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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data pada BAB IV, maka disimpulkan bahwa 

partisipasi masyarakat dalam meningkatkan manajemen keuangan di Madrasah 

Ibtidaiyah Se- KKM Merangin Kabupaten Kampar dibagi dalam beberapa hal 

di bawah ini:  

1. Partisipasi masyarakat sudah ikut berpartisipasi dalam plaening 

bentuknya adalah (1) ikut serta dalam rapat penentuan keuangan setiap 

awal tahun, (2) ikut serta dalam rapat penentuan sumber dana madrasah, 

(3) ikut serta memberikan saran dan pokok pikiran  

2. Partisipasi masyarakat dalam organizing bentuknya adalah (1) ikut sera 

dalam memilih yang diprioritaskan (2) ikut serta dalam memilih 

kegiatan yang diprioritaskan. 

3. Partisipasi masyarkat dalam pelaksanaan kegiatan bentuknya adalah : 

(1) penentuan keuangan setiap awal tahun (2) ikut serta dalam rapat 

penentuan sumber dana madrasah (3) serta ikut dalam membeli 

kebutuhan madrasah yang diprioritaskan( 4) ikut serta dalam kegiatan 

yang diprioritaskan. 

4. Partisipasi masyarakat dalam controlling bentuknya adalah (1) 

mengawasi seluruh kegiatan yang sudah disepakati dalam rapat 

anggaran dana(2)ikut serta dalam kegiatan yang mencocokkan hasil 
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RKAM dengan kondisi riil yang dibelanjakan oleh kepala madrasah dan 

bendahara dan tersebut. 

Di MI se-KKM Merangin Manajemen Keuangan sudah mengikuti jalur 

standar kuangan pendidikan nasional, sedangkan pelaksanaan Manajemen 

Keuangan di MI yang masih berstatus swasta sudah mengikuti standar 

keuangan dengan baik. Selanjutnya pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam 

meningkatkan Manajemen Keuangan di MIN merangin dan yang seinduk 

dengan KKM Merangin sudah banyak yang terlaksana dengan baik. Maka 

peneliti berkesimpulan bahwa Manajemen Keuangan di MIN se-KKM Merangi 

tersebut sudah di kategorikan kepada baik. 

Kedua, faktor-faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam 

meningkatkan manajemen keuangan di Madrasah Ibtidaiyah Se- KKM 

Merangin Kabupaten Kampar adalah faktor eksterna: (1) Berkembangnya 

demokrasi pendidikan (2) Kebijakan pemerintah. (3) Tuntutan akan 

pendidikan,  sedangkan faktor internal adalah : (1) Tujuan pendidikan, (2) 

Pendekatan yang digunakan  

Ketiga, faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam 

meningkatkan manajemen keuangan di Madrasah Ibtidaiyah Se- KKM 

Merangin Kabupaten Kampar adalah: adanya infalsi yang tidak diketahui 

datangnya sehingga mempengaruhi program yang sudah direncanakan dari 

awal tahun, sehingga berimbas terhadap material biasa, kultur masyarakat, 

kurikulum, dan pengawasan.   
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B. Saran 

Berdasarkan pembahasan penelitian diatas  dan kesimpulannya serta 

implikasinya maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepala madrasah hendaknya lebih meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam meningkatkan manajemen keuangan di Madrasah Ibtidaiyah Se- KKM 

Merangin Kabupaten Kampar. Berhasil tidaknya sebuah proses pembelajaran 

sangat dipengaruhi oleh peranan kepemimpinan kepala madrasah serta 

partisipasi, termasuk terhadap pengawasan sebagai sala satu aspek 

administrasi pendidikan di madrasah dan Manajemen Keuangan. 

2.  Kepala madrasah sebagai pimpinan di madrasah hendaknya mampu 

menciptakan iklim madrasah dengan kondusip, baik dengan guru, 

masyarakat, stap dan siswa bahkan hubungan dengan pihak masyarakat 

disekitar madrasah agar madrasah dapat diwujudkan sebagai rumah kedua 

setelah rumah kita sendiri. 

3. Manajemen Keuangan yang sudah tercipta sekarang ini hendaknya bisa 

dipertahankan hingga sampai ke titik sempurna yaitu menjadi Manajemen 

Keuangan yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan minat orang tua 

siswa dalam menanamkan modal dimadrasah. 

4. Kinerja kepala madrasah yang sudah dianggap bagus hendak bisa 

dipertahankan dengan baik dalam rangka menciptakan madrasah yang 

bermarwah gemilang, cemerlang dan terbilang baik dihadapan siswa wali 

murid dan halayak ramai melalui program Manajemen Keuangan dan didunia 

teknologi informasi yang sempurna. 
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5. Sebagai atasan guru, kepala madrasah, para pengawas, dan para pengelola 

pendidikan mulai dari tinggkat pusat sampai ke kecamatan perlu lebih banyak 

lagi membantu madrasah dalam mengadakan sarana dan prasarana yang 

mapan untuk para majlis guru sebagai Manajemen Keuangan dalam sehingga 

mampu menyenangkan hati guru dalam meningkatkan , kinerja dan kualitas 

pendidik secara umum. 

6. Bagi peneliti perlu adanya penelitian lanjutan agar faktor yang dapat 

mendukung dan menghambat dapat diungkap lebih jauh lagi. Sehingga akan 

sangat bermanfaat bagi peningkat profesional guru. 

 


