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ABSTRAK 

Andri Bambang Setiawan 2015. Implementasi Dana BOS untuk Meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran di SDN 02 Kadipaten Babadan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2014/2015. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidayah Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogo. Pembimbing: Izza Aliyatul Muna, M.Sc. 

Kata Kunci: Dana BOS, Kualitas Pendidikan 

 Dengan program bantuan operasional sekolah atau BOS yang digunakan 

untuk kegiatan operasional sekolah, pemerintah benar-benar serius untuk 

meningkatkan pendidikan, selain dari itu untuk menyukseskan program wajib belajar 

9 tahun yang bermutu. Dengan adanya dana BOS ini SDN 02 Kadipaten merasa 

terbantu dalam hal pendanaan yang tentunya dana tersebut dapat meningkatkan 

kualitas pendidikan khususnya dalam kualitas pembelajaran. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana pelaksanaan dana BOS (Bantuan 

Operasional Sekolah) untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah di SDN 02 

Kadipaten Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015; 2) bagaimana pengelolaan dana 

BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk memenuhi kebutuhan sekolah di SDN 02 

Kadipaten Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah 1) untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dana BOS untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan sekolah di SDN 02 kadipaten Ponorogo tahun pelajaran 

2014/2015. 2) untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana BOS dapat memenuhi 

kebutuhan sekolah di SDN 02 Kadipaten Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. 

 Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian studi kasus 

di SDN 02 Kadipaten Babadan Ponorogo. Teknik pengumpulan data dengan melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data mengunakan teknik 

analisis kualitatif dengan urutan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) pelaksanaan dan pengeloaaan dana BOS 

di SDN 02 Kadipaten Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015: a) Pelaksanaan 

dana BOS selama ini berjalan dengan cukup baik. Hal ini karena kepala sekolah, 

bendahara BOS dan guru berkerjasama dengan baik dalam melaksanakan tugas, 

tanggung jawab, dan pelaporan dana BOS.; b) Penggunaan dana BOS begitu efektif 

walaupun ada sedikit kendala tetapi karena semua pihak sekolah selalu 

memusyawarahkan terkait pengunaan dana BOS tersebut agar tidak melenceng dari 

RKAS; 2) pengelolaan dana BOS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SDN 

02 Kadipaten Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015 cukup baik. Melalui 

pengunaan dana BOS yang tepat sehingga kualitas pembelajaran meningkat sehingga 

peserta didik kompetentif dan mempunyai prestasi akademik maupun non-akademik 

yang bagus. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

 Pendidikan merupakan cara untuk mencerdaskan bangsa yang sesuai 

dengan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia ke-4 serta ingin 

mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Pendidikan yang berkualitas akan berpengaruh pada kemajuan di berbagai 

bidang. Di samping mengusahakan pendidikan yang berkualitas, pemerintah 

perlu melakukan pemerataan pendidikan dasar bagi setiap warga negara 

Indonesia, agar mampu berperan serta dalam memajukan kehidupan bangsa. 

Sebab pendidikan selalu dihadapkan pada perubahan, baik perubahan zaman 

maupun perubahan masyarakat. Tuntutan pembaharuan pendidikan menjadi 

suatu keharusan dan pembaharuan pendidikan harus selalu relevan dan 

mengikuti kebutuhan masyarakat, baik pada konsep, kurikulum, proses, 

fungsi, tujuan, manajemen lembaga-lembaga pendidikan, dan sumber daya 

pengelolaan pendidikan.  

 Saat ini pemerintah telah memiliki 7 poin arah kebijakan program 

pendidikan nasional yang menjadi prinsip otonomi pendidikan nasional yaitu: 

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh 

pendidikan yang bermutu tinggi; 2. meningkatkan kemampuan akademik, 
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profesional, dan kesejahteraan tenaga kependidikan; 3. melakukan 

pembaharuan sistem pendidikan termasuk kurikulum; 4. memberdayakan 

lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat nilai 

sikap, kemampuan, dan partisipasi masyarakat; 5. melakukan pembaruan dan 

pemantapan pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi, 

dan manajemen; 6. meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang 

diselenggarakan pemerintah dan masyarakat; 7. mengembangkan kualitas 

sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan meyeluruh. 

Dengan ketujuh strategi ini, sebenarnya dapat meyakinkan bahwa pendidikan 

nasional dan Islam secara makro cukup menjanjikan bagi penyediaan sumber 

daya manusia yang memiliki kompetensi yang unggul dan kompetentif.
1
 

 Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam 

pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan melalui sektor pendidikan dapat 

dibentuk manusia berkualitas, seperti yang disebutkan dalam Undang-undang 

No. 2 Tahun 2003 bab II pasal 3 bahwa pendidikan dalam pengertian yang 

luas adalah meliputi perbuatan semua usaha dari generasi tua untuk 

mengalihkan (melimpahkan) pengetahuannya, pengalamannya, kecakapan 

serta keterampilannya kepada generasi muda, sebagai usaha untuk 

menciptakan mereka agar dapat memenuhi fungsi hidupnya.  

                                                           

 
1
Hujair A.H, Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani 

Indonesia  (Yogyakarta: Safira Insania, 2003), 10. 
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 Di samping itu pendidikan sering diartikan sebagai suatu usaha 

manusia untuk membimbing anak yang belum dewasa menuju kedewasaan, 

dalam arti sadar dan mampu memikul tanggung jawab atas segala 

perbuatannya dan dapat berdiri di atas kaki sendiri.
2
  Pendidikan tidak terlepas 

dari ungkapan berkualitas. Lebih-lebih lagi di dalam dunia yang mengglobal 

dewasa ini di mana terjadinya persaingan dalam berbagai lapangan kehidupan.  

 Dewasa ini terjadi suatu kehidupan kembali dari aliran manajerialisme 

dalam pendidikan. Manajerialisme dewasa ini identik dengan kualitas. Dalam 

rangka untuk memperoleh kualitas yang tinggi lembaga-lembaga pendidikan 

haruslah melaksanakan prinsip manajerial modern yaitu: 

1. Menentukan tujuan (objective saving) 

2. Perencanaan dan peninjauan kembali (reviewing) 

3. Monitoring internal dan laporan eksternal. 

 Dalam pelaksanaan prinsip-prinsip manajerial tersebut perumusan 

kebijakan (policy formation) dan kegiatan operasional haruslah dipisahkan. 

Oleh sebab itu kualitas pendidikan direduksikan dalam indikator-indikator 

performance yang dapat diukur serta dilaporkan. Inilah prinsip manajemen 

modern prinsip manajerialisme. Kebijakan neolibelarisme tersebut ditandai 

oleh pribadi yang mengurus dirinya sendiri (self serving) kompetentif dan 

                                                           
2
 Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 53-54. 
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penuh kecurigaan terhadap sesama.
3
 Efisiensi dan efektivitas dana pendidikan  

yang dimaksud dengan efisiensi dalam mengunakan dana pendidikan adalah 

penggunaan dana yang harganya sesuai atau lebih kecil daripada produksi dan 

layanan pendidikan yang telah direncanakan. 

 Atau secara lebih luas biaya pendidikan lebih kecil dari pada produksi 

pendidikan bila semuanya dapat diuangkan. Sementara itu yang dimaksud 

dengan penggunaan dana pendidikan secara efektif adalah bila dengan dana 

tersebut tujuan pendidikan yang telah direncanakan bisa dicapai dengan relatif 

sempurna. Peningkatan efisiensi pendidikan adalah salah satu dari kebijakan 

pemerintah. Kebijakan yang lain adalah pemerataan dan perluasan 

kesempatan belajar, peningkatan relevansi pendidikan dengan pembangunan, 

dan peningkatan mutu/kualitas pendidikan. Bertitik tolak dari sini, seharusnya 

semua pemakaian dana pada kegiatan apapun dalam pendidikan perlu diukur 

efesiensinya. 

 Dalam proses belajar-mengajar misalnya efisiensi harus dilihat pada 

layanan dan hasil sebagai berikut: 

1. Apakah materi pelajaran yang diberikan telah tepat untuk mencapai tujuan 

tertentu dan apakah tidak usang? 

2. Apakah guru atau dosen tidak terlambat datang dan mendahului usai dari 

waktu yang disediakan? 

                                                           

 
3
 H.A.R Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 66-68. 
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3. Apakah metode belajar mengajarnya sudah tepat dengan materi yang 

dipelajari dan tujuan yang dicapai? 

4. Apakah guru atau dosen memakai alat peraga atau media yang tepat sesuai 

dengan konsep pendidikan, ataukah hanya ceramah? 

 Salah satu dana kompensasi, yakni Bantuan Operasional Sekolah 

sekilas tampaknya dapat menjadi obat bagi penyakit melambungnya biaya 

pendidikan akhir-akhir ini. Masyarakat dengan berbagai ragam menyikapi 

pemberian bantuan dalam bentuk BOS itu. Di satu sisi masyarakat optimis 

BOS dapat mengurangi atau memperingan beban biaya pendidikan, di sisi lain 

masyarakat juga pesimis dan spektif akan pemanfaatan dana kompensasi 

BBM tersebut, bahkan dapat menjadi ladang baru tindak korupsi.
4
 

 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bantuan pemerintah 

pusat kepada seluruh siswa SD/MI dan SMP/MTs se-Indonesia baik siswa 

sekolah maupun swasta atas pengurangan subsidi BBM. Bantuan ini diberikan 

kepada siswa melalui sekolah yang langsung ditransfer ke rekening sekolah 

masing-masing.
5
 BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah 

untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan 

pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.  

                                                           

 
4
 http://www.m.hukumonline.com/klinik/detail/penyalahgunaan-Bantuan-Operasional-

Sekolah. di akses tanggal 28 Juli 2015. 

 
5
 Departemen Pendidikan Nasional & Departemen Agama, Buku Panduan Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) dan BOS Buku dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun (Jakarta, 2006), 7. 

http://www.m.hukumonline.com/klinik/detail/penyalahgunaan-Bantuan-Operasional-Sekolah
http://www.m.hukumonline.com/klinik/detail/penyalahgunaan-Bantuan-Operasional-Sekolah
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 Menurut PP 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non 

personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, 

dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan 

sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan lain-

lain. 

 Dalam perencanaan pembiayaan pendidikan, alternatif yang 

dikembangkan untuk menyelesaikan suatu program perlu dinilai efektivitas 

biayanya, yaitu dengan mengukur kaitan biaya dengan pencapaian tujuan. 

Karena alternatif itu lebih dari satu, maka biaya yang digunakan oleh masing-

masing alternatif perlu dibandingkan. Alternatif yang dipilih adalah yang 

memiliki biaya paling rendah. Pemilihan itu berdasarkan asumsi bahwa: 

1. Biaya yang digunakan oleh setiap alternatif beserta perangkat lainya dapat 

menyelesaikan tugas dengan tujuan-tujuan yang sama. 

2. Alat ukur efektivitas yang umum dapat dipakai menilainya.
6
 

 Sebagaimana observasi awal yang peneliti lakukan di SDN 02 

Kadipaten Ponorogo yang merupakan salah satu sekolah dasar yang menerima 

dana BOS dan merupakan sekolah yang mempunyai prestasi yang sangat baik 

dalam bidang akademik maupun non-akademik. Berangkat dari permasalahan 

yang ada, penulis melakukan penelitian terhadap implementasi dana BOS di 

SDN 02 Kadipaten Ponorogo dengan judul: IMPLEMENTASI DANA BOS 

                                                           

 
6
 Made Pidarta, Landasan Kependidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 269-272. 
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UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN DI SDN 02 

KADIPATEN BABADAN PONOROGO TAHUN PELAJARAN 2014/2015. 

B. Fokus Penelitian 

  Fokus penelitian ini adalah implementasi dana BOS untuk 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran di SDN 02 Kadipaten Babadan 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan di SDN 02 Kadipaten Babadan 

Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. 

2. Bagaimana pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 

memenuhi kebutuhan sekolah di SDN 02 Kadipaten Ponorogo tahun 

pelajaran 2014/2015. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dana BOS untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan sekolah di SDN 02 kadipaten Ponorogo tahun 

pelajaran 2014/2015. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana BOS dapat memenuhi 

kebutuhan sekolah di SDN 02 Kadipaten Ponorogo tahun pelajaran 

2014/2015. 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk penulis dan pembaca 

yaitu: 

1. Secara Teoritis 

  Hasil penelitian ini akan ditemukan pelaksanaan dan pengelolaan 

dana BOS di SDN 02 Kadipaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah 

 Dapat dijadikan bahan informasi tentang pelaksanaan dan 

pengelolaan dana BOS sehingga diharapkan pihak sekolah 

melaksanakan dan mengelola dana bos dengan baik untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

b. Bagi Peneliti 

 Hasil penelitian dapat digunakan sebagai wahana untuk 

memperoleh informasi, pengetahuan serta pengalaman bagaimana cara 

melaksanakan dan mengelola dana BOS untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan. 
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c. Bagi STAIN Ponorogo 

 Bagi STAIN Ponorogo khususnya jurusan Tarbiyah program 

studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah. Dari hasil penelitian ini 

dapat dijadikan untuk memperkaya pengetahuan, juga dapat digunakan 

untuk sumber pengembangan oleh peneliti lain yang mempunyai minat 

pada kajian yang sama dan sekaligus untuk memenuhi tugas akhir 

pada mahasiswa. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian Kualitatif 

 Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan 

mengunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun 

karakteristik penelitian kualitatif adalah: 

a. Dilakukan pada kondisi alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti 

adalah instrumen kunci. 

b. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. 

c. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk. 

d. Peneliti kualitatif melakukan analisis data secara induktif. 

e. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna. 

 Berdasarkan hal tersebut penelitian kualitatif dilakukan secara 

intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-



 

11 

 

 

hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai 

dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian 

secara mendetail.
7
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif 

fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, 

dan makna ungkapan larangan.  

 Sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor yang menyatakan 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati.
8
 

2. Kehadiran Peneliti 

 Ciri khas penelitian kualitatif tidak bisa dipisahkan dari 

pengamatan atau observasi, sebab penelitilah yang berperan serta, dalam 

hal ini peneliti akan datang langsung ke sekolah atau tempat yang akan 

diteliti untuk melakukan penelitian dan wawancara dari pihak sekolah atau 

narasumber. 

3. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di sekolah SDN 02 Kadipaten Ponorogo. 

Peneliti ingin mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan 

dana BOS untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah 

tersebut. 

                                                           

 
7
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2010), 21-22. 

 
8
 Bogdan dan Taylor dalam Agus Sudbyo, doc.Jakarta.2001. Dikutip dari Skripsi dari M 

Lukman Fisip UMM 2003. 
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4. Data dan Sumber Data 

 Sumber data adalah subyek tempat asal data diperoleh dapat 

berupa bahan pustaka, atau orang (informan atau responden).
9
 Sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan tindakan 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Maksud 

dari kata-kata dan tindakan di sini adalah kata-kata dan tindakan orang-

orang yang diamati atau mewawancarai merupakan data utama. Dalam 

penelitian ini sumber datanya dari kepala sekolah, guru, dan karyawan 

sekolah. Sumber data utama yang dicatat melalui catatan tertulis atau 

melalui perekaman video/audio tape, pengambilan foto, atau film, 

sedangkan sumber data tertulis, foto, serta hal-hal lain yang diperlukan 

merupakan perlengkapan dari penggunaan metode wawancara dan 

observasi.
10

 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini 

menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebab bagi 

peneliti kualitatif, fenomena dapat dimengerti maknanya dengan baik, 

apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam, 

dan observasi, di mana fenomena tersebut berlangsung. 

Adapun pengumpulan data sebagai berikut: 

                                                           

 
9
 Mahmud, Metode penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 151. 

 
10

 Basrowi, Suwandi, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta,2008), 169. 



 

13 

 

 

a. Wawancara  

 Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban-

jawaban responden
11

. Wawancara ini digunakan untuk mengali data 

berupa kata-kata dari responden atau sumber data yang berhubungan 

dengan fokus permasalahan. 

  Dalam penelitian ini, ada beberapa orang yang akan dijadikan 

 informan, di antaranya adalah guru, kepala sekolah, staf tata usaha. 

 Hasil wawancara dari masing-masing informan tersebut ditulis 

 lengkap dengan kode-kode dalam transkrip wawancara. Adapun 

 langkah-langkah wawancara Lincoln and Guba dalam Sanapiah Faisal.

 Mengemukakan ada tujuh langkah dalam pengunaan wawancara   

 untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu: 

1) Menetapkan kepada siapa wawancara itu dilakukan. 

2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan 

 pembicaraan. 

3) Mengawali atau membuka alur wawancara. 

4) Melangsungkan alur wawancara. 

5) Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. 

6) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. 

                                                           

 
11

 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 173. 
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7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah 

 diperoleh. 

  Supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan 

 peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan 

 atau sumber data, maka diperlukan bantuan alat sebagai berikut: 

1) Buku catatan berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan 

 sumber data. 

2) Tape recoder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau 

 pembicaraan. 

3) Kamera untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan 

pembicaraan dengan informan/ sumber data.
12

 

b. Observasi  

  Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan 

sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi 

dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari gejala atau 

fenomena (kejadian atau peristiwa) secara sistematis dan didasarkan 

pada tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan. 

  Menurut Spradley tahapan observasi ada dalam tiga tahapan 

 yaitu:  

                                                           

 
12

  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung: Alfabeta, 

2010), 235-239. 
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1) Tahapan Deskripsi yaitu peneliti memasuki situasi sosial di mana 

ada aktor, tempat, dan aktivitas. 

2) Tahapan Reduksi yaitu melakukan observasi yang sudah 

dipersempit untuk difokuskan pada aspek tertentu. Tahapan ini 

dinamakan observasi terfokus. 

3) Tahapan Seleksi yaitu peneliti telah menguraikan fokus yang 

ditemukan sehingga datanya lebih rinci.
13

 

c. Dokumentasi  

 Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan pada subyek penelitian, tetapi melalui dokumen. 

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda mati yang berkaitan 

dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Ia bisa merupakan 

rekaman atau dokumen tertulis, seperti arsip data base, surat menyurat, 

rekaman gambar, dan benda-benda peninggalan yang berkaitan denga 

suatu peristiwa. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan 

untuk mengali data berupa barang tertulis atau catatan peristiwa yang 

sudah berlalu mengenai pengelolan dana BOS di SDN 02 Kadipaten 

Ponorogo.  

6. Teknik Analisis Data 

 Analisis kualitatif merupakan analisis yang mendasarkan pada 

adanya hubungan antar variabel yang diteliti. Tujuannya ialah agar 

                                                           
13

  Ibid., 230-231. 
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peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat 

digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan peneliti. 

Hubungan antar semantik sangat penting karena dalam penelitian 

kualitatif, peneliti tidak mengunakan angka-angka seperti dalam 

penelitian kualitatif.
14

  

  Analisis data merupakan usaha (proses) memilih, memilah, 

membuang, menggolongkan data untuk menjawab dua permasalahan 

pokok: a. tema apa yang dapat ditemukan pada data ini; b. seberapa jauh  

data  ini dapat menyokong tema tersebut. Tripp menguraikan analisis data 

adalah proses mengurai sesuatu ke dalam bagianya.  

  Analisis data adalah proses pelacakan dan pengaturan secara 

sistematik transkip wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain yang 

dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan 

tersebut agar dapat dipresentasikan semuanya kepada orang lain. 

Selanjutnya Bogdan dan Biklen menjelaskan bahwa analisis data 

melibatkan pengerjaan organisasi data, pemilahan menjadi satuan-satuan 

tertentu, sintesis data, pelacakan pola, penemuan hal-hal yang penting 

dan dipelajari, penentuan apa yang harus dikemukakan kepada orang 

lain.
15

  Dalam hal ini Nasution menyatakan analisis telah mulai sejak 

                                                           

 
14

 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 
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merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan 

berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data 

menjadi pegangan bagi peneliti selanjutnya jika mungkin, teori yang 

grounded.   

  Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan 

selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data. Dalam 

kenyataanya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses 

pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data. Miles dan 

Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.   

  Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, 

dan conclusion drawing verification. 

a. Data reduction (Reduksi Data) 

  Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

  Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 
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Reduksi 

Data 

flowchart, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Hubermas 

menyatakan bahwa paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan dan memahami 

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 

yang telah difahami tersebut. 

c. Conclusion Drawing/ verification 

 Pada langkah analisis data kualitatif ini menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verisifiksi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah 

bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya.
16

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Mekanisme analisis data kualitatif 
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7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

    Dalam penelitian kualitatif pengecekan keabsahan terhadap data 

dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a.  Perpanjangan keikutsertaan 

  Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. 

Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu yang 

singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar 

penelitian. Perpanjangan peneliti akan memungkinkan peningkatan 

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.  

 Hal ini dilakukan dengan tujuan dapat menguji ketidakbenaran 

informasi yang diperkenalkan oleh distorsi maupun dari responden, 

dan menbangun kepercayaan subjek. Perpanjangan penelitian juga 

menuntut peneliti agar terjun ke dalam lokasi dalam waktu yang 

cukup panjang guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi 

yang mungkin mengotori data. 

b. Ketekunan Pengamatan 

 Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu 

yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal 

tersebut secara rinci. 
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c. Triangulasi 

  Dalam metodologi penelitian kualitatif, ada beberapa kriteria 

yang berhubungan dengan keabsahan data salah satunya adalah 

keabsahan konstruk yang mana berkaitan dengan suatu kepastian 

bahwa yang diukur benar-benar merupakan variabel yang diukur. 

Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses triangulasi.
17

 

  Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. 

 Pada penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan sumber. Adapun hal tersebut itu bisa 

dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan 

hasil wawancara: 

a. Membandingkan apa yang di katakan orang di depan umum   dengan 

apa yang dikatakanya secara pribadi. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

 penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 
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c.  Membandingkan keadaan dan persepektif seorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan. 

d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.
18

 

8. Tahapan-tahapan Penelitian. 

 Tahapan-tahapan penelitian ini ada tiga tahapan ditambah terakhir 

dari penelitian yaitu:  

 Tahap-tahap pra lapangan meliputi: menyusun rencana penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki menilai 

keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan menyangkut etika penelitian.  

 Sedangkan Tahap pekerjaan lapangan meliputi; memahami latar 

penelitian, persiapan diri memasuki lapangan, berperan serta sambil 

mengumpulkan data sedangkan tahapan analisis data meliputi menulis 

data secara terperinci, mengkategorikan data, analisis data, mengambil 

kesimpulan. 
19
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G. Sistematika Pembahasan 

  Sebagai gambaran pada penulis yang tertuang dalam karya tulis 

 ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan 

 Bab I merupakan pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai gambaran 

untuk memberi pola pemikiran bagi keseluruhan penelitian yang  mencakup: 

latar belakang masalah, fokus penelitian. rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

 Bab II membahas tentang kajian teorities dan telaah hasil penelitian 

terdahulu tentang dana BOS. Dalam bab ini di ungkapkan tentang pengertian 

dana BOS, pengadaan dana BOS, penggunaan dana BOS, pengertian 

pendidikan, tujuan pendidikan, kualitas pendidikan, belajar, dan proses 

pembelajaran. 

 Bab III merupakan deskripsi data. Bab ini mendeskripsikan tentang 

deskripsi data umum yaitu sejarah berdirinya SDN 02 Kadipaten Ponorogo, 

visi, misi, tujuan SDN 02 Kadipaten Ponorogo. Dan deskripsi data khusus 

tentang pengelolaan dana BOS di sekolah tersebut. 

 Bab IV merupakan analisis data yang berisi tentang analisis data 

tentang pengelolaan dan pelaksanaan dana BOS di SDN 02 Kadipaten 

Ponorogo tahun pelajaran 2014. 
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 Bab V merupakan penutup yang merupakan bagian dari simpulan dan 

saran dari karya tulis ini. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

A. Kajian Teori 

1. Tinjauan tentang Dana BOS 

a. Pengertian Dana BOS 

 Semakin beratnya beban hidup masyarakat bukan saja karena 

pengurangan subsidi yang tidak tepat, melainkan besarnya pengurangan 

subsidi yang di luar perkiraan dan kemampuan masyarakat. Kenaikan 

harga BBM rata-rata 100 persen berakibat merambat naiknya berbagai 

komoditas pokok masyarakat, termasuk di dalamnya biaya pendidikan. 

Masyarakat miskin semakin menjerit dan terjepit, sedangkan masyarakat 

yang menengah dan pas-pasan semakin miskin. 

 Dari pengurangan subsidi BBM masyarakat kompensasi dalam 

bentuk bantuan dana pembangunan infrastruktur desa sebesar 250 juta per-

desa, kartu berobat gratis, dan bantuan khusus pendidikan berupa dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

 Salah satu dana kompensasi, yakni Bantuan Operasional Sekolah 

sekilas tampaknya dapat menjadi obat bagi penyakit melambungnya biaya 

pendidikan akhir-akhir ini. Masyarakat dengan berbagai ragam menyikapi 

pemberian bantuan dalam bentuk BOS itu. Di satu sisi masyarakat optimis 

BOS dapat mengurangi atau memperingan beban biaya pendidikan, di sisi 
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lain masyarakat juga pesimis dan spektif akan pemanfaatan dana 

kompensasi BBM tersebut, bahkan dapat menjadi ladang baru tindak 

korupsi. 

 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bantuan 

pemerintah pusat kepada seluruh siswa SD/MI dan SMP/MTs se-

Indonesia baik siswa sekolah maupun swasta atas pengurangan subsidi 

BBM. Bantuan ini diberikan kepada siswa melalui sekolah yang langsung 

ditransfer ke rekening sekolah masing-masing.
20

 

 BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk 

penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan 

dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 

2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya 

untuk bahan atau peralatan pendidikan  habis pakai, dan biaya tak 

langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan 

prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan lain-lain.  

 Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan 

personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.  Secara umum 

program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap 

pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang 
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bermutu.
21

 BOS adalah sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah 

kepada rakyat, pemerintah sungguh-sungguh mengupayakan agar 

anggaran pendidikan segera mencapai 20 persen dari total APBN/APBD 

seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945. Dengan demikian pemerintah 

sekaligus telah menempatkan bidang pendidikan sebagai pilar penting 

bukan sekedar lips service. Di samping itu, upaya ini menjadi bagian 

nyata pemerintah menekan siswa putus sekolah akibat ketiadaan biaya. 

 Sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah semua 

sekolah baik negeri maupun swasta di seluruh kabupaten/kota dan 

propinsi di Indonesia. Sedangkan program kejar paket A, B, dan SMP 

terbuka tidak termasuk sasaran dari PKPS BBM, karena ketiga program 

tersebut dibiayai secara penuh oleh pemerintah. 

 Dalam hal sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

yang mengalami perubahan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai 

penerima BOS atau tutup/bubar, maka bantuan dibatalkan dan dana BOS 

harus disetorkan kembali ke kas negara. Tim PKP3-BBM Kabupaten/Kota 

bertanggung jawab dan berwenang untuk membatalkan BOS. 

b. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk 

memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran 
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siswa, tetapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan 

pendidikan kepada masyarakat.
22

 

 Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban 

masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 

tahun yang bermutu.  

Secara khusus program BOS bertujuan untuk: 

1) Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan 

SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, 

kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). 

Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap 

mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, 

sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebihan. 

2) Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan 

dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta. 

3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah 

swasta.
23
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c. Sasaran Program dan Besar Bantuan 

 Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB dan 

SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP SATAP dan Tempat Kegiatan 

Belajar Mandiri (TKB Mandiri) yang diselenggarakan oleh masyarakat, 

baik negeri maupun swasta seluruh provinsi di Indonesia. 

 Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung 

berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan: 

1) SD/SDLB   : Rp 580.000,-/siswa/tahun 

2) SMP/SMPLB/SMPT/SATAP : Rp 710.000,-/siswa/tahun 

 Penyaluran dana BOS dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu 

periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-

Desember. Pada tahun anggaran 2013, dana BOS akan diberikan selama 

12 bulan unttuk periode Januari sampai dengan Desember 2013. Bagi 

wilayah yang sangat sulit secara geografis (terpencil) sehingga proses 

pengambilan dana BOS oleh sekolah mengalami hambatan atau 

memerlukan biaya pengambilan yang mahal, penyaluran dana BOS dapat 

dilakukan setiap semester, yaitu pada awal semester. Penentuan wilayah 

terpencil ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Unit wilayah terpencil adalah kecamatan 

2) Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota mengusulkan nama-nama 

kecamatan terpencil kepada Tim manajemen BOS Provinsi, 
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selanjutnya Tim Manajemen BOS Provinsi mengusulkan daftar nama 

tersebut ke Tim Manajemen BOS Pusat. 

3) Kementrian Keuangan menetapkan daftar alokasi dana BOS wilayah 

terpencil berdasarkan usulan Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan.
24

 

 Proram BOS dan wajib belajar 9 tahun yang bermutu melalui 

program BOS yang terkait dengan pendidikan dasar 9 tahun, setiap 

pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut:  

1) BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses 

pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu. 

2) BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus 

sekolah karena alasan finansial seperti tidak mampu membeli baju 

seragam/alat tulis sekolah dan lainya. 

3) BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat 

melanjutkan ke tingkat SMP. 

4) Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus 

dapat melanjutkan ke SMP. 
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5) Kepala sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di 

lingkungannya untuk diajak kembali sekolah. 

6) Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan 

akuntabel. 

7) BOS tidak menghalangi siswa, orang tua yang mampu, atau walinya 

memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepala sekolah. 

Sumbangan sukarela dari orang tua harus bersifat ikhlas, tidak terikat 

waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta tidak mendiskriminasikan 

mereka yang tidak memberikan sumbangan. 

 Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah, dana BOS 

diterima sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah 

dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah dengan menerapkan 

MBS, yaitu: 

1) Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel. 

2) Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 

tahunan. 

3) Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam 

Bentuk RKAS di mana dana merupakan bagian intergral dari RKAS 

tersebut. 
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4) Rencana jangka menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat 

dengan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan komite sekolah 

dan disahkan oleh SKPD pendidikan Kabupaten/Kota atau yayasan.
25

 

 Sedangkan untuk proses pengambilan dana BOS dilakukan oleh 

bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan 

sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum 

sesuai peraturan yang berlaku. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui 

sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun. Dana BOS harus 

diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak diperkenankan adanya 

pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh 

pihak manapun. Dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis 

dipergunakan pada periode tersebut, besar penggunaan dana tiap bulan 

disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam 

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
26

 

d. Organisasi Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah 

 Organisasi pelaksana BOS meliputi Tim Pengarah dan Tim 

Manajemen Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, serta Tim Manajemen 

Sekolah. 

 

1) Tim Pengarah meliputi: 
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a) Tingkat Pusat meliputi: (1) Menteri Koordinator Kesejahterahan 

Rakyat; (2) Menteri Negara PPN/Bappenas; (3) Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan; (4) Menteri Keuangan; (5) Menteri 

Dalam Negeri. 

b) Tingkat Provinsi  meliputi: (1) Gubenur; (2) Wakil Gubenur. 

c) Tingkat Kabupaten/Kota meliputi: (1) Bupati/Walikota; (2) Wakil 

Bupati/Walikota. 

2) Tim Manajemen BOS Pusat meliputi: 

a) Penanggung  jawab umum meliputi: (1) Kemendikbud (ketua); (2) 

Deputi SDM dan Kebudayaan, Bappenas (anggota); (3) Deputi 

Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kemenko Kesra 

(anggota); (4) Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kemendagri; 

(5) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 

b) Penanggung jawab program BOS meliputi: (1) Direktur 

Pembinaan SMP; (2) Direktur Pembinaan SD; (3) Direktur dana 

Perimbangan; (4) Direktur fasilitas dana Perimbangan; (5) 

Direktur Agama dan Pendidikan; (6) Seketaris Direktorat Jenderal 

Pendidikan Dasar; (7) Kepala Pusat Data Statistik Pendidikan. 

c) Tim Pelaksana Program BOS meliputi: (1) Ketua; (2) Seketaris; 

(3) Penanggung jawab seketariat; (4) Bendahara; (5) Unit data; (6) 

Unit Monitoring; (7) Unit Publikasi. 

3)  Tim Manajemen BOS Provinsi 
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a) Penanggung Jawab meliputi: (1) Sekda Provinsi; (2) Kepala SKPD 

Pendidikan Provinsi; (3) Kepala Dinas/Badan/Biro Pengelola 

keuangan Daerah. 

b) Tim Pelaksana program BOS meliputi: (1) Ketua Tim (unsur) 

SKPD); (2) Seketaris I (dari unsur SKPD pendidikan); (3) 

Seketaris II (dari unsur DKPD/BPKD); (4) Bendahara; (5) Unit 

Data; (6) Unit Publikasi. 

4) Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota  

a) Penanggung Jawab meliputi: (1) Kepala SKPD Pendidikan 

Kabupaten/Kota. 

b) Tim Pelaksana BOS (dari SKPD Pendidikan) meliputi: (1) 

Manajer; (2) Unit Pendataan SD/SDLB; (3) Unit pendataan 

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP; (4) Unit Monitoring dan Evaluasi. 

5) Tim manajemen BOS Sekolah 

a) Penanggung Jawab meliputi: (1) Kepala Sekolah; (2) Bendahara 

Sekolah dan Komite.
27

 

e. Prosedur Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah 

1) Proses Pendataan Pendidikan Dasar 

 a) Sekolah menggandakan formulir data pokok pendidikan (BOS- 

  01A, BOS-01B, BOS-01C) sesuai dengan kebutuhan. 
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 b) Sekolah melakukan sosialisasi ke seluruh peserta didik,  pendidik, 

dan tenaga kependidikan tentang cara pengisian  formulir. 

 c) Sekolah membagi formulir kepada individu yang bersangkutan 

 untuk diisi secara manual dan mengumpulkannya. 

 d) Sekolah memverisifikasi kelengkapan dan kebenaran data individu 

peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. 

 e) Kepala sekolah menunjuk tenaga operator pendataan dengan 

menerbitkan surat tugas sebagai penanggungjawab di tingkat 

sekolah. 

 f) Tenaga Operator sekolah memasukan data kedalam aplikasi 

pendataan yang telah disiapkan oleh Kemendikbud kemudian 

mengirim ke server Kemendikbud secara online. 

 g) Sekolah yang memiliki sarana yang memadai dan petugas sekolah 

yang telah dibiayai pemerintah, pemasukan data harus dilakukan 

sekolah sebagai bagian pekerjaan rutin dan tanpa membebankan 

biaya tambahan. 

 h) Sekolah harus selalu mem-backup lokal data yang dientri. 

 i) Formulir yang telah diisi secara manual disimpan sekolah masing-

masing untuk keperluan monitoring dan audit. 

 j) Melakukan update data secara regular ketika ada perubahan data, 

minimal satu kali dalam 1 semester. 
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 k) Data yang dikirim oleh sekolah akan dijadikan sebagai dasar 

kebijakan pemerintah/pemerintah daerah untuk berbagai jenis 

program. 

2) Proses Penetapan Alokasi Dana BOS 

 a) Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan pengumpulan 

dan verisifikasi data jumlah siswa tiap sekolah berdasarkan data 

individu siswa. 

 b) Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Tim 

Manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen BOS Pusat 

melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah. 

 c) Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan membuat alokasi dana BOS tiap 

Kabupaten/Kota/Provinsi, untuk selanjutnya dikirim ke 

Kementerian keuangan. 

 d) Kementerian Keuangan menetapkan alokasi anggaran tiap provinsi 

melalui Peraturan Menteri Keuangan setelah Kementerian 

menerima data mengenai jumlah sekolah dan jumlah siswa dari 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 e) Alokasi dana BOS tiap provinsi dalam satu tahun anggaran 

ditetapkan berdasarkan data jumlah siswa tahun pelajaran yang 

sedang berjalan ditambah dengan proyeksi pertambahan jumlah 

siswa tahun pelajaran baru. 
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SEKOLAH 

Tim BOS Pusat Tim BOS//Kab/Kota Tim BOS Provinsi 

Jumlah Siswa Tiap 

Sekolah 

Rekap Jumlah Siswa tiap Kab/Kota 

dan Provinsi 

Tim BOS Pusat 

Jumlah Siswa Tiap 

Sekolah 

Usulan Alokasi dana 

BOS tiap Provinsi 

Kementrian Keuangan 

SK Dirjen Dikdas Alokasi BOS 

Tiap Sekolah Peraturan Menteri Keuangan 

Alokasi BOS Tiap Provinsi 

Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C 

 f) Alokasi dana BOS tiap sekolah ditetapkan oleh kementerian 

Pendidikan dan kebudayaan.
28
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Dikirim ke tiap provinsi sebagai dasar pencairan dan 

penyaluran. 

Gambar 2.1 Mekanisme pengalokasian Dana BOS 
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f. Penggunaan dan Larangan Dana BOS 

 1) Penggunaan Dana BOS  

 a) Pengembangan perpustakaan; b) Kegiatan dalam penerimaan siswa 

baru; c) Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler sekolah; d) 

Kegiatan ulangan dan ujian; e) Pembelian bahan-bahan habis pakai; f) 

Langganan daya dan jasa; g) Perawatan sekolah; h) Pembayaran 

honorarium; i) Pengembangan profesi keguruan; j) Membantu siswa 

miskin; k) Pembiayaan Pengelolaan BOS; l) pembelian perangkat 

komputer; m) Biaya lainya jika komponen 1-12 telah terpenuhi. 

2) Larangan Penggunaan dana BOS 

  a) Disimpan dengan maksud dibungakan; b) Dipinjamkan kepada 

pihak lain; c) Membeli LKS; d) Membiayai iuran yang tidak menjadi 

prioritas sekolah; e) Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan 

oleh UPTD Kecamatan/ Kabupaten/ Kota/ provinsi/Pusat; f) 

Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru; g) Membeli 

Pakaian/ seragam/ sepatu bagi guru/ siswa; h) Untuk membangun/ 

rehabilitasi gedung; i) Membeli bahan yang tidak mendukung proses 

pembelajaran; j) Menanamkan saham.
29
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2. Pengertian Kualitas Pendidikan, dan Proses Belajar 

a. Pengertian Pendidikan 

 Pendidikan dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan 

sebagai usaha manusia untuk membina kepribadianya sesuai dengan nilai-

nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembanganya, 

istilah pendidikan atau pedagogik berarti bimbingan atau pertolongan 

yang diberikan secara sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. 

Selanjutnya pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh 

seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai 

tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tingggi dalam arti mental. 

 Berikut ini dikemukakan sejumlah pengertian pendidikan yang 

diberikan oleh para ahli pendidikan. 

1) Langgeveld 

 Pendidikan ialah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan 

 bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada 

 pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar 

 cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. 

2) John Dewey 

 Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan 

 fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan 

 sesama manusia. 
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3) J.J Rouseau 

 Pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada 

 masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu 

 dewasa. 

4) Driyakara  

 Pendidikan ialah pemanusiaan manusia muda atau pengangkatan 

 manusia muda ke taraf insani. 
30

 

b. Tujuan Pendidikan 

1).  Tujuan Pendidikan 

  Secara umum tujuan pendidikan dapat dikatakan membawa 

 anak  ke arah tingkat kedewasaan. Artinya membawa anak didik 

 agar dapat berdiri sendiri (mandiri) di dalam hidupnya di tengah-

 tengah masyarakat dalam hal ini akan diuraikan sebagai berikut:
31

 

a) Tujuan Institusional 

 Tujuan institusional adalah perumusan secara umum pola 

perilaku dan pola kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan 

suatu lembaga pendidikan. Perumusan tujuan institusional untuk 

masing-masing lembaga pendidikan berbeda-beda, sesuai dengan 

fungsi dan tugas yang dipikul oleh masing-masing lembaga dalam 

rangka menghasilkan lulusan dengan kemampuan dan 
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keterampilan tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat dan 

negara. 

b) Tujuan Kurikuler 

  Melalui tujuan kurikuler ini dapat diketahui macam-macam 

kemampuan dan keterampilan apa yang ingin diberikan kepada 

siswa. Namun dalam tingkat ini, rumusan tujuan kurikuler masih 

belum dinyatakan secara terperinci. Tujuan kurikuler ini 

berhubungan dengan tujuan dan  masing-masing bidang studi atau 

mata kuliah yang diberikan kepada siswanya.  

c) Tujuan Intruksional  

  Tujuan intruksional adalah rumusan secara terperinci apa saja 

yang harus dikuasai oleh siswa atau anak didik sesudah ia 

melewati kegiatan intruksional yang bersangkutan dengan berhasil. 

Kita membedakan tujuan intruksional menjadi dua macam yaitu 

intruksional umum dan intruksional khusus. Sebagaimana yang 

dinyatakan dalam UU Sisdiknas tahun 2003 pasal 3, pendidikan 

nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar 

menjadi orang yang beriman dan taat kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, bermoral, sehat, berpengetahuan, cerdas, kreatif dan merdeka, 

dan untuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung 

jawab. Karena pendidikan harus mampu mengembangkan domain 

kognitif, psikomotorik, dan afektif siswa, ajaran agama dan 
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moralitas tidak cukup untuk membuat siswa dapat berhasil di era 

yang kompetentif ini. Sejumlah atribut dibutuhkan seperti 

kompetensi dasar dan berbagai keterampilan.
32

 

c.  Kualitas Pendidikan 

  Kualitas secara umum mengandung makna derajat (tingkat) 

keunggulan suatu produk baik berupa barang atau jasa dalam konteks 

pendidikan pengertian kualitas/mutu hal ini mengacu pada proses 

pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam “proses pendidikan” yang 

berkualitas terlibat berbagai input seperti bahan ajar, sarana sekolah, 

dukungan adminitrasi, sarana prasarana, dan sumber daya lainya. 

Manajemen sekolah, didukung kelas berfungsi mensinkronkan berbagai 

input tersebut dalam interaksi proses belajar mengajar baik antara guru, 

siswa dan sara pendukung kelas maupun di luar kelas, baik konteks 

kurikuler maupun ekstrakurikuler, baik dalam subtansi akademis maupun 

yang non-akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran. 

 Mutu dalam konteks “hasil pendidikan” mengacu pada prestasi 

yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang 

 dicapai dapat berupa hasil test kemampuan akademis, dapat pula dibidang 

lainnya seperti cabang olahraga, seni, dan keterampilan lainnya.
33
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1) Indikator Kualitas Pendidikan   

a)  Kompetensi  

     Kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik 

dalam menguasai setiap mata pelajaran tersebut berorientasi pada 

aspek afektif, psikomotorik dengan dukungan pengetahuan 

kognitif. 

b) Apresiasi dan Pengunaan pendidikan  

    Kualitas dalam dunia pendidikan berarti suatu 

gambaran dan karakteristik menyeluruh yang dihasilkan oleh 

suatu lembaga pendidikan dalam memenuhi harapan dan 

keinginan masyarakat sebagai pengguna pendidikan.  

  Lembaga sekolah yang dikelola secara efektiflah yang akan 

mampu merespon aspirasi masyarakat secara tepat dan cepat dalam hal 

mutu pendidikan. Institusi pusat memiliki peran yang penting tetapi harus 

mulai dibatasi dalam hal yang berhubungan dengan membangun suatu visi 

dari sistem pendidikan secara keseluruhan. 
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2) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pendidikan 

  Ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan yaitu 

faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal berupa: 

kurikulum, sumber daya ketenagaan, sarana dan prasarana, 

pembiayaan pendidikan, manajemen sekolah, dan kepemimpinan. 

Sedangkan faktor eksternal berupa: partisipasi masyarakat, ekonomi, 

sosial budaya, serta sains dan teknologi.
34

 

  Untuk mencapai keberhasilan dalam upaya peningkatan kualitas 

pendidikan ini bergantung bagaimana kebijakan sekolah memperbaiki 

kinerja sekolah. Selain itu sekolah bisa mengunakan model manajemen 

peningkatan kualitas berbasis sekolah. Manajemen penigkatan mutu 

berbasis sekolah merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan 

yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreatifitas sekolah.  

 Ada komponen yang harus dikelola dengan baik dalam rangka 

penerapan manajemen berbasis sekolah yaitu: 

1) Manajemen kurikulum dan program pengajaran 

2) Manajemen tenaga kependidikan. 

3) Manajemen kesiswaan. 

4) Manajemen keuangan dan pembiayaan. 

5) Manajemen sarana dan prasarana pendidikan. 

6) Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. 
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44 

 

 

7) Manajemen layanan khusus lembaga pendidikan.
35

 

 Beberapa indikator yang menunjukkan karakter dari konsep 

manajemen ini antara lain sebagai berikut: 1) lingkungan sekolah yang 

aman dan tertib; 2) sekolah memiliki visi dan target mutu yang ingin 

dicapai; 3) sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat; 4) adanya harapan 

yang tinggi dari personil sekolah untuk berprestasi; 5) adanya 

pengembangan staf sekolah sebagai tuntutan IPTEK; 6) adanya 

pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai aspek akademik, administratif, 

dan pemanfaatan hasilnya untuk peningkatan kualitas pendidikan; 7) 

adanya komunikasi dan dukungan dari masyarakat.  

 Upaya peningkatan sekolah menuntut adanya perubahan sikap dan 

tingkah laku seluruh komponen sekolah seperti: kepala sekolah, guru, 

anak didik, dan tenaga adminitrasi termasuk orang tua siswa atau 

masyarakat yang sekaligus membantu sebagai pemantau yang 

melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan sistem 

informasi yang presentatif guna mencapai keberhasilan dan menyiapkan 

pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat.
36

 

  Ada beberapa kriteria dan karakteristik yang mempengaruhi 

keberhasilan bagi lembaga pendidikan, beberapa aspek penting yang harus 
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dipenuhi lembaga pendidikan yaitu: 1) Program Pembelajaran; 2) Input 

pendidikan sekolah; 3) Proses pembelajaran; 4) Output. Selain hal tersebut 

pengelolaan keuangan merupakan salah satu sumber daya yang secara 

langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan, 

yang menuntut kemampuan sekolah untuk mengelola, merencanakan, 

melaksanakan, melaksanakan eveluasi, dan bertanggung jawab terhadap 

pengelolaan dana tersebut secara transparan kepada masyarakat. Terutama 

dalam pengalokasian dan penggunaan uang.   

 Sarana dan prasarana pendidikan dapat memberikan konstribusi 

secara optimal terhadap jalanya proses pendidikan. Pengelolaan sarana 

dan prasarana yang baik dihaarapkan dapat menciptakan suasana sekolah 

yang bersih, rapi, dan indah. Sehingga dapat menciptakan kondisi yang 

menyenangkan baik guru maupun murid ketika berada di lingkungan 

sekolah. Sarana dan prasarana pendidikan mencakup perlengkapan kelas 

yang dipergunakan dalam menunjang proses belajar mengajar.
37

 

 Pendidikan yang berkualitas dapat mengantarkan Indonesia 

menjadi negara yang modern, maju, makmur, dan sejahtera yang 

tercermin pada tingkat keunggulan dan kemampuan bersaing dengan 

bangsa-bangsa lain di dunia. Untuk itu pemerintah telah menempatkan 

pendidikan sebagai  salah satu prioritas utama dalam agenda 
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pembangunan nasional. Peningkatan kualitas pendidikan sangat penting 

karena memberi konstribusi pada upaya peningkatan kesejahterahan 

masyarakat dan menjadi landasan yang kuat dalam menghadapi era global 

yang sarat dengan persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat. 

Berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia 

pendidikan di Indonesia telah banyak dilakukan guna meningkatkan 

kualitas pendidikan. Seperti kebijakan pemerintah tentang Otonomi 

Pendidikan yang merupakan salah satu pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang 

Nomor 25 tentang pertimbangan keuangan pusat dan daerah.
38

 

 Salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh lembaga 

pendidikan, yakni kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan 

proses pendidikan. Dalam proses belajar dan mengajar memerlukan 

perencanaan yang seksama, yakni mengkoordinasikan unsur-unsur tujuan, 

materi pengajaran, kegiatan belajar-mengajar, strategi pembelajaran, 

metode pembelajaran, dan alat peraga dalam mengajar serta 

penilaian/evaluasi. Pada tahap berikutnya adalah melaksanakan rencana 
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tersebut dalam bentuk bimbingan, tindakan atau praktek sehingga tercapai 

optimalisasi ranah psikomotorik siswa 
39

 

  d.  Belajar dan Proses Belajar 

 Belajar adalah proses yang diarahkan kepada tujuan proses terbuat 

melalui berbagai pengalaman baik melalui lembaga formal, informal 

maupun non formal. Tujuan sebagai arah dari proses belajar mengajar 

pada hakikatnya adalah rumusan tingkah laku yang diharapkan dapat 

dikuasai oleh siswa setelah menerima atau menempuh pengalaman 

belajar.
40

 Sedangkan proses belajar ialah proses internal siswa yang tidak 

dapat diamati, tetapi dapat dipahami oleh guru. Proses belajar tersebut 

tampak lewat perilaku siswa mempelajari bahan belajar. Perilaku belajar  

tersebut tampak pada tindak-tindak belajar tentang matematika, 

kesusasteraan, olah raga, kesenian, dan agama.
41

 

 Peningkatan kualitas pendidikan di dalamnya mencakup proses 

belajar mengajar yang harus mampu menjadikan peserta didik sebagai 

faktor utama dalam proses pendidikan dan menjadikannya untuk memiliki 

kecakapan memperoleh pengetahuan tentang belajar yang efektif. 

Diharapkan guru mampu menciptakan suasana belajar yang 
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menyenangkan, mengunakan strategi dan metode pembelajaran yang 

sesuai sehingga peserta didik tidak merasa terpaksa ketika menghadapi 

pembelajaran di dalam kelas. 

 Menurut Brunner dalam proses belajar dapat dibedakan menjadi 

tiga fase yakni: 1) informasi; 2) transformasi; 3) evaluasi. 

Informasi dalam setiap pelajaran kita peroleh sejumlah informasi, ada 

yang menambah pengetahuan yang telah kita miliki, ada yang 

memperhalus dan memperdalamnya, ada pula informasi yang 

bertentangan dengan apa yang telah kita ketahui sebelumnya. 

 Transformasi informasi itu harus dianalisis, diubah atau 

ditransformasi dalam bentuk yang lebih abstrak atau konseptual agar dapat 

digunakan untuk hal-hal yang lebih luas. Dalam hal ini bantuan guru 

sangat diperlukan. 

 Evaluasi kemudian kita nilai hingga manakah pengetahuan yang 

kita peroleh dan transformasi itu dapat dimanfaatkan untuk memenuhi 

gejala-gejala lain. Dalam prose belajar mengajar ketiga hal tersebut selalu 

terdapat yang menjadi masalah ialah berapa banyak informasi yang 

diperlukan agar dapat ditransformasi. Lama tiap fase tidak selalu sama, hal 

ini antara lain juga bergantung pada hasil yang diharapkan, motivasi 
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murid belajar, minat, keinginan untuk mengetahui dan dorongan untuk 

menemukan sendiri.
42

 

 Kualitas pembelajaran harus ditingkatkan, untuk meningkatkan 

kualitas hasil pendidikan sehingga harus ditemukan strategi dan metode 

pembelajaran yang efektif di kelas yaitu yang lebih memberdayakan 

potensi siswa atau peserta didik.
43

 

 Untuk mencapai peningkatan mutu sekolah, maka guru dan kepala 

sekolah sebagai tugas profesional dituntut untuk memformulasikan, 

mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan. Sekolah 

merupakan turunan dari kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. 

Dalam Beare dan Boyd dijelaskan bahwa ada lima jenis pendidikan: 

1) Penataan atau penyusunan tujuan dan sasaran lembaga pendidikan 

2) Mengalokasi sumber daya untuk pelayanan pendidikan 

3) Menentukan tujuan pemberian pelayanan pendidikan  

4) Menemukan pelayanan pendidikan yang hendak diberikan 

5) Menentukan tingkat investasi dalam mutu pendidikan untuk 

 memajukan pertumbuhan ekonomi 

 Dalam suatu proses belajar termasuk di dalamnya pembelajaran 

ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran 
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tersebut. Secara global faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa 

dapat dibedakan menjadi tiga macam: 1). faktor internal atau faktor dari 

dalam siswa yaitu keadaan/ kondisi jasmani dan rohani siswa; 2). faktor 

eksternal atau  faktor dari luar siswa; 3). faktor pendekatan.
44

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

 Dengan berbagai upaya peneliti telah melakukan telaah pustaka untuk 

menghindari terjadinya pengulangan pembahasan. Di samping itu juga untuk 

membatasi wilayah penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dari beberapa hasil 

telaah pustaka yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa judul skripsi 

yang relevan dengan penelitian penulis yang mempunyai kesamaaan dalam 

membahas tentang Bantuan Operasional Sekolah di lembaga pendidikan. 

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang dulu yaitu fokus penelitian di 

mana penelitian ini lebih menfokuskan pada pembelajaran, dan penelitian yang 

dulu lebih menfokuskkan pada prestasi dan manajemen sekolah. Berikut telaah 

pustaka terdahulu yakni: 

 Dalam skripsi yang ditulis oleh M. Fauzi Munif Amrulloh yang berjudul 

“Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Upaya 

Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Studi Kasus di MTs Wahid Hasyim Badegan 

Ponorogo” Diperoleh kesimpulan bahwa: 
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1. Prestasi belajar siswa di MTs Wahid Hasyim Badegan Ponorogo  

 sesudah adanya Bantunan Operasional Sekolah (BOS) mengalami 

 penurunan. 

2. Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTs Wahid Hasyim 

sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penggunaan dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) serta sesuai dengan fungsi Sekolah/Madrasah 

sebagai salah satu faktor yang dapat  mempengaruhi pada prestasi belajar 

siswa. 

3. Hambatan pelaksanaan Bantuan Operasinal Sekolah (BOS) dalam 

peningkatan prestasi belajar siswa di MTs Wahid Hasyim Badegan adalah 

potensi siswa, profesionalisme guru, dan keterbatasan sarana yang dimiliki 

oleh madrasah.
45

 

 Skripsi yang ditulis oleh Sugeng Riyadi yang berjudul “Pengaruh Bantuan 

Dana Operasional Sekolah (BOS) terhadap Peningkatan Manajemen (Studi Kasus 

di Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan)” diperoleh 

kesimpulan bahwa: 

1. Pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTs Nurul 

Falah Krowe Lembeyan Magetan terbilang “baik” terbukti dengan adanya 

dana BOS banyak kegiatan-kegiatan madrasah maupun siswa terlaksana dan 
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penggunaan dana BOS sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur 

yang dianjurkan. 

2. Proses pelaksanaan manajemen sekolah di MTs Nurul Falah Lembeyan 

Magetan telah memenuhi prinsip-prinsip manajemen sekolah. Kedisiplinan  di 

Madrasah Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan yaitu dengan diperoleh 

nilai dari perhitungan korelasi kontigensi 0,458 yang lebih besar daripada nilai 

„r‟ product moment 85 db 40 yang pada taraf signifikan 5% diperoleh nilai 

0,304 dan pada taraf 1% diperoleh nilai 0,393.
46
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya SDN 02 Kadipaten Ponorogo 

 Berdirinya SDN 02 Kadipaten Ponorogo merupakan antusias 

pemerintah dalam hal pendidikan yang bermanfaat untuk putra-putri bangsa 

Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. Sekolah tersebut berdiri di atas 

tanah yang dulunya sebagai lahan kosong dan dirasa cukup luas maka 

didirikanlah sekolah dasar. Secara geografis tanah tersebut terletek di tengah-

tengah pemukiman penduduk Desa Kadipaten yang merupakan salah satu 

desa di wilayah Kecamatan Badadan Kabupaten Ponorogo. Sekolah tersebut 

berdiri di atas tanah seluas ±1724 meter persegi dan berdekatan dengan jalan 

raya serta pasar. 

 Sebagai sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan Departemen 

Pendidikan Nasional, SDN 02 Kadipaten memiliki tanggung jawab untuk ikut 

serta mencerdaskan, menanamkan moral, akhlak yang terpuji, serta 

mengantarkan siswa berprestasi. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab, tidak sedikit halangan dan rintangan serta masa yang dirasa cukup sulit 

yang harus ditempuh dan dihadapi.  Salah satunya yaitu masalah dana 

operasional sekolah, hal ini karena kurangya perhatian pemerintah pada 

kelangsungan proses pembelajaran di SD.  
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 Tetapi hal ini tidak dijadikan suatu permasalahan yang sangat besar 

oleh kepala sekolah yang bernama Soeparno, S.Pd. Hal ini merupakan suatu 

penyemangat dan dorongan untuk terus maju dalam mencerdaskan dan 

mendidik generasi penerus bangsa. Maka seiring dengan berjalannya waktu 

sedikit demi sedikit masalah ini mulai terurai dan menampakkan hasil yang 

sangat baik dan terus berkembang. Sehingga dapat memberikan perubahan 

pada masyarakat sekitar dengan adanya SDN 02 Kadipaten tersebut. 

 Dalam tahap perkembangan selanjutnya dengan adanya bantuan dana 

dari pemerintah pusat maupun daerah memberikan manfaat yang sangat besar 

untuk dana operasional sekolah maupun dana rehabilitasi sekolah. Salah 

satunya dana BOS yang dikhususkan untuk dana operasional sekolah 

sehingga sekolah tidak harus memikirkan bahkan meminta dari wali murid 

untuk operasional sekolah. Selain itu pembangunan dan pengembangan baik 

secara fisik dan non-fisik serta untuk peningkatan manajemen pendidikan 

secara terperinci dengan baik.  

 Berikut ini nama kepala sekolah SDN 02 Kadipaten sampai tahun 

pelajaran 2014/2015:  

a. Soeparno, S.Pd. mulai tahun 1977-1995 

b. Makroes, A.Ma.Pd. mulai tahun 1995-2005 

c. Siti Rukhatin, S.Pd. mulai tahun 2005-2010 

d. Drs. Bambang Sunyoto, MM.Pd. mulai tahun 2010- sekarang. 
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2. Letak Geografis SDN 02 Kadipaten Ponorogo  

 SDN 02 Kadipaten Ponorogo berada di jalan Brig.Jend. Katamso No. 

25 Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Sekolah 

ini memiliki letak geografis yang sangat baik dan strategis, hal ini karena 

berada di tengah-tengah perkampungan warga desa dan dekat dengan akses 

jalan raya. Sehingga anak-anak desa sekitar dengan mudah menuju ke sekolah 

tersebut. Sekolah ini dari kabupaten berjarak sekitar 7 Km dan dari 

Kecamatan berjarak 5 Km. Berikut batas-batas sekolah ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Cekok 

b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Setono 

c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Patihan Wetan 

d. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Singo Saren 

3. Visi dan Misi SDN 02 Kadipaten Ponorogo 

 Demi mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional, maka SDN 

02 Kadipaten merumuskan visi dan misi sekolah. Visi merupakan apa yang 

diharapkan untuk “dimiliki” atau diperoleh organisasi di masa depan (what do 

we want to have). Sedangkan misi adalah dambaan tentang kita ini akan 

“menjadi” apa di masa depan (what do we want to be). Agar visi dan misi 

berjalan dengan efektif, efisien, dan kompetentif maka visi dan misi harus 

jelas dan harmonis. 
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 Sebagai tongkat utama dalam pengembangan sekolah, SDN 02 

Kadipaten menyusun visi dan misi sebagai berikut: 

a. Visi  

Dengan motto “IDOTA” (Ikhtiar, Do‟a dan Tawakal) mengantarkan siswa 

berprestasi tinggi, dan berperilaku terpuji dalam bingkai sehat jasmani dan 

rohani. 

b. Misi  

Gali potensi demi raih: 

1) Meningkatkan pelaksanaan proses pendidikan dan pelatihan melalui 

pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

2) Meningkatkan mutu Pendidikan Agama, PKn, dan Pendidikan Budi 

Pekerti melalui integrasi pada semua aspek pengajaran, pengetahuan, 

dan pengalaman. 

3) Menyiapkan mutu dan operasional kegiatan ekstrakurikuler sesuai 

dengan kemampuan dan potensi yang termiliki. 

4) Menyiapkan siswa untuk dapat melanjutkan sekolah ke jenjang SLTP 

serta mampu bersaing sehat dalam ilmu pengetahuan dan 

keterampilan. 

5) Meningkatkan kerjasama dengan seluruh unsur pendukung, pengelola, 

dan pelaksana pendidikan guna terwujudnya budaya sekolah yang 

tercermin oleh kedisiplinan, agama, dan sosial. 
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4. Struktur Organisasi SDN 02 Kadipaten Ponorogo 

 Setiap organisasi pasti mempunyai sistem keorganisasian. Hal ini 

juga yang ada di SDN 02 Kadipaten Ponorogo demi untuk mendukung 

pencapaian tujuan pendidikan dan untuk membantu kelancaran dan 

efektifitas dalam menjalankan tugas setiap personil sesuai dengan tugas 

yang telah disepakati bersama.  

 Struktur organisasi di SDN 02 Kadipaten Ponorogo berisi tentang 

sistem penyelenggaraan dan administrasi sekolah  yang dipaparkan secara 

jelas dan nyata. Dalam susunan struktur ini sangat jelas tugas, wewenang, 

dan tanggung jawab dari semua anggota organisasi. Berikut susunan 

organisasi SDN 02 Kadipaten Ponorogo: 

a. Kepala Sekolah : Drs. Bambang Sunyoto, MM.Pd. 

b. Komite Sekolah : Nur Hasan Sholih 

c. Bendahara  : Suharti, S.Pd. 

d. Tata Usaha : Eko Saputro 

e. Kepala Perpus : Yeni Tri A 

f. Guru Kelas 1 : Masrikah, S.Pd. 

g. Guru Kelas 2 : Amin Kurniawan, S.Pd.I 

h. Guru Kelas 3 : Misyani, S.Pd. 

i. Guru Kelas 4 : Budiono, S.Pd,MM. 

j. Guru Kelas 5 : Suharti, S.Pd. 

k. Guru Kelas 6 : Wiwik S, S.Pd. 
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l. Guru OR : Jayadi, S.Pd. 

m. Guru PKn : Drs. Bambang Sunyoto, MM.Pd. 

5. Sarana dan Prasarana 

 Sarana dan prasarana merupakan komponen yang ikut menentukan 

keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran. Dengan adanya sarana 

dan prasarana yang baik, maka proses pembelajaran dapat berjalan dengan 

lancar sehingga kualitas pembelajaran akan meningkat dan tercapainya 

tujuan pembelajaran. Berikut ini sarana dan prasarana yang ada di SDN 02 

Kadipaten: 

a. Ruang Kantor 

SDN 02 Kadipaten memiliki: ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang 

tamu, ruang TU.  

b. Ruang kelas 

 SDN 2 Kadipaten Ponorogo memiliki ruang kelas untuk tempat 

pembelajaran yang sangat baik dan efektif untuk proses pembelajaran 

hal ini tidak lepas dari kucuran dana dari pemerintah berupa dana BOS 

yang dialokasikan untuk biaya operasional sekolah. Ruang kelas 

dengan ukuran 7 x 7 m yang terdiri dari 6. Ruang kelas tersebut terdiri 

dari tiap tingkat jenjang pendidikan dan  sangat kondusif untuk proses 

pembelajaran, dengan fasilitas ruangan yang meliputi: papan tulis 

(white board) yang baik, spidol, penghapus, meja dan kursi, alat 

penerangan, kipas angin, alat peraga IPA, IPS, papan absensi siswa, 
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data dinding kelas, alat tulis, poster pahlawan. Di samping itu juga 

dilengkapi dengan peralatan kebersihan seperti sapu, bak sampah, 

kemoceng, dan serok sampah. Dengan sarana dan prasarana yang 

memadai ini  diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran di SDN 2 Kadipaten Ponorogo. 

c. Ruang Perpustakaan 

 Ruang perpustakaan berada tepat di depan kantor kepala 

sekolah dengan bangunan yang masih baru menjadikan semakin maju 

SDN  2 kadipaten Ponorogo, dengan ruangan yang baik dan pengelola 

perpustakaan oleh pustakawan yang profesional. Dengan adanya buku-

buku pembelajaran yang baru dapat meningkatkan minat membaca 

siswa serta penataan ruangan yang baik, bersih, dan rapi menciptakan 

rasa nyaman saat di dalam perpustakaan.  Hal inilah yang dapat 

menunjang proses pembelajaran siswa dengan baik dan meningkatkan 

kualitas dari pembelajaran itu sendiri. 

d. Koperasi Sekolah 

 Koperasi sekolah menjadi satu dengan ruang guru, koperasi 

sekolah disediakan pihak sekolah agar siswa dengan mudah membeli 

peralatan sekolah dengan harga yang terjangkau dan tentunya lebih 

praktis. 

e. Sarana Penunjang 

1) 1 Tempat parkir guru dan karyawan 



 

60 

 

 

2) 1 Taman Sekolah 

3) 1 Gudang 

4) 1 Tempat parkir siswa 

5) 2 Kamar Mandi/WC guru dan siswa 

6. Guru dan Siswa SDN 2 Kadipaten 

 Guru merupakan unsur yang sangat penting dalam dunia 

pendidikan. SDN 02 Kadipaten sebagai salah satu lembaga penyelenggara 

pendidikan juga mempunyai kualitas guru yang baik. Guru di SDN 02 

Kadipaten berjumlah 8 guru dan dilihat dari standar pendidikan akademik 

sudah baik dengan dibuktikan ijazah S1 dan ada sebagian guru yang lulus 

S2. SDN 02 Kadipaten merupakan sekolah negeri di mana pada saat di 

luar jam pembelajaran guru dan siswa sering berinteraksi ataupun 

berdiskusi tentang pelajaran ataupun masalah lainya.Selain tenaga 

pendidik di sekolah ini juga memiliki tenaga lainya yang mempunyai 

keahlian yang baik dalam bidangnya. 

 Pada tahun pelajaran 2014/2015 peserta didik di SDN 02 

Kadipaten Ponorogo secara keseluruhan berjumlah 71 siswa (laki-laki 40 

dan perempuan 31) mengikuti pembelajaran dengan baik, bersungguh-

sungguh dan kompeten.  
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B. Deskripsi Data Khusus  

1. Pelaksanaan Dana BOS di SDN 02 Kadipaten Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2014/2015. 

 SDN 02 Kadipaten Ponorogo merupakan sekolah yang didirikan 

pemerintah untuk mencerdaskan generasi bangsa ini, hal ini didasarkan 

pada tuntutan zaman yang semakin maju dan Peraturan Pemerintah No 47 

Tahun 2008 tentang wajib belajar. Dalam proses pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran pemerintah memberikan bantuan untuk lembaga sekolah 

berupa dana BOS. Hal ini merupakan kepedulian pemerintah terhadap 

pendidikan.  

 Sesuai dengan isi dalam  Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia No 76 Tahun 2012 bahwa untuk 

meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam 

rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, pemerintah mengalokasi 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk proses pelaksanaan dan 

pengelolaan dana BOS di SDN 02 Kadipaten dilaksanakan dengan baik:  

“Untuk pelaksanaan terkait dengan dana BOS yang diadakan di 

sekolah ini berjalan dengan baik dan lancar. Saya selaku kepala 

sekolah juga berperan aktif agar proses pelaksanaan dana BOS di 

SDN 02 Kadipaten Ponorogo ini dapat berjalan sebagaimana 

mestinya. Sedangkan untuk tahun tahun pelajaran 2014/2015 ini 

bisa berjalan tanpa hambatan”47
 

                                                           
 

47
  Lihat Transkrip Wawancara  nomor /01/W/4-V/2015 dalam lampiran laporan penelitian 
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 Masrikah juga menuturkan terkait pelaksanaan dana BOS di SDN 

ini: 

“Ya menurut saya pelaksanaan dana BOS di sini berjalan dengan 

baik dan lancar. Sedangkan pengelolaan dana BOS lebih banyak 

digunakan untuk biaya operasional sekolah, hal ini sesuai dengan 

petunjuk pengunaan dana BOS tahun 2014.”48
 

  Siti Cholifah juga menuturkan kalau pelaksanaan dana BOS di 

SDN 02 ini:  

 “Semenjak saya di sini mulai tahun 2010 saya kira saya dengar itu 

ya lancar-lancar saja baik untuk ketua dan bendahara dan untuk 

pengeluaran kalau toh emang itu tidak perlu sekali ya tidak. 

Karena supaya dana BOS itu mencukupi tempo waktunya jadi 

yang penting-penting itu sudah banyak kalaupun ada bisa 

diambilkan dari lainya. Kendalanya kadang-kadang dikira sudah 

betul sewaktu diperiksa dinas pendidikan ada kesalahan sedikit 

sehingga bolak-balik terus dan menghambat penerimaan dana 

karena laporanya belum betul.”49
 

  Dan tentang pelaksanaan dana BOS di SDN 02 Kadipaten menurut 

Suharti 

“Ya menurut saya pelaksanaan Dana BOS di sini berjalan dengan 

lancar. Sedangkan pengelolaan Dana BOS juga sangat lancar-

lancar saja. Kendalanya kekurangan dana karena jumlah siswa di 

SDN ini hanya sedikit. Untuk mengatasi masalah ini terpaksa 

menghemat pengeluaran.” 50
 

  Dari semua deskripsi di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan 

dan pengelolaan Dana BOS di SDN 02 Kadipaten Ponorogo berjalan 

dengan sangat baik. Hal ini tidak lepas dari peran kepala sekolah, 
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  Lihat Transkrip Wawancara  nomor 02/W/4-V/2015 dalam lampiran laporan penelitian. 

 
49

  Lihat Transkrip Wawancara  nomor  04/W/4-V/2015 dalam lampiran laporan penelitian 

 
50

  Lihat Transkrip Wawancara  nomor 03/W/4-V/2015 dalam lampiran laporan penelitian. 
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bendahara BOS, dan guru-guru yang selalu memberikan arahan, 

bimbingan, monitoring, dan ikut serta membantu tugas bendahara BOS. 

Sehingga jika ada kendala yang di alami oleh bendahara BOS dapat di 

atasi dengan baik dan cepat. 

a. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana BOS di 

SDN 02 Kadipaten Ponorogo 

 Dalam sebuah kegiatan pasti ada masalah yang datang dari internal 

maupun eksternal seperti halnya dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana 

BOS yang dikerjakan di SDN 02 Kadipaten Ponorogo. Seperti yang 

dituturkan oleh Drs. Bambang Sunyoto,. sebagai berikut bahwa: 

 “Masalah kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan dan 

pengelolaan dana BOS yaitu berupa pelaporan surat 

pertanggungjawaban BOS (SPJ) hal ini dikarenakan bendahara BOS 

yaitu guru yang merangkap juga dengan bendahara BOS, jadi guru 

tersebut masih bingung karena bukan keahlianya dalam pelaporan 

SPJ BOS tersebut. Hal ini  karena sewaktu-waktu aplikasi-aplikasi 

BOS banyak yang baru sehingga guru tersebut dituntut aktif dalam 

penyusunan SPJ BOS. Dan sebenarnya dana BOS yang diberikan 

pemerintah kepada sekolah ini saya rasa sangat minim karena terkait 

jumlah siswa hanya 71 siswa yang disamakan dengan 80 siswa. 

tetapi kami masih bersyukur ada kenaikan dana BOS tahun ini” 51
 

 Beliau juga menuturkan tentang solusi yang biasanya diterapkan 

untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS 

bahwa: 
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  Lihat Transkrip Wawancara  nomor 01/W/4-V/2015 dalam lampiran laporan penelitian 
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“Untuk mengatasi hal ini saya selaku pimpinan di sekolah ini. saya 

memberikan motivasi dan meminta bendahara BOS untuk mengikuti 

pelatihan atau seminar jika ada aplikasi BOS yang baru dari dinas 

pendidikan. Hal ini agar bendahara tersebut tidak bingung dalam 

pelaksanaan dan pengelolaan Dana BOS. Sedangkan dalam proses 

pelaporan SPJ BOS kami meminta bantuan kepada tenaga 

adminitrasi yang muda untuk membantu dalam proses pelaporan 

sehingga pelaporan SPJ dan RKAS BOS dapat berjalan dengan baik. 

Untuk mengatasi jika kekurangan dana operasional, sekolah 

menhemat pengeluaran-pengeluaran yang dirasa tidak penting.”52
 

 Masrikah, juga menuturkan untuk pelaksanaan dan pegelolaan 

dana BOS memang ada sedikit kendala seperti yang diungkapkan beliau 

bahwa: 

“Tentang kendala yang dihadapi oleh pengelola BOS terutama 

dalam proses input data, penyusunan RKAS, dan pelaporan SPJ 

BOS. Hal ini karena saya sendiri merangkap dengan guru kelas, 

tetapi saya usahakan untuk tepat waktu dalam pelaporan. Selain itu 

kendala yang sering muncul selama ini yaitu tentang keuangan 

yang harus dikeluarkan tidak sesuai dengan RKA. Contohnya 

kemarin waktu ada event East Java Scout Challenge yang 

mendadak dan tidak masuk dalam RKA.”53
 

“Untuk mengatasi masalah dan kendala tersebut saya sendiri mau 

tidak mau harus bekerja dengan ekstra dan setiap ada pengeluran 

dana saya catat dan langsung saya masukan ke laporan sehingga 

nanti tidak ada yang lupa. Untuk masalah pelaporan saya kira 

sudah teratasi dengan cara berkoordinasi dengan kepala sekolah 

dan tenaga administrasi sehingga saling membantu jika diperlukan. 

Untuk RKA yang tidak sesuai maka harus merubah RKA dan 

melaporkan ke dinas pendidikan tentang pembaharuan RKA.”54
 

 Sedangkan menurut Suharti, bahwa: 

                                                           
 

52
  Ibid. 

 
53

 Lihat Transkrip Wawancara  nomor  02/W/4-V/2015 dalam lampiran laporan penelitian. 
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 Ibid. 
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 “Kendalanya kekurangan dana karena jumlah siswa di SDN ini 

 hanya sedikit. Untuk mengatsi masalah ini terpaksa menghemat 

 pengeluaran”55
 

 Dari deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa SDN 02 Kadipaten 

Ponorogo dapat mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan dan 

pengelolaan dana BOS. Hal ini karena kepala sekolah, bendahara BOS, 

guru, dan tenaga administrasi saling bekerjasama menjadi sebuah tim yang 

baik. Dampaknya dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS menjadi 

lancar. 

2. Pengelolan Dana BOS untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di 

SDN 02 Kadipaten Ponorogo 

 Sekolah sebagai lembaga formal yang membutuhkan dana untuk 

kegiatan sekolah, maka pemerintah telah mengalokasi bantuan dana 

operasional untuk sekolah. Hal ini untuk penuntasan program wajib 

belajar 9 tahun yang mempunyai kualitas yang baik. Program Bantuan 

Operasional Sekolah dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan 

signifikan dalam percepatan pencapaian wajib belajar 9 tahun.  

 Mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, 

pendekatan, dan orientasi program BOS. Dari perluasan akses menuju 

peningkatan kualitas, dalam perkembanganya program BOS mengalami 
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perubahan mekanisme penyaluran sesuai Undang-Undang APBN yang 

berlaku. 

 Pada tahun pelajaran 2014/2015 SDN 02 Kadipaten Ponorogo 

merupakan sekolah dasar yang berhak menerima BOS, untuk pembiayaan 

operasional sekolah. Melalui program BOS yang terkait dengan 

pendidikan dasar 9 tahun, pengelola BOS harus memperhatikan bahwa 

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan 

dasar 9 tahun yang bermutu dan berkualitas. Maka sekolah yang menerima 

harus mampu mengelola BOS dengan baik dan tepat. Sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan. 

 Masalah kualitas pembelajaran menjadi tanggung jawab dari 

kepala sekolah dan guru-guru serta didukung dengan sarana dan prasarana 

yang memadai sehingga dalam  proses pembelajaran adapun peran dari 

Dana BOS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran seperti yang 

dijelaskan oleh Bambang Sunyoto, selaku Kepala Sekolah SDN 02 

Kadipaten Babadan Ponorogo sebagai berikut: 

“tentang pengelolaan dana BOS saya rasa sangat baik. Saya selaku 

kepala sekolah selalu menghimbau dan memantau terkait dengan 

pelaksanaan dana BOS bahkan saya tidak ragu memberikan saran 

kepada rekan-rekan guru agar pengelolaan dana BOS berjalan dengan 

baik. Untuk strategi agar pelaksanaan dan pengeloaan dana BOS ini 

berjalan lancar ya itu tadi kepala sekolah harus senatiasa memberikan 

arahan, memonitoring, dan ikut membantu dalam pengelolaan. Yang 

paling penting itu saling percaya kepada rekan-rekan guru agar 
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tercipta kekeluargaan sehingga jika ada masalah terkait dengan dana 

BOS dapat diatasi dengan cepat.”56
 

“Tentunya iya, karena bantuan dari dana BOS ini dapat digunakan 

untuk kegiatan belajar mengajar. Selain itu dana BOS bermanfaat 

untuk mengembangkan proses-proses pembelajaran sehingga 

pembelajaran itu sendiri berkualitas dan meningkat secara terus-

menerus. Dana BOS juga dipergunakan untuk pembelian kebutuhan 

pembelajaran yang mendukung prestasi belajar siswa. Dalam hal 

proses pembelajaran kami menfokuskan pada kompetensi akademik 

yang paling utama dan non-akademik seperti kegiatan 

ekstrakurikuler yaitu tari, pramuka, qiro, drum band dan lainya. 

Sehingga dari banyaknya anggaran untuk kegiatan operasional 

sekolah khususnya kegiatan pembelajaran kami yakin sudah sangat 

baik dan berkualitas. Dan alhamdulilah tahun kemarin siswa yang 

mengikuti UN lulus 100% dengan nilai yang sangat baik.” 
57

 

 Dari hasil wawancara tersebut bisa diketahui bahwa implementasi 

dana BOS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SDN 02 

Kadipaten Babadan Ponorogo sudah berjalan dengan baik. Dalam 

menciptakan kualitas pembelajaran yang baik pihak sekolah dan 

masyarakat saling berhubungan dengan baik dan peningkatan kualitas 

pembelajaran didukung dengan terpenuhinya sarana dan prasarana yang 

menunjang untuk kegiatan pembelajaran yang dibeli dari dana BOS. 

Beliau juga menegaskan: 

“Saya rasa dana BOS mempunyai peran yang sangat penting untuk 

peningkatan proses pembelajaran. Karena alat-alat peraga dan alat 

pembelajaran banyak yang dibeli dari dana BOS itu seperti rangka 

manusia, peta, globe, buku penunjang, dan alat tulis untuk proses 

pembelajaran. Jadi dana BOS tersebut sangat bermanfaat untuk 
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sekolah kami dalam menjalankan kegiatan operasional sekolah. Jika 

sekolah tidak mendapatkan bantuan berupa dana BOS saya rasa 

sangat sulit untuk berkembang sebab sekolah keteteran mencari dana 

untuk kegiatan operasional sekolah. Jika meminta dari wali murid 

kadang-kadang banyak yang terlambat bahkan menunggak iuran tiap 

bulan seperti yang dulu lagi. Pada intinya dana BOS itu 

berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SDN 02 

Kadipaten ini.”58
 

 Untuk lebih mendukung terciptanya kualitas pembelajaran yang 

baik, SDN 02 Kadipaten Ponorogo mempunyai program seperti yang 

dikemukakan oleh Bambang Sunyoto, sebagai berikut: 

“Dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SDN 02 Kadipaten 

ini. Saya sebagai kepala sekolah sering mengikutsertakan guru-guru 

untuk mengikuti pelatihan, seminar, dan pembinaan yang diadakan 

oleh Dinas pendidikan. Karena saya rasa itu sangat penting agar 

guru-guru mempunyai kualitas pembelajaran yang baik. Hal ini juga 

tidak lepas dari dana BOS yang bermanfaat juga untuk peningkatan 

kompetensi guru dan peningkatan kualitas guru, sehingga kualitas 

guru baik, kualitas pembelajaran baik, dan tentunya kualitas hasil 

yang baik.”59
 

 

 Untuk menguatkan penuturan dari kepala sekolah SDN 02 

Kadipaten Babadan Ponorogo, penulis juga mengumpulkan informasi dari 

beberapa guru yang mengajar di SDN 02 Kadipaten ini. Penulis 

menemukan informasi dari Bu Masrikah, yang sudah lama mengajar di 

SD ini yang menuturkan tentang pengelolaan dan implementasi dana BOS 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SD ini sebagai berikut: 
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“Pengelolaan dana BOS dikelola oleh bendahara BOS dan dibantu 

oleh tenaga adminitrasi agar nantinya dapat berjalan dengan baik. 

Sedangkan pengeluaran dana BOS kami fokuskan pada keperluan 

yang sangat penting dan bermanfaat untuk mendukung kemajuan, 

kualitas, serta prestasi dari peserta didik di SD ini. Hal ini tidak lepas 

dari peran Kepala Sekolah dan guru-guru yang memberikan arahan, 

dan bisa berkerjasama dalam satu tim yang baik.”60
 

“Iya dana BOS dapat meningkatkan proses pembelajaran hal ini 

karena semua kebutuhan peserta didik sudah terpenuhi. Sehingga 

peserta didik lebih fokus dalam belajar apalagi untuk media 

pembelajaran sudah bervariasi yang dapat meningkatkan kualitas 

dari pembelajaran yang ada di SD ini.  

Saya selaku bendahara BOS menfokuskan diri agar dana tersebut 

bisa dimanfaatkan dengan baik dan tentunya dapat meningkatkan 

secara terus-menerus kualitas pembelajaran agar tujuan pendidikan 

dapat tercapai.”61
 

 Dalam hal meningkatkan kualitas pembelajaran kepala sekolah, 

bendahara sekolah, dan guru-guru selalu mendahulukan kebutuhan yang 

menunjang proses pembelajaran peserta didik sehingga peserta didik 

mempunyai prestasi yang baik. Hal ini menunjukan bahwa dana BOS 

meningkatkan kualitas pembelajaran di SDN 02 Kadipaten Babadan 

Ponorogo. 

 Siti Kholifah, juga megatakan bahwa:  

“Dana BOS sangat membantu kami semua para guru-guru dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Mengapa bisa demikian karena 

dana BOS dibelikan alat-alat pembelajaran di mana alat-alat 

pembelajaran tersebut sangat bermanfaat untuk guru-guru dalam 

proses pembelajaran. Seperti halnya rangka manusia dalam 
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pembelajaran IPA itu sangat penting jika guru mengajar tanpa alat 

tersebut maka akan sulit untuk menerangkan kepada peserta didik 

tentang bagian-bagian tulang manusia 

Pada intinya program pemerintah mengadakan BOS untuk sekolah 

sudah tepat karena dana BOS sangat penting untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran di sekolah ini dan hasilnya sangat baik 

kemarin waktu ada lomba olahraga sekolah ini mendapat juara dan 

alhamdulilah tahun pelajaran 2014/2015 ini nilai ulangan siswa 

sangat baik jika dibandingkan sebelum adanya dana BOS.”62
 

 Dari dana BOS yang diberikan pemerintah untuk sekolah sudah 

berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

terutama yang sedang dialami oleh SDN 02 Kadipaten Babadan Ponorogo 

di mana sekolah tersebut mengalami peningkatan setelah adanya BOS 

yang diberikan kepada sekolah tersebut. 

 Dengan pengelolaan yang baik maka dana BOS dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada. Hal seperti itu juga yang 

dituturkan oleh Suharti, bahwa: 

“Tentu saja dana BOS dapat meningkatkan kualitas pembelajaran,  

karena dengan adanya dana BOS dapat membantu sekolah khususnya  

dalam biaya operasional sekolah. Di mana kegiatan pembelajaran 

semakin maju karena sarana dan prasarana yang mendukung 

pembelajaraan terpenuhi hal ini karena adanya dana BOS itu tadi. 

Kegiatan sekolah yang didanai oleh dana BOS yang utama KBM 

sehari-hari dan kegiatan ekstrakurikuler.”63 
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  SDN 02 Kadipaten Ponorogo juga mengadakan kegiatan 

ekstrakurikuler yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran seperti 

halnya yaitu: drum band, pramuka, tari, qiro. Semua ekstrakurikuler 

tersebut dibantu oleh dana BOS agar peserta didik mempunyai 

pengetahuan dan kualitas pembelajaran yang baik. Seperti yang 

diungkapkan oleh Jayadi, sebagai guru olah raga menurut beliau bahwa: 

 “Dana BOS dapat meningkatkan kualitas pembelajaran hal ini 

seperti pada kegiatan pembelajaran olahraga di mana peralatan 

olahraga sebagian besar dibeli dari dana BOS. Sehingga kebutuhan 

pembelajaran untuk murid terpenuhi. Jika sudah terpenuhi maka 

selanjutnya tugas guru mengajar dengan baik dan pembelajaran itu 

sendiri berkualitas dan menghasilkan prestasi.”64
 

   Dari keterangan yang didapat diketahui bahwa dana BOS dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran di SDN 02 Kadipaten Babadan 

Ponorogo. Dalam penerapan dana BOS sudah efektif untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran seperti halnya untuk pengadaan alat pembelajaran. 

Sehingga guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri. 
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 Lihat Transkrip Wawancara nomor 09/W/06-V/2015 dalam lampiran laporan penelitian. 
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BAB IV 

ANALISIS IMPLEMENTASI DANA BOS UNTUK MENINGKATKAN 

 KUALITAS PEMBELAJARAN DI SDN 02 KADIPATEN PONOROGO 

   TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 

A. Analisis Pelaksanaan Dana BOS di SDN 02 Kadipaten Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2014/2015 

 Seiring dengan berkembangnya kualitas pendidikan sekolah dasar 

merupakan respon dari pemerintah dan masyarakat dalam  memenuhi  kebutuhan-

kebutuhan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia ini. Melalui program 

pemerintah yang menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran tanpa membebani wali 

murid untuk kegiatan operasional sekolah. Dari sekian banyak sekolah, SDN 02 

Kadipaten Ponorogo merupakan salah satu sekolah dasar yang menerima dana 

BOS dari pemerintah untuk kegiatan operasional sekolah dan tentunya dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan khususnya kualitas pembelajaran.  

 Program bantuan dana BOS dimulai sejak Juli tahun 2005 ini berdasarkan 

UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa setiap warga 

negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.  Sedangkan 

dalam pasal 34 ayat 2 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin 

terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa 

memunggut biaya. Sedangkan  dalam  ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar 
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merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga 

pendidikan  pemerintah,  pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari 

amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah  dan pemerintah daerah wajib 

memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat SD dan 

SMP serta satuan pendidikan lainya yang sederajat.  

 Menurut data sejarah SDN 02 Kadipaten didirikan oleh pemerintah yang 

pada saat itu ingin mencerdaskan generasi penerus bangsa. Sebagai salah satu 

lembaga pendidikan di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional, SDN 

02 Kadipaten memiliki tanggung jawab, untuk ikut serta mencerdaskan, 

menanamkan moral, akhlak yang terpuji, dan mengantarkan siswa berprestasi. 

Menyadari hal tersebut, SDN 02 Kadipaten melakukan  usaha dan inovasi dalam 

mengembangkan dan meningkatkan kualitas Sekolah. SDN 02 Kadipaten 

bertahan dan  berusaha berkembang di tengah-tengah pesatnya persaingan dunia 

pendidikan di Ponorogo. Dalam proses mengembangkan dan meningkatkan 

kualitas sekolah dalam proses tersebut tidak sedikit tantangan dan rintangan yang 

dihadapinya.  

 SDN 02 Kadipaten merupakan bagian kecil dari sejumlah sekolah-sekolah 

yang ada di Ponor0go dan sekitarnya. Kondisi SDN ini sendiri menurut data yang 

ada sering mengalami masalah khususnya dalam dana operasional sekolah. 

Menanggapi hal tersebut maka muncullah berbagai upaya yang dilakukan pihak 

sekolah untuk mengatasi hal tersebut, sehingga respon dari pemerintah dengan 

memprogramkan dana BOS untuk kegiatan operasional dan meningkatkan 
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kualitas pendidikan dasar 9 tahun. Pada bagian ini akan menganalisa tentang 

pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS di SDN 02 Kadipaten Ponorogo.  

 Berbagai upaya telah dirancang dengan baik dan rapi, hal ini demi 

lancarnya pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS di SDN 02 Kadipaten 

Ponorogo. Bagaimana cara mensosialisasikan dan mengkoordinasi pihak sekolah 

sesuai dengan tugas masing-masing personil. Khususnya dalam pelaksanaan dan 

pengelolaan dana BOS, kepala sekolah sebagai penanggung jawab dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik  

 Menganalisis hasil wawancara dengan kepala sekolah SDN 02 Kadipaten 

Ponorogo, Bambang Sunyoto, pada tanggal 04 Mei 2015 dapat diketahui bahwa 

dalam pelaksanaan terkait dengan dana BOS yang dilaksanakan di SDN 02 

Kadipaten berjalan dengan baik. Hal ini karena kepala sekolah berperan aktif 

dalam proses pelaksanaan dana BOS. Selanjutnya dalam pengelolaan dana BOS 

sangat baik karena kepala sekolah selalu menghimbau, memonitoring, dan 

memberikan arahan kepada rekan-rekan guru agar membantu jika ada kesulitan.  

 Selain itu Masrikah, sebagai pengelola BOS dan guru pada tanggal 04 Mei 

2015 dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan dana BOS 

berjalan dengan baik dan lancar. Untuk pengelolaan dikelola oleh bendahara BOS 

dan dibantu tenaga administrasi agar dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga 

berkat peran kepala sekolah dan guru-guru yang memberikan arahan dan bisa 

diajak bekerja sama dalam satu tim yang baik.  
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 Dari hasil wawancara dengan beberapa guru seperti Kholifatun, dari hasil 

wawancara pada tanggal 04 Mei 2015 diketahui bahwa semenjak beliau di SDN 

02 Kadipaten Ponorogo sejak 2010 pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS baik-

baik saja. Dari beberapa hasil wawancara tersebut mengindikasikan bahwa 

sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan sesuai dengan tugas serta 

tanggung jawab dari tim manajemen BOS sekolah. Di mana kepala sekolah 

sebagai penanggung jawab sedangkan anggota dari bendahara BOS dan 1 

perwakilan wali murid.
65

 

 Dari hasil observasi juga ditemukan hal-hal yang mendukung pelaksanaan 

dan pengelolaan dana BOS agar berjalan dengan baik. Seperti sering diadakannya 

rapat pada saat pembahasan kegiatan pramuka yaitu East Java Scout Challenge di 

mana kepala sekolah dan seluruh guru berkumpul di kantor untuk membahas hal 

tersebut khususnya masalah dana. Setiap guru dimintai usulan pendapat untuk 

membantu memecahkan masalah tersebut sehingga nantinya tidak ada kecurigaan 

masalah dana. Selain itu pengelola BOS langsung menanggapi dan memberikan 

solusi dengan mengunakan dana BOS yang tersisa, kepala sekolah memberikan 

pertimbangan dan banyak dari guru-guru yang menyetujui hal tersebut. Dan jika 

nanti ada kekuranggan maka akan diusulkan lagi ke dalam RKAS agar dalam 
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pelaporan BOS tidak ada masalah. Dari proses ini tercermin bahwa dana BOS 

diterima sekolah secara utuh, dan dikelola dengan secara mandiri oleh sekolah 

dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah dengan menerapkan MBS 

 Dalam proses pengelolaan dan penggunaan dana, secara garis besar 

berjalan dengan baik. Semua itu tidak lepas dari peran bendahara BOS yang teliti 

dalam proses pengelolaan dan pengunaan dana BOS mulai dari penyusunan 

RKAS dan penyusunan laporan setiap 3 bulan sekali. Pengelolaan BOS dapat 

berjalan dengan baik. Hal ini karena bendahara BOS selalu meminta 

pertimbangan dengan kepala sekolah, guru, dan komite sekolah untuk rapat 

membahas pembelian barang yang dirasa bermanfaat untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan dan menfokuskan pada kebutuhan peserta didik. Selain itu 

bendahara BOS selalu mencatat pengeluaran dari dana BOS dan mengumpulkan 

kwitansi pembelian barang dari pembelian barang tersebut. Bendahara BOS juga 

mengentri atau memasukan ke dalam buku kas umum BOS, jika terpaksa 

bendahara BOS mengalami kesulitan dalam memasukan data maka dibantu oleh 

tenaga administrasi sekolah agar pengelolaan dana BOS tidak terhambat dan 

berjalan dengan baik, hal ini diketahui dari hasil wawancara dan observasi di 

SDN 02 Kadipaten.  

 Dalam hal pelaporan bendahara BOS dibantu dengan tenaga administrasi 

sekolah serta dimonitoring oleh kepala sekolah. Hal ini agar dalam pelaporan 

tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang sangat fatal. SDN 02 Kadipaten memiliki 

3 komputer di sekolah, walaupun jumlahnya terbatas dan kualitasnya kurang baik. 
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Hal ini merupakan sebuah tantangan tersendiri untuk sekolah bagaimana 

mengatasi dengan baik agar pelaporan berjalan dengan baik. Walaupun jumlah 

komputer yang terbatas tetapi kepala sekolah, bendahara BOS, dan tenaga 

adminitrasi sekolah berkerja sama dengan baik sehingga pelaporan dana BOS 

berjalan dengan baik.  

 Melihat dan menyimpulkan dari analisis pelaksanaan dan pengelolaan 

dana BOS di SDN 02 Kadipaten Babadan Ponorogo berjalan dengan baik. Hal ini 

indikasinya ditandai dengan pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS secara 

mandiri dilakukan oleh anggota sekolah serta peran semua anggota sekolah 

dengan baik. Sehingga tidak ada pihak lain yang ikut serta dalam pengelolaan 

dana BOS.  

B. Analisis Pengelolaan Dana BOS untuk Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran di SDN 02 Kadipaten Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2014/2015 

  Peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah dengan melalui 

pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi negara dan bangsa Indonesia, sebab 

dengan pendidikan kita dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan akan 

berarti dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia bila mana 

pendidikan tersebut memiliki sistem yang berkualitas dan relevan dalam 

pembangunan. Oleh karena itu, kualitas pendidikan merupakan kebijakan dan 

program yang harus dilaksanakan secara optimal. Hal ini sesuai dengan tujuan 
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Negara Indonesia yang tercermin dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945, 

yang menyatakan “…. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu 

pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan 

untuk memajukan kesejahteraaan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia….”, untuk maksud 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia yang relevan dalam pembangunan.
66

 

 Pendidikan yang berkualitas dapat mengantarkan Indonesia menjadi 

negara yang modern, maju, makmur, dan sejahtera yang tercermin pada tingkat 

keunggulan dan kemampuan bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Untuk 

itu pemerintah telah menempatkan pendidikan sebagai  salah satu prioritas utama 

dalam agenda pembangunan nasional. Peningkatan kualitas pendidikan sangat 

penting karena memberi konstribusi pada upaya peningkatan kesejahterahan 

masyarakat dan menjadi landasan yang kuat dalam menghadapi era global yang 

sarat dengan persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat.  

 Berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia 

pendidikan di Indonesia telah banyak dilakukan guna meningkatkan kualitas 

pendidikan. Seperti kebijakan pemerintah tentang  Otonomi  Pendidikan yang 

merupakan salah satu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
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tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Pertimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah.
67

 

  Peningkatan kualitas pendidikan di dalamnya mencakup proses belajar 

mengajar yang harus mampu menjadikan peserta didik sebagai faktor utama 

dalam proses pendidikan dan menjadikannya untuk memiliki kecakapan 

memperoleh pengetahuan tentang belajar yang efektif. Diharapkan guru mampu 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, mengunakan strategi dan 

metode pembelajaran yang sesuai sehingga peserta didik tidak merasa terpaksa 

ketika menghadapi pembelajaran di dalam kelas.
68

 

  Namun pada kenyataannya, dalam upaya pemenuhan pendidikan yang 

berkualitas, banyak sekali ditemukannya berbagai masalah atau kendala yang 

muncul. Pada umumnya, masalah atau kendala itu adalah terkait permasalahan 

pendanaan dalam pelaksanaan pendidikan yang berkualitas, seperti kurang 

memadainya sarana dan prasarana yang menyebabkan kurang optimalnya 

penyelenggaraan proses belajar mengajar di berbagai sekolah.
69

 

 BOS merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah 

penyediaan pendanaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar 
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sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Menurut PP No. 48 Tahun 2008 

tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non-personalia adalah biaya untuk bahan 

atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, 

jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, 

transportasi, konsumsi, pajak, dan lainya. Namun demikian ada beberapa jenis 

pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana 

BOS. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban 

masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajin belajar 9 tahun 

yang bermutu. 

 Menganalisis lebih jauh mengenai hasil penelitian pada bab III tentang 

pengelolaan dana BOS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tidak bisa 

dipungkiri bahwa memang dana BOS memegang peranan yang penting. Sesuai 

dengan fokus penelitian ini, masalah pengelolaan dana BOS untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang dalam perwujudannya nanti akan terlihat ketika guru 

dan peserta didik mempunyai prestasi yang memuaskan baik di sekolah maupun 

di luar sekolah.  

 Perlu ditegaskan kembali bahwa kualitas pendidikan merupakan kunci 

utama untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dari hasil 

analisis dokumen SDN 02 Kadipaten Ponorogo dan hasil observasi, disebutkan 

dengan jelas bahwa visi SDN 02 Kadipaten adalah “Dengan motto IDOTA 

(Ikhtiar, Do‟a, dan Tawakal) mengantarkan siswa berprestasi tinggi, dan 

berperilaku terpuji dalam bingkai sehat jasmani dan rohani.”  Untuk mewujudkan 
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tercapainya visi tersebut maka disusunlah misi-misi yang mendukung agar visi 

sekolah dapat dicapai. Visi misi tersebut tidak akan terwujud jika tidak ada kerja 

sama yang baik dari semua pihak.  

 Visi misi SDN 02 Kadipaten Ponorogo tersebut sejalan dengan 

Program dana BOS dan wajib belajar 9 tahun yang bermutu yang tercantum 

bahwa BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan 

dasar 9 tahun yang bermutu
70

, dalam kaitanya dengan peningkatan kualitas 

pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari rumusan visi dan misi poin meningkatkan 

pelaksanaan proses pendidikan dan pelatihan melalui pembelajaran yang 

berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

 Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah SDN 02 Kadipaten,  

Bambang Sunyoto, pada tanggal 06 Mei 2015,
71

 tentu saja dana BOS dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran di SDN 02 Kadipaten Ponorogo. Program 

BOS tersebut adalah menyelaraskan antara program pemerintah tentang wajib 

belajar 9 tahun yang bermutu dengan pendanaan kegiatan operasional sekolah. 

Hubungan peningkatan kualitas pembelajaran tentunya akan tercapai dengan kerja 

sama berbagai pihak sekolah dengan masyarakat dan pemerintah sendiri yang 
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memperhatikan tentang pendanaan kegiatan operasional sekolah yang tentunya 

dapat meningkatkan kualitas pendidikan.  

 Diketahui juga dari hasil observasi bahwa dana BOS sangat 

bermanfaat dalam meningkatkan kualitas kepala sekolah dan guru dengan cara 

mengikuti KKKS dan KKG diharapkan setelah mengikuti kegiatan tersebut 

kepala sekolah dan guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan juga 

dana BOS sangat bermanfaat untuk transportasi guru yang sedang mengikuti 

seminar. Hal ini agar guru selalu up to date dan mengetahui hal yang baru untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran di SDN tersebut. Selain hasil wawancara 

dengan kepala sekolah ada juga dari bendahara BOS dan guru di SDN tersebut, 

  BOS tentu dapat  meningkatkan kualitas pembelajaran hal ini terlihat 

dari prestasi akdemik maupun non-akademik dan hasil belajar yang terus 

meningkat yang diraih siswa SDN 02 Kadipaten. Hal ini tidak lepas dari peran 

dana BOS yang membiayai keperluan pembelajaran dan fokus dari bendahara 

sekolah yang memfokuskan pada kebutuhan siswa agar dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran mulai dari pembelian alat pembelajaran, ATK, dan bahan 

habis pakai seperti yang dituturkan oleh Masrikah,
72

 dan Siti Kholifah,
73
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 Diketahui juga peranan dana BOS dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran dengan tersedianya media pembelajaran yang banyak hasil dari 

adanya dana BOS. Sehingga dengan tersedianya media pembelajaran siswa dapat 

lebih baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Selain itu 

peranan pihak sekolah sangat baik demi mensukseskan kegiatan pembelajaran 

yang berkualitas seperti KBM dan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, tari, 

drum band, qiro, dan olah raga. Dengan pemanfaatan dana BOS yang tepat maka 

akan meningkatkan KBM dan ekstrakurikuler yang ada.  

 Dalam peningkatan kualitas pembelajaran dana BOS dan peranan 

pihak sekolah sangat baik, karena dari hasil observasi dan dokumentasi banyak 

guru yang antusias untuk menghadiri seminar dalam peningkatan mutu dan 

pembelajaran. Dibantu dengan dana BOS maka untuk masalah pendanaan dan 

transportasi tidak ada masalah. Sedangkan pihak sekolah sangat mendukung 

kegiatan ini karena berdampak pada meningkatnya kualitas pembelajaran di SDN 

tersebut.  

 Dalam kegiatan KBM sendiri dari hasil wawancara dengan kepala 

sekolah, Bambang Sunyoto, terlihat peningkatan kualitas pembelajaran dengan 

lancarnya KBM dan meningkat juga prestasi akademik maupun non-akademik. 

Diketahui juga dari hasil observasi  dan dokumentasi bahwa guru-guru antusias 

mengikuti latihan kegiatan ekstrakurikuler dan tidak segan-segan menyewa 

pelatih yang baik agar kegiatan ekstrakurikuler tersebut mendapatkan prestasi 

yang baik.  
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 Dari hasil berbagai sisi tersebut memperkuat bahwa dana BOS dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan program pemerintah wajib 

belajar 9 tahun yang bermutu. Kualitas pembelajaran di SDN 02 Kadipaten 

Babadan Ponorogo semakin hari semakin meningkat. Para guru dan peserta didik 

mempunyai kualitas yang baik dalam kegiatan pembelajaran begitu juga dalam 

proses pembelajaran. Pendidik sebagai tombak dalam menciptakan kualitas 

pembelajaran yang baik. Kepala sekolah dan jajaran guru-guru meyadari bahwa 

peranan dana BOS ini sangat besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Secara garis besar kualitas pembelajaran yang ada ini merupakan dampak dari 

program pemerintah yang menyediakan dana BOS untuk sekolah. Suatu sekolah 

akan merasa sulit berkembang dan meningkatkan kualitas pembelajaran jika tidak 

tersedianya biaya untuk kegiatan sekolah, begitu juga dengan pemerintah jika 

tidak merespon permasalahan ini mungkin sekolah ini akan kesulitan mencari 

dana untuk kegiatan operasional sekolah dalam menciptakan kualitas 

pembelajaran yang baik. Dan akhirnya pemerintah merespon hal tersebut dengan 

program dana BOS sesuai dengan PP No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 

Pendidikan
74

 untuk kegiatan oprasional sekolah dan meringankan beban biaya 

pendidikan tetapi tidak lepas untuk meningkatkan kualitas pedidikan. 
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 Dana BOS juga bermanfaat untuk penggadaan alat dan media 

pembelajaran kegiatan akademik maupun non-akademik. Hal ini menunjukan 

bahwa implementasi dana BOS sangat baik. Pihak sekolah sadar dalam 

menciptakan kualitas pembelajaran yang baik, harus didukung semua pihak dan 

memerlukan pembiayaan yang lebih agar tercipta kualitas pendidikan yang baik. 

Salah satu untuk menciptakan kualitas pembelajaran yang baik harus didukung 

dengan pengolahan dan pendanaan yang memadai baik dari pihak sekolah 

maupun dari pemerintah. Untuk merangsang kemampuan peserta didik agar 

berprestasi, pihak sekolah memberikan proses pembelajaran yang baik dengan 

tersedianya alat peraga IPA, IPS, matematika dan lainya sehingga kualitas 

pembelajaran yang baik menciptakan peserta didik yang mempunyai kompetensi 

yang baik. Dengan demikian dana BOS berkontribusi banyak dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah sehingga sekolah tersebut 

menghasilkan lulusan yang berkualitas, yaitu lulusan yang memiliki prestasi 

akademik dan non-akademik yang mampu menjadi pelopor pembaruan dan 

perubahan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan 

yang dihadapinya, baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang (harapan 

bangsa).  

SDN 02 Kadipaten Ponorogo dapat meningkat kualitas pembelajarannya 

karena adanya dana BOS dan juga peran pihak sekolah yang baik. Hal tersebut 

terungkap jelas dalam wawancara dengan kepala sekolah, guru, dan bendahara 
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BOS SDN 02 Kadipaten. Upaya peningkatan kualitas pembelajaran dengan 

pemanfaatan dana BOS yang baik dan digunakan untuk kebutuhan peserta didik 

seperti pembelian alat peraga, pembelian media pembelajaran, dan sarana 

prasarana yang bermanfaat untuk peserta didik. Tidak hanya dalam peningkatan 

proses pembelajaran tetapi juga dalam peningkatan kualitas pendidik melalui 

pengiriman pendidik untuk  mengikuti KKG, seminar, KKKS yang berdampak 

pada proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah tersebut.  Menyadari 

bahwa dana BOS meningkatkan kualitas pembelajaran kepala sekolah, bendahara 

BOS, guru memanfaatkan dana tersebut sebaik mungkin agar dana BOS tersebut 

terealisasikan dengan baik dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran di SDN 02 Kadipaten Babadan Ponorogo.  

Secara keseluruhan dari hasil analisis mengenai Implementasi dana BOS 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sangat baik. Dari hasil observasi, 

wawancara maupun dokumen-dokumen yang ada menunjukan bahwa pada tahun 

pelajaran 2014/2015 di bawah pimpinan Bambang Sunyoto kualitas pembelajaran 

menjadi lebih baik. 

 

  

 

 



 

87 

 

 

BAB V 

PENUTUP  

 

A. Simpulan  

 Dari hasil penelitian mengenai implementasi dana BOS untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan di SDN 02 Kadipaten Babadan Ponorogo 

tahun pelajaran 2014/2015 dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan dana BOS di SDN 02 Kadipaten Babadan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2014/2015: 

a. Pelaksanaan dana BOS selama ini berjalan dengan cukup baik. Hal ini 

karena kepala sekolah, bendahara BOS dan guru berkerja sama dengan 

baik. 

b. Dalam rangka pengelolaan dana BOS yang dilakukan sekolah tersebut 

berjalan dengan baik, kepala sekolah, bendahara BOS dan guru 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.  

c. Pengunaan dana BOS begitu efektif walaupun ada sedikit kendala 

tetapi karena semua pihak sekolah selalu memusyawarahkan terkait 

pengunaan dana BOS tersebut agar tidak melenceng dari RKAS. 

d. Kepala sekolah, bendahara BOS, guru, dan tenaga administrasi 

berperan dalam pelaporan dana BOS agar tidak salah sewaktu 

pengecekan di dinas pendidikan.  
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2. Pengelolaan dana BOS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SDN 

02 Kadipaten Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015: 

a. Dana BOS yang diteima SDN 02 Kadipaten Babadan Ponorogo 

merupakan program pemerintah yang merespon kendala dalam 

kegiatan operasional sekolah pemerintah memprogramkan wajib 

belajar 9 tahun yang bermutu. Pemerintah ingin  meningkatkan 

kualitas pendidikan di sekolah-sekolah, begitu juga dengan SDN 02 

Kadipaten Babadan Ponorogo yang merasakan dampak dari program 

dana BOS yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

dilaksanakan di sekolah melalui pengunaan dana BOS yang tepat 

seperti peningkatan kualitas guru melalui KKG, KKKS, seminar, 

pembelian alat pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan 

ulangan dan ujian, pembelian alat habis pakai serta terpenuhinya 

sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran lebih berkualitas, 

sehingga peserta didik kompetentif dan mempunyai prestasi akademik 

maupun non-akademik yang bagus. 

b. Hal-hal tersebut berdasarkan atas petunjuk teknis penggunaan dan 

pertanggung jawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah 

tahun 2013 dan program BOS terkait dengan wajib belajar 9 tahun 

yang bermutu. 
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B. Saran 

 Segala yang telah dilaksanakan pasti tidak lepas dari sebuah 

ketidaksempurnaan. Setelah mengadakan penelitian dan terlibat langsung di 

dalamnya maka penulis akan meyumbangkan saran antara lain: 

1. Pemerintah seharusnya memberikan dana BOS lebih banyak agar dapat 

digunakan oleh sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

pendidikan dengan baik. 

2. Kepala sekolah, bendahara BOS, dan guru harus lebih hati-hati dalam 

pengelolaan dana BOS agar tidak timbul kecurigaan pemerintah terhadap 

sekolah tersebut. 

3. Kepala sekolah, bendahara BOS, dan guru sudah berperan sesuai dengan 

tugas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan peranya masing-

masing. 

4. Untuk peneliti selanjutnya saya menyarankan agar melakukan penelitian 

terkait dengan sistem penyaluran dan manajemen BOS yang dilakukan 

oleh SD/MI. 

 

 


