
97 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Strategi Kepala Madrasah Dalam 

Pengelolaan Keuangan di MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai”, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan keuangan di MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai 

a. Perencanaan keuangan di MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai, proses 

perencanaan di mulai dengan melakukan rapat kerja yang melibatkan kepala 

madrasah, guru-guru, komite madrasah, bendahara dan wakil-wakil bidang 

madrasah, rencana dituangkan dalam bentuk kegiatan atau program 

madrasah yang kemudian dari setiap kegiatan dilakukan perhitungan dan 

analisa secara akurat terhadap kebutuhan dana yang diperlukannya, dan dari 

perencanaan tersebut menghasilkan RKM (Rencana Kerja Madrasah) yang 

dijadikan pedoman atau acuan untuk kegiatan satu tahun mendatang. 

b. Pelaksanaan keuangan di MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai, dalam 

pelaksanaan keuangan dibagi pada aspek penerimaan dan pengeluaran. 

Penerimaan keuangan di MTs Mifahul Ulum Pangkalan Balai berasal dari 

pemerintah yaitu dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dan juga dana 

yang berasal dari masyarakat dan orangtua siswa yang mampu, itupun 
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bersifat sukarela dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu 

pemberiannya.  

c. Evaluasi dan pertanggung jawaban keuangan di MTs Miftahul Ulum 

Pangkalan Balai. Evaluasi dilakukan oleh evaluator dari pihak internal dan 

juga pihak eksternal. Evaluator dari pihak internal yaitu kepala madrasah, 

komite madrasah dan wakil-wakil bidang madrasah, Evaluator dari pihak 

eksternal dilakukan oleh pemerintah (Kemenag Kabupaten Banyuasin). 

Dengan cara pihak madrasah membuat laporan tiga bulan sekali atau yang 

sering disebut LPJ (Laporan Pertanggung jawaban). 

2. Strategi pengelolaan keuangan di MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai terdiri 

dari Strategic Planning (Strategi Perencanaan) yaitu perencanaan di buat sesuai 

dengan analisis kebutuhan, pertimbangan ekonomis dan finansial, serta analisis 

terhadap rencana jangka panjang. Hal ini dapat terbukti pada proses 

perencanaan MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai melakukan pembuatan 

program atau kegiatan terlebih dahulu untuk satu tahun kedepan, melakukan 

analisa terhadap kebutuhan dan perencanaan di pertimbangkan sesuai dengan 

anggaran yang di terima oleh madrasah. Strategic Management (Manajemen 

Strategis) di MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai di lakukan melalui proses 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggung jawaban, di dalam proses 

tersebut melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di madrasah. Dan 

Strategic Thinking di MTs Miftahul Ulum Pangkalan Balai, bahwa kepala 
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madrasah selalu merumuskan tujuan terlebih dahulu sebelum melakukan 

berbagai macam kegiatan, penting untuk diketahui tujuannya terlebih dahulu. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pendidikan di MTs Miftahul 

Ulum Pangkalan Balai. Faktor eksternal meliputi: berkembangnya demokrasi 

pendidikan, kebijaksanaan pemerintah, tuntutan akan pendidikan, dan adanya 

inflasi. Faktor internal meliputi: tujuan pendidikan, pendekatan yang 

digunakan, materi yang disajikan, tingkat dan jenis pendidikan. 

B. Saran 

Dari berbagai uraian di atas, maka demi kemajuan dan tercapainya tujuan 

madrasah, maka ada beberapa saran yang mungkin dapat menajadi 

pertimbangan madrasah sebagaimaa berikut ini: 

1. Hendaknya kepala madrasah mengembangkan life skill madrasah, seperti 

pembinaan wirausaha kepada siswa. Agar madrasah dapat memperoleh sumber 

keuangan secara mandiri tidak bergantung pada pemerintah dan masyarakat. 

Dan pencarian dana bisa dilakukan dengan cara yang lain misalnya pengumpula 

dana melalui pengajian, bazaar atau acara yang lain. 

2. Hendaknya bendahara lebih menguasai teknologi informatika sebagai bahan 

pengetahuan terhadap dirinya dan untuk kontribusi kepada madrasah sehingga 

tidak bergantung dengan staf tata usaha. 

 

 

 



100 
 

 

C. Kata Penutup 

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang 

senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, maka segala saran dan kritik yang kontruktif sangat penulis 

harapkan sebagai perbaikan selanjutnya. 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat 

khususnya bagi pribadi penulis, serta semua pembaca pada umumnya yang 

senantiasa berusaha untuk mengembangkan dan memajukan dunia pendidikan. 

Semoga Allah SWT selalu meridhoi serta memudahkan jalan kebaikan dan 

kebenaran. Amiin ya robbal’alamiin. 


