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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Merujuk pada batasan dan rumusan masalah serta hasil penelitian yang 

telah ditemukan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni 

sebagai berikut : 

1. Kinerja Komite Sekolah terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan 

operasional sekolah di SDN 13 Moramo dikategorikan baik (61-80), hal 

ini dapat dilihat dari hasil penyebaran angket tentang kinerja komite 

sekolah yang penulis sebarkan pada seluruh pengurus komite sekolah di 

SDN 13 Moramo. 

2. Dari hasil pengelolaan angket yang disebarkan kepada seluruh pengurus 

komite sekolah, maka dapat diketahui bahwa pengelolaan dana bantuan 

operasional sekolah di SDN 13 dikategorikan baik (61-80). 

3. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dapat diketahui bahwa kinerja 

komite sekolah memberikan pengaruh positif terhadap efektivitas 

pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SDN 13 Moramo. Hal ini 

sesuai nilai r hitung (0,687) yang lebih besar dari nilai r tabel pada N -2 

(34-2) = 32 dan α = 0,05% yaitu 0,349. Selain itu, diketahui pula bahwa 

nilai t hitung adalah 5,348, nilai ini juga lebih besar jika dibandingkan 

dengan nilai t tabel pada α = 0,05 = 2,037, dengan N = 34-2 = 32. Hal ini 

menunjukan bahwa kinerja komite sekolah berpengaruh langsung positif 

dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional 
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sekolah di SDN 13 Moramo. Kemudian berdasarkan nilai r hitung, dapat 

diketahui koefisien determinasi (KD) = (0,687)
2
 X 100% = 47,19%, maka 

diperoleh pengaruh kinerja komite sekolah berpengaruh langsung positif 

dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional 

sekolah di SDN 13 Moramo sebesar 47,19% dan sisanya 52,81% 

ditentukan atau dipengaruhi o;eh variabel lain yang tidak dibahas dalam 

penelitian ini. Kenyataan ini memberikan indikasi bahwa, jika pengawasan 

komite sekolah maksimal, maka pengelolaan dana bantuan operasional 

sekolah di SDN 13 Moramo semakin meningkat. 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa kinerja komite 

sekolah sangat mempengaruhi efektivitas pengelolaan bantuan operasional 

sekolah di SDN 13 Moramo. 

B. Saran-Saran 

1. Kepada pemerintah agar tidak telat dalam mengalokasikan dana bantuan 

operasional sekolah ke sekolah-sekolah karena akan menghambat proses 

pelaksanaan program sekolah yang telah dibuat. 

2. Komite sekolah diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan menjadi mitra 

pemerintah dan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan 

membuat perencanaan pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah. 

3. Pihak sekolah agar meningkatkan etos kerja dan melibatkan komite 

sekolah dalam berbagai pengambilan kebijakan untuk mendukung 

peningkatan kualitas sekolah. 


