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BAB IV 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

4.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian data dan pembahasannya yang diperoleh 

dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Dana BOS 

Dalam Meningkatkan Mutu SMP Muhammadiyah 4 Giri Kebomas 

Gresik. Dengan pelaksanaan sebagai berikut : 

a) Pembentukan Tim manajemen BOS 

b) Proses Perencanaan Pembiayaan berupa penyusunan RKAS  yang 

meliputi perencanaan dan pengeluaran untuk berbagai kebutuhan 

Sekolah  dan juga melakukan pengembangan terhadap RKAS 

c)  Penggunaan dan Penggelolaan  Dana BOS 

     Penggunaan dana BOS berdasarkan atas kebutuhan sekolah dan 

siswa, jenis dan jumlah pembiayaaan yang memperoleh BOS 

didasarkan atas kesepakatan antara Tim manajemen BOS sekolah, 

Majelis dikdasmen Kebomas beserta komite melalui rapat .  

Penggelolahan dana BOS dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis 

dari kementrian pendidikan dan kebudayaan. Sedangkan alokasi 

dananya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, dengan tujuan 

meringankan pembiayaan  pendidikan sehingga  melacarkan proses 
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belajar dan mengajar, yang  akhirnya akan meningkatkan mutu 

pendidikan. Dana BOS digunakan untuk : 

1) pengadaan media pembelajaran.  

2) Untuk kegiataan Ulangan harian, ulangan semester, dan UN 

3) Pengembangan profesi keguruan dan tunjangan bagi guru  

d)  Pelaporan dan evaluasi Dana BOS 

     Evaluasi dilakukan dalam bentuk pengawasan dan pemeriksaan. 

Pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah  sebagai  

penanggungjawab. Penggelolaan di lakukan dengan pembukuan 

terhadap dana yang masuk dan keluar. pembukuan ini dilakukan oleh 

bendahara. Pembukuan yang dilakukan merupakan pembukuan yang 

sederhana, lengkap, transparan dan mudah dipahami sehingga 

menajadikan pelaksanaan pengawasan dan pemerikasaan terlaksana 

dengan baik. 

 

4.2.Rekomendasi 

Berdasarkan pada simpulan di atas maka ada beberapa saran yang 

diajukan sebagai pertimbangan untuk kemajuan dan tercapainya tujuan 

sekolah, adapun beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagi lembaga pendidikan  

Dalam rangka menciptakan generasi yang mempunyai wawasan luas 

tentang pendidikan , maka setiap lembaga pendidikan diharapkan 
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dapat memanfaatkan dana BOS untuk memenuhi biaya operasional 

sekolah, sehingga tidak ada lagi penarikan iuran kepada siswa.  

2. Bagi orang tua  

Orang tua lewat komite sekolah diharapkan  untuk mengawasi 

penggunaan dana BOS  

 3. Bagi Siswa 

Dengan adanya dana BOS siswa lebih termotivasi dalam belajar  

 

4.3. Penutup  

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, atas 

segala rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya. Segala kemudahan, 

kelancaran, dan kesuksesan yang telah Allah berikan penulis 

mengucapkan syukur Alhamdulillah.  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari 

kesempurnaan. Untuk itu, penulis tidak segan-segan untuk menerima 

saran dan kritikan demi perbaikan skripsi ini 

 

 


