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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan  

Dalam pembahasan yang telah dikemukakan penulis pada bab 

sebelumnya, baik dari wawancara langsung yang telah dilakukan penulis 

terhadap responden Tim manajemen BOS maupun dari Komite Sekolah  

selaku wakil dari wali murid keseluruhan siswa (Komite sekolah),  maupun 

dari angket yang telah penulis sebarkan kepada populasi dalam penelitian 

yang telah penulis laksanakan, penulis dapat mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) di SDN 018 Sorek Satu.  

Adapun Faktor-faktor keberhasilan pengelolaan Dana BOS yang 

menjadi  kesimpulan dalam penelitian yang telah dilakukan penulis ini adalah 

sebagai berikut : 

a) Pada indikator Sumber Daya 

Ditinjau dari indikator sumber daya dengan sub indikator Tenaga 

Staf, adalah staf yang ditunjuk selaku Tim Manajemen BOS sekolah yang 

dipilih menurut kebijakan dan berdasarkan disiplin ilmu yang telah dipilih 

oleh pihak kepala sekolah, baik untuk bendahara, maupun yang lainnya. 

Staf yang ditunjuk oleh pimpinan SDN 018 Sorek Satu Pangkalan Kuras 

sudah sangat baik, seluruh staf tim manajemen dana BOS sudah setingkat 

sarjana, walaupun tidak sarjana akuntansi, tetapi dengan setingkat sarjana 

sudah lebih baik dari segi pemahaman, skill yang dimiliki dan kinerja yang 
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dimiliki oleh staf tersebut. Sehingga mampu mengalokasikan dana BOS 

dengan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat penggunaan sesuai dengan 

waktu pencairan dan target yang ditentukan. 

b) Indikator Komunikasi 

Dengan komunikasi yang baik, menjadikan kesepahaman antara 

seluruh pihak, dan tujuan yang ingin diraih sudah berhasil dalam 

pengelolaan bahkan SDN 018 Sorek Satu sudah tepat sasaran, tepat waktu 

dan tepat penggunaan yang dinilai oleh responden SDN 018 Sorek Satu 

Pangkalan Kuras. 

c) Untuk indikator disposisi atau sikap Selain dari sub indikator itu salah 

satunya yang utama adalah Kinerja Bendahara, yaitu merupakan ketepatan 

dalam berpikir, penggunaan, sasaran dan waktu serta  efisien dalam 

menggunakan Dana yang ada, merupakan keahlian yang harus dimiliki 

oleh setiap bendahara. 

d) Pada indikator Birokrasi dengan sub indiktor  Kerjasama Tim, dimana 

kerjasama itu meliputi seluruh aspek yang ada di sekolah tersebut yakni 

SDN 018 Sorek Satu, dengan kerjasama akan dapat mengurangi 

kecurangan yang dilakukan tim manajemen lainnya. 

Adapun faktor lain yang penulis temui di lapangan : 

a) Faktor karakteristik pemimpin, dengan karakteristik pemimpin yang dapat 

membina solidaritas, loyalitas bawahan akan mempengaruhi keberhasilan 

pengelolaan dana BOS di sekolah, dan bawahan akan menjadi 

bersemangat dengan karakter pemimpin seperti itu serta keberhasilan akan 

cepat tercapai. 
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b) Faktor lingkungan masyarakat disekolah yang juga mendukung dan 

memberi kepercayaan kepada pihak sekolah beserta jajarannya. Dengan itu 

keberhasilan akan mengikuti dengan sendirinya. 

c) Lokasi sekolah yang jauh dari pusat kota atau terpencil sehingga pengaruh 

buruk teknologi atau media masih sangat kecil oleh karena itu guru disana 

masih sangat disegani baik oleh wali murid maupun dari siswa itu sendiri.   

Ada pun kesimpulan lain yang penulis temui :  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikatakan bahwa 

keberhasilan merupakan hasil dari seluruh pihak karena seluruh pihak yang 

ada di sekolah turut andil dalam melaksanakan pengelolaan dana BOS tersebut 

sehingga sekolah dapat berhasil dalam tata kelola dana BOS tingkat kota dan 

nasional.  Faktor-faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mengisi 

dalam mendorong keberhasilan pengelolaan dana BOS di SDN 018 Sorek 

Satu.  

 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut : 

a) Diharapkan kepada Tim Manajemen pengelolaan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) SDN 018 Sorek Satu untuk dapat 

mempertahankan keberhasilan tata kelola Dana BOS . 

b) Di harapkan kepada pihak SDN 018 Sorek Satu tetap mempertahankan 

kerjasama dengan semua pihak sehingga kemajuan dan keberhasilan tetap 

dapat diraih dimasa yang akan datang.  
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c) Pihak dinas terkait agar dapat menjadikan SDN 018 Sorek Satu sebagai 

SD percontohan untuk memotivasi keberhasilan bagi SD yang lainnya 

khususnya yang ada dikecamatan Pangkalan kuras kabupaten pelalawan. 

d) Wali murid diharapkan tetap mendukung upaya dan langkah-langkah yang 

dilakukan dengan mempertahankan keberhasilan pengelolaan dana BOS 

bagi SDN 018 Sorek Satu. 


