
60 
 

BAB V 

KESIMPULAN dan SARAN 

A. Kesimpulan 

   Berdasarkan analisa dan penelitian yang kami lakukan dapat kami 

simpulkan bahwa : 

1. Program Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) di SD Negeri 3 Sungailiat 

masih belum sesuai dengan keadaan di sekolah tersebut. 

2. Perencanaan yang dilakukan oleh pihak sekolah sebagian besar belum 

mengacu ke dalam 8 ( delapan ) standar yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah yang tercantum dalam buku Petunjuk Teknis Bantuan 

Operasional Sekolah ( Juknis BOS ). Hal ini disebabkan karena pengelola 

BOS dalam hal ini bendahara BOS belum menguasai  pemetaan ke 

delapan standar tersebut.  

3. Dalam perencanaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) 

bendahara dan Kepala Sekolah tidak pernah merapatkanya dengan Dewan 

Guru dan Komite, sehingga alokasi dana tidak berjalan tepat sasaran. 

Bendahara tidak mengetahui secara pasti kebutuhan pegawai di SD 

Negeri 3 Sungailiat. 

4. Prinsip transparansi dan akuntabel yang di wajibkan oleh pemerintah 

masih belum terlaksana di SD Negeri 3 Sungailiat. Hal in disebabkan 

kurangnya pengelola administrasi yang ada di SD Negeri 3 khususnya 

Tata Usaha. Semua laporan berpusat di Tata Usaha, mulai dari Laporan 

Bantuan Sosial, permintaan data murid, permintaan data guru, laporan 

bulanan, bahkan sampai tugas kepala sekolah harus di kerjakan oleh Tata 

Usaha sehingga pengelolaan BOS tidak efektif dan pinsip BOS belum 

terpenuhi. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang kami berikan adalah sebagai 

berikut : 
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1. Sebelum melakukan perencanaan Dana Bantuan Operasioal Sekolah ( 

BOS ) bendahara harus menguasai / mempelajari Juknis yang telah di 

berikan oleh pemerintah melalui dinas pendidikan; 

2. Bendahara harus melakukan rapat dengan Dewan Guru, Komite Sekolah 

dan staf untuk menghindari kesalahan penganggaran; 

3. Penambahan tenaga administrasi guna memfokuskan 1 tenaga 

administrasi untuk pengelola perencanaan dan laporan BOS; 

4. Bendahara melakukan pendataan kebutuhan pegawai baik guru maupun 

staf; 

5. Kepala sekolah mengawasi setiap anggaran yang akan diajukan sehingga 

dapat mengetahui kekurangan atau ketidaksesuaian anggaran 

6. Melibatkan peran masyarakat dalam hal ini wali siswa dalam penyusunan 

anggaran 

7. Kepala Sekolah merencanakan program yang ideal sesuai dengan 

penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


