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Skripsi ini berjudul Manajemen Strategi Taman Pendidikan Alquran 

Jami’atus Shibiyan Kecamatan Kusan Hulu, Tanah Bumbu. Skripsi ini disusun 

dengan latar belakang ketertarikan penulis terhadap manajemen strategi dalam 

memenuhi finansial TPA yang berpengaruh terhadap honor guru pengajar dan 

pendanaan operasional pada Taman Pendidikan Alquran. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem manajemen 

strategi dalam memenuhi kebutuhan finansial Taman Pendidikan Alquran serta 

faktor yang menjadi penunjang dan penghambat strategi dalam memenuhi 

finansial. 

Penelitian ini berlokasi di Desa Binawara, Kecamatan Kusan Hulu, 

Kabupaten Tanah Bumbu, dengan subjek seorang kepala pengurus TPA, dan 

objeknya terkait dengan manajemen strategi pemenuhan finansial. Jenis Penelitian 

ini adalah penelitian kualitatif yang terjun langsung ke lapangan (Field research) 

dengan pendekatan deskriptif. Untuk memperoleh data maka penulis 

menggunakan teknik wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Kemudian  

data tersebut diolah melalui teknik analisis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen strategi pemenuhan 

finansial Taman Pendidikan Alquran masih kurang karena tidak memiliki strategi 

khusus, hal ini ditinjau dari strategi crowdfunding fundraising. Bahwa dari aspek 

tersebut yaitu pada proses pendanaan yang dinilai masih kurang baik berdasarkan 

hasil wawancara kepada informan kepala pengurus TPA Jami’atus Shibiyan 

maupun tenaga guru pengajar. Adapun faktor pendukung di TPA Jami’atus 

Shibiyan Kecamatan Kusan Hulu adalah, dana dari pemerintah desa, donatur 

tetap, dan masyarakat sekitar yang berperan penting dalam hal pemberian dana 

serta memeberikan masukan dan saran terhadap TPA. Kemudian faktor yang 

menjadi penghambat di TPA Jami’atus Shibiyan Kecamatan Kusan Hulu. 

Pertama, mekanisme pencairan pendanaan dari pemerintah yang lambat masuk. 

Kedua, keterbatasan skill SDM yang dimiliki TPA Jamii’atus Shibiyan 

Kecamatan Kusan Hulu. 

Saran yang ingin disampaikan penulis dalam skripsi ini ialah: hendaknya 

pemerintah agar lebih memperhatikan pada lembaga ini, serta untuk pihak 

pengelola TPA agar dapat menerima masukan-masukan dari luar yang sifatnya 
membangun, seperti membuat tim-tim khusus, program khusus pengumpulan 

dana, dan juga strategi-strategi yang lebih khusus. 




