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Tinjauan Mata Kuliah 
   

erencanaan dan Pembiayaan Pendidikan merupakan salah satu aspek 

penting yang ada dalam penyelenggaraan pendidikan. Perencanaan 

pendidikan memfokuskan perhatian pada langkah-langkah tertentu yang 

diambil oleh penyelenggara pendidikan untuk menjamin bahwa pendidikan 

dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan ukuran keberhasilan yang sudah 

ditentukan. Sementara itu, biaya pendidikan  merupakan faktor input yang 

sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan 

menjalankan fungsi pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia.  

Dalam manajemen pendidikan perencanaan dan pembiayaan pendidikan 

dibutuhkan suatu pemahaman yang menyeluruh dan terstruktur tentang 

bagaimana peranan dan fungsi perencanaan dan  pembiayaan pendidikan. 

Setelah mempelajari mata kuliah Perencanaan dan Pembiayaan 

Pendidikan, Anda diharapkan dapat menjelaskan tentang bagaimana peranan 

dan fungsi perencanaan dalam manajemen pendidikan, proses perencanaan 

pendidikan, pendekatan dalam perencanaan di tingkat nasional, teknik 

perencanaan di tingkat sekolah, konsep dasar pembiayaan dan  pendanaan 

pendidikan,  menjelaskan alokasi dana pendidikan di tingkat nasional dan 

daerah, pola pendanaan dan manajemen keuangan di tingkat sekolah serta 

analisis terhadap isu kontemporer tentang perencanaan dan pembiayaan 

manajemen pendidikan di Indonesia. Secara khusus, setelah mempelajari 

mata kuliah ini Anda diharapkan mampu menjelaskan hal-hal sebagai 

berikut. 

1. Peran dan fungsi perencanaan dalam manajemen pendidikan. 

2. Peranan dan fungsi pembiayaan pendidikan. 

3. Prinsip dasar perencanaan pendidikan. 

4. Prinsip dasar perencanaan pendidikan nasional. 

5. Tahap analisis kebutuhan dalam perencanaan pendidikan nasional. 

6. Mendefinisikan permasalahan perencanaan pendidikan. 

7. Analisis bidang telaahan permasalahan pendidikan. 

8. Tahap perencanaan pendidikan. 

9. Mengidentifikasi berbagai pendekatan dalam perencanaan pendidikan. 

10. Pentingnya pengembangan rencana pengembangan sekolah (RPS). 

11. Proses, penyusunan, dan kriteria RPS yang baik. 

P 



x 

12. Konsep dasar pembiayaan pendidikan. 

13. Model-model pendanaan pendidikan di negara maju. 

14. Model pendanaan pendidikan di Indonesia. 

15. Sumber dana pendidikan di tingkat nasional dan daerah. 

16. Pengelolaan keuangan pendidikan di tingkat mikro. 

17. Prosedur pengelolaan keuangan di tingkat mikro (sekolah). 

18. Permasalahan perencanaan pendidikan di Indonesia. 

19. Permasalahan pembiayaan pendidikan di Indonesia. 

 

Agar tujuan pembelajaran tersebut tercapai, maka materi mata kuliah ini 

disusun ke dalam 9 modul dengan pembagian sebagai berikut: 

Modul 1: Peranan, Fungsi Perencanaan, dan Pembiayaan dalam Manajemen 

Pendidikan 

Modul 2:  Prinsip-prinsip Perencanaan Pendidikan  

Modul 3: Tahapan dan Proses Perencanaan Pendidikan 

Modul 4:  Pendekatan, Model, Metode, dan Teknik Perencanaan Pendidikan 

Modul 5: Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Pengembangan Sekolah, 

dan Rencana Operasional 

Modul 6:  Konsep Dasar Pembiayaan Pendidikan 

Modul 7:  Pengelolaan Keuangan Pendidikan Tingkat Makro 

Modul 8:  Pengelolaan Keuangan Pendidikan Tingkat Mikro 

Modul 9:  Permasalahan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia 
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