
BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Perencanaan keuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs

Salafiyah Roudlotul Mujahadah NU mengacu pada visi, misi, dan tujuan

madrasah yang disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi

madrasah. Tidak hanya sekedar menyusun perencanaan keuangan saja akan

tetapi di dalamnya terdapat juga tahap yang dilakukan yaitu menyusun skala

prioritas yang berguna untuk mengatasi masalah keuangan di dalam

pelaksanaan keuangan. Ketika masalah keuangan sudah diantisipasi sejak

awal maka tujuan madrasah untuk mencapai mutu yang baik akan tercapai.

2. Pelaksanaan keuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs

Salafiyah Roudlotul Mujahadah NU diharapkan akan sesuai dengan apa

yang sudah direncakan. Jika di tengah pelaksanaan terdapat masalah yang

memang lumrah terjadi di dalam sebuah kegiatan maka dibutuhkan

pemecahan masalah yang dapat mengantisipasi sehingga tidak menghambat

pelaksanaan kegiatan yang lain. Kendala dalam pelaksanaan keuangan

seringkali terjadi sehingga kebijakan harus dilakukan dalam pengambilan

keputusan. Kebijakan dalam pengambilan keputusan ini perlu pertimbangan

dari beberapa pihak yang terkait. Tidak bisa dalam hal ini kepala sekolah

mengambil kebijakan secara sepihak.

3. Evaluasi keuangan dalm meningkatkan mutu pendidikan di MTs Salafiyah

Roudlotul Mujahadah NU akan menjadi perbaikan terutama dalam proses

pengendalian pengeluaran keuangan terhadap dana yang diterima. Dalam

tahap evaluasi keuangan asas keterbukaan dan komunikasi yang baik sangat

dibutuhkan. Dengan keterbukaan dan komunikasi yang baik yang selalu

diutamakan akan memberi dampak yang baik untuk perbaikan ke depannya

karena masalah yang terungkap dalam proses evaluasi ini dapat
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terselesaikan dan meminimalisir hal-hal yang ditutup-tutupi sehingga dalam

membuat perencanaan yang akan datang disusun lebih baik dan akan

memengaruhi mutu ke depannya.

4. Pertanggungjawaban keuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di

MTs Salafiyah Roudlotul Mujahadah NU sangat berkaitan dengan

pembukuan keuangan yang mendetail. Pembukuan keuangan yang

mendetail dan disertai bukti-bukti pengeluaran yang berupa kwitansi akan

memengaruhi dan memudahkan proses pemerikasaan pembukuan keuangan.

Pertanggungjawaban keuangan perlu dilakukan koordinasi yang baik antara

kepala sekolah sebagai pihak yang bertanggungjawab dengan bendahara

madrasah.

B. Saran-saran

Setelah penulis membahas secara teoritis dan menganalisa data-data

dalam penelitian maka penulis menambahkan saran-saran yang dapat berguna

bagi madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Slafiyah

Roudlotul Mujahadah NU Undaan Kidul. Berikut beberapa saran-saran yang

penulis susun:

1. Dalam merencanakan keuangan madrasah diperlukan kebijakan-kebijakan

yang juga harus dibuat dalam mempertimbangkan perencanaan keuangan.

Hal apa saja yang memang menjadi prioritas dan target yang akan dicapai

dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrsah harus dilakukan secara

bertahap.

2. Segala perencanaan yang dibuat memang sudah seharusnya dibuat demi

kepentingan madrasah untuk mewujudkan cita-cita para pendiri madrasah

dan menjadi cita-cita bersama.

3. Dalam melaksanakan keuangan madrasah sebisa mungkin dilaksanakan

sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan menjadi kesepakatan

bersama. Jikalau memang ada suatu hal yang menuntut untuk menunda

ataupun merubahnya maka hendaklah dilakukan koordinasi serta
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komunikasi yang baik terhadap beberapa pihak yang bersangkutan untuk

menyelesaikannya secara bersama-sama.

4. Dalam mengevaluasi keuangan madrasah dibutuhkan sikap saling terbuka

karena dalam mengevaluasi keuangan madrasah masalah demi masalah

yang ada dapat terdeteksi sehingga dapat dilakukan perbaikan secara

bertahap agar ke depannya menjadi lebih baik.

5. Dalam pertanggungjawaban keuangan madrasah hal yang diperlukan adalah

ketelitian dalam pembukuan secara mendetail dan disertai bukti-bukti yang

terperinci.

6. Dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Salafiyah Roudlotul

Mujahadah NU Undaan Kidul Karanganyar Demak, pihak madrasah perlu

mengupayakan peningkatan kepercayaan terhadap masyarakat tanpa

meninggalkan karakter yang dimiliki madrasah. Salah satunya dengan cara

meningkatkan sarana-prasarana agar lebih lengkap dan memadai. Karena

tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat lebih memilih madrasah yang

sarana prasarana lebih memadai, gedung yang megah, dan madrasah yang

berada di kota.

C. Penutup

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan baik

jasmani dan rohani, sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang

telah diutus untuk menyampaikan risalah kebenaran kepada umat manusia.

Dalam penyusunan Tesis, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin,

bekerja  keras mengumpulkan data, mengolah dan menganalisisnya. Begitupun

juga “al-Insaan Makhallu al-Khata’ wa an-Nisyaan”. Jadi, penulis menyadari

sepenuhnya bahwa dalam Tesis ini masih banyak kekurangan, kelemahan, dan

perlu adanya perbaikan lagi. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber

rujukan maupun karena ilmu pengetahuan penulis.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat

dibutuhkan. Akhirnya, semoga Tesis ini dapat memberi manfaat khususnya

bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin yaa Rabbal ‘aalamiin.


