
., 

• 

A. Simpulan 

BAB Y 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan in i didasarkan j)>«Ja hasil temuan penelitian yang sudah 

dipaparkan sccara rinci pada flab IV yakni: 

I. Stratcgi pencarian sumber-sumber dana sekolah di SMP Negeri 2 Sunggal 

bersifat lransparan dan adanya aY.as mufakat antara pihak sekolah dengan 

masyarakat. 

2. RAPBS SMP Negcri 2 Sunggal dirancang sesuai dengan kebutuhan 

sekolah dengan system berimbang antard pemasukan dengan pengeluaran 

(penggunaan) dana. 

3. Faktor dominan yang mengganggu (menghambat) pengelolaan keuangan 

scko lah dalam meningkatkan motu pendidikan antara lain : a. Kurangnya 

kesadaran orang tua siswa terhadap kewajiban membayar uang Komite 

Sekolah. b. Pada umumnya orang tua siswa tergolong ekonom i lemah. 

c. Faktor kcnakalan siswa yakni siswa alih-alih membayar uang sekolah 

(uang komite sekolah) - yang sudah diberikan orang tua meneka justru 

menggunakannya untuk uang jajanlkeperluan lainnya diluar keperluan 

sckolah. 

4. Pcngawasan keuangan sekolah difaksanakan dengan dua jalur. yaitu: jalur 

pemerintah dan jalur masyarakat . 
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5. Oampak pengelolaan keuangon yang transparan sangat positir. Hal ini 

dapat dilihat dari meningka1nya mut.u pendidiknn. Sctiap tahun nilai yang 

diraih siswa semakin meningkntkan. 

B. Suan 

I. Kepala sekolah pada umumnya dan kcpala sekolah SMP Ncgeri 2 Sunggal 

sebaiknya memahami manajcmcn (strategi manajemen) ~any cocok 

diterapkan di sekolah sebab kandisi daemh atau wilayah- perkotaan. urban 

atau pedcsaan - dimana sekolah tersebut berada juga secara otomatis 

mcmpengaruhi sikap dan perilaku orang-<>rang yang terlibat dalam sekolah 

dan kegiatan sekolah tersebut. Apabila hal ini dipahami dcngan jelas 

kemungkinan besar dana.{!ana yang d iupayakan untuk diperolch dapat 

lebih maksimal. 

2. Komite sekolah harus tahu rungsi dan perannya sebagaimana yang 

diharapkan masyarakat. Oleh karena ilu diharapkan orang 1ua siswa 

sebagai bagian dari rormasi anggota komite sekolah - selain guru dan 

kepala sekolah - benar-bcnar merupakan the riRht man on the right place. 

Artinya orang tua yang mcnjadi anggota kom ite sckolah benar-benar orang 

yang dapat diandalkan sepeni ah li dalam bidnngnya masing-masing. peduli 

tcrhadap mutu pendidikan. memilik.i kedudukan yang terhormat dalam 

rnasyarakat. misalnya tokoh masyarakat dan loin-lain. 

3. Kepala ..:kolah dan komite sckolah haru; b<!nar-benar m.:ngctahui isi 

Kepmen Oiknas No. ().14 fahun 2002 dan UU No. 20 1 ahun 2003 t~ntan!' 


