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BAB V1 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai 

pemanfaatan dana BOS pada pembelajaran siswa, maka kesimpulan pada 

penelitian ini adalah pemanfaatan dana BOS di SDK Lewe belum sepenuhnya 

efektif, karena indikator- indikator yang mengarah pada tercapainya tujuan 

pendidikan yang ditetapkan di SDK Lewe banyak yang belum tercapainya 

sebagai berikut : 

1. Pencapaian masukan (input) 

Pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah yang ditangani di SDK 

Lewe  belum sepenuhnya efektif karena pertama dari aspek sumber daya 

manusia(SDM), jumlah pegawai/staf yang sedikit khususnya untuk mengelola 

dana BOS serta minimnya pegawai/staf di lokasi penelitian. Kedua, aspek 

dana pencairan dana BOS dari pusat sampai ke rekening sekolah terkadang 

mengalami keterlambatan, dan ketiga dari aspek sarana dan prasarana, pada 

dasarnysa mengalami peningkatan dengan pembelian sarana dan perawatan 

sarana yang telah ada, tetapi untuk pengadaan buku pelajaran berjalan belum 

efektif karena jumlah pengadaan buku yang masih kurang terhadap siwa. 

2. Pencapaian proses 



69 
 

Mengenai pengelolaan dana BOS di SDK Lewe menurut kepala 

sekolah pada dasarnya telah berjalan dengan baik. Semua kepala sekolah 

telah melakukan pengelolaan dana BOS menggunakan juklak yang 

diterbitkan oleh pemerintah, dan kepala sekolah juga memahami isi buku 

tersebut. Mengenai besar penggunaan dana BOS di pergunakan untuk 

keperluan administrasi sekolah, membayar guru honor, perawatan dan 

perbaikan serta melengkapi sarana sekolah. 

3. Pencapaian hasil (output) 

Pencapaian hasil dalam pemanfaatan dana BOS yang ada di SDK 

Lewe nampak kebermanfaatannya bagi peningkatan kualitas kegiatan dan 

mutu pendidikan di sekolah, dan indikator terpenting adalah tidak 

terdapatnya angka putus sekolah yang diakibatkan oleh keberatan orang 

tua membayar iuran sekolah. Dampak lain yang diperoleh melalui 

wawancara adalah tingginya semangat belajar akibat dorongan semakin 

banyaknya kegiatan sekolah akibat dukungan dana BOS. 

1.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti ajukan 

berupa rekomendasi yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi objek penelitian 

a. Demi terwujudnya pemanfaatan dana BOS yang efektif SDK Lewe 

juga diharapkan dapat mengatur pola pembiayaan operasional 

pemanfaatan dana BOS yang lebih efisien disertai dengan pengadaan 
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sarana dan prasarana yang lebih memadai dan menambah jumlah 

pegawai/staf khususnya yang menangani dana BOS perlu lebih 

ditingkatkan. 

b. SDK Lewe seharusnya mengadakan sosilisasi mengenai pemanfaatan 

dana BOS guna meningkatkan peran serta masyarakat khususnya 

orang tua/wali murid dalam meningkatkan mekanisme yang transparan 

dalam pengelolaan dana dapat terwujud. 

2. Bagi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai kajian dan bahan pertimbangan 

untuk penelitian selanjutnya. 

3. Bagi peneliti lain 

Untuk peneliti selanjutnya diharapakan untuk melakukan dan 

mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dengan menambah informasi. 
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