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BAB V 

PENUTUP 

A. 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 Madrasah.Dengan pelaksanaan sebagai berikut :   

a) Proses Perencanaan Pembiayaan Madrasah Dengan Menggunakan Dana BOS 

MIS Tanjungsari  dalam melakukan proses perencanaan yakni berupa 

penyusuanan anggaran sudah melaksanakannya dengan baik, hal ini dapat 

diketahui dari langkah-langkahnya yang berupa penyusunan RAPBM  yang 

meliputi perencanaan dan pengeluaran untuk berbagai kebutuhan madrasah 

dan juga melakukan pengembangan terhadap RAPBM  

b) Pelaksanaan Pembiayaan Madarasah Dengan Menggunakan Dana BOS 

Pelaksanaan pembiayaan di MIS Tanjungsari di lakukan dengan pembukuan 

terhadap dana yang masuk dan keluar, pembukuan ini dilakukan secara 

terpisah namun dana yang masuk dan yang keluar semuanya ditangani oleh 

satu bendahara. Pembukuan yang dilakukan merupakan pembukuan yang 

sederhana, lengkap, transparan dan mudah dipahami sehingga menajadikan 

pelaksanaan pengawasan dan pemerikasaan terlaksana dengan baik.   

c) Evaluasi Pembiayaan  Madrasah Dengan Menggunakan Dana BOS 

Evaluasi yang dilakukan MIS Tanjungsari berupa pengawasan dan 

pemeriksaan. Pengawasan dilakukan oleh kepala madrasah sebagai pimpinan 

di MIS Tanjungsari yang bertanggungjawab langsung kepada komite dan tim 

manajemen BOS tingkat kabupaten kota Sedangkan pemeriksaan dilakukan 

dari dua arah yaitu dari pihak madrasah sendiri serta dari pihak komite dan 

tim manajemen BOS tingkat kabupaten kota, masyarakat, wali murid. 

Pemeriksaan dilakukan terhadap semua anggaran yang dibuat,  
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2. Mutu Madrasah Dengan Adanya Dana BOS    

UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) 

mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib 

menuntaskan belajar 9 tahun. Namun kenaikan harga BBM yang semakin 

melambung menjadikan minat masyarakat terhadap pendidikan melemah oleh 

karena itu, pemerintah mulai tahun 2005 menjalankan program BOS yang bertujuan 

untuk penuntasan Wajar dan peningkatan mutu pendidikan. Adanya dana BOS dari 

pemerintah dimanfaatkan MIS Tanjungsari sebaik mungkin untuk peningkatan 

mutu lembaganya seperti yang telah terurai di bab IV bahwa dengan adanya dana 

BOS semua fasilitas penunjang proses belajar mengajar baik dibidang akademik 

maupun non akademik semuanya terpenuhi diantaranya:  

a) pengadaan media pembelajaran. Contohnya dalam pembelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK), pihak madrasah membeli media kompyuter 

karena dengan prasarana yang memadai maka siswa lebih cepat menguasai 

materi yang diajarkan oleh pendidik. Sehingga berdampak terhadap peningkatan 

mutu madrasah melalui pembelajaran TIK.  

b) Penanbahan jam pelajaran. Misalnya kegiatan les untuk kelas 6 yang ingin Ujian 

Nasional (UN). Dengan pengadaan jam tambahan bagi siswa yang ingini UN 

maka siswa lebih memahami dan termpil dalam mengerjakan soal-soal UN.  

c) Pengembangan profesi keguruan dengan peningkatan profesionalisme guru dan 

tunjangan bagi guru wiata bakti sehingga lebih sejahtera terhadap gaji yang 

diperolehnya. Hal ini juga berdampak terhadap loyalitas dan kinerja guru dalam 

menjalankan tugasnya sebagai penddidik. 

Semua itu dilakukan oleh MIS Tanjungsari demi terciptanya peningkatan 

mutu pendidikan yang berkualitas tinggi dan memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian baik, berakhlak mulia dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu mengaplikasikan nilai-nilai tersebut 

dalam kesehariannya dan mampu bersaing dengan lembaga yang lain sehingga 

mampu mengikuti perkembangan zaman yang semakin berkembang. Yang menjadi 
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ciri khas dari MIS Tanjungsari dibandingkan dengan lembaga yang lain ialah 

penerapan nilai-nilai keagamaan, ditambah dengan pengetahuan umum, serta 

pengembangan bakat minat yang dimiliki peserta didik, 

 

B. Saran 

Berdasarkan pada simpulan di atas maka ada beberapa saran yang diajukan 

sebagai pertimbangan untuk kemajuan dan tercapainya tujuan madrasah, adapun 

beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut:.  

1. Madrasah dalam pelaksanaan keuangan dengan dana BOS harus digunakan 

dengan seefektif dan seefesien mungkin agar tidak mengalami kekosongan 

keuangan dalam kas madrasah mengingat penyaluran dana BOS di salurkan 

selama tiga bulan sekali (triwulan).madrasah jaga bisa menggali dana lain 

semisal dengan mengadakan wira usaha dengan masyarakat setempat, 

pengumpulan dana melalui pengajian.  

2. Dalam penggunaan dana BOS  dari pemerintah harus digunakan seoptimal 

mungkin agar peningkatan mutu MIS Tanjungsari bisa maksimal dan melakukan 

inovasi secara terus-menerus demi terwujudnya mutu madrasah yang berkualitas 

tinggi dan mampu bersaing dengan lembaga yang lain.  

 

 

 


