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A B S T R A K

Salah satu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan Program Bantuan
Operasional Sekolah (BOS). Menurut Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan
secara umum program Bantuan Operasional Sekolah bertujuan untuk
meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka
wajib belajar 9 (Sembilan) tahun yang bermutu. Tujuan penelitian ini pada
dasarnya adalah untuk mengevaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2012 Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Kabupaten Bintan. Dalam pembahasan
skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Responden terdiri dari 4
orang pegawai dan 1 orang informan kunci. Teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Setelah
dilakukan penelitian, hasil akhir penelitian dapat dievaluasi bahwa Kebijakan
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2012 (Studi Pada
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Kabupaten Bintan) sudah berjalan
baik. Pelaksanaan program tersebut sudah berjalan cukup efektif karena sudah
hamper mencapai hasil yang diharapkan, kemudian dari segi efisiensi juga sudah
baik bahwa sekolah sudah mengupayakan penggunaan dana BOS dengan sebaik
mungkin ini dapat dilihat dari adanya rencana kegiatan anggaran sekolah yang
sudah di rencanakan untuk melaksanakan kegiatan sekolah dengan menggunakan
dana Bantuan Operasional Sekolah.

Kata Kunci : Kebijakan, Evaluasi Kebijakan, Bantuan Operasional Sekolah
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A B S T R A C T

One of the government's policy in the field of education The School
Operational Assistance (BOS). According to the Ministry of Education and
Culture in general school fee assistance program aims to ease the burden of the
public financing of compulsory education in the context of 9 (nine) years of
quality. The purpose of this study is essentially to evaluate the School Operational
Aid (BOS) fund the state budget (Budget) In 2012 Junior High School (SMP)
District 6 District of Bintan. In the discussion of this paper used is descriptive
qualitative. Respondents in this study consisted of 4 employees and 1 key
informants. Data analysis techniques used in this research is descriptive
qualitative data analysis techniques.After doing research, the end result of the
study can be evaluated that the Program Policies School Operational Assistance
(BOS) Regular Year 2012 (Studies in Junior High School (SMP) Bintan District
6) has been running well. Implementation of the program has been quite effective
because it has nearly reached the expected results, then in terms of efficiency also
good that the school had sought use of the funds as quickly as possible can be
seen from the school budget activity plan that is prepared to carry out the
activities of the school using school operational funds.

Keywords: Policy, Evaluation Policy, School Operational Assistance



3

PENDAHULUAN

Salah satu program di bidang pendidikan yang mendapat alokasi anggaran

cukup besar adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut

Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan secara umum program Bantuan

Operasional Sekolah bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap

pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (Sembilan) tahun yang

bermutu. Secara khusus program Bantuan Operasional Sekolah bertujuan untuk:

Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar

Biasa negeri dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar

Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka negeri terhadap biaya operasi sekolah,

kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf

internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap

mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga

sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih; Membebaskan pungutan seluruh siswa

miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri

maupun swasta; Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah

swasta.

Dana tersebut menjadi sumber daya penting bagi tercapainya prioritas utama

rencana strategis daerah yaitu untuk pemerataan kesempatan memperoleh

pendidikan dan peningkatan kualitas produk pendidikan. Sehingga Program Wajib

Belajar Pendidikan Nasional 9 (Sembilan) Tahun akan dapat dituntaskan. Program

Bantuan Operasional Sekolah yang pada awalnya diamanatkan untuk

mewujudkan pendidikan dasar gratis. Namun dalam implementasinya pemerintah
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masih kelihatan setengah hati. Setidaknya tergambar dari petunjuk pelaksanaan

yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional yang masih membuka

peluang bagi sekolah untuk tetap melakukan pungutan terhadap orang tua siswa.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat mengidentifikasikan adanya gejala-

gejala sebagai berikut:

1. Masih belum terpenuhinya kebutuhan sekolah yang sangat diperlukan,

sedangkan bantuan untuk operasional sekolah sudah lama berjalan. Seperti

buku-buku yang ada di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6

Kabupaten Bintan sudah banyak yang tidak layak pakai dan belum

ditambah hingga saat ini, perlengkapan penunjang untuk kegiatan olahraga

seperti bola, net bola voli, net takraw juga masih belum diganti dengan

yang baru oleh Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Kabupaten

Bintan, kursi dan meja untuk belajar siswa sudah banyak yang rusak dan

belum diperbaiki atau bahkan diganti.

2. Sekolah masih sering terlambat dalam mengantar atau menyerahkan surat

pertanggung jawaban (SPJ) kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.

Seharusnya Surat Pertanggung Jawaban harus diantar per triwulan

sedangkan pada kenyataannya laporan Surat Pertanggung Jawaban

tersebut baru selesai dan dapat diantar setelah triwulan ke tiga.

3. Masih adanya kegiatan yang direalisasi kurang sesuai dengan yang telah

direncanakan pemerintah seperti bantuan pendistribusian buku ke sekolah-

sekolah tidak tepat sasaran dan pendistribusian buku-buku kesekolah tidak

didasarkan pada rencana yang cermat atau usulan kebutuhan dari sekolah.
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Hal ini dapat di lihat kenyataannya pada Sekolah Menengah Pertama

(SMP) Negeri 6 Kabupaten Bintan sekolah membutuhkan buku pelajaran

serta Lembar Kerja Siswa (LKS) tetapi buku yang dibelikan dari dana

Bantuan Operasional Sekolah hanya buku cerita, buku sejarah, dan buku-

buku fiksi lainnya.

4. Kemudian kegiatan yang direalisasi kurang efektif dengan menggunakan

dana Bantuan Operasional Sekolah adalah konsumsi rapat guru sebaiknya

dana tersebut dapat dialokasikan pada kegiatan siswa.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan gejala tersebut, maka peneliti

dapat menarik judul “Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2012 (Studi

Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Kabupaten Bintan)”.

PERUMUSAN MASALAH

Evaluasi adalah suatu upaya untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap

pelaksanaan suatu program berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari hasil

monitoring maupun dari sumber lain. Melalui kegiatan evaluasi dapat diketahui

sejauh mana pelaksanaan Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah berjalan sesuai

dengan yang direncanakan, dan apa yang telah dikerjakan. Berdasarkan latar

belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dana

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2012 (Studi Pada Sekolah

Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Kabupaten Bintan)?



6

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan Belanja Negara dilingkungan Sekolah Menengah Pertama

(SMP) Negeri 6 Kabupaten Bintan.

KEGUNAAN PENELITIAN

a. Untuk menambah wawasan berpikir peneliti mengenai evaluasi

program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari

dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara di lingkungan Sekolah

Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Kabupaten Bintan.

b. Sebagai kontribusi bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6

Kabupaten Bintan dalam evaluasi program Bantuan Operasional

Sekolah (BOS).

c. Secara akademik penelitian ini diharapkan mampu memberikan

referensi bagi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan evaluasi

kebijakan terutama bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara.

KERANGKA TEORITIS

Melihat demikian pentingnya manajemen di dalam setiap bentuk program,

maka pengalokasian Biaya Operasional sekolah (BOS) oleh Sekolah Menengah

Pertama (SMP) Negeri 6 Kabupaten Bintan, haruslah pula diterapkan dengan

sistem manajemen yang baik dan diarahkan kepada penyuksesan program
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pendidikan. Wibawa dkk yang dikutip Nugroho (2004:186) mengatakan evaluasi

kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program
dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar
berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator
dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung
keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang
dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai
dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai
ketangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau
penyimpangan.

4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari
kebijakan tersebut.

Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja

kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat

dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi sangat berperan dalam nilai-nilai suatu

tujuan dan target yang telah ditetapkan. Menurut Nawawi (2006:73) “Evaluasi

kinerja diartikan juga sebagai kegiatan mengukur/menilai pelaksanaan pekerjaan

untuk menetapkan sukses atau gagalnya seorang pekerja dalam melaksanakan

tugas dan tanggung jawab dibidang kerjanya masing-masing”.

Evaluasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu proses

pekerjaan, karena dengan adanya evaluasi maka hal tersebut akan mempermudah

jalannya suatu proses kerja dalam sebuah organisasi. Soemardi (1992:165)

mengatakan “Penilaian (evaluation) dapat diberikan pengertian/definisi sebagai

suatu proses/rangkaian kegiatan pengukuran dan pembanding dari pada hasil-hasil

pekerjaan/produktivitas kerja yang telah tercapai dengan target yang
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direncanakan”. Dunn (2003:610) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi

kebijakan bahwa:

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan.

Untuk dapat mengusahakan agar pekerjaan sesuai dengan rencana atau

maksud yang telah ditetapkan, maka pemimpin harus melakukan kegiatan-

kegiatan pemeriksaan, pengecekan, pencocokan, inspeksi, pengendalian dan

pelbagai tindakan yang sejenis dengan itu, bahkan bilamana perlu mangatur dan

mencegah sebelumnya terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya yang

mungkin terjadi. Apabila kemudian ternyata ada penyimpangan, penyelewengan

atau ketidak cocokan maka pemimpin dihadapkan kepada keharusan menempuh

langkah-langkah perbaikan atau penyempurnaan. Dan apabila semuanya berjalan

baik, demi kemajuan organisasi, yang bersangkutan selalu harus diadakan

aktivitas penyempurnaan atau melakukan evaluasi.

KONSEP OPERASIONAL

Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadinya  kekeliruan atau

interpretasi terhadap konsep yang digunakan, maka peneliti menggunakan konsep

tentang Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Evaluasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu suatu proses atau

rangkaian kegiatan dari kegiatan/program kerja yang telah dicapai dengan target

yang direncanakan/ditetapkan, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan tentang
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program bantuan operasional sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama

(SMP) Negeri 6 Kabaupaten Bintan yang mencakup proses kegiatan, perataan dan

ketepatan.

1. Efektivitas, yaitu Berkenaan dengan apakah kebijakan Bantuan

Operasional Sekolah tersebut mencapai hasil (akibat) yang diharapkan,

atau mencapai tujuan dari diadakannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis,

selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya. Upaya

tersebut dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

a. Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan program dana Bantuan

Operasional Sekolah

2. Efisiensi, yaitu Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk

menghasilkan  tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan

sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara

efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

Upaya tersebut dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

a. Usaha yang dilakukan sekolah agar program Bantuan Operasional

Sekolah dapat mencapai tujuannya

3. Kecukupan. Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas

memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya

masalah.  Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara

alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Upaya tersebut dapat

dilihat dari indikator sebagai berikut:
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a. pencapaian hasil yang diinginkan

b. Adanya alternatif kebijakan dalam menjalankan program dana Bantuan

Operasional Sekolah

4. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu

kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-

kelompok masyarakat tertentu. kriteria responsivitas adalah penting karena

analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya. efektifitas,

efisiensi, kecukupan, kesamaan, masih gagal jika belum menanggapi

kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya

suatu kebijakan. Upaya tersebut dapat dilihat dari indikator sebagai

berikut:

a. kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah memenuhi kebutuhan

sekolah

5. Perataan, yaitu bantuan yang diberikan merata kepada seluruh siswa pada

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Kabupaten Bintan serta

terpenuhinya seluruh kebutuhan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Negeri 6 Kabupaten Bintan. Dengan indikator sebagai berikut:

a. Bantuan yang merata.

6. Ketepatan, yaitu suatu hasil pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) yang dilihat dari kesesuaian biaya dengan standar dan bentuk Surat

Pertanggung Jawaban yang sesuai dengan ketentuan juklak dan juknis.

Dengan indikator sebagai berikut:

a. Kesesuaian biaya dengan standar
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b. Kesesuaian Surat Pertanggung Jawaban dengan petunjuk pelaksanaan

dan petunjuk teknis

JENIS PENELITIAN

Penelitian ini di lakukan dengan mengunakan penelitian Deskriptif Kualitatif.

Dimana peneliti berusaha untuk menjelaskan gambaran yang nyata tentang

evaluasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di lingkungan Sekolah Menengah

Pertama (SMP) Negeri 6 Kabupaten Bintan.

Menurut Sugiyono (2005:11) “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang di

lakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa

membuat perbandingan atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel

yang lain”. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, yang dimaksud dengan

mendapatkan informasi yang seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya adalah untuk

mengungkapkan berbagai gambaran dan permasalahan dalam masalah

pengalokasian Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah

Pertama (SMP) Negeri 6 Kabupaten Bintan.

LOKASI PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan perumusan masalah dalam

penelitian ini, maka peneliti memilih lokasi penelitian dilingkungan Sekolah

Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Bintan. Adapun alasan dalam mengambil

lokasi penelitian ini karena adanya permasalahan yang berdampak kepada
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Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seperti masih belum terpenuhinya kebutuhan

sekolah yang sangat diperlukan, sedangkan bantuan untuk operasional sekolah

sudah lama berjalan serta masih adanya kegiatan yang direalisasi kurang sesuai

dengan yang telah direncanakan pemerintah seperti bantuan pendistribusian buku

tidak didasarkan pada rencana yang cermat atau usulan kebutuhan dari sekolah.

RESPONDEN

Adapun responden yang peneliti gunakan ditentukan berdasarkan kebutuhan

data yang diinginkan. Responden dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala

Sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Bintan sebagai informan

kunci, 1 orang bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sekaligus

pembuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), serta 3 orang wakil kepala sekolah.

SUMBER DAN JENIS DATA

Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari responden sebagai data

untuk menganalisa penelitian dan diperoleh melalui tanya jawab secara langsung

kepada key informan. Data primer ini meliputi data tentang evaluasi program

Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Data Sekunder

Data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari

sumber-sumber yang telah ada atau data yang diambil melalui keterangan atau

informasi yang diinginkan serta diperlukan untuk memperjelas data atau
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permasalahan yang akan diteliti. Data skunder ini diambil dari laporan-laporan

atau surat pertanggung jawaban (SPJ), buku, artikel, majalah dan tulisan-tulisan

yang berkaitan dengan masalah evaluasi program bantuan  operasional sekolah

dilingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Kabupaten Bintan.

TEKNIK DAN ALAT PENGUMPULAN DATA

a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung terhadap

key informan yaitu Kepala Sekolah serta responden yang dijadikan

responden dalam penelitian ini. Alat yang digunakan adalah pedoman

wawancara.

b. Observasi, yaitu dilakukan dengan pengamatan langsung berkenaan

dengan Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Kabupaten Bintan. Alat

yang digunakan adalah daftar checklist.

c. Dokumentasi, Yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun

literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

TEKNIK ANALISA DATA

Analisis data yang digunakan untuk menganalisa data-data yang didapat dari

penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Meleong (1991:35), menyatakan

bahwa ” analisa data kualitatif adalah proses pengorganisasian dan pengurutan

data kedalam pola dan kategori serta satuan uraian dasar, sehingga dapat

dikemukakan tema seperti yang disarankan oleh data”.
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Sedangkan langkah-langkah analisa yang dilakukan adalah : menelaah semua

data yang tersedia dari berbagai sumber, reduksi data yang dilakukan dengan

membuat abstraksi, menyusun kedalam satuan-satuan, pengkategorian data sambil

membuat koding, mengadakan pemeriksaaan keabsahan data dan penafsiran data

secara deskriptif.

Untuk itu data-data yang terkumpul baik itu data primer maupun data

sekunder, maka akan diorganisir dan disusun. Setelah tersusun kemudian

dilakukan penafsiran dan pembahasan terhadap data yang dikemukakan itu

EVALUASI

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan,

organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak

akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan,

pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa

Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu

“evaluation” yang berarti penilaian atau penaksiran menurut Echols dan Shadily,

(2000:220). Sedangkan menurut Yunanda (2009) pengertian istilah “evaluasi

merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek

dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur

untuk memperoleh kesimpulan”. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu

program atau proyek mencapai sasaran dan tujuan yang direncanakan, maka perlu

diadakan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja program atau proyek tersebut

seperti yang diungkapkan oleh Hikmat (2004:3) bahwa ”evaluasi adalah proses
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penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja proyek untuk

memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja proyek”. Pengertian

evaluasi lebih dipertegas lagi oleh Griffin & Nix (1991:3) menyatakan :

“Pengukuran, penilaian dan evaluasi bersifat hierarki. Evaluasi didahului
dengan penilaian (assessment), sedangkan penilaian didahului dengan
pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil
pengamatan dengan kriteria, penilaian (assessment) merupakan kegiatan
menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi
merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku”.

Lebih lanjut Sudjana dalam Dimyati dan Mudjiono (2006:191), ”evaluasi

adalah batasan sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek

tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu”. Untuk menentukan nilai sesuatu

dengan cara membandingkan dengan kriteria, evaluator dapat langsung

membandingkan dengan kriteria namun dapat pula melakukan pengukuran

terhadap sesuatu yang dievaluasi kemudian baru membandingkannya dengan

kriteria. Dengan demikian evaluasi tidak selalu melalui proses mengukur baru

melakukan proses menilai tetapi dapat pula evaluasi langsung melalui penilaian

saja.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Crawford (2000:13),

mengartikan bahwa “penilaian sebagai suatu proses untuk mengetahui/menguji

apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai

dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan”.

Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan beberapa

ahli di atas, dapat dipahami bahwa evaluasi merupakan sebuah proses yang

dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah

program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil
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yang dicapai oleh program tersebut. Karenanya, dalam keberhasilan ada dua

konsep yang terdapat didalamnya yaitu efektifitas dan efisiensi. Sudharsono

(Lababa, 2008) memaparkan bahwa “efektifitas merupakan perbandingan antara

output dan inputnya sedangkan efisiensi adalah taraf pendayagunaan input untuk

menghasilkan output lewat suatu proses”.

Evaluasi memiliki tujuan-tujuan alternatif dan tujuan-tujuan tersebut

mempengaruhi evaluasi suatu program atau kegiatan. Mengenal pandangan-

pandangan yang beraneka ragam dan mengetahui bahwa tidak semua evaluator

setuju pada pendekatan tersebut dalam melakukan evaluasi suatu

program/kegiatan adalah penting. Suchman dalam Arikunto dan Jabar (2010:1)

memandang bahwa, “evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah

dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya

tujuan”. Definisi lain dikemukakan oleh Stutflebeam dalam Arikunto dan Jabar

(2010:2) mengatakan bahwa, “evaluasi merupakan proses penggambaran,

pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil

keputusan dalam menentukan alternatife keputusan”. Evaluasi program adalah

upaya penelitian yang dilakukan secara sistematis dan objektif dengan tujuan

mengkaji proses dan hasil dari suatu kegiatan/program/kebijakan yang telah

dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan untuk menentukan sejauhmana hasil atau

nilai yang telah dicapai program.

Evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan manusia sebab hal

tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang. Seorang manusia yang telah
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mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai apakah yang dilakukannya tersebut

telah sesuai dengan keinginannya semula.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan, demikian juga

dengan evaluasi. Menurut Arikunto (2002: 13), ada dua tujuan evaluasi yaitu

tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara

keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masingmasing

komponen.

menurut Crawford (2000: 30), tujuan dan atau fungsi evaluasi adalah :

1. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah
tercapai dalam kegiatan.

2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil.
3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
4. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.

Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan bahanbahan

pertimbangan untuk menentukan/membuat kebijakan tertentu, yang di awali

dengan suatu roses pengumpulan data yang sistematis.

Melihat demikian pentingnya manajemen di dalam setiap bentuk program,

maka pengalokasian Biaya Operasional sekolah (BOS) oleh Sekolah Menengah

Pertama Negeri (SMP) 6 Kabupaten Bintan, haruslah pula diterapkan dengan

sistem manajemen yang baik dan diarahkan kepada penyuksesan program

pendidikan. Wibawa dkk yang dikutip Nugroho (2004:186) mengatakan evaluasi

kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program
dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar
berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator
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dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung
keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang
dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai
dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai
ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau
penyimpangan.

4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari
kebijakan tersebut.

Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja

kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat

dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi sangat berperan dalam nilai-nilai suatu

tujuan dan target yang telah ditetapkan. Menurut Nawawi (2006:73) “Evaluasi

kinerja diartikan juga sebagai kegiatan mengukur/menilai pelaksanaan pekerjaan

untuk menetapkan sukses atau gagalnya seorang pekerja dalam melaksanakan

tugas dan tanggung jawab dibidang kerjanya masing-masing”.

Evaluasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu proses

pekerjaan, karena dengan adanya evaluasi maka hal tersebut akan mempermudah

jalannya suatu proses kerja dalam sebuah organisasi. Soemardi (1992:165)

mengatakan “Penilaian (evaluation) dapat diberikan pengertian/definisi sebagai

suatu proses/rangkaian kegiatan pengukuran dan pembanding dari pada hasil-hasil

pekerjaan/produktivitas kerja yang telah tercapai dengan target yang

direncanakan”. Dunn (2003:610) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi

kebijakan bahwa:

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
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6. Ketepatan.

Untuk dapat mengusahakan agar pekerjaan sesuai dengan rencana atau

maksud yang telah ditetapkan, maka pemimpin harus melakukan kegiatan-

kegiatan pemeriksaan, pengecekan, pencocokan, inspeksi, pengendalian dan

pelbagai tindakan yang sejenis dengan itu, bahkan bilamana perlu mangatur dan

mencegah sebelumnya terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya yang

mungkin terjadi. Apabila kemudian ternyata ada penyimpangan, penyelewengan

atau ketidak cocokan maka pemimpin dihadapkan kepada keharusan menempuh

langkah-langkah perbaikan atau penyempurnaan. Dan apabila semuanya berjalan

baik, demi kemajuan organisasi, yang bersangkutan selalu harus diadakan

aktivitas penyempurnaan atau melakukan evaluasi

PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN 2012

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun

wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa

Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar

minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan

dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar 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 pendidikan dasar (Sekolah
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Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) serta satuan pendidikan lain yang

sederajat.

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 (Sembilan)

Tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar dan

Sekolah Menengah Pertama. Pada tahun 2005 Angka Partisipasi Kasar

Sekolah Dasar telah mencapai 115%, sedangkan Sekolah Menengah Pertama

pada tahun 2009 telah mencapai 98,11%, sehingga program wajar 9 (Sembilan)

tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi Education For

All (EFA) di Dakar. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang

dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam

percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun

2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi

program Badan Operasional Sekolah, dari perluasan akses menuju peningkatan

kualitas.

Pada tahun 2012 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami

perubahan mekanisme penyaluran dan. Pada tahun anggaran 2011 penyaluran

dana Bantuan Operasional Sekolah dilakukan melalui mekanisme transfer ke

daerah kabupaten/kota dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk Bantuan

Operasional Sekolah, mulai tahun anggaran 2012 dana BOS disalurkan dengan

mekanisme yang sama tetapi melalui pemerintah provinsi.
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EVALUASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN)

TAHUN 2012 (Studi Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6

Kabupaten Bintan)

Dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan bantuan pemerintah pusat

kepada semua sekolah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, termasuk

Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri

(TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di

seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk

sasaran dari program Bantuan Operasional Sekolah. Bantuan Operasional Sekolah

bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan

biay pendidikan bagi siswa miskin tidak mampu dan meringankan bagi siswa

yang lain, agar mereka memperoleh layanan Pendidikan Dasar 9 (Sembilan)

Tahun yang bermutu (Buku Pedoman Bantuan Operasional Sekolah 2011).

Dengan adanya program dana Bantuan Operasional Sekolah, sekolah dituntut

kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta

mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan tersebut secara

transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan pembiayaan

pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama

berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar. Sehingga diharapkan

penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah merata dan sesuai dengan aturan

yang berlaku.
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Pemerintah memberikan tanggungjawab kepada sekolah untuk

memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kemudian membuat laporan

pertanggungjawaban sesuai dengan juklas yang ada dan dilaporkan ke Dinas

Pendidikan, dan akan dilakukan pemerikasaan oleh inspektorat daerah.

Dalam pencapaian proses merujuk dari hasil teori evaluasi dilihat

kesesuaian antara pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam juklak/juknis. Dalam rangka

memberikan panduan terhadap pelaksanaan program bantuan operasional sekolah

diatur lebih lanjut berkaitan dengan penggunaan, larangan penggunaan,

mekanisme penyaluran sampai monitoring dan evaluasinya. Pengelola program

tingkat pusat telah menerbitkan buku petunjuk pelaksanaan/penggunaan program.

Diharapkan dengan buku petunjuk pelaksanaan tersebut seluruh pengelola

program dari mulai tingkat pusat sampai tingkat sekolah baik di bawah lingkup

Departemen Pendidikan Nasional maka dalam melaksanakan program sesuai

juklak/juknis dituntut pemahaman yang baik dari Sumber Daya Manusia yang

terlibat.

Mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Kabupaten Bintan menurut para

responden pada dasarnya telah berjalan dengan baik. Semua telah melakukan

pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menggunakan juklak yang

diterbitkan oleh pemerintah, dan juga memahami isi buku tersebut. Mengenai

besar penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah, Responden menyatakan

peruntukan dana. Bantuan Operasional Sekolah adalah untuk keperluan
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administrasi sekolah, membayar guru honor, perawatan dan perbaikan serta

menlengkapi sarana sekolah. Hal ini telah sesuai dengan buku petunjuk yang telah

ditetapkan. Adapun jenis sarana belajar yang paling banyak diperhatikan adalah

media pembelajaran yang mencapai dan buku pelajaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang sudah diperolah dan diolah pada bab sebelumnya

dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2012 (Studi Pada

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Kabupaten Bintan)”. Hal ini dapat

dilihat dari:

1. Dari dimensi efektivitas pelaksanaan program Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) sudah berjalan cukup efektif karena sudah hampir

mencapai hasil yang diharapkan seperti dalam pemenuhan kebutuhan

sekolah.

2. Dimensi efisiensi juga sudah baik bahwa sekolah sudah mengupayakan

penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan sebaik

mungkin ini dapat dilihat dari adanya rencana kegiatan anggaran sekolah

yang sudah di rencanakan untuk melaksanakan kegiatan sekolah dengan

menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

3. Dari dimensi Kecukupan sudah baik Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Negeri 6 Kabupaten Bintan sudah mencapai hasil yang baik yang mana

pihak sekolah setiap 3 bulan sekali melaporkan pengguanaan dana bos
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kepada piihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan. Hal ini tentu saja

memberikan dampak baik terhadap efektivitas penggunaan dana

operasional sekolah yang mana sekolah merasa terbantu dengan adanya

kebijakan ini sehingga dapat memberikan hasil yang baik terhadap

kelangsungan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6

Kabupaten Bintan.

4. Dimensi berikutnya yaitu responsivitas juga sudah baik ini dapat dilihat

bahwa Adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sangat

membantu memenuhi kebutuhan tersebut kebutuhan sekolah sudah

dipenuhi demi kelancaran proses belajar mengajar. Aplikasinya untuk

kepentingan pendidikan siswa di sekolah harusnya mendapatkan perhatian

penuh. Secara ideal, dalam rangka pencapaian perkembangan diri siswa,

sekolah seyogyanya dapat menyediakan dan memenuhi berbagai

kebutuhan siswanya.

5. Dalam dimensi perataan secara umum sudah baik namun perlu

diperhatikan lagi dalam pemberian beasiswa kepada siswa tidak mampu

yang datanya harus diperbaharui setiap semester agar lebih tepat sasaran.

Dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih ada yang

belum merata sepenuhnya seperti dalam anggaran pembelian buku dan

memperbaiki sarana dan prasarana untuk siswa.

6. Dari dimensi ketepatan sudah baik hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah sesuai dengan biaya dan

standar yang ada dalam petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis yang
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ada. Kemudian surat pertanggung jawaban yang dibuat selama ini juga

sudah baik dan tidak pernah bermasalah sampai ke pengawas baik dari

pihak Dinas pendidikan, Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan.

SARAN

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan Kepala

sekolah serta wakil kepala sekolah pada SMP Negeri 6 Kabupaten Bintan

berkaitan dengan Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dana

Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) Tahun 2012 (Studi Pada Sekolah

Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Kabupaten Bintan)” maka saran yang dapat

penulis sampaikan kepada SMP Negeri 6 Kabupaten Bintan antara lain sebagai

berikut:

a. Dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar lebih merata

sepenuhnya perlu ada peningkatan dalam anggaran pembelian buku karena

buku merupakan media paling utama untuk membantu siswa belajar dan

buku yang ada harus ditambah sesuai dengan jumlah siswa yang ada, dan

mengikuti kurikulum pembelajaran yang terbaru

b. Sekolah seharusnya lebih memperhatikan sarana dan prasana yang harus

diperbaiki agar para siswa dapat lebih memanfaatkannya lebih baik lagi

seperti kursi dan meja belajar yang harus di perbaiki, kemudian papan tulis

yang sudah tidak dapat digunakan sebaiknya diganti.
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