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ABSTRAK 

 

Zahrotul Mukhoyaroh (110041). Implementasi Strategi Perencanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah di Madrasah Ibtida’iyah Nurul 

Qur’an Tegalwero Pucakwangi Pati Tahun 2014/2015. Skripsi. Jurusan Tarbiyah, 

Prodi Pendidikan Agama Islam, STAIN Kudus. 2016. 

Penelitian ini bertujuan melihat secara nyata tentang implementasi strategi 

perencanaan jangka panjang di MI Nurul Qur’an Tegalwero Pucakwangi Pati, untuk 

mengetahui implementasi strategi perencanaan jangka menengah di MI Nurul Qur’an 

Tegalwero Pucakwangi Pati, untuk mengetahui implementasi strategi perencanaan jangka 

pendek di MI Nurul Qur’an Tegalwero Pucakwangi Pati, dan untuk mengetahui 

implementasi strategi perencanaan anggaran pendapatan dan belanja madrasah di 

MI Nurul Qur’an Tegalwero, Pucakwangi, Pati. 

Penelitian ini merupakan penelitian survey lapangan dengan pendekatan 

kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Metode analisis yang digunakan menggunakan metode yang 

dikembangkan oleh Miles and Huberman dengan tiga langkah yaitu reduksi data, 

penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Adapun lokasi penelitiannya  

adalah di Madrasah Ibtida’iyah Nurul Qur’an Tegalwero Pucakwangi Pati. 

Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: 1) Implementasi strategi 

perencanaan jangka panjang di MI Nurul Qur’an Pucakwangi Pati sudah cukup 

baik dengan penyusunan program jangka panjang didasarkan pada visi, misi dan 

tujuan madrasah MI Nurul Qur’an. Pembuatan strategi berdasarkan pada apa yang 

ingin dicapai dalam program jangka panjang. Adapun salah satu programnya yaitu 

peningkatan kualitas dan kuantitas di bidang akademik maupun non akademik 

melalui kegiatan ekstra kurikuler dan intra kurikuler. 2) Implementasi strategi 

perencanaan jangka menengah di MI Nurul Qur’an Pucakwangi Pati sudah cukup 

baik. Program jangka menengah difokuskan pada pemenuhan sarana dan 

prasarana yang belum tersedia di madrasah seperti pengadaan CCTV dan 

Proyektor. 3) Implementasi strategi perencanaan jangka menengah di MI Nurul 

Qur’an Pucakwangi Pati sudah baik. Program-program yang diadakan madrasah 

yang terealisasikan melalui kegiatan ekstra kurikuler seperti Marching Band, 

Pramuka, Olah Raga, Qiro’ah dan lain-lain serta intra kurikuler yaitu mengawali 

jam pelajaran dengan mengaji. 4) Implementasi strategi perencanaan anggaran 

pendapatan dan belanja madrasah  di MI Nurul Qur’an Pucakwangi Pati sudah 

sesuai dengan teori yang ada. Strategi yang digunakan berpedoman pada 

Permendiknas nomor 37 tahun 2010 tentang petunjuk teknis penggunaan dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2011. Sedangkan penganggaran 

pendapatan dan belanja madrasah direncanakan sesuai apa yang ada dalam 

program jangka pendek, program jangka menengah serta program jangka panjang 

yang dibuat oleh madrasah guna mewujudkan visi misi dan tujuan madrasah MI 

Nurul Qur’an. 
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