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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 

diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang 

lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 

9 tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang 

selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan Dasar. Tingkat 

pendidikan di Negara Indonesia masih sangat memprihatinkan, apalagi 

keterbatasan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan disebabkan oleh 

kurang terpenuhinya dana dalam proses pelaksanaannya. Disamping 

pengembangan moral dalam pendidikan juga sangat terkait dengan faktor 

pembiayaan pendidikan yang dianggap penting, masalah pembiayaan pendidikan 

dianggap penting karena sesungguhnya untuk mengantisipasi terhadap goal target 

agar tidak mengalami stagnasi. 

Begitu juga bagi masyarakat Indonesia selama ini dalam pemenuhan 

pendidikan untuk putera-puterinya seringkali terbentur oleh masalah dana. 

Pendidikan sebagai sebuah kegiatan yang bertujuan pada terbentuknya karakter 

manusia yang pandai dan cerdas perlu adanya dukungan dari pihak pemerintah, 

salah satu dukungan yang perlu diberikan adalah dana pendidikan yang memadai.  

Dana pendidikan sebagai salah satu komponen masukan instrument 

(instrumental input) mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan 
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pendidikan di sekolah. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik 

tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, dana atau biaya pendidikan 

memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan 

yang dapat mengabaikan peranan dana, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa 

dana proses pendidikan di sekolah tidak akan berjalan lancar, di dalam buku 

satuan Biaya pendidikan dijelaskan bahwa "dana pendidikan dalam pengertian ini 

memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan 

dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang ataupun berupa 

barang dan tenaga yang dapat dihargakan dengan uang".1 

Sehubungan dengan pengertian di atas, pada periode Juli-Desember 

2005, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah, 

sepakat melakukan perubahan yang sangat mendasar yakni dalam rangka 

perbaikan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-

BBM) dengan memberikan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk SD / Ml / 

SDLB / SMP / MTs /SMPLB/  serta pondok pesantren syalafiah dan sekolah 

agama non Islam. Pemberian Dana BOS bertujuan untuk peningkatan akses rakyat 

terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib 

belajar pendidikan dasar sembilan tahun.  

Dengan melihat tujuan dari pemberian dana BOS adalah peningkatan 

akses rakyat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan 

pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun, maka perlu diketahui berapa besar 

peranan yang ditimbulkan dengan adanya dana bos bagi peningkatan kualitas 

                                                        
1 Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Buku Panduan Bos, Jakarta: hal 1 
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pendidikan itu sendiri, apakah dengan adanya dana BOS telah memberi sebuah 

angin segar bagi peningkatan kualitas pendidikan di dalam negeri ini. Mengacu 

pada pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia 

adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk itu setiap warga negara 

Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan 

bakat yang dimilikinya. Pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat warga 

negara Indonesia memiliki keterampilan hidup sehingga memiliki kemampuan 

untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong 

tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.  

Menurut laporan Depdiknas, bahwa pada saat ini, jutaan anak usia 

sekolah masih belum mendapatkan kesempatan bersekolah. Sekitar 1,5 juta di 

antaranya, anak usia 13 – 15 tahun, terpaksa putus sekolah. Salah satu solusi 

pemerintah melalui Kemendiknas, menyalurkan dana bantuan dan kemudahan 

melalui program BOS. Penerima BOS diutamakan bagi para siswa miskin yang 

bersekolah swasta. Termasuk membantu siswa putus sekolah, karena tidak 

mampu membayar iuran sekolah. Jika kemudian masih ada sisa dana BOS, maka 

akan digunakan mensubsidi siswa lain. Bagi sekolah yang tidak mempunyai siswa 

miskin, maka dana BOS digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa sehingga 

dapat mengurangi pungutan yang dibebankan kepada orang tua siswa.2  

 

 

                                                        
2 http://itjen.depdiknas.go.id/index.php?Itemid=26&id=13&option=com_content&task=view 
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Kebijakan digulirkan dana program kompensasi pengurangan subsidi 

bahan bakar minyak (PKPS-BBM) untuk pendidikan yang disebut BOS ini dan 

bantuan khusus Murid (BKM) oleh pemerintah pusat, merupakan suatu terobosan 

dalam dunia pendidikan. Dana BOS PKPS-BBM ini dikeluarkan pemerintah pusat 

mencapai Rp5,6 trilyun dan dana BKM mencapai Rp320 milyar. Penyaluran dana 

ini menuai sejumlah masalah karena ketidaksiapan sekolah untuk mengelola 

secara baik dan transparan. Pengelolaan dana sekolah tampaknya merupakan 

suatu persoalan baru yang akan dihadapi oleh sekolah seiring dengan 

dijalankannya Manajemen Berbasis Sekolah dan mampu secara mandiri 

mengelola sekolah tersebut. BOS diberikan kepada semua siswa dari tingkatan 

SD/MI/SDLB, dari SMP/MTs/SMPLB, Salafiyah setara SMP negeri ataupun 

swasta. Sedangkan untuk tingkat SMA/SMK/MA, diberikan dana BKM bagi 

siswa dari kalangan tidak mampu. Sedangkan distribusi diberikan melalui PT. 

Pos/Bank yang ditransfer ke rekening kepala sekolah sedangkan dana BKM 

diberikan dalam bentuk tunai kepada pihak sekolah. Pengucuran dana ini terkesan 

buru-buru yang mengakibatkan sebagian sekolah seperti mendapat "durian 

runtuh" dan tidak tahu bagaimana harus mengelola dana yang diterimanya.3  

Sekolah yang dimaksud adalah sekolah yang belum berpengalaman 

mengelola dana bantuan yang sudah banyak diluncurkan pemerintah lima tahun 

terakhir ini. Tetapi bagi sekolah yang berpengalaman mengelola keuangan sendiri, 

pengucuran dana BOS ini hampir tidak mengalami masalah. Namun bagi sekolah 

                                                        
3 Asmoni, 2009. Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Peningkatan 
Mutu Sekolah. http://asmoni-best.blogspot.com/2009/04/bos.html 
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yang tidak berpengalaman disinyalir perencanaan atau perubahan terhadap APBS 

penuh mensyaratkan, bila APBS sekolah di bawah jumlah dana BOS, maka 

sekolah harus menggratiskan semua biaya pendidikan, sebaliknya bila APBS 

sekolah di atas dana BOS, sekolah diperbolehkan mencari dana tambahan lain dari 

masyarakat.  

Urgensi studi tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini dilakukan 

berdasarkan pemeriksaan dan tim audit Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) terhadap program Dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS). Ada beberapa penyimpangan, antara lain:  

a. Penggelumbungan siswa oleh sekolah.  
b. Beberapa sekolah belum memiliki ijin operasional atau masih dalam proses 

pengurusan ijin, namun sekolah itu menerima dana BOS.  
c. Masih ditemukan sekolah belum menyetor pajak sesuai dengan ketentuan:  
d. BPKP juga menemukan sekolah yang belum membebaskan iuran siswa.  
e. Sekolah belum transparan dalam mengelola BOS tingkat kelengkapan 

administrasi  dan pertanggungjawaban, karena ditemukannya pengadaan fiktif 
di beberapa sekolah adanya kecenderungan di beberapa wilayah sumber dana 
sekolah dari APBD menurun karena adanya BOS.  

f. Pengguna dana BOS juga belum sepenuhnya sesuai petunjuk pelaksanaan 
misalnya digunakan untuk membayar guru PNS/guru kontrak, insentif guru, 
pengadaan komputer, dipinjamkan dan konsumsi siswa karya wisata.4 
 

Sehubungan dengan hal ini peneliti ingin mengetahui sejauh mana 

pemberian dana BOS mampu memberikan sumbangsih dalam peningkatan 

kualitas pendidikan, sehingga peneliti merasa tertarik melakukan penelitian 

mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Dana BOS. 

Oleh karena itu, peneliti mengambil judul: " Implementasi Kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Trenggalek Dalam Pemberian Dana BOS (Studi di Sekolah Dasar 

Negeri I Desa Karangsoko Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek)". 

                                                        
4 Edy Syofian. 2008.  Study Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah. Http//www.Baimkofom 
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B. Rumusan Masalah 
 
 Berkaitan dengan hal di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek 

dalam pemberian dana BOS di Sekolah Dasar Negeri I Desa Karangsoko 

Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek? 

2. Apa faktor-faktor penghambat dalam pemberian dana  BOS di Sekolah 

Dasar Negeri I Desa Karangsoko Kecamatan Trenggalek Kabupaten 

Trenggalek? 

C. Tujuan Penelitian 
 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan implementasi 

kebijakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Tujuan umum secara operasional 

dijabarkan kedalam tujuan khusus sebagai berikut : 

1. Ingin mengetahui sejauhmana implementasi kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Trenggalek dalam pemberian dana BOS di Sekolah Dasar 

Negeri I Desa Karangsoko Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. 

2. Ingin mengetahui sejauhmana faktor-faktor penghambat dalam pemberian 

dana  BOS di Sekolah Dasar Negeri I Desa Karangsoko Kecamatan 

Trenggalek Kabupaten Trenggalek. 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil dari suatu panelitian pada umumnya sangat diharapkan dapat 

mempunyai kegunaan dan manfaat yang besar baik bagi penulis maupun orang 
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lain yang membacanya. Dengan demikian, maka manfaat yang diharapkan dari 

hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :   

1. Secara Akademis 

Secara akademis penelitian ini dapat digunakan untuk menambah, 

memperdalam wawasan dan mengembangkan pengetahuan bagi 

mahasiswa ilmu pemeritahan pada khususnya, sebagai tambahan referensi, 

dan diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi pengembangan dan 

penyempurnaan penelitian lain di kemudian hari, khususnya mengenai  

pelaksanaan pemberian dana BOS di Sekolah. 

2. Secara Praktis 

Diharapkan dapat menjadi masukan dan memberikan kontribusi yang 

positif bagi stakeholder pendidikan dalam menggunakan dana pendidikan, 

dalam rangka peningkatan mutu kualitas pendidikan, dan sebagai bahan 

perbandingan dan dasar bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan 

masalah ini. 

E. Defenisi Konseptual  

Dengan mengacu pada judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Trenggalek Dalam Pemberian Dana BOS (Studi di Sekolah Dasar 

Negeri Desa I Karangsoko Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek)”, maka 

dijelaskan secara rinci adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi Kebijakan 

Implementasi Kebijakan merupakan pelaksana keputusan dasar yang 

biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk 
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perintah atau keputusan yang penting. Van Meter dan Horn (1975) 

merumuskan bahwa proses implementasi kebijakan adalah sebagai “suatu 

tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok, baik swasta 

maupun pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah 

digariskan dalam kebijakan”.5 

2. Kebijakan Pemerintah 

Kebijakan pemerintah adalah serangkaian program yang dipilih oleh 

pemerintah atau negara untuk segerah dilaksanakan atau tidak 

dilaksanakannya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.6 

3. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah dana bantuan yang diberikan 

pemerintah untuk SD/SDLB/MI/SMP/ SMPLB/MTs/ dan pondok pesantren 

Islam dan sekolah agama non-Islam melalui program kompensasi 

pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM)".7 

F. Definisi Operasional 

Definisi Operasional merupakan suatu unsur yang memberitahukan bagaimana 

cara mengukur suatu variabel. Untuk menilai variabel dapat dilihat melalui 

indikasi dengan indikator yang ada. Terkait dalam hal ini maka indikator 

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Dalam Pemberian 

                                                        
5 Sholichin Abdul, Wahab S. 2005. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi 

Kebijaksanaan Negara. Edisi 2, cetakan 5. Bumi Aksara. Jakarta. Hlm: 2 
6 Ibid: 71 
7 Departemen Pendidikan Nasional. 2004. Buku Pelaksanaan Bos. Jakarta: hal 7 
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Dana BOS, terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

melalui beberapa tahapan: 

1. Implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam 

pemberian dana BOS di Sekolah Dasar Negeri I Desa Karangsoko 

Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. 

a. Sosialisasi dalam program BOS 

b. Pemetaan tentang sasaran dan program 

c. Pelaksanaan pemberian dana BOS 

2. Faktor-faktor penghambat dalam pemberian dana  BOS di Sekolah Dasar 

Negeri Desa I Karangsoko Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. 

a. Distribusi Anggaran Tidak Tepat Sasaran 

b. Kurang Tepat Pemetaan sasaran 

c. Kesalahpahaman masyarakat tentang dana  BOS 

G. Metode Penelitian 

 Metode ialah prosedur untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai 

langkah-langkah sistematis, dalam hal ini metode penelitin ialah suatu pengkajian 

tentang peraturan-peraturan suatu metode dalam penelitian8. 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mengunakan jenis penelitian deskriptif. 

Menurut Sanapiah faisal, penelitian deskriptif disebut juga penelitian 

taksomonik yang dimaksudkan untuk mengekplorasi dan klasifikasi 

mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan 

                                                        
8 Husaini, Usman dkk, Metodologi Penelitian Sosial, Bumi Aksara Jakarta, 2004 
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mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan 

unit yang diteliti9. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian di  

Desa Karangsoko untuk memperoleh informasi dan data yaitu di Sekolah 

Dasar Negeri Desa I Karangsoko Kecamatan Trenggalek Kabupaten 

Trenggalek. 

3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian yang nantinya akan dapat memberikan informasi 

dalam penelitian ini adalah merupakan orang-orang yang mempunyai 

pengaruh atau yang berperan terhadap pemberian dana  BOS di Sekolah 

Dasar Negeri I Desa Karangsoko Kecamatan Trenggalek Kabupaten 

Trenggalek. Maka dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian 

adalah: 

1. Kepala Sekolah 

2. Komite Sekolah 

3. Guru 

4. Wali murid 

4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis memperoleh sumber data yang digunakan 

adalah: 

 

                                                        
9 Sanapiah, Faisal. Format-format Penelitian Sosial Cetakan keenam, PT.Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2003, hal 107 
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a. Data Primer yaitu data yang diperoleh peneliti atau didapatkan 

langsung dari obyek yang diteliti adalah penyalur dan penerima 

dana  BOS di Sekolah Dasar Negeri I Desa Karangsoko . 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

atau arsip-arsip, buku literatur, internet yang berkaitan dengan 

judul penelitian. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan, yang ada hubungan antara metode 

pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin di pecahkan. 

Untuk mengumpulkan data diperlukan instrument, dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan teknik atau metode pengumpulan data dengan 

observasi, wawancara dan dokumentasi yang diuraikan sebagai berikut: 

a. Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik 

fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang lebih luas 

observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang 

dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung10. Dengan 

menggunakan metode ini dapat memberi infomasi kepada peneliti 

mengenai fakta yang terjadi pada sebuah instansi atau organisasi 

dalam menjalankan aktifitasnya atau kinerjanya yang kemudian 

melakukan pencatatan mengenai fakta tersebut. 

                                                        
10 Sutrisno, Hadi. Metodologi Research , Pustaka Pelajar, 2000 
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b. Metode Interview/wawancara  

Interview atau yang sering juga disebut dengan wawancara atau 

kuisioner lisan merupakan teknik dengan melakukan tanya jawab 

secara langsung terkait pokok permasalahan terhadap objek 

penelitian. Wawancara dipergunakan agar memudahkan peneliti  

dalam mendapatkan data atau informasi yang akurat dengan 

didasarkan pada permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini 

peneliti dalam memperoleh data langsung pada sumber informasi 

atau responden yang bersangkutan untuk memperoleh kejelasan 

mengenai pemberian dana  BOS di SDN Desa I Karangsoko. 

c. Dokumentasi 

Teknik atau cara dengan dokumentasi adalah yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen seperti buku, peraturan-peraturan, Koran, dan 

arsip-arsip yang tentunya erat kaitannya dengan topik penelitian. 

Teknik dokumentasi merupakan pengumpulan data-data yang 

tertulis. Seperti catatan, arsip-arsip atau dokumen dan bahan-bahan 

yang ada kaitannya dengan obyek penelitian. Seperti yang 

dikemukakan oleh Winarno Surachmad, dokumentasi sebagai 

mana laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari 

penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu dan tertulis dengan 

sengaja untuk menyimpan atau meneruskan keterangan-keterangan 

mengenai peristiwa-peristiwa tersebut11. 

                                                        
11 Surachmad, Winarno. Dasar-Dasar Teknik Research, PN Balai Cetakan Keenam, 1985 hal 143 
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6. Teknik Analisa Data 

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan12. Analisa data yang 

dipergunakan dalam penelitian kali ini adalah deskriptif kualitatif. Dari 

penelitian ini maka data akan dianalisa dengan menggambarkan keadaan 

obyek berdasarkan data obyektif, sehingga data-data yang ada dapat 

disimpulkan setelah analisa. Adapun tahapan dalam menganalisa data 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengumpulan data, dengan cara mengedit data, yaitu memeriksa 

data yang terkumpul berkenaan dengan kelengkapan-kelengkapan 

dan kebenaran sehingga siap untuk diproses lebih lanjut. 

Mengkode data, yaitu data yang terkumpul diberi kode tertentu dan 

dikelompokan serta klasifikasi data, yaitu mengadakan seleksi data 

yang terkumpul sesuai dengan sumber data masing-masing. 

b. Pengelolaan dan penyajian data dilakukan setelah data terkumpul 

diklasifikasikan sesuai kebutuhan, kemudian dilakukan 

pengelolaan dengan cara mengklasifikasikan dalam bentuk uraian. 

c. Pengembangan dan pengambilan alternatif yaitu setelah data diolah 

maka diambil alternatif yang terbaik atau dijadikan bahan 

penyampaian informasi dan pengambilan keputusan. 

   Dengan demikian proses analisis data dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang kemudian dilakukan 

                                                        
12 Lexy, Moleong. Metode Penelitian Kualitatif, Pusda Karya Bandung, 1999, hal 112 



14 
 

 
 

reduksi data (menformulasikan teori ke dalam seperangkat konsep) yang 

dilakukan dengan membuat rangkuman inti dalam penelitian tersebut. 

Dalam penelitian ini data dianalisis secara normatif melalui studi literatur 

dan hasil analisis bersifat kualitatif dalam bentuk deskripsi atau uraian. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
13 Ibid 


