
A. Ku impu1a n 

BAD V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Denlasatkan basil penelitian dan pem babasan yang telab diur.illcan 

sebelumoya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berilrut: 

I. Kualitas layanan pendidikan SMP Negeri di Kabupateo Deli Serdang 

tergolong balk, yang dapat dilihat dari kondisi ruang kelas baik, 

pendidiknn guru, k:ccukupan guru pada masing-masing bidang studL Dari 

scgi lulusan dapat diketahui babwa ltualitas lulusan SMP Negeri di 

Kabupaten Deli Serdang menunjukkan NEM dengan kisaran 18,27 -

24,31. 

2. Pcrnbiayaan pendidikan SMP Negeri di Kabupaten Deli Serdang terdiri 

at:aS tiga sumber, yaitu pembiayaan pendidikan yang berasal dari dana 

pusat (APUN). dana APBO dan dana masyarakat Secata kuantitatiJ 

konstribusi dana APBD lebih besar dibaodingkan dana pusat (APBN) dan 

dana masyarakat. Pembiayaan dari dana masyarakat pada tabun 2006 

adalah sebesar I ,35 % dari total dana yang diterima SMP Negeri di 

Kabupaten Deli Scrdang. 

3. Hasil analisis statistik untuk data realisasi dana pendidikan menunjukkan 

babwa sccara bemma-sama, sumber pembiayaan pendidi.kan SMP Ncgeri 
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dari pusat (APBN), APBD dan dana masyarakat berpengacuh signifikan 

terhadap kualita.~ layanan pendidikan, dengan nilai koefJSien determinasi 

(R2
) 0 ,459 atau sccara dengan 45,901Jersen. 

4. Bcrdasarlcan uji sccara parsial, dapat d iketahui bahwa: 

a. Dana pendidikan pusat (APBN) berpengaruh positif oamun tidalc 

signiflkan tcdladap kualitaS layallllJl pendidikau di SMI' Ncgeri 

Kabupaten Deli Serdang. 

b. Dana pendidikan APBD berpengaruh positif dan signifikan terltadap 

kualilllS layanan pendidik.an di SMP Negeri Kabupaten Deli Serdang. 

c. Dana masyru-akat becpcngaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 

Iayanan pendidikan d i SMP Negeri Kabupatcn Deli Serdang. 

5. Hasil una lisis s tatistik untuk data pengelolaan dana pendidikan 

mcounjukkan bahwa secara bersama-sama. manajemen pembiayann 

pendidikao. SMP Negeri yang berasal da ri dana pusat, dana APBD dan 

dana masyarakal bcrpengarub signiftkao lerltada(l kualitas layanan 

pendidikan, dcngan nilu.i k.oefisien determinasi (R2
) 0,35 atau setara 

dengan 35,0 perscn. 

6. Berdasarkan uji sccam parsial, dapat dik.etahui bahwa variabel manajemeo 

pembiayaan pendidikan dana pusat dan dana masyarakat berpengaruh 

positif namuo tidak sigoifik.ao, sedangkan manajemeo pembiayaan dana 

APBD berpengaruh positif dan sigoifikan terltadap lrualitas layanan 

pendidikan d i SMP Negeri Kabupaten Deli Serdang. 
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B. Saran 

Sesuai dcngan basil penclitian dan kesimpulan di atas, maka dapat 

d iberilcan beberapa saran scbagai berikut: 

I . Bcrdasarkan alokasi dana pendidibn, dapat dilihat bahwa alokasi dana 

APBN yang pal ing besar adalah unrulc proses bclajar mengajar (35,93 %), 

gaji pegawai (21,76 %), setta pengadaan dan pemeliharaan SIP (30,5 %); 

alokasi dana APBD yang paling besar adalah untuk gaji guru (73,26 %) 

dan gaji pegawai (17,10 %); dan alokasi dana masyarakat yang paling 

besar adalah untuk pcngadaan SIP (43,3 1 %), dan kegiatan ekstrakurikuler 

(28,66 %). Sehubungan dengan hal tersebut dalam upaya mcningkatkan 

mutu layanan pendidikan, Kepada Pemerintah Daerah Kabupatco Deli 

Serdang disarankan untuk dapat mcoingkatkan tiga sumbcr dana 

pcodidikan tcrsebut, karena pcngguo.aan ketiga sumbcr dana tersebut 

sangat menentukan kualitas layanan peodidikan di SMP Negeri. 

Selanjutnya dalam peoeotuao alokasi peoggunaan dana di sekolah. 

pemcrintah heodaknya mellbatkan piltak sckolah sehingga tujuan 

pcnggunaan dana pendidikao tcrscbut dapat lebih objektif. 

2. Kepada pihak sekolah sebagai objek peoyaluran dana pendidikan 

hendaknya meningkatkao kemarnpuao dalam pcngelolaan dana pendidikao 

tersebot, scrta mengusulkao kebutuhao-kebutuhao dana sctiap tahuo scsuai 

dengan kebutuhan yang sebenam ya di sckolab. 
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3. Kepadu masyarakat dan komjte sekolah disarankan untuk. tetap 

meningkatkan partisipasioya dalam pembiayaan pendidikan, sehingga 

dapat mcoingkatkao kualilaS layanan peodidikan di SMP Negeri 

Kabupatcn Deli Serdang. 

4. Kepada pemerinlah pusat ctisarankan untuk meogoptimalkan fungsi dana 

kegiatao belajar mcngajar yang diberikan untuk pengawasan melalui kerja 

pengawas yang inteosif dalam membina guru. 
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