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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang dijelaskan bab iv, 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

5.1.1 Pada SMA di Kota Padang, SMA Negeri lebih sedikit menggunakan dana 

BOS yang diberikan pemerintah daripada SMA Swasta. Hal ini terlihat dari 

laporan rekapitulasi penggunaan dana BOS pada tahun 2018. Untuk SMK di 

Kota Padang, SMK Negeri juga sedikit menggunakan dana BOS daripada 

SMK Swasta. Hal ini juga terlihat dari laporan rekapitulasi penggunaan 

dana BOS pada tahun 2018. 

5.1.2 SMA Negeri di Kota Padang pada tahun 2018 lebih banyak menggunakan 

dana BOS untuk membiayai komponen kegiatan evaluasi pembelajaran, 

sedangkan SMA Swasta lebih banyak mengeluarkan dana BOS untuk 

membiayai  komponen kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler. 

5.1.3 SMK Negeri di Kota Padang pada tahun 2018 lebih banyak menggunakan 

dana BOS untuk membiayai komponen kegiatan pembelajaran 

ekstrakurikuler, sedangkan SMK Swasta lebih banyak mengeluarkan dana 

BOS untuk membiayai  komponen kegiatan pemeliaraan dan perawatan 

sarana dan prasarana sekolah. 
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5.1.4 SMA Negeri di Kota Padang yang memiliki akreditasi A maupun B, 

penggunaan dana BOS sama-sama lebih banyak digunakan untuk 

membiayai kegiatan kegiatan evaluasi pembelajaran. Untuk SMA Swasta di 

Kota Padang memiliki akreditasi A dana BOS lebih banyak digunakan 

untuk membiayai kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler, sedangkan sekolah 

yang memiliki akreditasi B lebih banyak menggunakan dana BOS untuk 

kegiatan pengelolaan sekolah, untuk sekolah yang berakreditasi C lebih 

banyak mengeluarkan dana BOS untuk pembelian alat dan multimedia. 

5.1.5 SMK Negeri di Kota Padang yang memiliki akreditasi A dan B sama-sama 

lebih banyak menghabiskan dana BOS untuk kegiatan pembelajaran 

ekstrakurikuler. Untuk SMK Swasta yang memiliki akreditasi A dana BOS 

lebih banyak digunakan untuk pembelian alat dan multimedia, sekolah yang 

memiliki akreditasi B lebih banyak menggunakan dana BOS untuk kegiatan 

pemeliaraan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah, sedangkan 

sekolah yang memiliki akreditasi C lebih banyak menggunakan dana BOS 

untuk membiayai pembayaran honor. 

5.1.6 Tingkat efektivitas penggunaan dana BOS di SMA Kota Padang baik SMA 

Negeri maupun SMA Swasta sama-sama sudah efektif dalam penggunaan 

dana BOS nya. 

5.1.7 Pada SMK di Kota Padang, baik SMK Negeri maupun SMK Swasta sama-

sama kurang efektif dalam penggunaan dana BOS. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dilakukan 

peneliti, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut : 

5.2.1 Pemerintah lebih meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan 

dana BOS SMA agar pelaksanaan pengelolaan dana BOS dapat 

berkualitas. 

5.2.2 Sekolah mempublikasikan penggunaan dana BOS SMA baik itu di 

papan pengumuman sekolah atau di web sekolah masing-masing. 

5.2.3 Memanfaatkan peningkatan kualitas dan kuantitas mutu pendidikan 

dari adanya dana BOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


