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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti di 

lapangan tentang “Implementasi Strategi Perencanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Madrasah di MI Nurul Qur’an Tegalwero Pucakwangi Pati 

Tahun 2014/2015”, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Implementasi strategi perencanaan jangka panjang di MI Nurul Qur’an 

Pucakwangi Pati sudah cukup baik dengan penyusunan program jangka 

panjang didasarkan pada visi, misi dan tujuan madrasah MI Nurul Qur’an. 

Pembuatan strategi berdasarkan pada apa yang ingin dicapai dalam 

program jangka panjang. Adapun salah satu programnya yaitu peningkatan 

kualitas dan kuantitas di bidang akademik maupun non akademik melalui 

kegiatan ekstra kurikuler dan intra kurikuler. 

2. Implementasi strategi perencanaan jangka menengah di MI Nurul Qur’an 

Pucakwangi Pati sudah cukup baik. Program jangka menengah difokuskan 

pada pemenuhan sarana dan prasarana yang belum tersedia di madrasah 

seperti pengadaan CCTV dan Proyektor. 

3. Implementasi strategi perencanaan jangka menengah di MI Nurul Qur’an 

Pucakwangi Pati sudah baik. Program-program yang diadakan madrasah 

yang terealisasikan melalui kegiatan ekstra kurikuler seperti marching 

band, pramuka, olah raga, qiro’ah dan lain-lain serta intra kurikuler yaitu 

mengawali jam pelajaran dengan mengaji. 

4. Implementasi strategi perencanaan anggaran pendapatan dan belanja 

madrasah  di MI Nurul Qur’an Pucakwangi Pati sudah sesuai dengan teori 

yang ada. Strategi yang digunakan berpedoman pada Permendiknas nomor 

37 tahun 2010 tentang petunjuk teknis penggunaan dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) tahun 2011. Sedangkan penganggaran 

pendapatan dan belanja madrasah direncanakan sesuai apa yang ada dalam 
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program jangka pendek, program jangka menengah serta program jangka 

panjang yang dibuat oleh madrasah guna mewujudkan visi misi dan tujuan 

madrasah MI Nurul Qur’an. 

  

B. Saran 

Saran ini merupakan bahan masukan yang ditujukan peneliti kepada : 

1. Madrasah  

Implementasi Strategi yang dilakukan oleh madrasah MI Nurul 

Qur’an Pucakwangi Pati dalam perencanaan anggaran pendapatan dan 

belanja madrasah sudah cukup baik. Namun, masih ada beberapa hal 

yang perlu diperbaiki. Yaitu dalam hal pembuatan progam kegiatan yang 

lebih berfaritif agar peserta didik lebih leluasa untuk memilih kegiatan 

yang mereka sukai. Madrasah juga hendaknya menjalin hubungan 

dengan berbagai pihak guna mendapatkan tambahan dana sebagai 

penunjang jalannya program jangka pendek. 

2. Guru  

Semua guru MI Nurul Qur’an hendaknya ikut serta dalam setiap 

kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh madrasah. Karena guru merupakan 

contoh dan panutan bagi siswanya. Kegiatan dapat berlangsung dengan 

baik apabila guru dan karyawan memberi contoh terlebih dahulu dengan 

giat ikut serta dalam kegiatan. Oleh karena itu, hendaknya semua 

stakeholders madrasah ikut berperan serta dalam semua kegiatan 

madrasah. 

3. Siswa 

Siswa MI Nurul Qur’an hendaknya mematuhi peraturan dan tata tertib 

madrasah dengan sungguh-sungguh serta berusaha membantu kelancaran 

proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan di MI Nurul Qur’an agar berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan. 
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C. Penutup 

Puji syukur alhamdulillah peneliti panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi, 

karena hanya berkat petunjuk dan rahmat-Nyalah akhirnya peneliti dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi yang sederhana ini meskipun masih jauh 

dari kesempurnaan. Hal ini tentu terkait dengan keterbatasan kemampuan 

peneliti. Oleh sebab itu, kritik dan saran konstruktif sangat peneliti harapkan 

demi perbaikan dalam penulisan di masa mendatang.  

Kepada semua pihak, peneliti berterima kasih serta tak lupa memohon 

petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga skripsi ini bermanfaat dan 

mampu memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan, khususnya strategi 

perencanaan anggaran pendapatan dan belanja madrasah. Akhirnya, semoga 

Allah SWT senantiasa memberkahi dan meridhai amal usaha kita serta 

memberi petunjuk kepada kita dalam beribadah kepada-Nya, amin. 


