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BAB V 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasar penelitian dan pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya mengenai pembiayaan pendidikan Islam pada 
lembaga pendidikan yang dikelola oleh Yayasan 
Pengembangan Ummat (YPU) Sidik Pati dapat disimpulkan 
beberapa hal sebagai berikut: 
1. Sistem manajemen pembiayaan Yayasan Pengembangan 

Ummat (YPU) Sidik Pati suatu proses perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan 
pembiayaan pendidikan yang terpusat pada yayasan. Hal 
itu dilakukan karena untuk memenuhi segala kebutuhan 
pendidikan pada masing masing lembaga serta dapat 
meminimalisir penyalahgunaan anggaran. Proses 
perencanaan pembiayaan sendiri melalui penyusunan 
anggaran yang meliputi sumber pendapatan dan 
pengeluaran untuk mencapai tujuan yang efektif dan 
efisien. Pengorganisasian merupakan proses mendesain 
organisasi untuk mengatur strategi, orang, teknologi, dan 
tugas organisasi, untuk mencapai 12 Standar Mutu 
Pendidikan Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. 
Kemudian pengawasan dilakukan untuk mengendalikan, 
mempertimbangkan dan membuat keputusan 
pengembangan pengelolaan pembiayaan menuju 
penyempurnaan dan peningkatan kualitas pembelajaran.  

2. Prosedur pengajuan pembiayaan pendidikan lembaga 
pendidikan yang dikelola di Yayasan Pengembangan 
Ummat(YPU) Sidik Pati meliputi: a. Membuat Rencana 
Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RKAS); b. Mengajukan 
kepada yayasan; c. Yayasan meneliti RKAS tersebut; d. 
Menyetujui RKAS tersebut; e. Merealisasikan 
pembiayaannya sesuai rencana; f. Melaporkan penggunaan 
anggaran; g Mengevaluasi 

3. Prioritas program pembiayaan pendidikan yang di Yayasan 
Pengembangan Ummat (YPU) Sidik Pati meliputi: a. 
Pemenuhan Standar Guru dan Tenaga Kependidikan; b. 
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Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana; c. Standar 
Kompetensi Lulusan. 

4. Efektivitas pembiayaan pendidikan di Yayasan 
Pengembangan Ummat (YPU) Sidik Pati berdampak pada: 
a. meningkatkan kualitas pendidikan; b. Memiliki program 
unggulan; c. Meningkatkan animo masyarakat; d. 
Membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan 
pendidikan di lembaga yang dikelola YPU Sidik Pati. 

 
B. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, 
ada beberapa saran yang peneliti berikan yaitu: .  
1. Bagi Yayasan Pengembangan Ummat (YPU) Sidik Pati 

Yayasan bisa membiayai semua kegiatan baik 
yang sudah berjalan maupun program kegiatan yang baru, 
Sehingga tidak ada permintaan pembiayaan lagi dari siswa. 
Yayasan hendaknya mengoptimalkan penggunaan 
anggaran agar program pembiayaan tetap efektif dan 
efisien untuk mencapai visi, misi serta tujuan yayasan.  

2. Bagi Lembaga Pendidikan yang Berada di Bawah 
Naungan YPU Sidik pati. 
a. Memanfaatkan dengan efektif dan efisien anggaran 

yang telah dierima baik dari yayasan, pemerintah dan 
orang tua siswa. 

b. Dalam mengajukan rencana kegiatan dan anggaran 
kepada yayasan hendaknya menyeluruh. Semua 
program kegiatan yang sudah berjalan dan program 
baru serta lomba siswa hendaknya dimintakan 
pembiayaannya kepada yayasan.  

c. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga 
kependidikan terus diupayakan oleh yayasan, maka 
harus diiringi dengan peningkatan profesionalisme 
sumber daya manusianya. 

d. Membangun komunikasi yang harmonis dengan wali 
murid tanpa memandang tingkat ekonomi atau 
pekerjaan. 


