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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada bab IV dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Tidak terdapat perbedaan dalam  persepsi stakeholder tenaga pengajar di SMA Negeri 

dengan persespi stakeholder tenaga pengajar di SMA Swasta mengenai transparansi 

pengelolaan  keuangan sekolah di Kabupaten Karawang. Artinya persepsi stakeholder tenaga 

pengajar di SMA Negeri maupun Swasta sama-sama memiliki persepsi yang sama mengenai 

transparansi pengelolaan keuangan sekolah. 

2. Terdapat perbedaan dalam  persepsi stakeholder tenaga kependidikan di SMA Negeri dengan 

persespi stakeholder tenaga kependidikan di SMA Swasta mengenai transparansi 

pengelolaan keuangan sekolah di Kabupaten Karawang. Perbedaan ini terjadi pada aspek 

melakukan tindakan atas suatu pelanggaran, dimana SMA Negeri melakukan tindakan 

korektif jika ada yang melakukan pelanggaran berat saja. Sementara itu SMA Swasta 

melakukan tindakan korektif kepada semua jenis pelanggaran. Lalu pada aspek kemudahan 

akses informasi, dimana SMA Negeri melakukan komunikasi antara sekolah, guru, komite 

serta pengawas sekolah dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan keuangan 

sekolah hanya dilakukan 4 kali pertemuan dalam setahun, sementara itu SMA Swssta 

melakukan lebih dari 4 kali pertemuan dalam satu tahun. 

3. Terdapat perbedaan dalam persepsi stakeholder komite sekolah di SMA Negeri dengan 

persespi stakeholder komite sekolah di SMA Swasta mengenai transparansi pengelolaan 

keuangan sekolah di Kabupaten Karawang. Perbedaan ini terjadi pada aspek menyusun suatu 

mekanisme pengaduan diamana SMA Negeri sering menindaklanjuti pengaduan maupun 

saran dari masyarakat, sementara itu SMA Swasta selalu menindaklanjuti secara serius 

pengaduan dan saran dari masyarakat. 
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4. Terdapat perbedaan dalam persepsi stakeholder pengawas sekolah di SMA Negeri dengan 

persespi stakeholder pengawas sekolah di SMA Swasta mengenai transparansi pengelolaan 

keuangan sekolah di Kabupaten Karawang. Perbedaan ini terjadi pada aspek kemudahan 

akses informasi, dimana SMA Negeri melakukan 3 kali pertemuan dalam satu tahum, 

sementara SMA Swasta melakukan 4 kali pertemuan dalam satu tahun. 

5. Terdapat perbedaan dalam persepsi stakeholder tenaga pengajar di SMA Negeri dengan 

persespi stakeholder tenaga pengajar di SMA Swasta mengenai akuntabilitas pengelolaan 

keuangan sekolah di Kabupaten Karawang. Perbedaan ini terjadi pada aspek alternative 

program yang memberikan hasil optimal, rata-rata guu, komite serta pengawas sekolah 

terlibat dalam mengevaluasi hasil dari suatu program yang dijalankan SMA Negeri lebih dari 

90% telah terlibat, sementara itu untuk SMA Swasta 100% terlibat dalam mengevaluasi hasil 

dari suatu program yang dijalankan. Lalu pada aspek publikasi lapoan keuangan, SMA 

Negeri hanya mempublikasikan laporan keuangan dengan cara melalui rapat dengan orang 

tua dan pengawas sekolah serta lewat selebaran kertas yang diberikan kepada siswa, 

sementara untuk SMA Swasta hanya mempublikasikan laporan keuangan melalui papan 

pengumuman, melalui rapat dengan orang tua dan pengawas sekolah serta lewat selebaran 

kertas yang diberikan kepada siswa. 

6. Terdapat perbedaan dalam persepsi stakeholder tenaga kepegawaian di SMA Negeri dengan 

persespi stakeholder tenaga kepegawaian di SMA Swasta mengenai akuntabilitas 

pengelolaan keuangan sekolah di Kabupaten Karawang. Perbedaan ini terjadi pada aspek 

alternative program yang memberikan hasil optimal, rata-rata guu, komite serta pengawas 

sekolah terlibat dalam mengevaluasi hasil dari suatu program yang dijalankan SMA Negeri 

lebih dari 90% telah terlibat, sementara itu untuk SMA Swasta 100% terlibat dalam 

mengevaluasi hasil dari suatu program yang dijalankan. Lalu pada aspek publikasi lapoan 

keuangan, SMA Negeri hanya mempublikasikan laporan keuangan dengan cara melalui rapat 

dengan orang tua dan pengawas sekolah serta lewat selebaran kertas yang diberikan kepada 

siswa, sementara untuk SMA Swasta hanya mempublikasikan laporan keuangan melalui 

papan pengumuman, melalui rapat dengan orang tua dan pengawas sekolah serta lewat 

selebaran kertas yang diberikan kepada siswa. 
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7. Terdapat perbedaan dalam persepsi stakeholder komite sekolah di SMA Negeri dengan 

persespi stakeholder komite sekolah di SMA Swasta mengenai akuntabilitas pengelolaan 

keuangan sekolah di Kabupaten Karawang. Perbedaan ini terjadi pada aspek alternative 

program yang memberikan hasil optimal, rata-rata guu, komite serta pengawas sekolah 

terlibat dalam mengevaluasi hasil dari suatu program yang dijalankan SMA Negeri >70% - 

90%  telah terlibat, sementara itu untuk SMA Swasta >50% - 70% terlibat dalam 

mengevaluasi hasil dari suatu program yang dijalankan. 

8. Terdapat perbedaan dalam persepsi stakeholder pengawas sekolah di SMA Negeri dengan 

persespi stakeholder pengawas sekolah di SMA Swasta mengenai akuntabilitas pengelolaan 

keuangan sekolah di Kabupaten Karawang. Perbedaan ini terjadi pada aspek alternative 

program yang memberikan hasil optimal, rata-rata guu, komite serta pengawas sekolah 

terlibat dalam mengevaluasi hasil dari suatu program yang dijalankan SMA Negeri >70% - 

90%  telah terlibat, sementara itu untuk SMA Swasta >50% - 70% terlibat dalam 

mengevaluasi hasil dari suatu program yang dijalankan. Lalu pada aspek publikasi laporan 

keuangan SMA Negeri hanya mempublikasikan laporan keuangan dengan cara melalui rapat 

dengan orang tua dan pengawas sekolah serta lewat selebaran kertas yang diberikan kepada 

siswa, sementara untuk SMA Swasta hanya mempublikasikan laporan keuangan melalui 

papan pengumuman, melalui rapat dengan orang tua dan pengawas sekolah serta lewat 

selebaran kertas yang diberikan kepada siswa 

9. Bahwa antara stakeholder SMA Negeri dan stakeholder SMA Swasta terdapat perbedaan 

persepsi yang berbeda terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah 

pada sekolah menengah atas negeri dan sekolah menengah atas swasta di Kabupaten 

Karawang. Penyebab adanya perbedaan persepsi antara stakeholder SMA Negeri dan 

stakeholder SMA Swasta terhadap pengelolaan keuangan sekolah adalah secara keseluruhan 

atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah menengah atas swasta di 

Kabupaten Karawang menunjukan pengelolaan keuangan sekolah telah diselenggarakan 

dengan sangat baik secara transparan dan akuntabel. Ini didasarkan pada penilaian oleh para 

pemangku kepentingan yang terdiri atas tenaga pengajar, tenaga kependidikan, komite 

sekolah serta pengawas sekolah. Sedangkan untuk sekolah menengah atas negeri di 
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Kabupaten Karawang menunjukan pengelolaan keuangan sekolah telah diselenggarakan 

dengan baik secara transparan maupun akuntabel. Ini didasarkan pada penilaian oleh para 

pemangku kepentingan yang terdiri dari tenaga pengajar, tenaga kependidikan, komite 

sekolah serta pengawas sekolah atas pengelolaan keuangan sekolah. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini peneliti memberikan saran 

untuk penelitian lebih lanjut sebagai berikut : 

1. Pihak Sekolah 

a) Sekolah yang pengelolaan keuangannya sangat baik ataupun yang memiliki kriteria baik 

tetapi masih ada beberapa aspek yang bernilai cukup baik, diantaranya aspek alternatif 

program yang dijalankan sekolah, rata – rata Guru, Komite serta Pengawas sekolah 

terlibat dalam mengevaluasi hasil dari suatu program yang dijalankan sekolah hanya 

sekitar 70%-90% terlibat, diharapkan untuk kedepannya para guru, komite sekolah serta 

pengawas sekolah bisa terlibat sekitar 90% dalam mengevaluasi hasil program yang 

dijalankan pihak sekolah. Lalu aspek publikasi laporan keuangan sekolah, satuan 

pendidik harus membuat media yang menyediakan informasi, yang membuat mudah bagi 

pemangku kepentingan dalam mengakses informasi laporan keuangan dan laporan hasil 

kinerja tahunan sekolah, tidak hanya dengan rapat orang tua murid atau dengan 

membagikan selembaran kertas kepada siswa, setidaknya ditambahkan melalui papan 

pengumuman sekolah juga, sehingga masyarakat atau pihak sekolah dapat mengetahui 

dengan jelas dan agar lebih dapat meingkatkan transparansi serta akuntabilitas 

pengelolaan keuangan sekolah 

2. Peneliti Selanjutnya 

a) Pengumpulan data dalam penelitian berikutnya sebaiknya juga dilengkapi dengan 

wawancara mendalam terhadap pihak-pihak terkait untuk mengeksplorasi lebih jauh 

kondisi pengelolaan keuangan sekolah yang sebenarnya 
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b) Penelitian ini hanya menggali perbedaan persepsi stakeholder yang terjadi, maka untuk 

penelitian selanjutnya diharapkan mengadakan penelitian lebih lanjut guna mengetahui 

mengapa ada perbedaan persepsi antara stakeholder di SMA Negeri dengan stakeholder 

di SMA Swasta mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah. 


