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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari pemaparan hasil manajemen pembiayaan pendidikan di atas, 

bahwa penelitian yang berkonsentrasi di tiga lembaga pendidikan milik 

Muhammadiyah, yakni SMK Muhammadiyah Imogiri, SMK Muhammadiyah 

1 Bantul dan SMK Muhammadiyah Bambanglipuro dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Manajemen pembiayaan pendidikan di SMK Muhammadiyah Imogiri 

memiliki empat aspek, yaitu strategi sumber pendapatan sekolah, 

perencanaan anggaran, penggunaan anggaran, dan evaluasi anggaran.  

a. Penerapan strategi sumber pendapatan sekolah di SMK 

Muhammadiyah Imogiri hanya mengandalkan dua sumber saja, yaitu 

bantuan pemerintah (BOS) dan sumbangan masyarakat (komite). 

Sekolah ini belum mempunyai sumber yang berupa BUMS (badan 

usaha milik sekolah).   

b. Perencanaan anggaran di SMK Muhammadiyah Imogiri disusun oleh 

tim manajemen sekolah yang kemudian dibukukan bersama-sama dan 

disahkan oleh majelis dikdasmen PWM DIY. Perencanaan anggaran 

ini kemudian dinamakan RKAS. RKAS di SMK Muhammadiyah 

Imogiri dibuat setahun sekali dan dibuat bersama dengan majelis 

dikdasmen PWM DIY. 
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c. Penggunaan anggaran di SMK Muhammadiyah Imogiri sudah 

memenuhi standar yang ada, yaitu melaksanakan delapan standar 

pendidikan. Akan tetapi, khusus yang berkaitan dengan penggajian 

guru dan karyawan, tunjangan personalia dan lain-lain, sekolah ini 

sangat tertutup. Pengeluaran keuangan tidak boleh diketahui oleh 

pihak luar, kecuali kepada pihak-pihak yang terkait, seperti dinas 

pendidikan dan persyarikatan Muhammadiyah. 

d. Evaluasi anggaran di SMK Muhammadiyah Imogiri terbagi menjadi 

dua tahap, yaitu tahap pemeriksaan anggaran dan pelaporan 

anggaran. Pada tahap pemeriksaan anggaran, dilaksanakan oleh 

pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul dan PWM DIY. 

Untuk pelaporan anggaran sekolah ini juga sudah melaksanakan 

kepada pihak-pihak terkait, terutama kepada persyarikatan 

Muhammadiyah.  

2. Manajemen pembiayaan pendidikan di SMK Muhammadiyah 1 Bantul 

juga menerapkan empat aspek, yaitu strategi sumber pendapatan sekolah, 

perencanaan anggaran, penggunaan anggaran dan evaluasi anggaran.  

a. Strategi sumber pendapatan sekolah di SMK Muhammadiyah 1 

Bantul menerapkan tiga macam, yaitu bantuan pemerintah (BOS), 

sumbangan masyarakat (komite) dan BUMS (badan usaha milik 

sekolah). Bentuk BUMS di sekolah ini berupa bengkel dan koperasi 

sekolah yang menyediakan berbagai macam kebutuhan semua warga 

sekolah. 
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b. Perencanaan anggaran di SMK Muhammadiyah 1 Bantul disusun 

oleh tim manajemen sekolah, yang meliputi kepala sekolah, 

bendahara dan semua wakil kepala sekolah semua urusan. Setelah itu 

dibuat bersama-sama dengan majelis dikdasmen PWM DIY. Setelah 

mengakomodir semua kebutuhan sekolah dan persyarikatan, maka 

komite dan majelis dikdasmen PWM DIY memberikan keabsahan 

RKAS SMK Muhammadiyah 1 Bantul.  

c. Penggunaan anggaran di SMK Muhammadiyah 1 Bantul disesuaikan 

dengan RKAS yang telah dibuat. Penggunaan anggarannya 

disesuaikan dengan delapan standar pendidikan. Dari delapan standar 

pendidikan tersebut, ada salah satu penggunaan biaya pendidikan di 

SMK Muhammadiyah 1 Bantul di bebankan untuk penggajian guru 

dan karyawan. Dari hasil wawancara dan dokumentasi, bahwa 

penggajian guru dan karyawan sudah merujuk pada sistem gaji PNS 

walaupun masih 35% dari gaji PNS sesuai dengan golongan. 

d. Evaluasi anggaran di SMK Muhammadiyah 1 Bantul dilaksanakan 

melalui dua tahapan, yaitu pemeriksaan anggaran dan pelaporan 

anggaran. Pemeriksaan anggaran di sekolah ini dilakukan oleh pihak 

internal (tim manajemen sekolah) dan eksternal (dinas terkait dan 

persyarikatan Muhammadiyah). Pelaporan anggaran di sekolah ini 

juga dilakukan ke dua jalur yaitu pelaporan ke pemerintah (khusus 

untuk dana BOS) dan ke persyarikatan Muhammadiyah melalui 

majelis dikdasmen PWM DIY.    
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3. Manajemen pembiayaan pendidikan di SMK Muhammadiyah 

Bambanglipuro, menerapkan empat aspek, yaitu strategi sumber 

pendapatan sekolah, perencanaan anggaran, penggunaan anggaran dan 

evaluasi anggaran.  

a. Strategi sumber pendapatan di SMK Muhammadiyah Bambanglipuro 

meliputi tiga sumber, yaitu bantuan pemerintah (dana BOS), 

sumbangan masyarakat (komite) dan dari BUMS (badan usaha milik 

sekolah). Sesuai dengan jurusannya, maka bentuk BUMS di sekolah 

ini adalah bengkel ‘Ahas”. Dengan demikian sekolah bisa lebih 

mandiri dengan adanya BUMS ini. 

b. Perencanaan anggaran di SMK Muhammadiyah Bambanglipuro 

dibuat oleh tim manajemen sekolah yang meliputi kepala sekolah, 

bendahara sekolah, dan semua wakil kepala sekolah. Perencanaan 

anggaran ini kemudian dinamakan dengan RKAS. Untuk 

mengakomodir semua kebutuhan sekolah dan persyarikatan, maka 

RKAS dibuat bersama-sama dengan majelis dikdasmen PWM DIY 

dan bersama-sama disahkan dengan komite sekolah. 

c. Penggunaan anggaran di SMK Muhammadiyah Bambanglipuro tidak 

pernah keluar dari delapan standar pendidikan. Semua sekolah 

melaksanakan delapan standar pendidikan sehingga mau tidak mau 

membutuhkan biaya. Dalam delapan standar pendidikan tersebut 

sekolah harus mengeluarkan gaji untuk guru dan karyawan. Di 
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sekolah ini, perhitungan penggajian guru dan karyawan masih 

menggunakan system jam, yaitu Rp. 22.500,00/ jam.  

d. Evaluasi anggaran di SMK Muhammadiyah Bambanglipuro 

dilaksanakan dengan dua tahap, yaitu tahap pemeriksaan anggaran 

dan tahap pelaporan anggaran. Pemeriksaan anggaran di sekolah ini 

dilakukan oleh pihak eksternal saja, yaitu dinas terkait dan lewat 

persyarikatan Muhammadiyah. Sedangkan pelaporan anggaran 

sekolah juga lewat dinas terkait dan lewat persyarikatan 

Muhammadiyah. 

4. Dalam perspektif Islam, pengelolaan pembiayaan pendidikan harus 

memenuhi kaidah transparansi (terbuka), amanah dan tanggung jawab. 

Berdasarkan temuan di lapangan, SMK Muhammadiyah Imogiri belum 

bisa dikatakan terbuka dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan.     

B. Saran  

Saran ini ditujukan kepada manajer atau pimpinan di amal usaha 

Muhammadiyah (AUM) dan persyarikatan Muhammadiyah. 

1. Pimpinan Amal Usaha Muhammadiayah 

Pertama, kepada para pemangku jabatan di amal usaha 

Muhammadiyah, khususnya yang bergerak dibidang pendidikan 

hendaknya mempunyai sifat jujur dan amanah. Jujur dalam hal ini berarti 

segala yang dilakukan dan diucapkan sesuai dengan kenyataan. Serta jujur 

dalam mengelola keuangan sekolah. Jangan sampai keuangan sekolah 

yang notabene adalah milik persyarikatan seolah-olah menjadi hak 
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miliknya. Sehingga keuangan sekolah hanya dikuasi oleh orang-orang 

tertentu saja. Sifat yang kedua adalah amanah, yang mempunyai arti dapat 

dipercaya. Jangan sampai penguasaan keuangan sekolah tidak mendapat 

berbagai macam kecurigaan dari warga sekolah karena kurang amanah. 

Kedua, hendaknya komite sekolah juga ikut serta dalam 

pengawasan keuangan sekolah sehingga terjadi keseimbangan dalam 

menentukan kebijakan pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah.    

2. Persyarikatan Muhammadiyah  

Pertama, hekdaknya persyarikatan secara rutin dan berkala 

melakukan sidak kepada amal usaha Muhammadiyah, khususnya yang 

berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan. Persyarikatan juga 

mengusahakan yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan guru dan 

karyawan, jangan sampai Muhammadiyah yang namanya sudah mendunia, 

belum bisa memberikan kesejahteraan kepada warganya yang bekerja di 

amal usaha Muhammadiyah. 

Kedua, hendaknya persyarikatan bekerja sama dengan LPPK dalam 

hal melakukan audit keuangan sekolah agar lebih professional dalam 

menjalankan tugasnya.  

C. Kata Penutup 

Setelah penulis berhasil menyelesaikan penelitian ini, akhirnya 

penulis mengucapkan kata penutup. 

Alhamdulillahi rabbil-‘aalamiin. Segala puji hanya milik Engkau 

Tuhan semesta alam. Berkat rahmat, taufik dan hidayahnya maka tesis ini 
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bisa selesai walaupun belum sesuai dengan target waktunya. Semoga tesis 

dapat menambah khasanah keilmuan bagi penulis dan menambah cakrawala 

informasi bagi para pembaca.  

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dari 

berbagai segi dan sudut pandang, baik materi, metode dan tata bahasa oleh 

karena itu sudilah para pembaca untuk memberikan sumbangan kritik dan 

saran yang membangun. Mengingat keterbatasan pengetahuan yang penulis 

miliki sehingga kekuranganpun masih ada di mana-mana.  

Maka dari itu penulis dengan lapang dada dan terbuka sangat 

mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya membangun 

demi kesempurnaan tesis ini. Kemudian kepada semua pihak yang sudah 

banyak terlibat dalam penulisan tesis ini baik langsung maupun tidak 

langsung, penulis menghaturkan beribu-ribu terima kasih. Jazakumullah 

ahsanal jaza’. 

Akhir kata, semoga tesis yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan bagi para pembaca khususnya. Aamiin.     

 

  


