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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pada BAB IV, maka disimpulkan bahwa

Manajemen Keuangan Di Madrasah Tsanawiyah Se-Kecamatan Kepenuhan

Kabupaten Rokan Hulu Pertama, pelaksanaan Manajemen Keuangan di MTsN

Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu cukup maksimal tapi

masih ada yang belum terlaksana yang belum terlaksana adalah masih adanya

penggunaan dana yang belum tepat sasaran yaitu menggunakan dana untuk habis

pakai terlalu banyak, sedangkan komponen Manajemen Keuangan sudah mengikuti

jalur standar kuangan pendidikan nasional, sedangkan pelaksanaan Manajemen

Keuangan di MTs Miftahul Ulum Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu

sudah mengikuti standar keuangan dengan baik. Selanjutnya pelaksanaan Manajemen

Keuangan di MTs Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu sudah

banyak yang terlaksana dengan baik. Maka peneliti berkesimpulan bahwa Manajemen

Keuangan di tiga Madrasah tersebut sudah di kategorikan kepada baik.

Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Manajemen

Keuangan di MTs Se- Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu adalah,

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. Implikasi

Berdasarkan hasil yang sudah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa

pembinaan terhadap kepala sekolah dalam Manajemen Keuangan itu sangat

penting dilakukan. Serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap mereka

dalam rangka menggunakan Manajemen Keuangan sesuai dengan amanah

Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( setelah

diamandemenkan ) pada Bab XIII pasal 31 ayat 4 menyatakan : Negara

memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari

anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan

belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan

Nasional.

Meningkat Manajemen Keuangan yang diterapkan oleh kepala sekolah

adalah penerapan pengawasan malaikat menimbulkan semangat bahwa setiap

guru memiliki kode etik yang harus dijaga mereka. Kemudian yang diterapkan

oleh kepala sekolah yang kedua adalah membuat komitmen bersama untuk

memajukan sekolah sebagai kultur yang harus dibudaya baik secara adat

tradisi masyarakat maupun tradisi keagamaan yang perlu dijaga untuk

mengembangkan lembaga pendidikan yang dibangun dengan swadaya

masyarakat.

C. Saran

Berdasarkan pembahasan penelitian diatas  dan kesimpulannya serta

implikasinya maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:



123

1. Kepala sekolah hendaknya lebih meningkatkan Pola Manajemen Keuangan.

Berhasil tidaknya sebuah proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh

peranan kepemimpinan kepala sekolah, termasuk terhadap pengawasan

sebagai sala satu aspek administrasi pendidikan di sekolah dan Manajemen

Keuangan.

2. Kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah hendaknya mampu menciptakan

iklim sekolah dengan kondusip baik dengan guru, stap dan siswa bahkan

hubungan dengan pihak masyarakat disekitar sekolah agar sekolah 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 disekolah.

4. Kinerja kepala sekolah yang sudah dianggap bagus hendak bisa

dipertahankan dengan baik dalam rangka menciptakan sekolah yang

bermarwah gemilang, cemerlang dan terbilang baik dihadapan siswa wali

murid dan halayak ramai melalui program Manajemen Keuangan dan didunia

teknologi informasi yang sempurna.

5. Sebagai atasan guru, kepala sekolah, para pengawas, dan para pengelola

pendidikan mulai dari tinggkat pusat sampai ke kecamatan perlu lebih banyak

lagi membantu sekolah dalam mengadakan sarana dan prasarana yang mapan

untuk para majlis guru sebagai Manajemen Keuangan dalam sehingga mampu
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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.


