjadi guru sebagai tenaga pendidik 

profesional harus memiliki sejumlah kriteria, seperti yang disebutkan oleh 

Suyanto yaitu : 

1. Profesi menuntut suatu latihan profesional yang memadai dan 
membudaya; 

2. Profesi menuntut suatu lembaga yang sistematis dan 
terspesialisasi; 

3. Profesi harus memberikan keterangan tentang keterampilan yang 
dibutuhkan di mana masyarakat umum tidak memilikinya; 

4. Profesi harus sudah mengembangkan hasil dan pengalaman yang 
sudah teruji; 

5. Profesi sudah harus mengembangkan pelatihan kebijaksanaan dan 
penampilan tugas; 

6. Profesi harus merupakan tipe pekerjaan yang bermanfaat; 
7. Profesi harus mempunyai kesadaran ikatan kelompok kekuatan 

yang mampu mendorong dan membina anggotanya; 
8. Profesi harus tidak dijadikan batu loncatan mencari pekerjaan 

lain.39 
 

Dari kriteria tersebut di atas dapat dipahami bahwa untuk menjadi 

guru profesional agar dalam menunjang pelaksanaan tugas dan 

tanggungjawabnya, tentunya kriteria tersebut menjadi sangat penting dan 

mendasar dimiliki oleh setiap guru. Sebab kriteria inilah yang nantinya 

sekaligus menjadi standar norma, sehingga pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawabnya dapat dilakukan secara efektif.  

Sementara itu, kemampuan profesional guru pada dasarnya adalah 

muara dari keterampilan dasar dan pemahaman yang mendalam tentang 

anak sebagai peserta didik, objek belajar, dan situasi kondusif 

berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Atas dasar pengertian tersebut 

pekerjaan seorang guru dalam arti yang seharusnya adalah pekerjaan 

                                                 
39Suyanto dan Djihad, op.cit., h. 27 
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profesional, yaitu pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang 

secara khusus disiapkan untuk itu. 

Di samping keahliannya, guru profesional juga dapat ditunjukkan 

melalui tanggungjawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdiannya. 

Guru profesional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan 

tanggungjawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua dan 

masyarakat, bangsa, negara dan agamanya. Guru profesional mempunyai 

tanggungjawab yang harus diemban dengan baik, seperti dikemukakan 

oleh Syamsudin bahwa guru profesional harus memilki tanggungjawab 

pribadi, sosial, intelektual, moral dan spiritual.40 Tanggung jawab pribadi 

ditunjukkan melalui kemampuannya memahami dirinya. Tanggung jawab 

sosial diwujudkan melalui kompetensi guru dalan memahami dirinya 

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan sosial serta memiliki 

kemampuan interaktif yang efektif. Tanggung jawab intelektual 

diwujudkan melalui penguasaan berbagai perangkat pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan untuk menunjang tugas-tugasnya. Tanggung 

jawab spiritual dan moral dapat diwujudkan melalui penampilan guru 

sebagai makhluk yang beragama yang perilakunya senantiasa tidak 

menyimpang dari norma-norma agama dan moral.  

Mengembangkan profesionalisme guru merupakan hal yang sangat 

strategis khususnya untuk mewujudkan reformasi pendidikan nasional. 

Surya dengan merujuk pada pendapat Kertajaya mengemukakan model 

                                                 
40Syamsudin, Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Meneglola 

Sekolah dan Madrasah, (Bandung: Pustaka Educa, 2010), h. 59 
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pengembangan profesionalisme guru dengan pola growth and character 

yaitu pengembangan profesionalitas yang berbasis karakter. Dengan 

menggunakan model tersebut, profesionalisme guru dapat dikembangkan 

dengan mendinamisasikan tiga pilar utama, yaitu : keunggulan 

(excellence), kemauan kuat (passion) pada profesionalitas dan etika 

(ethical)41 

Selanjutnya menurut Surya bahwa untuk mengembangkan tiga pilar 

utama profesionalisme guru tersebut perlu dijelaskan bahwa: 

nilai dari keunggulan (excellence) meliputi : a) memiliki komitmen 
untuk selalu berada dalam koridor tujuan dalam melaksanakan tugas, 
b) memiliki kecakapan untuk menemukan potensi dirinya, c) memiliki 
motivasi yang kuat untuk menjadi yang pertama dan terbaik dalam 
bidangnya, d) selalu melakukan perbaikan secara terus menerus. 
Kemauan kuat (passion) meliputi : a) semangat untuk menambah 
pengetahuan baik formal maupun non formal, b) semangat untuk 
kesempurnaan dalam menjalankan tugas, c) memberikan pelayanan 
terbaik, d) pengabdian atas dasar kemanusiaan. 
Etika (ethical) meliputi : a) kejujuran, b) tanggung jawab, c) 
menghormati, d) konsekuen, e) kepedulian, f) warga negara yang 
baik.42 
 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guru sebagai tenaga 

profesional memiliki profil sebagai berikut : 

1. Memiliki kepribadian yang matang dan berkembang,  
2. Memiliki penguasaan ilmu yang kuat, 
3. Memiliki keterampilan untuk membangkitkan minat peserta didik, 
4. Mengembangkan profesi secara berkesinambungan.43 

 

Pada prinsipnya profesionalisme guru dapat diartikan sebagai guru 

yang dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. 

                                                 
41Surya, dkk., Landasan Menjadi Guru yang Baik, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 81 
42Ibid., h. 82-83 
43Tilaar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional, (Magelang: Indonesia Tera, 

2001), h. 295 
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Untuk melihat apakah seorang guru dikatakan profesional atau tidak, dapat 

dilihat dari dua perspektif. Pertama, dilihat dari tingkat pendidikan 

minimal dari latar belakang pendidikan untuk jenjang sekolah tempat 

bekerja menjadi guru. Kedua, penguasaan guru terhadap materi bahan ajar, 

mengelola proses pembelajaran, mengelola peserta didik, melakukan 

tugas-tugas bimbingan dan lain sebagainya.  

Sementara itu, untuk melihat lebih jauh profesionalisme guru, dapat 

dilihat berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Ahli di bidang teori dan praktek keguruan, 
2. Senang memasuki organisasi profesi keguruan, 
3. Memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai, 
4. Melaksanakan kode etik guru 
5. Memiliki otonomi dan rasa tanggung jawab, 
6. Memiliki rasa pengabdian kepada masyarakat 
7. Bekerja atas panggilan hati nurani.44 

 
Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa profesionalisme 

guru dapat tercermin melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. 

Sejauhmana tugas dan tanggung jawab yang diemban benar-benar 

dilakukan sepenuh hati yang dilandasi semangat pengabdian kepada 

masyarakat, bangsa dan agama. Oleh karena itu, untuk menjawab 

tantangan dunia pendidikan yang semakin kompleks tentu diperlukan guru 

yang benar-benar profesional. Paling tidak terdapat ciri utama agar seorang 

guru terkelompok dalam guru yang profesional seperti dikemukakan oleh 

Suyanto bahwa guru yang profesional itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut 

: 

                                                 
44Supriadi, Mengangkat  Citra dan Martabat Guru, (Jogjakarta: Rosda Jayaputra: 1998), h. 

37 
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1. Memiliki kepribadian yang matang dan berkembang 
2. Mempunyai keterampilan membangkitkan minat peserta didik 
3. Memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat 
4. Sikap profesionalnya berkembang secara berkesinambungan.45 

 
Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa guru yang 

profesional memiliki keterkaitan dengan guru yang bermutu, seperti yang 

dikemukakan oleh Wardiman bahwa guru yang bermutu memiliki empat 

kriteria utama, yaitu : 

1. Kemampuan profesional yang meliputi kemampuan intelegensia, 
sikap dan prestasi kerja 

2. Upaya profesional, dimana upaya yang dilakukan oleh seorang guru 
dalam mentransformasikan kemampuan profesional yang 
dimilikinya ke dalam tindakan mendidik dan mengajar secara nyata 

3. Waktu yang tercurahkan untuk kegiatan profesional selalu 
dikonsentrasikan untuk tugas-tugas profesinya 

4. Kesesuaian antara keahlian dan pekerjaannya.46 
 

Keempat kriteria ini menjadi pilar penyangga dalam membangun 

profesionalisme guru, meskipun menurut Suyanto guru profesional harus 

memiliki empat syarat lain, sehingga guru dapat dikatakan profesional 

antara lain : 

1. Kemampuan guru mengolah atau menyiasati kurikulum 
2. Kemampuan guru mengaitkan materi kurikulum dengan lingkungan 
3. Kemampuan guru memotivasi peserta didik untuk belajar sendiri 
4. Kemampuan guru untuk mengintegrasikan berbagai bidang studi 

menjadi kesatuan konsep yang utuh47 
 

Dari beberapa pendapat di atas, peneliti dapat mengemukakan 

bahwa menjadi guru profesional adalah sebuah keniscayaan. Profesi guru 

                                                 
45Suyanto dan Djihad, op.cit., h. 33 
46Wardiman Djojonegoro, Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan, (Jogjakarta: Pustaka 

Pelajar, 2003), h. 72 
47Suyanto dan Abbas, Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa, (Jogjakarta: Adicita, 

2001), h. 49  
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juga sangat lekat dengan integritas dan personality, bahkan identik dengan 

citra kemanusiaan. Karena ibarat sebuah laboratorium, seorang guru 

seperti ilmuwan yang sedang bereksperimen terhadap nasib anak manusia 

dan juga suatu bangsa. Seorang guru profesional harus memiliki sikap 

mental yang kuat, bijaksana, santun dengan ditopang dengan strategi 

dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Jika 

seorang guru tidak memiliki integritas keilmuan dan personaliti yang 

mempuni, maka bangsa ini tidak akan memiliki masa depan yang baik. Hal 

ini sejalan dengan fiman Allah SWT dalam Surat Ali Imran Ayat 159: 

ْوا ِمْن َحْولَِك  فَاْعُف َعْنھُْم َوا ْستَْغفِْرلَھَْم فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن هللاِ لِْنَت لَھُْم َولَْو ُكْنَت فَظً َغلِْیظَ القَْلِب الَْنفَضُّ  
لِْینَ َوشاَِوْرھُْم فِى األْمِر فَإَذا َعَزْمَت فَتََوكَّ  ْل ّعلّى �ِ اِنَّ هللاَ یُِحبُّ الُمتََوكِّ  

 
Artinya: “ Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karana itu maafkanlah 
mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan 
mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan 
tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”48 

 
 Menjadi guru boleh jadi semua orang bisa. Namun, menjadi guru 

yang memiliki keahlian dalam mendidik perlu pendidikan, pelatihan dan 

jam terbang yang memadai. Sebagai salah satu elemen penting dalam 

pendidikan, seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara 

profesional, dengan selalu berpegang teguh pada etika kerja, independensi, 

produktif, efektif, efisien, inovatif serta siap melakukan pelayanan prima 

berdasarkan kaedah ilmu atau teori yang sistematis.  

                                                 
48Ahmad Hatta, Tafsir Qur’an Per Kata, Dilengkapi Dengan Asbababun Nuzul dan 

Terjemah, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, Cet.III, 2009), h. 71  



45 
 

 
 

c. Kewajiban Guru Profesional 

Guru yang profesional merupakan salah satu syarat untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. Profesionalisme guru memang menjadi 

salah satu syarat utama mewujudkan pendidikan bermutu. Dan karenanya, 

menurut Yusuf pemerintah telah mengupayakan langkah-langkah strategis 

untuk meningkatkan profesionalisme guru-guru di Tanah Air.49 

Peningkatan profesionalisme guru harus dilakukan secara 

berkesinambungan dan sistematis. Menurut Suyanto untuk meningkatkan 

profesionalisme guru, maka guru yang bersangkutan harus mampu untuk 

selalu meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dengan melalui 

beberapa cara antara lain :  

1. Memahami tuntutan standar profesi yang ada 
2. Mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan 
3. Membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas termasuk 

lewat organisasi profesi 
4. Mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang 

mengutamakan pelayanan bermutu tinggi 
5. Mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam 

pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir agar 
senantiasa tak ketinggalan dalam kemampuannya mengelola 
pembelajaran.50 
  

Untuk meningkatkan mutu  pendidikan tentunya peran guru 

profesional harus dapat berjalan dengan baik, termasuk para guru harus 

menjalankan segala kewajiban yang melekat pada profesi guru tersebut. 

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru 

berkewajiban:  

                                                 
49Yusuf, artikel pendidikan dalam http://www.tintaguru.com/2013/05/profesionalisme-

guru-analisis-uu-no-14.html, diakses tanggal 22 Desember 2014.   
50Suyanto dan Djihad, op.cit. h. 38  
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a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran 
yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;  

b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan 
kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;  

c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan 
jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau 
latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik 
dalam pembelajaran;  

d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan 
kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan  

e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.51 
 

Dengan demikian, untuk lebih mendorong tumbuhnya 

profesionalisme guru, tentunya penghargaan yang profesional terhadap 

profesi guru sangat penting. Seperti yang diundangkan dalam Undang-

undang Guru dan Dosen  pasal 16 bahwa guru berhak mendapat tunjangan 

profesi. Realisasi pasal ini tentunya akan sangat penting dalam mendorong 

tumbuhnya semangat profesionalisme pada diri guru. Dengan adanya 

pengembangan profesionalisme guru, peranan guru dituntut untuk lebih 

ditingkatkan. Guru tidak hanya sekedar disanjung, dihormati, disegani, 

akan tetapi guru harus lebih mengoptimalkan tanggung jawabnya.  

d. Prinsip Profesionalisme Guru 

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan 

berdasarkan prinsip sebagai berikut:  

a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;  
b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, 

keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;  
c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan 

sesuai dengan bidang tugas;  
d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;  

                                                 
51Undang-undang Republik Indonesia, op.cit. h. 18 
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e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;  
f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi 

kerja; 
g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan 

secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;  
h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan; dan  
i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan 

mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan 
guru.52  

 
Mengacu pada deskripsi dan analisis tentang konsep yang telah 

diuraikan terdahulu, dapat dikemukakan bahwa profesionalisme guru 

merupakan suatu gambaran kualitas sikap, pengetahuan, kecakapan, 

keterampilan serta keahlian tenaga pendidik yang diperoleh melalui proses 

pendidikan profesi dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya dan 

menjadi sumber penghasilannya.  

Berangkat dari pengertian tersebut di atas, maka profesionalisme 

guru yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah gambaran kualitas 

sikap, keahlian, kecakapan dan keterampilan seorang guru yang dapat 

meningkatan mutu pendidikan, yang didapatkan melalui sebuah proses 

pendidikan dan latihan profesi guru yang diperlukan dalam rangka 

melaksanakan tugas untuk mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, 

menilai dan mengevaluasi peserta didik pada madrasah tsanawiyah swasta 

dan menjadi sumber penghasilan guru yang bersangkutan. 

Oleh karena itu, untuk menguji dan menganalisis hubungan 

Profesionalisme guru dengan mutu madrasah tsanawiyah swasta di Kota 

                                                 
52Ibid h. 9 
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Kendari perlu dikemukakan beberapa dimensi  yang meliputi : a) Kualitas 

sikap, b) Kompetensi  

Selanjutnya untuk mengukur dimensi profesionalisme guru 

tersebut, dapat dilihat melalui indikator antara lain : 1)  memiliki 

komitmen tinggi dan kepatuhan dalam melaksanakan tugas, 2) memiliki 

integritas moral yang baik, 3) semangat untuk kesempurnaan dalam 

menjalankan tugas, 4) Mengabdi atas dasar kemanusiaan, 5) Menguasai 

karakteristik peserta didik, 6) Mengembangkan kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran, 7) Menyelenggarakan pembelajaran yang 

mendidik, 8) memanfaatkan TIK untuk kepentingan pembelajaran. 

 

3. Teori tentang Mutu  

a.  Pengertian 

Mengkaji tentang mutu berarti mengkaji tentang barang atau jasa. 

Barang yang bermutu adalah yang sangat bernilai bagi seseorang yang 

biasanya berhubungan dengan kebaikan (goodness), keindahan (beauty), 

kebenaran (truth), dan idealitas. Sedangkan jasa yang bermutu adalah 

pelayanan yang diberikan seseorang atau organisasi yang sangat 

memuaskan, tidak ada keluhan.53 

Mutu memiliki pengertian yang bervariasi. Seperti yang 

dikemukakan oleh Sallis : 

                                                 
53Engkoswara, Paradigma Manajemen Pendidikan, Menyongsong Otonomi Daerah, 

(Bandung: Yayasan Amal Keluarga, 2001), h. 304 
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A possible reason for the enigmatic nature of quality is that it is a 
dynamic idea. The emotional and moral force that quality possesses 
makes it difficult to define accurately. In fact, there is an argument 
against attempting too precise a definition.54 
 

Terdapat beberapa pendapat yang merumuskan tentang definisi 

mutu, antara lain, menurut Goestch dan Davis seperti dikutip oleh Mulyasa 

bahwa mutu merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan.55 Pendapat Goestch dan Davis tersebut menitikberatkan 

suatu bentuk produk dan jasa yang dapat memenuhi bahkan melebihi 

harapan pengguna jasa. Dalam kerangka ini, maka mutu dapat 

didefinisikan sebagai kesesuaian antara produk barang dan jasa dengan 

harapan dan keinginan konsumen. 

Sedangkan menurut Juran, mutu adalah kecocokan penggunaan 

produk (fitness for use) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan 

pelanggan.56 Pendapat Juran, di atas memiliki subtansi makna yang identik 

dengan pendapat Goestch dan Davis, dimana kedua-duanya berorientasi 

pada kesesuaian antara kebutuhan dan kepuasan pelanggan.  

Menurut Crosby seperti dikutip Muhadjir bahwa mutu adalah 

conformannce to requirement, yaitu sesuai dengan yang isyaratkan atau 

distandarkan.57  Demikian pula pendapat Crosby memiliki kesamaan 

                                                 
54

Edward Sallis, Total Quality Management in Education, (London : Kogan Page Ltd 120 
Pentonville Road, Third edition published in 2002), h. 11  

55Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, strategi, dan Impelementasi, (Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 2002), h. 75 

56Ibid.  
57Muhadjir, Perencanaan dan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 

(Yogyakarta: Rake Sarasin, 2004), h.124 
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dengan Deming, dinama menurut Deming, mutu adalah kesesuaian dengan 

kebutuhan pasar atau konsumen.58 

Dari berbagai pendapat para ahli di atas, peneliti dapat menarik 

suatu kesimpulan bahwa mutu merupakan suatu keadaan yang berkaitan 

dengan produk barang dan jasa dengan memberikan standar pelayanan 

secara maksimal, sehingga dapat memberikan kepuasan pada konsumen. 

Mutu juga dapat digunakan sebagai suatu konsep yang relatif. 

Pengertian ini digunakan dalam Total Quality Management. Definisi 

relatif tersebut memandang mutu bukan suatu atribut produk atau layanan, 

tetapi sesuatu yang dianggap berasal dari produk atau layanan tersebut. 

Mutu dapat dikatakan ada apabila sebuah layanan memenuhi spesifikasi 

yang ada. Mutu merupakan sebuah cara yang menentukan apakah produk 

terakhir sesuai dengan standar atau belum. Produk atau layanan yang 

memiliki mutu, dalam konsep relatif ini tidak harus mahal dan ekslusif. 

Produk atau layanan tersebut bisa cantik, tapi tidak harus selalu demikian. 

Produk atau layanan tersebut tidak harus spesial, tetapi harus asli, wajar 

dan familiar. Proyektor jinjing. Pena ballpoint, dan layanan katering 

sekolah dapat dikatakan bermutu jika memang telah memenuhi standar. 

Sehingga, mutu harus mengerjakan apa yang seharusnya ia kerjakan, dan 

mengerjakan apa yang diinginkan pelanggan. Dengan kata lain, ia harus 

sesuai dengan tujuannya59.  

                                                 
58Mulyasa, op.cit., h.76 
59Edward Saillis, Total Quality Management in Education  : Manajemen Mutu Pendidikan 

Terjemahan, (Jogjakarta : IRCiSod, Cet.XVI, 2012), h. 54 
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Definisi relatif tentang mutu tersebut memiliki dua aspek. 

Pertama, adalah menyesuaikan diri dengan spesifikasi. Kedua, memenuhi 

kebutuhan pelanggan. Cara pertama, penyesuaian diri terhadap spesifikasi, 

sering disimpulkan sebagai suatu “ sesuai dengan tujuan dan manfaat”. 

Kadangkala  definisi ini sering dinamai definisi produsen mutu. Mutu bagi 

produsen bisa diperoleh melalui produk atau layanan yang memenuhi 

spesifikasi awal yang telah ditetapkan dalam gaya yang konsisten. Para 

produsen menunjukkan bahwa mutu memiliki sebuah sistem, yang bisa 

disebut sistem jaminan mutu (quality assurance system), yang 

memungkinkan roda produksi menghasilkan produk-produk yang secara 

konsisten, sesuai dengan standar atau spesifikasi tertentu. Sebuah produk 

dikatakan bermutu selama produk tersebut secara konsisten sesuai dengan 

tuntutan pembuatnya.  

Pelajar atau peserta didik seringkali dianggap sebagai produk dari 

pendidikan. Dalam pendidikan sering dikatakan seolah-olah peserta didik 

adalah hasil dari pendidikan, khususnya dengan merujuk pada penerapan 

disiplin dan cara bersikap di institusi-institusi tertentu. Pendidikan seolah-

olah merupakan sebuah jalur produksi. Masalah dari pertanyaan di atas 

adalah sulitnya menerapkan definisi tersebut dalam dunia pendidikan yang 

bersifat praktis. 

Karena produk adalah sebuah subyek dari proses jaminan mutu, 

maka hal pertama yang harus dilakukan produsen adalah menentukan dan 

mengontrol sumber persediaan. Kedua, ‘bahan mentah’ harus melewati 
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sebuah atau beberapa proses standar yang telah ditetapkan, dan hasil 

produksi harus dapat memenuhi spesifikasi yang diterapkan dan 

didefinisikan sebelumnya. Model semacam itu tidak mudah diterapkan 

dalam pendidikan. Model tersebut menuntut adanya suatu seleksi awal 

bagi peserta didik yang hendak diproses. Beberapa sektor pendidikan 

memang belum memperaktekkan hal ini, tetapi banyak juga yang 

menerapkan. 

Oleh karena itu, pendidikan yang berproses pada mutu, menurut 

konsep Juran adalah bahwa dasar mutu sebuah sekolah mengembangkan 

program dan layanan yang memenuhi kebutuhan pengguna seperti peserta 

didik dan masyarakat.60 Masyarakat dimaksud adalah secara luas sebagai 

pengguna lulusan, yaitu dunia usaha, lembaga pendidikan lanjut, 

pemerintah dan masyarakat luas, termasuk menciptakan usaha sendiri oleh 

lulusan.  

Dari beberapa definisi di atas dapat dikemukakan bahwa 

pengertian mutu mengandung tiga unsur, yaitu: 1) kesesuaian dengan 

standar, 2) kesesuaian dengan harapan stakeholders, 3) pemenuhan janji 

yang diberikan. 

Berdasarkan paparan tentang konsep mutu di atas, maka peneliti 

dapat mengemukakan bahwa mutu merupakan kondisi pelayanan dalam 

bentuk produk dan jasa yang dapat memberikan kepuasan kepada 

konsumen (costoumer satisfaction). Pelayanan yang dimaksudkan adalah 

                                                 
60Nurochim, Total Quality Management dalam http://nurochim. multyply.com/journal 

/item/1-edn2. Diakses tanggal 22 September 2014  
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pelayanan yang terbaik dan berbasis kepada kebutuhan konsumen 

sehingga dapat memberikan kesesuaian antara pelayanan produk dan jasa 

dengan apa yang menjadi harapan dan kebutuhan konsumen.  

Mutu pendidikan sebagai salah satu pilar pengembangan sumber 

daya manusia, memiliki makna yang sangat penting bagi pembangunan 

nasional. Bahkan dapat dikatakan bahwa masa depan bangsa terletak pada 

keberadaan pendidikan yang berkualitas seperti yang dikemukan oleh 

Mulyasa bahwa” Pendidikan yang berkualitas hanya akan muncul apabila 

terdapat lembaga pendidikan yang berkualitas”.61 Karena itu, upaya 

peningkatan mutu pendidikan merupakan titik strategis dalam upaya 

menciptakan pendidikan yang berkualitas.  

b. Dimensi Mutu Pendidikan 

Pendidikan, sebagai salah satu bentuk jasa yang melibatkan 

interaksi yang tinggi antara penyedia jasa dan pemakai jasa, terdapat 5 

dimensi pokok yang menentukan kualitas penyelenggaraan pendidikan62, 

yaitu : 

1. Keandalan (realibility), yakni kemampuan memberikan pelayanan 

yang dijanjikan secara tepat waktu, akurat, dan memuaskan. 

Beberapa contoh di antaranya : pengembangan bahan pembelajaran 

sesuai dengan kebutuhan (misalnya tuntutan keterampilan profesi 

dan dunia kerja), jadual kegiatan pembelajaran dan ujian yang 

akurat; pembelajaran berlangsung secara lancar; bimbingan yang 

                                                 
61Mulyasa, op.cit., h.217 
62Ibid., h. 227-228 
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lancar dan cepat; kepastian studi lanjut tenaga kependidikan yang 

terencana dan terlaksana dengan baik; dana penelitian tenaga 

kependidikan; dan kegiatan peserta didik dapat dilakukan secara 

tepat waktu dan tepat sasaran sesuai yang dijanjikan. 

2. Daya tangkap (responsiveness), yaitu kemauan para tenaga 

kependidikan untuk membantu para peserta didik dan memberikan 

pelayanan dengan tanggap. Kepala sekolah harus mudah ditemui; 

guru juga harus gampang ditemui peserta didik untuk keperluan 

konsultasi. Proses pembelajaran hendaknya diupayakan interaktif 

dan memungkinakan peserta didik mengembangkan seluruh 

kapasitas, kreativitas dan kapabilitasnya; fasilitas pelayanan yang 

ada (perpustakaan, komputer, laboratorium dan ruang olah raga) 

harus mudah diakses oleh setiap insan  sekolah. Prosedur 

administrasi penerimaan peserta didik baru harus sederhana, tidak 

birokratif atau berbelit-belit. Dalam hal terjadi salah pelayanan, 

kemampuan untuk melakukan  perbaikan secara tepat dan 

profesional bisa menciptakan persepsi kualitas yang sangat positif.  

3. Jaminan mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, respek 

terhadap pelanggan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para 

tenaga kependidikan; bebas dari bahaya; resiko atau keragu-raguan. 

Sebagai contoh, seluruh tenaga kependidikan harus benar-benar 

kompeten di bidangnya; reputasi penyelenggara pendidikan yang 
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positif di mata masyarakat; sikap dan perilaku seluruh tenaga 

kependidikan mencerminkan profesionalisme dan kesopanan.  

4. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami 

kebutuhan para pelanggan. Misalnya, guru mengenal nama para 

peserta didik yang menempuh mata pelajaran yang diajarkan; wali 

kelas berperan sesuai fungsinya; setiap guru dapat dihubungi 

dengan mudah, baik di ruang kerja, via telepon maupun e-mail. 

5. Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

tenaga kependidikan, dan sarana komunikasi. Misalnya gedung, 

fasilitas komputer, perpustakaan, ruang kelas, ruang guru, ruang 

seminar, media pembelajaran, kantin, tempat parkir, jurnal ilmiah, 

sekolah, sarana ibadah, fasilitas olahraga, laboratorium, penampilan 

dan busana tenaga kependidikan. Dimensi-dimensi ini digunakan 

pelanggan untuk menilai kualitas jasa (service quality) dan jasa 

yang dipersiapkan merupakan ukuran kualitas jasa. 

Sehubungan dengan pendapat di atas, Suharto juga 

memberikan konsep lain tentang mutu pelayanan. Secara lebih 

operasional, mengkaji kualitas (mutu) pelayanan sebuah lembaga 

pelayanan sosial termasuk di dalamnya lembaga pendidikan tidak 

dapat dipisahkan dari penilaian terhadap sistem kelembagaan 
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secara keseluruhan. Pendekatan penilaian ini dinamakan sebagai 

model sistem keseluruhan.63  

Secara sederhana pendekatan tersebut di atas, melibatkan 

penelaahan terhadap tiga komponen sub sistem kelembagaan yang 

meliputi masukan (input), proses (procces) dan keluaran (ouput), 

seperti yang terlihat dalam gambar di bawah ini : 

Gambar 1 : Model Masukan, Proses dan Keluaran64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masukan adalah karakteristik kelembagaan, termasuk 

sumber-sumber atau sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 

lembaga pendidikan yang mendukung efektivitas lembaga dalam 

memberikan pelayanan dan mencapai tujuan lembaga pendidikan.  

                                                 
63Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: PT.Refika 

Aditama, Cet.I, 2005), h. 186 
64 Sheafor, Bradford, W., Charles R. Horejsi, dan Gloria A. Horejsi, Techniques and 

Guidelines for Social Work Practice, (Boston: Allyn and Baccon, 2000), h.82 
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Terdapat 4 elemen penting yang perlu diperhatikan dalam 

mengontrol atau menilai faktor masukan (input) sebuah lembaga, 

yaitu:  

1. Avability : apakah stakeholders atau pihak-pihak terkait yang 

berkepentingan menilai bahwa jumlah dan jenis pelayanan yang 

diberikan lembaga sudah cukup tersedia dan memenuhi 

kebutuhan klien dan masyarakat sekitar? 

2. Accesbility: apakah lokasi, biaya, dan waktu pelayanan mudah 

dijangkau oleh klien dan kelompok sasaran ? adakah kelompok-

kelompok lain yang potensial menjadi klien lembaga yang tidak 

dapat memperoleh pelayanan ? 

3. Responsiveness: apakah prosedur lembaga dan pelayanannya 

dapat merespon kebutuhan masyarakat? 

4. Relevance: apakah jenis dan teknologi pelayanan lembaga sudah 

sesuai dengan kebutuhan klien?  

Proses adalah segenap prosedur yang diterapkan lembaga 

dalam memberikan pelayanan terhadap klien. Terdapat 2 faktor yang 

dapat dijadikan pedoman untuk menilai proses pelayanan lembaga, 

yaitu :  

1. Productivity : apakah sumber-sumber yang dipergunakan untuk 

mencapai tujuan-tujuan lembaga telah sejalan dengan prinsip 

efesiensi? 



58 
 

 
 

2. Performance : apakah perilaku-perilaku kerja para pegawai 

lembaga telah sesuai dengan standar profesional ? 

Keluaran adalah karakteristik klien pada saat kasus ditutup 

pada saat lembaga selesai memberikan pelayanan terhadap klien. Kata 

kunci untuk menilai lembaga adalah efektivitas pelayanan. Faktor 

penentu dari dimensi ini adalah service effectiveness : apakah 

pelayanan yang diberikan lembaga terhadap klien secara kausal 

berkaitan dengan pencapaian tujuan-tujuan pelayanan? 

Sehubungan dengan pendapat di atas, madrasah sebagai salah 

satu lembaga pendidikan yang berbasis mutu, hendaknya menerapkan 

budaya mutu dalam proses penyelenggaraan pendidikannya. Budaya 

mutu memiliki elemen-elemen sebagai berikut seperti dikemukakan 

oleh Rokhim :  

(a) informasi kualitas harus digunakan untuk perbaikan, bukan 
untuk mengadili/mengontrol orang; (b) kewenangan harus 
sebatas tanggungjawab; (c) hasil harus diikuti penghargaan 
(rewards) atau sanksi (punishment); (d) kolaborasi dan sinergi, 
bukan kompetisi, harus merupakan basis untuk kerjasama; (e) 
warga madrasah merasa aman terhadap pekerjaannya; (f) 
atmosfir keadilan (fairness) harus ditanamkan;(g) Imbal jasa 
harus sepadan dengan nilai pekerjaannya; dan (h) warga 
madrasah merasa memiliki Madrasah65 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65Rokhim, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah http:// 

www.rokhim.net/2013/04 ( diakses 24 Desember 2013) ( part 5 of 9) 
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c.  Karakteristik Mutu Madrasah  

Pada dasarnya madrasah berbasis mutu memiliki 5 (lima) 

karakteristik66 sebagai berikut : 

1) Fokus pada kostumer 

Dalam sebuah madrasah berbasis mutu terpadu, setiap orang 

menjadi kostumer dan pemasok sekaligus. Secara khusus, kostumer 

madrasah adalah peserta didik dan keluarganya, atau kostumer 

dengan K besar. Merekalah yang memetik manfaat dari madrasah. 

Para orang tua dulunya diklasifikasikan sebagai K besar karena 

kepedulian mereka pada pendidikan anak-anaknya. Namun begitu 

peserta didik menjadi dewasa, para orang tua dialihkan menjadi k 

kecil. Dengan begitu, peserta didik menjadi menerima lebih banyak 

tanggungjawab atas pendidikannya. 

Para orang tua pun adalah pemasok sistem pendidikan. 

Orang tua menyerahkan anaknya kepada madrasah berbasis mutu 

terpadu sebagai peserta didik yang siap belajar. Tanggung jawab 

madrasah berbasis mutulah bekerja bersama para orang tua 

mengoptimalkan potensi peserta didik agar mendapat manfaat dari 

proses belajar di madrasah.  

Madrasah memiliki kostumer internal dan eksternal. 

Kostumer internal adalah orang tua, peserta didik, guru, 

administrator, staf dan dewan madrasah yang berada dalam sistem 

                                                 
66Jerome S. Arcaro, Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata 

Langkah Penerapan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.IV.2007), h. 38-42 
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pendidikan. Sedangkan kostumer eksternal adalah masyarakat, 

perusahaan, keluarga, instansi dan perguruan tinggi yang berada di 

luar organisasi, namun memanfaatkan output proses pendidikan. 

2) Keterlibatan Total 

Setiap orang berpartisipasi dalam transformasi mutu. Mutu 

bukan hanya tanggung jawab dewan madrasah atau pengawas. 

Mutu merupakan tanggung jawab semua pihak. Mutu menuntut 

setiap orang memberi kontribusi bagi upaya mutu. 

3) Pengukuran 

Ini merupakan bidang yang seringkali gagal di madrasah 

pada umumnya. Banyak hal yang baik terjadi dalam pendidikan 

saat ini, namun para profesional pendidikan yang terlibat dalam 

prosesnya menjadi begitu terfokus pada pemecahan masalah yang 

tidak bisa mereka ukur efektivitas upaya yang dilakukannya. 

Dengan kata lain, madrasah tidak dapat memperbaiki apa yang 

tidak dapat diukur. Madrasah tidak dapat memenuhi standar mutu 

yang ditetapkan masyarakat, sekalipun ada sarana untuk mengukur 

kemajuan berdasarkan pencapaian standar tersebut. Para peserta 

didik menggunakan nilai ujian untuk mengukur kemajuannya di 

kelas.  

4) Komitmen 

 Para dewan pendidikan di madrasah dan pengawas 

madrasah harus memiliki komitmen pada mutu. Bila mereka tidak 
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memiliki komitmen, proses transformasi mutu tidak akan dapat 

dimulai karena kalaupun dijalankan pasti akan gagal. Setiap orang 

perlu mendukung upaya mutu. Mutu merupakan perubahan budaya 

yang menyebabkan organisasi mengubah cara kerjanya. Orang 

biasanya tidak mau berubah, tapi manajemen harus mendukung 

proses perubahan dengan memberi pendidikan, perangkat, sistem 

dan proses untuk  meningkatkan mutu. 

5) Perbaikan Berkelanjutan 

Dalam meningkatkan mutu madrasah, terdapat filosofi 

ungkapan “Tidak ada kata berhenti dalam proses dan tidak ada kata 

final dalam perubahan”. Dalam konteks Total Quality Management 

(TQM) ungkapan tersebut  adalah kata kunci yang harus selalu 

dipegang oleh pemangku kepentingan dalam organisasi madrasah 

bahwa untuk meningkatkan mutu, maka proses perbaikan secara 

berkesinambungan tanpa kata berhenti akan selalu dilakukan. 

Istilah ini dalam konteks TQM dikenal dengan continuous 

improvement of processes. Demikian pula dalam konteks perbaikan 

secara terus menerus tanpa mengenal kata berhenti selalu dilakukan 

dalam rangka untuk meningkatkan mutu baik produk barang dan 

jasa continuous improvement of products and services.  

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan pada 

madrasah tidak dikenal kata berhenti. Selalu ada komitmen dan 
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upaya yang nyata secara terus menerus untuk selalu melakukan 

perbaikan demi peningkatan mutu.  

Bertitik tolak dari berbagai pandangan para ahli di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa mutu merupakan segenap 

kemampuan dan sumber daya yang dapat dioptimalkan 

pemanfaatannya dalam proses pelayanan pendidikan yang 

didedikasikan untuk kepuasan pengguna jasa dalam hal ini 

masyarakat.  

Sedangkan mutu madrasah tsanawiyah swasta yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah segenap kemampuan 

sumber daya madrasah swasta yang dapat dioptimalkan 

pemanfaatannya dalam proses pelayanan pendidikan yang 

didedikasikan untuk kepuasan pengguna jasa dalam hal ini 

masyarakat. Mutu dalam penelitian ini merupakan variabel Y yang 

timbul akibat hubungan positif dari faktor X1 dan X2. 

Oleh karena itu, untuk menguji dan menganalisis mutu 

madrasah tsanawiyah swasta perlu dikemukakan 3 (tiga) dimensi 

yang meliputi : 1) Pelayanan yang memuaskan 2) Respek terhadap 

pelanggan, dan 3) Perbaikan yang berkelanjutan. 

Selanjutnya untuk mengukur dimensi Mutu Madrasah 

Tsanawiyah Swasta tersebut, dapat dilihat melalui indikator antara 

lain: a) Pelayanan secara tepat waktu, akurat, dan memuaskan b) 

Pengembangan bahan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, c) 
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Jadual kegiatan pembelajaran dan ujian yang akurat, d) Bimbingan 

yang lancar dan cepat, e) Komunikatif, f) Aspiratif, g) Akomodatif, 

h) Inovatif, i) Menghindari kesalahan yang dapat mencemari 

madrasah, j) Menjunjung tinggi budaya kerja secara cermat dan 

profesional 

B. Penelitian yang Relevan 

Sepanjang pengamatan peneliti, ditemukan berbagai kajian dan 

pembahasan tentang pembiayaan  dalam penyelenggaraan pendidikan, di 

antaranya : 

Pertama, hasil kajian Tesis Manajemen Pendidikan Islam pada IAIN 

Raden Intan Lampung yang diposting di http://andimpi.blogspot.com/ 2013/06/ 

dengan judul Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. Kajian tersebut masih 

sangat makro, dan lebih banyak menyoroti kebijakan politik pemerintah dalam 

hal pembiayaan pendidikan di Indonesia, akan tetapi tidak spesifik membahas 

tentang hubungan pembiayaan terhadap aspek-aspek lain. Perbedaan mendasar 

dari kajian tersebut dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan saat ini 

adalah terletak dari sisi variabel bebasnya (dependen) X1 dan X2 yaitu, 

Pembiayaan pendidikan dan profesionalisme guru, kemudian secara spesifik 

dilakukan di lokasi yang belum pernah diteliti oleh penelitian lain terkait kajian 

tentang Hubungan Pembiayaan Pendidikan dan profesionalisme guru madrasah 

Tsanawiyah Swasta di Kota Kendari, sehingga menurut peneliti, kajian ini 

sangat urgen dan stretegis untuk dibahas lebih lanjut.  
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Kedua, terdapat pula Tesis yang berjudul Manajemen Peningkatan 

Mutu Madrasah pada Madrasah Ibtidaiyah Matajang Kab. Maros Sulawesi 

Selatan yang ditulis oleh Muh. Zainal. Tesis ini dipoting dalam 

http://mismatajangcamba. blogspot.com/2012/10/ 

Dalam tesis tersebut lebih menitikberatkan pada prospek madrasah dan 

manajemen berbasis madrasah secara makro, sehingga perbedaan mendasar 

dengan proposal yang sedang diteliti saat ini adalah pada variabel pembiayaan 

dan profesionalisme guru. Dengan demikian, menurut hemat peneliti bahwa 

tesis yang saat ini sedang disusun layak untuk diteliti lebih lanjut.  

Ketiga, dalam penelitian yang lain, terdapat tesis yang berjudul 

Manajemen Analisis Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah oleh Rokhim yang 

diposting melalui rokhim.net http://www.rokhim.net/2013/04/. Dalam 

penelitian tersebut juga lebih banyak monyoroti aspek konsepsional tentang 

prinsip-prinsip dan karakteristik madrasah berbasis mutu, namun tidak 

memiliki ketekaitan dengan variabel pembiayaan pendidikan. Demikian pula 

dari sisi lokasi penilitian yang belum dilakukan pada madrasah swasta di Kota 

Kendari, sehingga menurut pandangan peneliti, tesis yang peneliti susun saat 

ini secara akademik dapat dikembangkan lebih lanjut.  

 

C. Kerangka Pikir  

Berdasarkan deskripsi teoritik tentang hubungan pembiayaan 

pendidikan dan profesionalisme guru terhadap mutu Madrasah Tsanawiyah 

Swasta, maka dapat dibangun kerangka pikir sebagai berikut :   
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Secara ringkas terdapat tiga komponen utama dalam kerangka pikir  

penelitian ini. Pertama, pembiayaan pendidikan dilihat dari perspektif teori 

Johns, Morphet, Alexander, Fattah dan Mulyasa kemudian dipertegas dalam 

standar pembiayaan pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

nomor 69 tahun 2009 maka terdapat 4 dimensi, yaitu : (1) Belanja Pegawai, (2) 

Belanja Barang Operasional, (3) Belanja Modal/investasi, (4) Bantuan Sosial, 

Kedua, profesionalisme guru dilihat dari teori Piaget, Thomas dan Suyanto 

kemudian dipertegas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tentang profesionalitas guru terdapat 4 

dimensi, yaitu:  (1) Kualitas sikap dan etika, (2) Kompetensi. Ketiga, konsep 

Mutu dilihat dari perspektif Bradford, Horejsi, Deming dan Arcaro terdiri dari 

3 dimensi, yaitu : (1) Pelayanan yang memuaskan, (2) Fokus Terhadap 

Pelanggan , (3) Perbaikan berkelanjutan 

Pembiayaan pendidikan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan 

peningkatan mutu lembaga pendidikan termasuk di dalamnya madrasah. Di sisi 

lain, profesionalisme guru juga merupakan faktor yang menentukan untuk 

dapat meningkatkan mutu lembaga pendidikan. Bahkan kedua-duanya secara 

bersama-sama merupakan variabel yang turut menentukan mutu madrasah. 

Mengacu pada kerangka berpikir tersebut dapat dikemukakan bahwa lembaga 

pendidikan termasuk madrasah yang bermutu harus ditunjang oleh guru-guru 

yang memiliki semangat dan kualitas sikap profesionalisme di bidangnya. 

Sementara untuk menciptakan guru yang profesional, faktor pembiayan tidak 

dapat dikesampingkan peranannya. Sehingga dari peta pemikiran tersebut 
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dapat diidentifikasi bahwa semakin tinggi mutu pendidikan pada madrasah 

yang diharapkan, maka standar pembiayaan pendidikan juga semakin 

ditingkatkan, meskipun tidak selamanya mutu ditentukan oleh biaya yang 

besar. Seterusnya, semakin tinggi profesionalisme guru dalam bidangnya, 

maka akan semakin tinggi pula kemungkinan dan peluang peningkatan mutu 

sebuah lembaga pendidikan.  

Untuk memperjelas gambaran peta konsep di atas, peneliti dapat 

mengemukakan dalam bentuk diagram sebagai berikut : 

 

 

Gambar 1.  Peta Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembiayaan Pendidikan : 
1.Belanja pegawai 
2. Belanja barang     
    Operasional 
3. Belanja modal/investasi 
4. Belanja Bantuan Sosial 
  

 

Profesionalisme Guru : 
1. Kualitas sikap  
2. Kompetensi   
  

 

 
Mutu Madrasah: 

 
 
1. Pelayanan yang memuaskan  
2. Fokus terhadap pelanggan,  
3. Perbaikan berkelanjutan 
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D. Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan kerangka teoritik di atas, maka hipotesis penelitian dapat 

dikemukakan sebagai berikut : 

1. Pembiayaan pendidikan memiliki hubungan positif dengan mutu Madrasah 

Tsanawiyah Swasta di kota Kendari 

2. Profesionalisme guru memiliki hubungan positif dengan mutu Madrasah 

Tsanawiyah Swasta di Kota Kendari 

3. Pembiayaan pendidikan dan profesionalisme guru secara bersama-sama 

memiliki hubungan positif dengan mutu Madrasah Tsanawiyah Swasta di 

Kota Kendari. 
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(permendiknas no.16 tahun 2007, 4 Mei 2007 standar kualifikasi akademik 

dan kompetensi guru)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


