
 

63 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

1.  Faktor-faktor munculnya praktik pungutan liar di lingkup sekolah yakni 

faktor 

a. Faktor Eksternal 

1) Faktor Ekonomi  

2) Faktor Kekuasaan  

3) Faktor Kebiasaan 

b. Faktor internal 

1) Kurangnya Integritas  

2) Kebutuhan Hidup 

2. Dampak yang timbul akibat praktik pungutan liar di sekolah adalah 

menghambat peserta didik dalam mengikuti ujian, merugikan peserta 

didik, dan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 

pendidkan. 

3. Implementasi/Pelaksanaan Peraturan Presiden No 87 Tahun  2016  Tentang  

di Satuan  Tugas  Sapu  Bersih Pungutan  Liar  (Satgas  Saber  Pungli)  di 

lingkup sekolah khususnya di SMAN 1 Abuki belum dilaksanakan secara 

optimal oleh tim saber pungli Kabupaten Konawe berdasarkan instruksi 

oleh Unit Pemberantasan Pungli (UPP) yang berkedudukan di Polda 

Sulawesi Tenggara. Pelaksanaan pemberantasan lingkup sekolah tersebut 

praktik pungli di sekolah tersebut tidak berjalan secara efektif dan sesuai 
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dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) dengan melihat banyaknya 

jenis-jenis pungutan yang diberlakukan oleh sekolah tersebut. Tidak 

berjalannya pelaksanaan pemberantasan pungutan liar dibuktikan dengan 

banyaknya pungutan yang dilakukan oleh pihak SMAN 1 Abuki kepada 

siswa mulai dari pembayaran uang komite, pembayaran perbaikan nilai, 

pembayaran penulisan buku laporan nilai semester, pembayaran penulisan 

ijazah, iuran kelas, bahkan terdapat pungutan uang pembangunan 

mushollah sekolah. 

5.2. Limitasi Penelitian 

Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan, namun dengan 

adanya keterbatasan ini diharapkan dapat dilakukan perbaikan untuk penelitian 

yang akan datang, adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pada penelitian ini hanya meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

munculnya praktik pungli, dampak, dan impleentasinya saja tidak diikuti 

dengan cara penanggulangan terjadinya praktik pungli di lingkup sekolah. 

2. Penelitian melibatkan subjek penelitian dengan jumlah yang terbatas, yaitu 1 

sekolah saja.   Sehingga   hasilnya   belum   dapat   digeneralisasikan   pada 

kelompok  sekolah lain. 

3. Masih terdapat beberapa informan yang tidak  lengkap dalam memberikan 

informasi, dan beberapa informan yang diinterview melakukan dengan tidak 

serius. 
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5.3. Rekomendasi 

1. Sekolah dapat secara kreatif mencari sumber-sumber dana yang lain selain 

orangtua siswa, misalnya dengan bekerjasama dengan pihak industri denagn 

memanfaatkan kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler sebagai komoditinya. 

2. Orang tua membuat forum  independen  guna  menginsiasi pengawasan 

terhadap kinerja dan penggunaan anggaran yang diminta oleh pihak sekolah 

kepada orang tua murid, sebagai transparansi. Atau mengisi anggota komite 

sekolah dari berbagai kalangan, bukan hanya diisi oleh orang tua yang 

berasal dari strata ekonomi menengah keatas. 

3. Menanamkan budaya kerja atau yang dikenal dalam Reformasi Birokrasi 

sebagai Culture set kepada semua pegawai  negeri  khusunya  

penyelenggara  pendidikan dengan mengedepankan norma-norma dalam 

pemahaman terhadap makna bekerja; sikap terhadap pekerjaan atau apa 

yang dikerjakan; sikap terhadap lingkungan pekerjaan; sikap terhadap 

waktu; sikap terhadap alat yang digunakan untuk bekerja; etos kerja; dan 

perilaku ketika bekerja atau mengambil keputusan. 

4. Orang tua harus menanamkan  rasa  tanggung jawab  dan kritis kepada anak 

agar apabila di sekolahnya terjadi pungutan liar, anak berani untuk tidak 

turut serta mendukung tindakan tersebut dan menyelesaikan tanggung 

jawabnya sesuai dengan aturan tanpa melakukan tindakan yang berpotensi 

menyogok gurunya; 

5. Tentunya  dukungan  dari  pemerintah  pusat  dan  daerah sangat dibutuhkan 

dalam pemberantasan pungli ini. Pemerataan  fasilitas  sekolah,  tunjangan  
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yang  layak  bagi para  guru atau pengajar,  sistem  pembelajaran  yang  baik 

diharapkan mampu memberantas pungli di sekolah. 


