
BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dari 26 orang responden

mengenai pendapat mereka tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional

Sekolah ( BOS ) di Sekolah Dasar Negeri 01 Tanjung Jati VII Koto Talago

Kecamatan Guguk  Kabupaten Lima Puluh Kota yang indikator sebagai berikut :

Profesional, Transparan, dan Akuntabel, maka penulis menyimpulkan bahwa

pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) di SDN 01 Tanjung Jati

VII Koto Talago dikategorikan “ CUKUP BAIK ”. Hal ini penulis simpulkan

berdasarkan pengelolaan dana BOS oleh sekolah yang dilaksanakan dengan cukup

baik. Adapun ketiga aspek yang dijadikan tolak ukur dalam menganalisis

pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) di antaranya adalah

sebagai berikut :

1. Pada aspek Profesional

Ditinjau dari sumber daya manusia yang mengelola dana BOS, sekolah

masih mempunyai sumber daya yang minim. Akan tetapi, dengan

keterbatasan itulah sekolah mampu membuat program yang bermutu,

menciptakan pemebelajaran yang berkualitas, serta mampu

mengalokasikan dana BOS tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat

penggunaan walaupun pencairan dana BOS terkadang terlambat dari yang

ditargetkan.
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2. Pada aspek Tranparansi

Walaupun hasil dari rekapitulasi respoden mengatakan bahwa transparansi

pengelolaan dana BOS cuku baik. Dan dari hasil pengamatan langsung

penulis menemukan hal-hal yang perlu diperhatikan dan bersifat penting.

Contohnya : sekolah harus membagikan salinan laporan penggunaan dana

BOS kepada masyarakat, dalam hal ini Komite dan Wali Murid. Setiap

rapat untuk membuat Rancangan Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS),

sekolah harus melibatkan komite sekolah, dan hal-hal lainnya.

3. Aspek Akuntabilitas

Ditinjau dari rekapitulasi penerimaan, penggunaan, penggeluaran dana

BOS, tidak salah apabila hasil penilaiannya cukup baik. Dari hasil

pengamatan penulis dilapangan menyimpulkan bahwa rekapitulasi yang

dibuat sekolah untuk dinas pendidikan sudah baik, namun sekolah tidak

memberikan rekapitulasi laporan pertanggungjawan ke wali murid dan

komite sekolah.

Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi oleh sekolah sebagai pengelola

dana BOS adalah pertama kurangnya tenaga pengelola, sehingga penggelolaan

dana BOS di kelola sepenuhnya oleh kepala sekolah beserta guru. Kendala kedua

adalah pencairan dana BOS yang terkadang tidak tepat waktu, sehingga

berdampak kepada realisasi perencanaan yang telah dibuat.

Kesimpulan lain yang penulis temui selama penelitian adalah :

1) Sekolah tidak pernah membuat rapat resmi untuk menyampaikan

rakapitulasi penggunaan dana BOS
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2) Sekolah tidak memiliki papan informasi tentang laporan

penggunaan dana BOS serta spanduk yang bertuliskan “

SEKOLAH BEBAS BIAYA/PUNGUTAN.

3) Sekolah kurang mensosialisasikan dana BOS, sehingga banyak dari

wali murid yang tidak mengerti mengenai dana BOS.

4) Uang Komite yang di pungut sebesar Rp 100.000/tahun/wali murid

ternyata di gunakan untuk membiayai hal-hal diluar yang dibiayai

oleh dana BOS.

6.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis

dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1) Untuk menanggulangi kekurangan sumber daya manusia yang ahli

dalam menggelola dana BOS, sebaiknya sekolah

mencari/mendatangkan orang yang ahli dalam mengelola dana

BOS atau setidak-tidaknya pengelola yang ada terus meningkatkan

keahlian dirinya dengan cara ikut pelatihan-pelatihan secara rutin.

2) Sekolah harus lebih agresif lagi dalam mensosialisasikan dana

BOS, supaya kesimpangsiuran pengertian dapat menyebabkan

ketidak percayaan publik terhadap sekolah.

3) Sekolah harus membuat rapat resmi yang khusus membahas

Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah ( RKAS ) yang melibatkan

Komite sekolah. Dan juga rapat untuk menyampaikan rekapitulasi
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laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS kepada publik

( Komite dan Wali Murid )

4) Sekolah harus memberikan salinan laporan penggunaan dana BOS

kepada setiap wali murid dan Komite, agar Publik mengetahui

kemana-kemana saja dana BOS di alokasikan.

5) Untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada sekolah. Sekolah

harus membuat papan informasi yang berisi tentang informasi

penggunaan dana BOS sehingga publik bisa melihat dan

mempelajarinya.

6) Sekolah harus memasang spanduk yang bertuliskan “ SEKOLAH

BEBAS BIAYA/PUNGGUTAN” supaya pencintraan sekolah

dimata publik menjadi positif.


