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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di negara-negara berkembang, pendidikan tetap menjadi perhatian para 

pemangku kebijakan. Bahkan para founding fathers kitasadar sepenuhnya bahwa 

untuk membebaskan bangsa Indonesia dari kungkungan kebodohan dan 

kemiskinan, jalan satu-satunya adalah dengan pendidikan. Kesadaran tersebut 

dituangkan dalam rumusan Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa salah 

satu tujuan pembangunan nasional adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. 

Selanjutnya, pada batang tubuh, pasal 31 UUD 1945 lebih tegas lagi 

menyatakan”(1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, dan ” (2) 

setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 

membiayainya”. Pada masa reformasi, dengan memperhatikan kondisi global, 

percepatan akselerasi pembangunan pendidikan menjadi prioritas utama 

pembangunan. Untuk mendasarinya, Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen 

dan pasal 31 UUD 1945 ditambah ayatnya. 

Jika untuk meningkatkan pembangunan suatu bangsa diperlukan critical 

mass di bidang pendidikan, maka hal ini membutuhkan adanya persentase 

penduduk dengan tingkat pendidikan yang memadai untuk mendukung 

pembangunan ekonomi dan sosial yang cepat. Program pendidikan dasar dua 

belas tahun merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan critical 

mass itu dan membekali anak didik dengan keterampilan dan pengetahuan dasar: 
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untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, untuk bekal menjalani 

kehidupan dalam masyarakat, untuk membuat pilihan-pilihan dan memanfaatkan 

produk-produk berteknologi tinggi, untuk mengadakan interaksi dan kompetisi 

antar warga masyarakat, kelompok, dan antar bangsa.  

Dengan bekal itu, diharapkan seluruh warga negara Indonesia dapat 

mengembangkan dirinya lebih lanjut sehingga mampu memilih dan mendapatkan 

pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, sekaligus berperan serta 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Namun demikian, target penuntasan wajar 12 tahun akan terancam gagal 

karena kurang antisipasinya pemerintah terhadap kendala-kendala yang 

menghadang. Hal ini bisa kita lihat dan cermati dari berbagai pemberitaan di 

media massa tentang kurangnya sarana dan prasarana sekolah dan rusaknya 

sekolah di berbagai tempat. Permasalahan Wajar 12 tahun tak hanya milik daerah 

pedalaman, perkotaan pun tak luput dari permasalahan penuntasan wajar 12 tahun, 

khususnya bagi warga miskin.  

Berbekal pasal 31 UUD 1945 ayat 2 dimana pemerintah wajib membiayai 

Pendidikan warga negara, saat ini pemerintah sudah memiliki program dalam 

mewujudkan pengentasan kemiskinan dengan Pendidikan wajib belajar 12 tahun 

serta mengantisipasi kendala-kendala yang dialami sekolah yaitu melalui program 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS).  

Pelaksanaan program BOS di sekolah perlu mendapatkan perhatian juga 

dari pemerintah mengenai perbaikan manajemen dan pengelolaan secara 

professional sehingga pencairan dana pendidikan tepat waktu. Keterlambatan 
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pencairan dana BOS menjadi penilaian buruk terhadap kinerja Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan terkait. Keterlambatan pencairan dana BOS juga menjadikan 

hambatan bagi pelayanan di lapangan. Apalagi saat memasuki ujian sehingga 

sekolah membutuhkan biaya operasional dan sarana prasarana.  

Sejumlah SMA/SMK di Kabupaten Merauke terpaksa berhutang akibat 

belum cairnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak Bulan Juli 2017 

lalu hingga saat ini. “Banyak kepala-kepala sekolah mengeluh, karena memiliki 

hutang piutang dimana-mana. Selain itu, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) juga 

tidak berjalan dengan baik,”ungkap Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia 

(PGRI) Kabupaten Merauke, Sergius Womsiwor kepada wartawan di Bandara 

Mopah, Rabu (7/2). Ia meminta, para pemangku kebijakan agar bisa benar-benar 

fokus, serius dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. 

Pasalnya, pihak sekolah kebingungan untuk mendukung biaya operasional KBM 

sekolah. Apalagi sekarang sudah memasuki Tahun 2018, sehingga untuk 

membuat laporan keuangan pihak sekolah akan kesulitan. (Arafura News : 7 

Februari 2018). 

Begitu pula dengan pelaksanaan program BOS di Kota Bekasi, Jawa 

Barat, masih banyak perlu perhatian dari pemerintah terutama Pemerintah 

Provinsi dan PemKot Bekasi. Masih ada keterlambatan dalam proses pencairan 

dana BOS tersebut di Kota Bekasi yang berdampak pada kegiatan operasional di 

sekolah. 

Pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMA/SMK di 

Kabupaten Bekasi masih terhambat membuat Bupati Bekasi, Neneng Hasanah 
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Yasin, segera mengambil langkah strategis. Secara aturan saat ini pengelolaan 

SMA dan SMK dikelola pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Pemprov Jawa Barat 

sehingga macetnya dana BOS ini bukan dari Pemkab Bekasi melainkan karena 

proses pemindahan pengelolaan kewenangan.Akibat keterlamabatan pencairan 

dana BOS itu, Neneng pun berharap agar pengelolaan SMA/SMK dapat 

dikembalikan lagi kepada Pemerintah Daerah.“Karena ribet. Saya sih ingin seperti 

itu (pengolaan SMK/SMA dikelola Pemerintah Daerah-red) karena sebagian guru 

juga ada yang berharap sama. Tetapi ini kan sudah menjadi kewenangan 

nasional,” kata Neneng (www.Poskotanews.com : 17 Oktober 2018). 

Terhitung sejak bulan Januari hingga April 2017, dana Bantuan 

Operasional (BOS) dari Pemerintah Pusat dan Bantuan Pendidikan Menegah 

Universal (BPMU) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum juga turun. 

Akibatnya, puluhan kepala Sekolah tingkat Menengah Atas (SMA) dan Kejuruan 

(SMK) terpaksa harus mencari cara agar operasional sekolah yang mereka pimpin 

tetap berjalan.Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kota Bekasi, Agus Wimbadi 

menyampaikan, dirinya terpaksa mencari cara agar operasional sekolah tetap 

berjalan meski tanpa dana BOS dan BPMU. Ia merasa, kegiatan belajar mengajar 

harus di langsungkan meskipun pencairan dana BOS terkendala."Harusnya 

pemerintah malu, tanpa dikasih dana BOS selama empat bulan kegiatan sekolah 

dipaksakan berjalan," ungkap Agus (www.radiosuarabekasi.com : April 2017). 

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, menyiapkan anggaran hingga Rp 40 

miliar untuk membantu operasional sekolah di tingkat SMA/SMK Negeri. Ini 

dilakukan menyusul belum cairnya dana BOS dari provinsi maupun pusat sejak 

http://www.poskotanews.com/
http://www.radiosuarabekasi.com/
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awal Januari 2017. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Innayatullah 

mengatakan, tahun lalu pemerintah daerah mengalokasikan anggaran hingga Rp 

97 miliar untuk operasional SMA/SMK Negeri. Berdasarkan laporan dari 

sejumlah sekolah, sejak Januari lalu hingga April, dana BOS baik dari provinsi 

maupun pusat belum cair. Keterlambatan pencairan karena pihak provinsi tengah 

melakukan rekapitulasi ulang(www.merdeka.com : 28 April 2017). 

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melihat 

sejauhmana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK Negeri di 

Kota Bekasi berjalan. 

 

1.2 Pembatasan Masalah 

Untuk mencapai hasil yang optimal, penelitian ini dibatasi pada masalah 

bagaimana evaluasi terhadap Program BOSmenggunakan model evaluasi program 

CIPP yang melihat dari tahapan konteks, input, proses dan produk. 

Evaluasi konteks bertujuan untuk mengidentifikasi Program BOS yang 

dalam pelaksanaannya berdasarkan pada latar belakang, pengertian, tujuan 

program dan sasaran. Evaluasi input memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan 

mengkaji kelengkapan input program BOS yaitu pedoman dan pengelola. 

Evaluasi proses bertujuan untuk menilai proses penyelenggaraan Program BOS, 

ditinjau dari pola pelaksanaan program sebagai implementasi kebijakan termasuk 

kendala atau hambatan yang terjadi dan organisasi. Evaluasi produk mempunyai 

tujuan untuk mendeskripsikan dan menilai outcome program BOS. 

http://www.merdeka.com/
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1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka peneliti merumuskan 

masalah berdasarkan tahapan yang ingin diteliti pada program BOS, yaitu : 

1. Bagaimanakah konteks dari Program BOS? 

2. Bagaimanakah input dari Program BOS? 

3. Bagaimanakah proses Program BOS? 

4. Bagaimanakah produk Program BOS? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi 

pelaksanaan Program BOS dan mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari 

program tersebut pada SMK Negeri Terakreditasi di Kota Bekasi. 

 

1.5. Kontribusi Hasil Penelitian 

1. Sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan 

pengembangan dalam rangka menyempurnakan Program BOS yang 

diselenggarakan baik pada tingkat Kota Bekasi maupun secara nasional. 

2. Sebagai bahan informasi yang memadai dan valid tentang Program BOS, 

khususnya pihak sekolah dan pemerintah yang terkait. 

3. Menambah khazanah pustaka tentang implementasi pelaksanaan Program 

BOS di sekolah. 
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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

2.1. Konsep Evaluasi Program 

2.1.1. Pengertian 

 Menurut Wirawan (2011), evaluasi di bidang pendidikan ada 2 macam 

yaitu: evaluasi hasil belajar dan evaluasi program pendidikan. Lebih lanjut 

Wirawan mengatakan bahwa “evaluasi belajar bertujuan untuk mengukur apakah 

pembelajaran berbagai bidang ilmu mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh 

kurikulum pembelajaran ilmu tersebut. Evaluasi ini dilakukan melalui pekerjaan 

rumah, ulangan umum, dan ujian nasional. Evaluasi program pendidikan untuk 

mengevaluasi berbagai aspek pendidikan misalnya, kurikulum, proses dan metode 

pembelajaran mata pelajaran, layanan pendidikan, tenaga pendidikan dan 

sebagainya”. 

Dalam membicarakan evaluasiseringkali kita menemukan kata-kata yang 

berhubungan dengan kata evaluasi,menurut Suharsimi Arikunto (2012), “kata yang 

selalu berkaitan dengan kata evaluasi tersebut adalah: evaluasi (evaluation), 

pengukuran (measurement), dan penilaian (assessment).” Ditambahkan pula oleh 

Arikunto bahwa, “Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi 

tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk 

menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. 

Menurut Stufflebeam, dkk (1971) dalam Suharsimi (2007) mendefinisikan 

evaluasi sebagai “the process of delineating, obtaining, and providing useful 
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information for judging decision alternatives," Artinya evaluasi merupakan proses 

menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk 

merumuskan suatu alternatif keputusan. 

Evaluasi sebagai proses yang menggambarkan objek evaluasi dan 

menilainya sebagai sesuatu yang baik dan berharga atau tidak. Hal ini diperkuat 

olehbatasan yang dirumuskan oleh Join Committee on Standards for Education 

Evaluation dalam Stufflebeam (2007) yang memberi batasan bahwa“evaluation is 

the systematicassessment of the worth or merit of an object”. Definisi atau batasan 

ini melihat evaluasi merupakan suatu proses guna mendapatkan justifikasi 

(pemberian pengesahan/pembenaran) atas kemanfaatan atau justifikasi (pemberian 

pengesahan/pembenaran) tentang baik tidaknya suatu objek atau program yang 

dievaluasi. 

            Dilanjutkan oleh Suharsimi Arikunto (2012) bahwa, “Evaluasi program 

adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi 

tentang  realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam 

proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang 

melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan”.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan rangkaian 

kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara cermat untuk mengetahui 

tingkat keterlaksanaan atau keberhasilan suatu program dengan cara mengetahui 

efektivitas masing-masing komponennya, baik terhadap program yang sedang 

berjalan maupun program yang telah berlalu. 
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2.1.2 Dimensi dan Tujuan Evaluasi Program 

Setelah kita menentukan obyek evaluasi selanjutnya harus menentukan 

aspek-aspek dari obyek yang akan evaluasi.  

Menurut Beni Setiawan, (1999) dimensi utama evaluasi diarahkan kepada 

hasil, manfaat, dan dampak dari program. Pada prinsipnya yang perlu dibuat 

perangkat evaluasi yang dapat diukur melalui empat dimensi yaitu : 

a. indikator masukan (input), 

b. Proses (process) 

c. keluaran (output), 

d. indikator dampak atau (outcome) 

Menurut Stake, 1967, Stuffebeam, 1959, Alkin 1969 (dalam Suharsimi, 

2007) telah mengemukakan bahwa evaluasi berfokus pada empat aspek yaitu : 

a. Konteks 

b. Input 

c. Proses implementasi 

d. Produk 

Bridgman dan Davis (dalam Farida Yusuf, 2008) yaitu evaluasi program 

yang secara umum mengacu pada 4 (empat) dimensi yaitu : 

a. Indikator input,35 

b. Indikator process, 

c. Indikator outputs 

d. Indikator outcomes. 
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            Adapun tujuan dari evaluasi program menurut Suharsimi Arikunto (2007) 

adalah “untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. 

Selanjutnya, hasil evaluasi program digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan 

kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya”. 

Evaluasi  sama artinya dengan kegiatan supervisi. Kegiatan evaluasi atau 

supervisi dimaksudkan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindak lanjut 

dari program yang telah dilaksanakan. Manfaat dari evaluasi program dapat berupa 

penghentian program, merevisi program, melanjutkan program, dan 

menyebarluaskan program. 

Menurut Beni Setiawan (1999) Direktorat Pemantauan dan Evaluasi 

Bapenas, tujuan evalusi program adalah agar dapat diketahui dengan pasti apakah 

pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan 

program dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa 

yang akan datang. 

Menurut Fitzpatrick, dkk (2004), agar tidak kesulitan dalam 

mengidentifikasi tujuan evaluasi program, maka perlu diperhatikan pertanyaan-

pertanyaan berikut ini:“1) What, yaitu apa yang akan di evaluasi; 2) Who,yaitu 

siapa yang akan melaksanakan evaluasi; dan 3) How, yaitu bagaimana 

melaksanakannya”. Berdasarkan tiga pertanyaan tersebut, maka ada tiga unsur  

yang dapat dievaluasi, yaitu meliputi unsur: tujuan, pelaksana kegiatan, dan 

prosedur atau teknik pelaksanaan. Menurut Stufflebeam (2004), adapun alasan 

dan  tujuan dilaksanakannya evaluasi program, adalah untuk :(1)pemenuhan 

ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, (2) mengukur efektivitas 
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dan efisiensi program, (3) mengukur pengaruh, efek sampingan program, (4) 

akuntabilitas pelaksanaan program, (5) akreditasi program, (6) alat mengontrol 

pelaksanaan program, (7) alat komunikasi dengan stakeholder program, (8) 

keputusan mengenai program: (a) diteruskan, (b) dilaksanakan di tempat lain, (c) 

dirubah, dan (d) dihentikan.
 

Jadi tanpa adanya evaluasi, program-program yang berjalan tidak akan 

dapat dilihat efektifitasnya. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan baru 

sehubungan dengan program itu tidak akan didukung oleh data. Karenanya, 

evaluasi program bertujuan untuk menyediakan data dan informasi serta 

rekomendasi bagi pengambil kebijakan (decision maker) untuk memutuskan 

apakah akan melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan sebuah program”. 

 

2.1.3 Model Evaluasi Program Context – Input – Process – Product (CIPP) 

Ketepatan penentuan model evaluasi program bergantung pada jenis 

kegiatannya. Oleh karena itu tidak semua model evaluasi program dapat 

diterapkan. Penelitian ini menggunakan model CIPP. Lebih lanjut peneliti 

mengemukakan konsep evaluasi berdasarkan model CIPP. 

Terdapat banyak model evaluasi program yang digunakan para ahli. Salah 

satunya adalah model CIPP ( Context – input – process – product). Model ini 

dikembangkan oleh Stufflebeam. Model CIPP (1971) melihat kepada empat 

dimensi yaitu dimensi Konteks, dimensi Input, dimensi Proses dan dimensi 

Produk. 
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Model CIPP ini dikembangkan oleh Stufflebeam, dkk (2014), The CIPP 

model is grounded in general and operational definitions of evaluation, main uses 

of evaluations and professional standards for guiding and judging evaluations. 

Generally, an evaluation is a systematic investigation of some object’s value. 

Operationally, evaluation is the process of delineating, obtaining, reporting, and 

applying descriptive  and judgmental infromation about an object’s value, as 

defined by such criteria as quality, worth, probity, equity, feasibility, cost, 

efficiency, safety, and significance. 

The CIPP Model didasarkan pada definisi umum dan operasional evaluasi, 

penggunaan utama evaluasi dan standar profesional untuk membimbing dan 

menilai evaluasi.Umumnya, evaluasi adalah penyelidikan sistematis nilai 

beberapa objek. Secara operasional, evaluasi adalah proses menggambarkan, 

memperoleh, melaporkan, dan menerapkan infromasi deskriptif dan menghakimi 

tentang nilai obyek, seperti yang didefinisikan oleh kriteria seperti kualitas, layak, 

kejujuran, keadilan, kelayakan, biaya, efisiensi, keamanan, dan signifikansi. 

Menurut Stufflebeam, (2014), The CIPP model’s core concepts are 

evaluations of an entity’s context, inputs, processes, and products, as denoted by 

the letters of the acronym.Diartikan secara bebasKonsep inti CIPP model adalah 

evaluasi konteks entitas, input, proses, dan produk-produk, seperti dilambangkan 

dengan huruf akronim. 

Evaluasi CIPP ini berorientasi pada suatu keputusan yang tujuannya 

adalah untuk membantu administrator ataupun pengambil kebijakan dalam 

mengambil keputusan. Model CIPP biasanya digunakan untuk 
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mengevaluasiprogram dan hasil pendidikan.Adapun tujuan evaluasi bukan untuk 

membuktikan tetapi untuk memperbaiki. 

Keunikan model ini adalah pada setiap tipe evaluasi terkait pada perangkat 

pengambil keputusan (decission) yang menyangkut perencanaan dan operasional 

sebuah program. Keunggulan model CIPP memberikan suatu format evaluasi 

yang komprehensif pada setiap tahapan evaluasi yaitu tahap konteks, masukan, 

proses, dan produk. 

Evaluasi konteks memberikan informasi bagi pengambil keputusan dalam 

perencanaan suatu program yang akan on going. Selain itu, konteks juga 

bermaksud bagaimana rasionalnya suatu program. Analisis ini akan membantu 

dalam merencanakan keputusan, menentapkan kebutuhan dan merumuskan tujuan 

program secara lebih terarah dan demokratis. Evaluasi konteks juga 

mendiagnostik suatu kebutuhan yang selayaknya tersedia sehingga 

tidak menimbulkan kerugian jangka panjang. 

Evaluasi input meliputi analisis personal yang berhubungan dengan 

bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia, alternatif-alternatif strategi 

yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program. Mengidentifikasi dan 

menilai kapabilitas sistem, alternatif strategi program, desain prosedur untuk 

strategi implementasi, pembiayaan dan penjadwalan. Evaluasi masukan 

bermanfaat untuk membimbing pemilihan strategi program dalam 

menspesifikasikan rancangan prosedural. Informasi dan data yang terkumpul 

dapat digunakan untuk menentukan sumber dan strategi dalam keterbatasan yang 

ada. Pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana rencana penggunaan sumber-
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sumber yang ada sebagai upaya memperoleh rencana program yang efektif dan 

efisien.  

Evaluasi proses merupakan evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan 

dalam praktik implementasi kegiatan. Termasuk mengidentifikasi permasalahan 

prosedur baik tatalaksana kejadian dan aktifitas. Setiap aktivitas dimonitor 

perubahan-perubahan yang terjadi secara jujur dan cermat. Pencatatan aktivitas 

harian demikian penting karena berguna bagi pengambil keputusan untuk 

menentukan tindak lanjut penyempurnaan. Disamping itu catatan akan berguna 

untuk menentukan kekuatan dan kelemahan atau program ketika dikaitkan dengan 

keluaran yang ditemukan.  

Evaluasi produk merupakan kumpulan deskripsi dan “judgement 

outcomes” dalam hubungannya dengan konteks, input, dan proses, kemudian di 

interprestasikan harga dan jasa yang diberikan (Stuflebeam and Shinkfield : 

2007). Evaluasi produk adalah evaluasi mengukur keberhasilan pencapaian 

tujuan. Evaluasi ini merupakan catatan pencapaian hasil dan keputusan-

keputuasan untuk perbaikan dan aktualisasi. Secara garis besar, kegiatan evaluasi 

produk meliputi kegiatan penetapan tujuan operasional program, kriteria-kriteria 

pengukuran yang telah dicapai, membandingkannya antara kenyataan lapangan 

dengan rumusan tujuan, dan menyusun penafsiran secara rasional. 

Analisis produk ini diperlukan pembanding antara tujuan, yang ditetapkan 

dalam rancangan dengan hasil program yang dicapai. Hasil yang dinilai dapat 

berupa skor tes, prosentase, data observasi, diagram data, sosiometri dan 
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sebaginya yang dapat ditelusuri kaitanya dengan tujuan-tujuan yang lebih rinci. 

Selanjutnya dilakukan analisis kualitatif tentang mengapa hasilnya seperti itu. 

Keputusan-keputusan yang diambil dari penilaian implementasi pada 

setiap tahapan evaluasi program diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu rendah, 

moderat, dan tinggi. 

Tabel 2.1 Tahapan Evaluasi Konteks, Input, Proses dan Produk 

 Evaluasi Konteks Evaluasi Input Evaluasi Proses Evaluasi Produk 

Tujuan Menentukan 

konteks organisasi, 

mengidentifikasi 

sasaran program & 

menilai 

kebutuhan-

kebutuhan mereka, 

mengidentifikasi 

peluang untuk 

memenuhi 

kebutuhan mereka, 

mendiagnosis 

masalah-masalah 

yang melatari 

kebutuhan itu, dan 

menilai apakah 

tujuan yang sudah 

ditetapkan cukup 

responsif terhadap 

kebutuhan-

kebutuhan yang 

telah dinilai itu. 

Mengidentifikasi 

& menilai 

kemampuan 

sistem, alternatif 

strategi program, 

desain prosedur 

untuk menerapkan 

strategi, budget & 

jadwal program. 

Mengidentifikasi 

atau 

memprediksi, 

selama proses 

berlangsung, 

kesalahan-

kesalahan desain 

prosedur atau 

pelaksanaannya, 

memberikan 

informasi untuk 

mengambil 

keputusan yang 

belum 

diprogramkan, 

dan mencatat dan 

menilai 

peristiwa-

peristiwa dan 

aktivitas-aktivitas 

prosedural. 

Mengumpulkan 

deskripsi dan 

penilaian tentang 

hasil-hasil 

program, 

mengkaitkan 

mereka dengan 

tujuan, konteks, 

input, dan proses, 

dan menfasirkan 

keberhargaan dan 

manfaat program. 

Metode Analisis sistem, 

survei, analisis 

dokumen, hearing, 

wawancara, tes 

diagnostik dan 

teknik Delphi. 

Menginventarisasi 

dan menganalisis 

SDM dan sumber 

daya materi, 

strategi solusi, 

fisibilitas dan 

keuangan, dan 

metode-metode 

lain seperti kajian 

pustaka, melihat 

Memonitor 

potensi hambatan 

prosedural dan 

mewaspadai 

hambatan yang 

tak terduga, 

mencari 

informasi khusus 

tentang 

keputusan yang 

Menentukan dan 

mengukur kriteria 

hasil, 

mengumpulkan 

penilaian-

penilaian terhadap 

hasil dari pihak-

pihak yang 

terlibat dalam 

program 
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2.2 Konsep Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

2.2.1 Konteks BOS 

Latar Belakang BOS 

Pengertian 

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, BOS adalah program 

pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi 

langsung 

programnya, 

membentuk tim 

peninjau, 

memakai tes. 

telah 

diprogramkan, 

mendeskripsikan 

proses yang 

sebenarnya, dan 

berinteraksi 

dengan staf dan 

mengamati 

aktivitas mereka. 

&menganalisis 

secara kualitatif & 

kuantitatif. 

Kaitannya 

dengan 

pengambilan 

keputusan 

untuk 

mengubah 

prosesnya 

Untuk mengambil 

keputusan tentang 

pihak-pihak yang 

menjadi sasaran 

program, tentang 

tjuan program 

dalam 

hubungannya 

dengan 

pemenuhan 

kebutuhan atau 

pemanfaatan 

peluang & tentang 

tujuan dalam 

kaitannya dengan 

pemecahan 

masalah, misalnya 

untuk 

merencanakan 

perubahan & 

memberikan dasar 

untuk menilai hasil 

program. 

Untuk memilih 

sumber 

pendukung, 

strategi solusi & 

desain prosedur, 

misalnya untuk 

melakukan 

perubahan-

perubahan secara 

tertata, dan 

memberikan dasr 

untuk menilai 

pelaksanaan 

program. 

Untuk 

melaksanakan 

dan 

menyempurnaka

n desain dan 

prosedur 

program, 

misalnya untuk 

mengawasi 

proses & 

memberikan 

caatan tentang 

proses yang 

sebenarnya untuk 

menafsirkan 

hasil-hasil 

program. 

Untuk 

memutuskan 

apakah akan 

melanjutkan, 

menghentikan, 

memodifikasi 

program, atau 

memfokuskan 

ulang pada 

perubahan & 

memberikan 

catatan yang jelas 

tentang 

dampaknya 

(sesuai dengan 

maksud & tujuan 

awal atau tidak, 

yang positif dan 

negatif). 
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nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib 

belajar. 

Tujuan program BOS 

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat 

terhadap pembiayaan pendidikan. 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, 

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. 

Sasaran program BOS 

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk SMP 

(SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan 

oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. 

2.2.2 Input Program BOS 

Pada tahap input, peneliti melihat pada aspek : pedoman dan pengelola 

program BOS.  

Pedoman 

Landasan hukum kebijakan penyaluran dan pengelolaan dana BOS Tahun 

2012 antara lain: 

a. Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum  

dan Alokasi BOS Tahun Anggaran  2012 
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b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 Tentang Petunjuk 

Teknis Penggunaan Dana BOS  dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 

2012 

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman 

Pengelolaan BOS  

Pengelola 

Organisasi pelaksana BOS SMA meliputi Tim Pengarah dan Tim 

Manajemen BOS Pusat, Tim Manajemen BOS SMA Provinsi, Tim Manajemen 

BOS SMA Kabupaten/Kota, serta Tim Manajemen BOS SMA Sekolah dengan 

rincian sebagai berikut:  

A. Tim Pengarah  

1. Tingkat Pusat  

a. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; b. 

MenteriPerencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas; c. Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan; d. Menteri Keuangan; e. Menteri Dalam Negeri.  

2. Tingkat Provinsi a. Gubernur; b. Wakil Gubernur.  

3. Tingkat Kabupaten/Kota a. Bupati/Walikota; b. Wakil Bupati/Wakil Walikota. 

B. Tim Manajemen BOS Pusat  

1. Penanggung Jawab Umum  

a. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud (Ketua); b. 

Deputi Bidang PembangunanManusia, Masyarakatdan Kebudayaan, Bappenas 

(Anggota); c. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kemenko 

Bidang PMK(Anggota); d. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemdagri 
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(Anggota); e. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu (Anggota). 2. 

Penanggung Jawab Program BOS a. Direktur Pembinaan SMP, Kemdikbud 

(Ketua); b. Direktur Pembinaan SD, Kemdikbud (Anggota); c. Direktur 

Pembinaan SMA, Kemdikbud (Anggota); d. Direktur Pembinaan SMK, 

Kemdikbud (Anggota); e. Direktur Dana Perimbangan, Kemenkeu (Anggota); f. 

Direktur Fasilitas Dana Perimbangan, Kemdagri (Anggota); g. Direktur 

Pendidikan, Bappenas (Anggota); h. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan 

Dasar dan Menengah, Kemdikbud (Anggota); i. Kepala Pusat Data dan Statistik 

Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbud (Anggota). 3. Tim Pelaksana Program 

BOS a. Ketua TimPelaksana; i. Ketua Tim Pelaksana SD; ii. Ketua Tim Pelaksana 

SMP; iii. Ketua Tim Pelaksana SMA; iv. Ketua Tim Pelaksana SMK. b. 

Sekretaris Tim Pelaksana i. Sekretaris Tim Pelaksana SD; ii. SekretarisTim 

Pelaksana SMP; iii. Sekretaris Tim Pelaksana SMA; iv. Sekretaris Tim Pelaksana 

SMK. - 11 - c. Penanggung jawab sekretariat i. Penanggung jawab sekretariat SD; 

ii. Penanggung jawab sekretariat SMP; iii. Penanggung jawab sekretariat SMA; 

iv. Penanggung jawab sekretariat SMK. d. Bendahara i. Bendahara SD; ii. 

Bendahara SMP; iii. Bendahara SMA; iv. Bendahara SMK. e. Unit Data i. Unit 

data SD; ii. Unit data SMP; iii. Unit data SMA; iv. Unit data SMK; v. Tim 

Dapodikdasmen Pendidikan Dasar dan Menengah. f. Unit Monitoring dan 

Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat i. Unit 

Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat 

SD; ii. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan 

Masyarakat SMP; iii. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan 
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Penanganan Pengaduan Masyarakat SMA; iv. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta 

Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat SMK. g. Unit 

Publikasi/Humas. 

2.2.3 Proses Program BOS 

Proses penyelenggaraan Program BOS, yaitu: 

Pola Pelaksanaan 

Penggunaan dana BOS diperbolehkan untuk hal-hal sebagai berikut: 

a. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, yaitu untuk mengganti yang 

rusak atau untuk memenuhi kekurangan. 

b. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu 

biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan 

pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan 

lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk 

fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa 

baru, dan lainnya yang relevan); 

c. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, PAKEM, pembelajaran 

kontekstual, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, 

kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha 

Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam 

mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi 

siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, 

alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba); 
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d. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil 

belajar siswa (misalnya untuk fotocopi/ penggandaan soal, honor koreksi ujian 

dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa); 

e. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, 

spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan 

koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan 

sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor; 

f. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, 

modem, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar 

sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah 

tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka 

diperkenankan untuk membeli genset; 

g. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, 

perbaikan sanitasi/WC siswa, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, 

perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan 

fasilitas sekolah lainnya; 

h. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan 

honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang 

membantu administrasi BOS; 

i. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan 

KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant 

pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama 

tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama; 
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j. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi 

masalah biaya transport dari dan ke sekolah, seragam, sepatu/alat tulis sekolah 

bagi siswa miskin yang menerima Bantuan Siswa Miskin . Jika dinilai lebih 

ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan 

menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, 

dll); 

k. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta 

printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi 

bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi 

dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos; 

l. Pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan belajar 

siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran; 

Bila seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari 

BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat 

digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, 

peralatan UKS dan mebeler sekolah.  

Dana BOS tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal berikut: 

a. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan. 

b. Dipinjamkan kepada pihak lain. 

c. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan 

biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya. 

d. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/ 

Kabupaten/kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, walaupun pihak sekolah 
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tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut.  Sekolah hanya diperbolehkan 

menanggung biaya untuk siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. 

e. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru. 

f. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan 

inventaris sekolah). 

g. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat. 

h. Membangun gedung/ruangan baru. 

i. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran. 

j. Menanamkan saham. 

k. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat 

atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru 

bantu. 

l. Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, 

misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara 

keagamaan/acara keagamaan. 

m. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ 

pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang 

diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota 

dan Kementerian Pendidikan Nasional.  

Pengorganisasian 

Dengan merujuk Pasal 16 sampai dengan 19 Permendagri Nomor 62 

Tahun 2011 tentang Pengorganisasian Bantuan Operasional Sekolah pada intinya 

menyatakan bahwa:  Kepala satuan pendidikan dasar menyampaikan laporan 
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penggunaan BOS kepada Bupati/Walikota melalui kepala SKPD pendidikan 

kabupaten/kota. Kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota menyusun rekapitulasi 

laporan penggunaan BOS untuk disampaikan kepada Gubernur melalui kepala 

SKPD pendidikan provinsi dengan tembusan PPKD provinsi. 

Pertanggungjawaban pemberi hibah meliputi: a. keputusan gubernur mengenai 

penetapan daftar penerima dan jumlah BOS pada satuan b. pendidikan dasar 

berdasarkan DPA – PPKD; c. NPH BOS; dan d. bukti transfer uang atas 

pemberian BOS.  Kepala satuan pendidikan dasar bertanggungjawab secara 

formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. 

Pertanggungjawaban kepala satuan pendidikan dasar meliputi: a. laporan 

penggunaan BOS dan pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS 

yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS; dan b. bukti-bukti pengeluaran 

yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.  Terkait Laporan 

penggunaan BOS dan pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS 

yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS disampaikan kepada 

Bupati/Walikota melalui kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota. Laporan 

tersebut disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya. 

Selain itu, laporan penggunaan BOS dan pernyataan tanggung jawab disimpan 

dan dipergunakan oleh Penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan. 12  

Rekapitulasi laporan pertanggungjawaban penggunaan BOS yang telah disusun 

oleh Kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota disampaikan kepada gubernur 

melalui kepala SKPD pendidikan provinsi paling lambat 10 Janari tahun 

berikutnya.  Dalam hal penggunaan BOS bagi satuan pendidikan dasar negeri 
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menghasilkan aset tetap, kepala satuan pendidikan dasar negeri yang bersangkutan 

wajib menyampaikan laporan kepada bupati/walikota melalui kepala SKPD 

pendidikan kabupaten/kota yang dilengkapi dengan dokumen pengadaan barang 

sebagai dasar pencatatan barang milik daerah dan disampaikan paling lambat 

tanggal 5 Januari tahun berikutnya. SKPD pendidikan kabupaten/kota melakukan 

pencatatan barang milik daerah berdasarkan laporan sesuai peraturan 

perundangundangan. 

2.2.4 Produk Program BOS 

Produk dari program BOS adalah outcome atau hasil yang diharapkan dari 

program BOS, dimana hasil yang diharapkan dari program BOS ini adalah terjadi 

penurunan angka putus sekolahsecara umum, dan terjadi penurunan angka putus 

sekolah (jumlah anak yang putus sekolah) di sekolah masing-masing secara 

khusus. 

 

2.3Hasil  Penelitian yang Relevan 

Ada beberapa kajian dan penelitian yang berhubungan dengan evaluasi 

BOS diantaranya adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kadir Karding dengan judul 

“Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP. 

Negeri di Kota Semarang”.   

Dalam evaluasi Program BOS ini dimaksudkan untuk mengetahui 

seberapa besar cakupan dana BOS dalam rangka meningkatkan akses pendidikan 

bagi siswa/siswi keluarga miskin dan tidak mampu dan bagaimanakah dampak  
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pelaksanaan program BOS terhadap sekolah maupun masyarakat. Metode 

evaluasi diskriptif kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif.  Hasil 

evaluasi  telah mengungkapkan bahwa pelaksanaan BOS tahun 2007 untuk  

SMP.Negeri telah dilaksanakan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa 

catatan yakni ; Potensi BOS terrnyata belum menjangkau semua siswa miskin 

/tidak mampu untuk memperoleh layanan pendidikan secara memadai. Dampak 

BOS ternyata dapat memperkuat kemampuan sekolah dalam memberikan materi 

pembelajaran dan kegiatan tambahan kepada siswa. Oleh karena itu beberapa 

komponen yang semula dibebankan orang tua siswa melalui SPP menjadi 

berkurang,  adanya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana pendidikan, beban 

biaya sekolah menjadi lebih berkurang, dapat dirasakan masyarakat akan dapat 

mengurangi anak putus sekolah.  

Hambatan pelaksanaan BOS antara lain Pencairan BOS sering terlambat, 

hal ini menjadi mengganggu  kegiatan belajar mengajar. Rekomendasi antara 

laian, Searah tujuan BOS hendaknya pemanfaatan dana BOS benar-benar 

diarahkan  untuk operasional sekolah yang menunjang kelancaran proses belajar, 

sumber dana  sekolah berasal dari  APBD,  BOS  dan Sumbangan orang tua siswa,  

ketiga komponen ternyata sumbangan orang tua murid paling dominan.  

Keberadaan BOS tetap dipertahankan. Jumlah anggaran perlu ditingkatkan dan 

serta realisasi pencaiaran dana BOS yang dilakukan tiap triwulan dan 

pencairannya diawal bulan harus dapat terwujud, Hal ini dimaksudkan agar 

efektif. Agar sasaran BOS tercapai secara efektif yaitu memberikan akses bagi 

siswa keluarga miskin maupun siswa keluarga tidak mampu mendapatkan layanan 
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pendidikan dasar yang bermutu, sudah seharusnya untuk melakukan seleksi secara 

transparan bagi siswa miskin/tidak mampu dengan membentuk tim kecil yang 

melakukan tugas melakukan pengecekan kondisi siswa yang sebenarnya di 

lapangan 

Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan Abdul Kadir Karding 

adalah Penelitian Abdul Kadir Karding merupakan penelitian dengan Metode 

evaluasi diskriptif kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. 

2. Penelitian Yang Dilakukan Oleh Muh. Turizal Husein dengan Judul 

“Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Dalam 

Upaya Mengurangi Angka Putus Sekolah”.    

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib Belajar sembilan tahun yang 

dicanangkan oleh Pemerintah sejak 2 Mei 1994 belum memenuhi target sehingga 

Pemerintah perlu mengeluarkan  kebijakan Inpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang 

Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan 

Pemberantasan Buta Aksara. Program BOS dilatarbelakangi oleh kenaikan harga 

BBM yang mengakibatkan turunnya  dayabeli masyarakat  yang  berdampak   

negatif terhadap akses masyarakat miskin terhadap Pendidikan Dasar Sembilan 

Tahun. Sesuai UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu dan Pemerintah wajib memberikan layanan 

dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi 

setiap warga negara tanpa diskriminasi.”   
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 Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan yang dilakukan Muh. 

Turizal Husein adalah penelitian Turizal hanya melihat pada hasil atau dampak 

penurunan angka putus sekolah, sedangkan pada penelitian ini melihat dari 

berbagai aspek yang dievaluasi yaitu konteks, input, proses dan produk. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mustika W Sastia Hutasuhut dengan 

Judul “Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah Di 

Sekolah Dasar Negeri No. 125549 Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar 

Utara Pematangsiantar”. 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam rangka mengatasi dampak 

kenaikan harga BBM, pemerintah merealokasikan sebagian besar anggarannya ke 

empat program besar, yaitu program pendidikan, kesehatan, infrastruktur 

pedesaan, dan subsidi langsung tunai (SLT). Salah satu program di bidang 

pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyediakan 

bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa 

yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka 

mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 

Tahun. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana populasinya 

berjumlah 247 orang. Dalam hal ini yang menjadi sampel adalah 34 orang.  

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel acak 

stratifikasi proporsional. Teknik penarikan sampel ini diterapkan dalam kondisi 

dimana populasi terdiri dari kelompok-kelompok yang mempunyai susunan 

bertingkat. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan 

studi lapangan yang terdiri dari penyebaran kuesioner (angket), wawancara dan 
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observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu 

dengan mengumpulkan, mengelola, menyajikan dan menjabarkan hasil penelitian. 

Hasil analisis data yang dilakukan dapat diketahui bahwa Program Bantuan 

Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri No. 125549 Kelurahan Martoba 

kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar berjalan dengan baik. Dalam hal ini 

program BOS sangat membantu meringankan beban keluarga terhadap biaya 

pendidikan  sehingga sangat membantu keluaraga miskin atau tidak mampu dalam 

menganyam pendidikan sebagaimana semestinya guna mendukung pencapaian 

program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun serta program ini sangat 

bermanfaat untuk berbagai pihak, termasuk siswa maupun orangtua siswa.   

Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan yang dilakukan 

Mustika adalah dalam hal penarikan sampel. Penelitian Mustika menggunakan 

teknik penarikan sampel ini diterapkan dalam kondisi dimana populasi terdiri dari 

kelompok-kelompok yang mempunyai susunan bertingkat. 

 

2.4 Kriteria Evaluasi 

Kriteria evaluasi penting untuk menjadi acuan/ukuran keberhasilan suatu 

program yang dievaluasi.  Berhasil tidaknya suatu program atau efektif tidaknya 

suatu program akan diketahui setelah evaluasi dilakukan dan dibandingkan 

dengan kriteria yang telah ditentukan.  Kriteria ditentukan berdasarkan peraturan 

yang mengatur program atau kebijakan yang dikeluarkan, standar yang terkait, 

atau kajian teori jika belum ada standar atau kebijakan yang terkait dengan 
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program.  Adapun kriteria yang dievaluasi dalam penelitian ini, seperti pada tabel 

berikut: 

Tabel 2.2Kriteria Evaluasi Program BOS 

 

 

 

 

 

NO 
Komponen Evaluasi Aspek yang 

Dievaluasi 
Kriteria Evaluasi Tahapan 

1 Latar Belakang dan 

Tujuan Program 

 

1. Pengertian 

 

2. Latar Belakang 

 

 

3. Tujuan Program 

 

4. Sasaran 

 

Memahami pengertian BOS 

 

Terdapat kebutuhan program 

BOS 

 

Tercapainya tujuan program 

 

Tepat sasaran 

Context 

2 Persiapan Program 5. Pedoman 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pengelola 

 
 

 

Terdapat buku pedoman yang 

memberikan arahan untuk 

mengelolaprogramBOS 

 

Dikelola oleh para pengurus 

menunjang pelaksanaan 

program BOS 

Input 

3 Pelaksanaan Program 7.    Pola pelaksanaan 

 

 

 

 

8. Organisasi 

 

 

a. Terdapat mekanisme 

pelaksanaan BOS 

b. Tidak terjadi hambatan 

dalam pelaksanaan 

 

Terdapat sistem kerja atau 

pengorganisasian yang baik 

 

Proses 

4 Hasil-hasil Program 9. Outcome 

Program 

Terjadi penurunan angka putus 

sekolah 

Produk 
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2.5  Desain Evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desain Evaluasi 

Program dengan 

Model CIPP 

Komponen 

Evaluasi 

Latar Belakang 

dan Tujuan 

Program 

 

Persiapan 

Program 

Pelaksanaan 

Program 

Product 

Process 

Input 

Context 

Outcome Program 

1. Pola pelaksanaan 

2. Organisasi 

 

1. Pedoman 

2. Pengelola 

 

1. Pengertian 

2. Latar Belakang 

3. Tujuan Program 

4. Sasaran 

 

 

Hasil-hasil 

Program 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian 

 Model dari penelitian ini adalah model penelitian evaluasi program, 

yang digunakan adalah evaluasi program CIPP yang memiliki aspek Konteks, 

Input, Proses, Produk untuk mengevaluasinya. Penelitian ini menggunakan mix 

method, karena penelitian ini melakukan wawancara mendalam terhadap 12 key 

informan dan memberikan kuesioner kepada 30 perwakilan guru.  

 

3.2. Instrumen Penelitian 

3.2.1. Definisi Konseptual 

Evaluasi program adalah kegiatan penilaian dalam rangka menguji tingkat 

kegagalan dan keberhasilan, kefektifan dan efisiensi terhadap pelaksanaan suatu 

program. 

3.2.2. Definisi Operasional 

  Evaluasi program adalah kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan Program 

BOS yang diukur dengan indikator tiap-tiap tahapan yaitu: 

1. Tahapan context Program BOS, ditinjau dari komponen latar belakang, 

pengertian, tujuan dan sasaran program. 

2. Tahapan input Program BOS, ditinjau dari komponen pedoman danpengelola. 

3. Tahapanprocess Program BOS, ditinjau dari komponen pola pelaksanaan dan 

organisasi. 
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4. Tahapan product Program BOS, ditinjau dari komponen Outcome Program 

 

3.3. Model Penelitian Evaluasi 

Model ini membagi evaluasi menjadi empat tahapanyaitu: (a) Evaluasi 

konteks memberikan informasi dalam perencanaan suatu program, bagaimana 

rasionalnya program dan mendiagnostik suatu kebutuhan yang selayaknya 

tersedia; (b) Evaluasi input meliputi analisis yang berhubungan dengan bagaimana 

penggunaan sumber-sumber yang tersedia dan alternatif strategi yang harus 

dipertimbangkan untuk mencapai suatu program; (c) Evaluasi proses merupakan 

evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan dalam praktik emplementasi program, 

termasuk mengidentifikasi permasalahan prosedur, tatalaksana kejadian dan 

aktivitas; (d) Evaluasi produk merupakan kumpulan deskripsi dan judgement 

outcomes dalam hubungannya dengan konteks, input dan proses; atau evaluasi 

mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. 

Peneliti menggunakan evaluasi model CIPP, karena berdasarkan 

pertanyaan penelitian, maka diperlukan informasi yang menyeluruh tentang 

pelaksanaan Program BOS. Mengingat model CIPP memberikan suatu format 

evaluasi yang komprehensif pada setiap tahapan pelaksanaan program, maka 

dalam penelitian ini ditetapkan untuk menggunakan evaluasi model CIPP. 
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3.4 Sumber Data 

Adapun data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, agar diperoleh 

hasil penelitian yang valid akurat dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, 

maka data penelitian akan dibagi menjadi 2 (dua ) bagian yaitu : 

1. Data Primer yaitu data yang diambil langsung dari responden menggunakan 

kuesioner dan wawancara mengenai tahapan konteks, input, proses dan produk 

dari program BOS.  

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, 

berupa data yang diperoleh dari SMK Negeri  Terakreditasi di Kota Bekasi. 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian akan menggunakan teknik 

sebagai berikut : 

1. Observasi atau pengamatan 

Pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan melalui kegiatan 

observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek analisis untuk menggali 

aspek-aspek yang relevan dan penting sebagai dasar analisis dan interpretasi yang 

akan dilakukan. Pengamatan di lapangan ini bertujuan untuk menggali 

kemungkinan adanya informasi yang terlewatkan dari pedoman wawancara yang 

dilakukan dan berupaya memperkaya dimensi pengamatan dari fenomena analisis 

yang ada.  

2. Wawancara 
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Penelitian ini agar dapat memperoleh data yang valid atau akurat 

disamping observasi, pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara 

mendalam (indepth interview) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif 

serta beberapa keterangan atau informasi dari informan. Wawancara mendalam ini 

dilakukan terhadap narasumber (key informan) yang dianggap memiliki 

pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena pelaksanaan 

Program BOS pada SMK Negeri Terakreditasi di Kota Bekasi.  

Wawancara mendalam hanya dilakukan kepada 3 sekolah karena 

kesediaan 3 sekolah tersebut dalam membantu memberikan informasi mengenai 

pelaksanaan program BOS untuk keperluan penelitian yaitu SMKN 1, SMKN 6 

dan SMKN 12 Kota Bekasi. 

Adapun Key Informan yang dimaksud adalah: 

a. Kepala SMKN 1 Kota Bekasi 

b. Kepala SMKN 6 Kota Bekasi 

c. Kepala SMKN 12 Kota Bekasi 

d. Bendahara SMKN 1 Kota Bekasi 

e. Bendahara SMKN 6 Kota Bekasi 

f. Bendahara SMKN 12 Kota Bekasi 

g. Ka TU SMKN SMKN 1 Kota Bekasi 

h. Ka TU SMKN SMKN 6 Kota Bekasi 

i. Ka TU SMKN SMKN 12 Kota Bekasi 

j. Perwakilan Guru SMKN 1 Kota Bekasi 

k. Perwakilan Guru SMKN 6 Kota Bekasi 
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l. Perwakilan Guru SMKN 12 Kota Bekasi 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Wawancara 

 

 

 

 

3. Kuesioner 

Penelitian ini agar dapat memperoleh data yang valid atau akurat 

disamping observasi, pengumpulan data akan dilakukan melalui kuesioner 

mengenai latar belakang serta tujuan program, persiapan program, pelaksanaan 

program dan hasil program BOS di Kota Bekasi. Kuesioner disebar terhadap 30 

orang perwakilan guru. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Kuesioner 

 

NO 
Komponen Evaluasi Aspek yang 

Dievaluasi 
Tahapan 

1 Latar Belakang dan 

Tujuan Program 

 

a. Pengertian 

b. Latar Belakang 

c. Tujuan Program 

d. Sasaran 

Context 

2 Persiapan Program a. Pedoman 

b. Pengelola 

Input 

3 Pelaksanaan Program a. Pola pelaksanaan 

b. Organisasi 

Proses 

4 Hasil-hasil Program Outcome Program Produk 

 

NO 
Komponen 

Evaluasi 
Tahapan Aspek yang Dievaluasi 

Butir 

Kuesioner 

1 Latar Belakang 

dan Tujuan 

Program 

Context Pengertian 

Latar Belakang 

2,10 

1 

2 Persiapan 

Program 

Input Pedoman 

Pengelola 

 

3 

4,5 

3 Pelaksanaan 

Program 

Proses Pola pelaksanaan 

Organisasi 

 

6,7 

8 

4 Hasil-hasil 

Program 

Produk 

 

Outcome Program 9 
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3.6 Teknik Analisis Data 

    Menurut Gay dan Airissan dalam Sugiyono (2007) mengatakan bahwa 

analisis data dilakukan secara sistematis dengan proses pengumpulan data. 

Dimana peneliti melakukan analisis data pada saat data sementara dan sesudah 

dikumpulkan. Kegiatan yang dilakukan selama menganalisis data adalah 

merapikan data tentang: (1) Tahapan konteks Program BOS, ditinjau dari latar 

belakang, pengertian dan tujuan program, (2) Tahapan input Program BOS, 

ditinjau dari pedoman dan pengelola. (3) Tahapan proses Program BOS, ditinjau 

dari pola pelaksanaan dan organisasi. (4) Tahapan produk Program BOS, ditinjau 

dari Outcome Program.Kegiatan ini dimaksudkan agar data kasar yang diperoleh 

disusun kembali secara cermat dengan rapi. 

Merangkum data dari data yang diperoleh melalui hasil wawancara 

ditelaah untuk melihat esensinya, kemudian disusun secara sistematis dengan 

berpedoman pada apa yang menjadi fokus penelitian dengan menggunakan 

kalimat yang mudah dipahami sehingga dapat terlihat jelas makna yang 

terkandung di dalamnya.Penyajian data (display) dibuat dalam bentuk tabel dan 

diagram pie dengan tujuan agar mudah memperoleh gambaran pada setiap bagian 

atau seluruh sub fokus yang dievaluasi. Selanjutnya menarik kesimpulan yang 

dinyatakan dalam bentuk peringkat, yaitu rendah, moderat dan tinggi. 

Berdasarkan peringkat tersebut dibuat keputusan hasil evaluasi. Adapun 

descriptor dan rating penilaian yang digunakan dalam penelitian disajikan pada 

tabel berikut: 

 



 38 

Tabel 3.3 Pedoman Penilaian Temuan Evaluasi 

Skala 

Penilaian 

Peringkat/Rating Keterangan Penilaian Evaluasi 

1 Rendah 

Kriteria evaluasi tidak terpenuhi semuanya atau 

terpenuhi sebagian, di bawah lima puluh persen 

dari jumlah butir kriteria. 

2 Moderat 
Kriteria evaluasi terpenuhi sebagian, lima puluh 

persen atau lebih dari jumlah butir kriteria. 

3 Tinggi Kriteria evaluasi terpenuhi semua. 

 

3.8. Tabel Perencanaan Evaluasi 

Tabel 3.4 Perencanaan Evaluasi 

Komponen Aspek/Indikator Sumber Data Teknik Tahapan 

Evaluasi 

 

 

 

 

 

R 

E 

K 

O 

M 

E 

N 

D 

A 

S 

I 

Latar 

belakang 

dan tujuan 

program 

a) Pengertian 

b) Latar Belakang 

c) TujuanProgram 

d) Sasaran 

a) Buku 

Pedoman 

b) Key 

Informan 

c) Kuesioner 

a) Analisis 

Dokumen 

b) Wawancara 

c) Kuesioner 

Konteks 

Persiapan 

Program 

a) Pedoman 

b) Pengelola 

a) Buku 

Pedoman 

b) Key 

Informan 

c) Kuesioner 

a) Analisis 

Dokumen 

b) Wawancara 

c) Kuesioner 

Input 

Pelaksanaan 

Program 

a) Pola Pelaksanaan 

b) Organisasi 

 

a) Buku 

Pedoman 

b) Key 

Informan 

c) Kuesioner 

a) Analisis 

Dokumen 

b) Wawancara 

c) Kuesioner 

Proses 

Hasil-hasil 

Program 

Outcome Program a) Key 

Informan 

b) Kuesioner 

a) Wawancara 

b) Kuesioner 
Produk 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Sebagaimana disebutkan pada bab II dan bab III pada penelitian ini, kami 

menggunakan model CIPP (Context, Input, Process & Product) dalam melakukan 

evaluasi terhadap Program BOS ini, yaitu dengan memaparkan hasil kuesioner 

dan wawancara dari para key informan dan responden yaitukepala sekolah, 

Bendahara sekolah, Kepala Tata Usahaserta perwakilan guru mengenai 4 (empat) 

tahapan yang diteliti yaitu konteks program, input program, proses pelaksanaan 

program dan produk dari program dengan komponen dan aspek/indikator masing-

masing. 

 

4.2 Hasil Wawancara dengan Key Informan 

4.2.1 Evaluasi Tahapan Context (Konteks) Program BOS 

Pada tahapan konteks, komponen yang dievaluasi adalah latar belakang 

dan tujuan program, dengan aspek evaluasi pengertian, latar belakang, tujuan dan 

sasaran program. Indikator yang dapat dievaluasi dari konteks Program BOS ini, 

yaitu: 

1. Aspek evaluasi pengertian dari Program BOS ini, berdasarkan hasil wawancara 

dengan key informan, 100% responden menjawab yamengenaipemahaman akan 

pengertian dari program BOS, yang berarti keseluruhan responden sudah 

memahami dengan baik pengertian dari BOS. Menurut Ibu Neni, pengelola 

dana BOS sudah memahami konsep BOS dikarenakan sudah diadakan 
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sosialisasi dana BOS yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan jawa barat. 

Hal ini juga senada dengan seluruh responden lainnya yang berpendapat bahwa 

jika sudah menjadi pengelola BOS dan pejabat di sekolah maka harus 

memahami mengenai konsep dan pengertian dari BOS itu sendiri agar 

penerapannya bisa sesuai dengan konsep tersebut.  

 

Gambar 4.1 Pengelola Dana BOS di Sekolah Sudah Memahami Konsep BOS 

dengan Baik 
 

2. Aspek latar belakang, berdasarkan hasil wawancara dengan key informan, 

100%  responden menyatakan ya mengenailatar belakang dari program BOS, 

yang berarti keseluruhan responden melihatlatar belakang BOSkarena alasan 

keterbutuhan untuk para siswa. Menurut Ibu Neni,sekolah sangat membutuhkan 

dana BOS untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar yang berlangsung 

disekolah.Didukung oleh Bapak Mulyadi, beliau mengungapkan bahwa RKA 

sudah dibuat oleh bendahara sekolah, yang artinya pengeluaran untuk 

kepentingan sekolah, dengan menggunakan proposal sesuai dengan RKA yang 

di sepakati jadi sudah sesuai dengan kebutuhan di sekolah.Sependapat dengan 
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Bapak Mulyadi, Bapak Prawoto mengungkapkan bahwa dana BOS sangat 

dibutuhkan oleh para siswa dan sekolah karena masih banyak siswa yang 

kurang mampu tapi berprestasi dan pintar dan layak untuk mendapatkan 

kesempatan bersekolah di sekolah yang bagus dan sesuai dengan kemampuan 

mereka. 

 

Gambar 4.2 Sekolah Membutuhkan Program BOS  

 

3. Aspek evaluasi tujuan program, berdasarkan hasil wawancara dengan key 

informan, 100% responden menyatakan ya mengenai tujuanprogram BOS, 

yang berarti keseluruhan responden sudah melihat bahwa tujuan program 

BOSsudah tercapai dengan baik. Menurut Bapak Prawoto, tujuan program 

BOS sudah tercapai dengan baik karena mampu mendorong sekolah untuk 

meningkatkan akuntabilitas keuangan di sekolah. Ditambahkan oleh Ibu Margi 

bahwa ketercapaian program BOS terlihat dari berjalannya kegiatan 

operasional sekolah dengan baik walaupun tetap ada hambatan dalam 
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pencairan dan lain sebagainya, tetapi tidak mengurangi hakikat dari tujuan 

BOS itu sendiri. 

 

Gambar 4.3 Tujuan ProgramBOS Sudah Tercapai Dengan Baik 

 

4. Aspek evaluasi sasaran program, berdasarkan hasil wawancara dengan key 

informan, 100% responden menyatakan ya bahwa sasaran program BOS sudah 

tepat sasaran.Menurut Ibu Neni, program BOS di Jawa Barat sudah tepat 

sasaran kepada siswa yang membutuhkan, ditambahkan oleh Bapak Prawoto 

bahwa BOS tepat sasaran karena memberikan kesempatan yang setara bagi 

peserta yang orangtua tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan pendidikan 

yang terjangkau. Ditambahkan oleh Ibu Margi bahwa dana BOS yang 

didapatkan dari dinas Pendidikan diperuntukkan untuk semua kegiatan siswa di 

sekolah, jadi sudah tepat sasaran.Sependapat dengan key informan lainnya,  Ibu 

Endah mengungkapkan bahwa penerima dana BOS sekolah adalah sekolah-

sekolah yang terdaftar di kemendikbud, baik negeri ataupun swasta dari 
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angkatan dasar sampai menengah yang merupakan wajib belajar 12 tahun, jadi 

sudah tepat sasaran. 

Menurut Ibu Retno,program BOS sudah tepat sasaran karena dimanfaatkan 

untuk operasional sekolah, seperti : bayar listrik, perlengkapan kegiatan belajar 

mengajar, dsb. Begitu pula menurut Ibu Dyah, dana BOS digunakan untuk 

kegiatan - kegiatan sosial pada sekolah sehingga sudah tepat sasaran. Sepaham 

dengan Ibu Ella dan Ibu Sjamsiah bahwa penggunaan dana BOS sudah sesuai 

juknis dan tepat sasaran. 

 

Gambar 4.4 Sasaran Program BOSSudah Tepat Sasaran 

 

4.2.2 Evaluasi TahapanInput (Masukan) Program BOS 

Pada tahapan evaluasi input, komponen yang dievaluasi adalah persiapan 

program, dengan aspek pedoman dan pengelola program. Aspek yang dapat 

dievaluasi dari input Program BOS ini, yaitu: 
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1. Aspek evaluasi pedoman, berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan 

key informan, 100% responden menyatakan ya, yang berarti keseluruhan 

responden sudah melihat pada sekolah masing-masing sudah terdapat buku 

pedoman yang memberikan arahan pengelola untuk mengelola dana BOS. 

Menurut Ibu Dyah, sudah terdapat buku petunjuk teknis (juknis) dari pihak 

terkait yang memudahkan pengelola BOS mengelola keuangan 

pelaksanaannya. Ditambahkan oleh Ibu Neni bahwa buku pedoman 

pengelolaan dana BOS sudah diterima oleh masing-masing sekolah serta 

sudah dipelajari oleh bendahara BOS maupun kepala sekolah sehingga 

pelaksanaan pengelolaan dana BOS sudah baik. 

 

Gambar 4.5 Terdapat Buku Pedoman yang Memberikan Arahan untuk 

Mengelola Program BOS 

 

2. Aspek evaluasi pengelola, berdasarkan hasil wawancara dengan key informan, 

100% responden menyatakan ya mengenai pengelolaan, yang berarti 

keseluruhan responden menilai bahwa BOS sudah dikelolaoleh para pengelola 
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dengan alasan dari key informan. Menurut Ibu Neni, dalam pelaksanaannya 

program BOS dapat dikelola dengan baik karena pengelola sudah 

mendapatkan buku pedoman dan sosialisasi sebelumnya mengenai 

pengelolaan dana BOS. Ditambahkan oleh Bapak Prawoto, pengelolaan dana 

BOS sudah baik karena organisasi pelaksanaan pengelolaan dana BOS 

dibentuk dari pusat hingga sekolah. Menurut Ibu Margi, dana BOS sudah di 

kerjakan atau dilakukan oleh pengurus yang sesuai dengan tupoksinya. 

Menurut Ibu Endah, pengelola dana BOS sudah dikelola oleh pihak yang 

mempunyai surat tugas resmi atausurat keputusan (SK) dari pemerintah dan 

melibatkan unsur-unsur disekolah seperti dewan jajaran dan komite sekolah. 

Menurut Ibu Tuti, sekolah sudah mempunyai tim pengelola BOS. 

Ditambahkan oleh Ibu Dyah dan Ibu Ella bahwa dana BOS sudah dikelola 

oleh pengurus, yang sesuai dengan tupoksinya dan surat keputusan (SK) yang 

ada.  

 
Gambar 4.6 BOSSudah dikelola oleh Para Pengurus yang Menunjang 

Pelaksanaan Program BOS 
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4.2.3 Evaluasi Tahapan Process (Proses) Program BOS 

Pada tahapan evaluasi proses, komponen yang dievaluasi adalah 

pelaksanaan program, dengan aspek pola pelaksanaan dan organisasi. Aspek yang 

dapat dievaluasi dari proses Program BOS ini, yaitu: 

1. Aspek evaluasi pola pelaksanaan, berdasarkan hasil wawancara dengan key 

informan, 100%  respondenmenyatakan ya mengenai terdapat mekanisme 

pelaksanaan BOS di sekolah, yang berarti keseluruhan responden menilai 

mekanisme pelaksanaan BOS di sekolah sudah berjalan.Menurut Ibu Neni 

bahwa pola pelaksanaan dana BOS yang masuk ke sekolah itu sejumlah 

siswa/I di sekolah tersebut dan dalam pelaksanaanya dana BOS digunakan 

untuk menunjang kegiatan disekolah yang sebelumnya sudah disusun dan 

diajukan dalam bentuk RKAS.Begitu pula, menurut Ibu Endah, pola 

pelaksanaan yang ada yaitu dengan langkah-langkah pada awal tahun sekolah 

harus membuat RKAS uang dikirim ke provinsi untuk menjadi DPA lalu 

setiap penggunaan tiap triwulan melaporkannya ke pihak terkait di provinsi. 

Menurut Ibu Tuti dan Ibu Sjamsiah, beliau sependapat bahwa mekanisme 

pelaksanaan BOS terlaksana sesuai awal pengajuan dan sudah sesuai dengan 

buku pedoman yang ada dan dibagikan ke sekolah. Menurut Bapak Mulyadi 

bahwa penggunaan dana BOS hanya dapat digunakan 12 konsep. Menurut Ibu 

Margi, Ibu Dyah dan Ibu Ella, bahwa mekanisme pelaksanaan di sekolah 

sudah sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang ada. 
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Gambar 4.7Terdapat Mekanisme Pelaksanaan BOS di Sekolah  

 

 

2. Aspek evaluasi pola pelaksanaan, berdasarkan hasil wawancara dengan key 

informan, 16,7%  responden menyatakan ya dan 83,3% responden 

menyatakan tidak dalam menilaipelaksanaan BOS masih terdapat kendala-

kendala yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan tersebut selama ini, 

yang berarti 16,7% responden menilai bahwa pelaksanaan BOS masih terdapat 

kendala-kendala yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan tersebut 

dengan alasan dari key informan, menurut Ibu Margi, Ibu Endah dan Ibu Tuti 

memberikan kesimpulan yang sama yaituhal yang menjadi hambatan dalam 

pelaksanan yaitu dana sering cair terlambat dan tidak tepat waktu dimana 

setiap pencairan anggaran selalu diakhir triwulan maka kadang kita talangi 

dulu dengan dana yang lain. Sedangkan, 83,3% responden menyatakan tidak, 

yang berarti menilai tidak ada kendala atau hambatan dalam program BOS di 

Sekolah, menurut Ibu Neni sampai saat ini belum ada kendala atau hambatan 
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dalam pelaksanaan BOS disekolah karena dalam perjalanannya pun semua 

berpedoman ke buku pengelolaan dana BOS dan semua sudah berjalan sesuai 

prosedur dan juknis jadi tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya. 

 
 

Gambar 4.8Pelaksanaan BOS masih terdapat kendala  

 

 

3. Aspek evaluasi organisasi, berdasarkan hasil wawancara dengan key informan, 

91,7% responden menyatakan Ya mengenai Sistem Kerja atau 

Pengorganisasian yang Baik pada Program BOS di Sekolah. Menurut  Ibu 

Neni, sistem kerja atau pengorganisasian program BOS sudah dilaksanakan 

dengan sangat baik dengan penggunaan dana untuk kegiatan sekolah yang 

berkaitan dengan siswa/I, serta sudah dilaporkan secara riil dan terperinci 

sesuai dengan penggunaannya tersebut.Sependapat dengan beliau, Ibu Margi 

mengemukakan bahwa sistem organisasi pelaksanaannya sudah sesuai dengan 

juknis yang ada. Didukung oleh Ibu Tuti yang berpendapat bahwa tim 

pengelola BOS sudah melaksanakan sistem kerjanya sesuai dengan tugas 

16,70% 

83,30% 

 Terdapat Kendala atau Hambatan 
dalam Pelaksanaan BOS di Sekolah 

Ya Tidak
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pokok dan fungsi. Begitu pula menurut Ibu Dyah, Ibu Ella dan Bapak 

Sugiyono menyatakan bahwa sudah ada pengelola yang mendapatkan SK dan 

sesuai dengan juknis yang ada.  

Menurut Ibu Sjamsiah bahwa RKA dibuat secara bersama-sama dan dikelola 

sesuai dengan 12 konsep.Didukung pula oleh Ibu Dyah, Ibu Ella, Pak Mulyadi 

dan Bapak Sugiyonobahwa pelaksanaan program sudah berjalan sesuai 

dengan tujuan dan rencana. 

Sedangkan8,3% responden menyatakan tidak. menurut Ibu Sjamsiah 

pencairan dana sering terlambat seharusnya di awal tri wulan sudah cair 

kenyataannya sering terlambat. 

 
 

Gambar 4.9Terdapat Sistem Kerja atau Pengorganisasian yang Baik pada 

Program BOS di Sekolah 
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4.2.4 Evaluasi Tahapan Product  (Produk) Program BOS 

Pada tahapan evaluasi produk, komponen yang dievaluasi adalah hasil-

hasil program, dengan aspek outcome program. Aspek yang dapat dievaluasi dari 

produk Program BOS ini, yaitu: 

1. Aspek evaluasi outcome program, berdasarkan hasil wawancara dengan key 

informan,91,7% responden menyatakan ya dan 8,3% responden menyatakan 

tidak mengenai tercapainya outcome program BOS (penurunan angka putus 

sekolah di sekolah masing-masing) dengan berbagai alasan dari key 

informan.Menurut Ibu Neni outcome program sudah tercapai, untuk tingkat 

SMK jurusan Teknik, dengan adanya program BOS sangat membantu 

meringankan biaya dana pendidikan warga sekitar yang mayoritas 

menginginkan langsung bisa bekerja setelah lulus. Didukung oleh Ibu Margi 

bahwa saat ini di sekolah sudah tidak ada lagi siswa yang putus sekolah. 

Menurut Ibu Endah, untuk siswa tidak mampu banyak terbantukan dengan 

adanya BOS namunangka putus sekolah masih ada tetapi bukan karena tidak 

mampu secara materi tetapi karena keluarga siswa yang tidak mendukung 

siswa untuk sekolah dan juga disebabkan oleh kenakalan remaja.  

Sedangkan menurut Ibu Tuti, outcome program BOS sudah tercapai, terlihat 

dari lingkungan sekolah masyarakat sekitar bisa dengan mudah 

mendaftarkan dirinya dengan jalur khusus pada penerimaan peserta didik 

baru yaitu jalur lingkungan. Menurut Ibu Dyah, seluruh siswa dapat belajar 

disekolah yang artinya tidak ada yang putus sekolah. Kepsek SMKN 1, 

outcome program BOS sudah tercapai karena tidak ada siswa yang putus 
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sekolah karena biaya sekolah.Didukung juga oleh Ibu Ella dan Bapak 

Mulyadi bahwa di sekolah beliau tidak ada anak sekolah yang putus karena 

alasan ekonomi dan banyak siswa yang di bebankan dari sekolah sehingga 

tidak ada alasan putus sekolah.  

 
 

Gambar 4.10Outcome Program BOS Sudah Tercapai yaitu Terdapat 

Penurunan Angka Putus Sekolah di Lingkungan Sekolah 

 

 

4.3 Hasil Kuesioner Responden 

 

4.3.1 Sekolah membutuhkan program BOS (tahapan konteks) 

Data hasil kuesioner mengenai pernyataan bahwa sekolah membutuhkan 

program BOS, 100% responden menyatakan sangat setuju bahwa sekolah 

memang membutuhkan program BOS untuk operasional pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar dan kegiatan sekolah lainnya.  
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Gambar 4.11Sekolah Membutuhkan Program BOS 

 

4.3.2 Banyak siswa tidak mampu ingin sekolah 

Data hasil kuesioner mengenai pernyataan bahwa banyak siswa tidak 

mampu yang ingin sekolah, 100% responden menyatakan setuju bahwa masih ada 

siswa yang memang membutuhkan program BOS untuk melanjutkan sekolah 

mereka, terutama yang domisili rumah mereka dekat dengan sekolah. Mereka 

yang tidak mampu rata-rata berkemampuan baik atau pintar. Hal ini yang 

melatarbelakangi bahwa program BOS memang dibutuhkan untuk mereka yang 

berkemampuan baik tetapi tidak memiliki kemampuan keuangan yang baik pula. 

 

 

 

 

 

Sekolah Membutuhkan Program BOS 

Sangat Setuju Setuju

Kurang Setuju Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju
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4.3.3 Pengelola perlu memahami konsep BOS 

Data hasil kuesioner mengenai pernyataan bahwa pengelola perlu 

memahami konsep program BOS, 100% responden menyatakan sangat setuju 

bahwa pengelola program BOS di sekolah wajib memahami konsep program 

tersebut sebelumnya agar bisa diterapkan pada operasional pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar dan kegiatan sekolah lainnya.  

 

Gambar 4.13Pengelola perlu memahami konsep BOS 
 

4.3.4 Program BOS sudah memiliki pedoman 

Data hasil kuesioner mengenai pernyataan bahwa program BOS saat ini 

sudah memiliki pedoman, 90% responden menyatakan sangat setuju dan 10% 

menyatakan setuju bahwa sekolah saat ini sudah memiliki pedoman atau petunjuk 

teknis untuk operasional pengelola dalampelaksanaan program BOS.  

Pengelola perlu memahami  
konsep BOS 

Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju

Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
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Gambar 4.14Program BOS sudah memiliki pedoman 

 

4.3.5 Sekolah memiliki pengelola untuk menangani BOS 

Data hasil kuesioner mengenai pernyataan bahwa sekolah memiliki 

pengelola untuk menangani program BOS, 100% responden menyatakan sangat 

setuju bahwa sekolah sudah punya pengelola yang khusus menangani program 

BOS dengan surat tugas yang sudah diberikan oleh sekolah.  

 

Gambar 4.15Sekolah memiliki pengelola untuk menangani BOS 

 

Program BOS sudah  
memiliki pedoman 

Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju

Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju

Sekolah memiliki pengelola untuk 
menangani BOS 

Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju

Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
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4.3.6 Pengelola merupakan orang yang layak mengelola BOS 

Data hasil kuesioner mengenai pernyataan bahwa pengelola program BOS 

yang ada saat ini merupakan orang pilihan atau layak mengelola dana BOS, 80% 

responden menyatakan sangat setuju, 13,3% menyatakan setuju dan 6,7% kurang 

setuju.  

 

Gambar 4.16Banyak Siswa Tidak Mampu ingin Sekolah 

 

4.3.7 Terdapat mekanisme pelaksanaan yang jelas pada program BOS 

Data hasil kuesioner mengenai pernyataan bahwa terdapat mekanisme 

pelaksanaan yang jelas pada program BOS, 93,3% responden menyatakan sangat 

setuju dan 6,7% menyatakan setuju bahwa mekanisme pelaksanaan proram BOS 

sudah jelas diatur dalam petunjuk teknis dan pedoman yang diberikan pemerintah 

daerah.  
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Gambar 4.17Terdapat mekanisme pelaksanaan yang jelas 

 pada program BOS 

 
 

4.3.8 Terdapat Kendala pada Pelaksanaan Program BOS 

Data hasil kuesioner mengenai pernyataan bahwa terdapat kendala pada 

pelaksanaanprogram BOS, 93,3% responden menyatakan tidak setuju dan 6,7% 

menyatakansetuju bahwa ada kendala pada pelaksanaan proram BOS karena pada 

dasarnya pelaksanaan BOS sudah jelas diatur dalam petunjuk teknis dan pedoman 

yang diberikan pemerintah daerah. Kemudian yang berbeda terletak pada 

pelaksanaan di masing-masing sekolah, ada yang terkendala pencairan yang 

lambat, ada yang terkendala dengan laporannya. 

 

Terdapat mekanisme pelaksanaan 
yang jelas 

 pada program BOS 

Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju

Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
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Gambar 4.18Terdapat kendala pada pelaksanaan BOS 

 

4.3.9 Program BOS diorganisasikan dengan baik  

Data hasil kuesioner mengenai pernyataan bahwa program BOS 

diorganisasikan dengan baik oleh sekolah, 93.3% responden menyatakan sangat 

setuju dan 6,7% menyatakan setuju bahwa program BOS sudah diorganisasikan 

dengan baik di sekolah masing-masing untuk keperluan operasional sekolah dan 

dapat membantu siswa yang kurang mampu dan ingin bersekolah.  

 

Gambar 4.19Program BOS diorganisasikan dengan baik 



 58 

4.3.10 Program BOS membantu penurunan angka putus sekolah di sekolah 

masing-masing 

Data hasil kuesioner mengenai pernyataan bahwa program BOS 

membantu penurunan angka putus sekolah, 80% responden menyatakan sangat 

setuju, 13,3% menyatakan setuju dan 6,7% kurang setuju bahwa terjadi penurunan 

angka putus sekolah di sekolah masing-masing karena dana BOS yang ada 

digunakan untuk operasional sekolah dan dapat membantu siswa yang kurang 

mampu dan ingin bersekolah.  

 

 
 

Gambar 4.17Program BOS membantu penurunan angka putus sekolah 

 

 

4.4. Pembahasan 

Dengan mempelajari data kuesioner dan hasil wawancara dengan para key 

informandan responden, maka dapat peneliti simpulkan bahwa ada kesesuaian 

antara rencana atau prosedur yang ditetapkan dalam Program BOS dengan 

implementasinya di lapangan, tetapi masih melihat adanya kesalahan-kesalahan 

Program BOS membantu  
penurunan APS 

Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju

Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
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atau kendala yang besar karena sebagian besar prosedur telah dilaksanakan 

dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari Tabel Ketercapaian Evaluasi berikut ini: 

Tabel 4.3 

Ketercapaian Evaluasi Program BOS 

 

Untuk komponen latar belakang dan tujuanprogram sudah tercapai dengan rating 

Tinggi, dimana kriteria evaluasi sudah tercapai semua 100%. Untuk komponen 

persiapan program sudah tercapai dengan rating Tinggi karena kriteria evaluasi 

sudah tercapai semua 100%. 

NO Komponen Aspek/Indikator Kriteria Evaluasi Ketercapaian 

1 Latar 

Belakang dan 

Tujuan 

Program 

 

Pengertian 

 

 

Latar Belakang 

 

 

Tujuan Program 

 

 

Sasaran 

 

Memahami pengertian 

BOS 

 

Terdapat kebutuhan 

program BOS 

 

Tercapainya tujuan 

program 

 

Tepat sasaran 

100%  responden menyatakan 

sudah memahami pengertian 

BOS. 

100%  responden menyatakan 

terdapat kebutuhan akan 

Program BOS. 

100%  responden menyatakan 

bahwa tujuan program sudah 

tercapai. 

100%  responden menyatakan 

bahwa program BOS sudah tepat 

sasaran tapi tetap perlu adanya 

perbaikan. 

2 Persiapan 

Program 

Pedoman 

 

 

Pengelola 

 

Terdapat buku pedoman 

yang memberikan arahan 

untuk mengelola program 

BOS 

Dikelola oleh para 

pengurus menunjang 

pelaksanaan program BOS  

100% responden menyatakan 

bahwa sudah terdapat buku 

pedoman untuk program BOS. 

100% responden menyatakan 

program BOS sudah dikelola 

oleh pengurus. 

3 Pelaksanaan 

Program 

Pola pelaksanaan 

 

 

 

 

Organisasi 

 

 

a. Terdapat mekanisme 

pelaksanaan BOS 

 

b. Tidak terjadi hambatan 

dalam pelaksanaan 

Terdapat sistem kerja atau 

pengorganisasian yang 

baik. 

100% responden menyatakan 

terdapat mekanisme untuk 

pelaksanaan program BOS. 

83,3% responden menyatakan 

tidak terjadi hambatan dalam 

pelaksanaan program BOS.  

91,7% responden menyatakan 

terdapat system kerja atau 

pengorganisasian yang baik. 

4 Hasil-hasil 

Program 

Outcome Program Terjadi penurunan angka 

putus sekolah 

91,7% responden menilai terlihat 

hasil program yaitu terjadi 

penurunan angka putus sekolah. 
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Untuk komponen pelaksanaan program sudah tercapai dengan rating Moderat, 

karena kriteria evaluasi sudah tercapai di atas 50%. Sedangkan komponen hasil-

hasil program sudah tercapai dengan rating Moderat, karena kriteria evaluasi 

sudah tercapai di atas 50%. 

Ada beberapa hal strategis yang dapat peneliti ajukan berkenaan dengan 

ketercapaian program BOS dalam rangka perbaikan, berdasarkan hasil wawancara 

dan data kuesioner yang disebarkan, yakni: 

4.2.1 Isu 1: Perlunya perbaikan sistem pencairandana BOS 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para key informan, 

mengenai kendala yang ada pada pelaksanaan program BOS. MenurutIbu Neni, 

beliau mengharapkan bahwa dana BOS dapat dicairkan pada setiap triwulan dapat 

turun tepat waktu agar program sekolah berjalan dengan baik dan lancar. 

Sependapat dengan beliau, Ibu Margi menyatakan bahwa untuk pencairan agar 

sesuai peruntukkannya dan tepat waktunya. Didukung oleh Ibu Tuti dan Ibu Dyah 

yang menyimpulkan hal yang sama bahwa agar penyaluran dana BOS tepat pada 

waktunya. 

Menurut Ibu Endah, saat ini untuk sekolah negeri pencairan dana program 

BOSsering telat dan berbeda dengan sekolah swasta yang selalu duluan dan tepat 

waktu. Beliau menambahkan bahwapada sekolah negeri wajib memungut pajak 

sedangkan sekolah swasta tidak wajib. Kemudian pada pelaksanaannya sekolah 

negeri menggunakanDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)sehingga sangat 

menyulitkan dalam pembuatan laporannya. 
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Selain itu menurut Ibu Ella dan Bapak Sugiyono menyampaikan 

permohonan yang sama yaituberharap dana BOS SMK lebih besar dari SMA 

karena biaya operasional SMK lebih besar dan harusnya sesuai dengan kebutuhan 

sekolah masing-masing. 

Jadi dapat disimpulkan oleh peneliti berdasarkan masukan dan saran dari 

key informan bahwa perlu perbaikan sistem pencairan dana BOS agar lebih tepat 

waktu, sesuai kebutuhan dan prosesnya dipermudah dalam pelaporannya. 

 

4.2.2 Isu 2: Perlunya perbaikan Sistem Monitoring dan Evaluasi   

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para key informan,yang 

dapat ditinjau kembali adalah perlunya monitoring danevaluasi untuk pelaksanaan 

BOS. Menurut Ibu Endah, saat inisekolah negeri diperiksa oleh 

inspektorat,irjen,BPK dan KPK sedangkan sekolah swasta tidak.  

Menurut Ibu Shirly, perlu adanya monitoring dan evaluasi agar program 

BOS tepat sasaran dan menyesuaikan kebutuhan sekolah yang baru merintis. 

Ditambahkan oleh Ibu Ella, kegiatan monitoring dan evaluasi ini perlu untuk 

kedepannya agar masalah di lapangan bisa diketahui. Ditambahkan oleh Bapak 

Mulyadi bahwa setiap menjalankan program, kegiatan monitoring dan evaluasi 

sangat diperlukan demi kelancaran program kedepannya serta bagaimanapun 

kegiatan monev tersebut perlu untuk program menjadi lebih baik. 

Lain halnya dengan Ibu Margi, menurut beliau kegiatan monitoring dan 

evaluasi sudah ada tetapi masih belum baik. Begitu Juga menurut Ibu Tuti bahwa 
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kegiatan monitoring dan evaluasi sudah ada namun belum maksimal dalam 

pelaksanaannya. 

Selain ada yang menilai perlu adanya monev dan sudah ada yang menilai 

bahwa monev sudah berjalan walaupun belum maksimal, ada yang berpendapat 

bahwa monev tidak dapat dilaksanakan karena program pun belum 

berjalan.Kesimpulannya sependapat dengan beberapa pendapat di atas, peneliti 

menilai diperlukan monitoring dan evaluasi untuk program BOS agar program 

dapat terkontrol dan dapat berjalan dengan lancar. 

 

4.2.2 Isu 3 :Perlunya sosialisasi, pelatihan dan aplikasi untuk BOS 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan key informan, yang dapat 

disarankan berikutnya adalah perlunya sosialisasi dan pelatihan untuk para 

pengelola BOS di sekolah serta dibuatkan aplikasi yang memudahkan pelaporan 

BOS. Menurut Ibu Endah, alangkah baik jika dibuat aplikasi yang mudah untuk 

membuatkan laporan BOS agar para pengurus atau pengelola tidak kerja bolak 

balik. Kemudian beliau menambahkan bahwa perlu adanya bimtek untuk 

menggunakan aplikasi tersebut agar satu persepsi dan semua pengelola seKota 

Bekasi bisa menggunakan dan mengaplikasikannya. 

Menurut Bapak Mulyadi, selama ini ada sosialisasi, tetapi pengelola 

program BOS di sekolah tetap memerlukan aplikasi yang friendly user dan dilatih 

untuk menggunakan aplikasi tersebut agar memudahkan dan melancarkan 

operasional penggunaan BOS di sekolah. 
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Sependapat dengan beberapa pendapat di atas, peneliti juga menilai perlu 

adanya sosialisasi, pelatihan dan aplikasi yang difasilitasi oleh pemerintah 

mengenai program BOSagar pelaksanaan BOS bisa lebih lancar. 

 

4.3. Rekomendasi  

Keberlanjutan Program BOS dengan perbaikan 

Dengan memperhatikan 3 isu strategis dalam Program yang telah 

disebutkan sebelumnya, maka kami merekomendasikan beberapa hal pada 

kegiatan Program BOS pada SMK Negeri Terakreditasi Kota Bekasi, yaitu:  

1. Bahwa program BOS sudah baik dan dapat dilanjutkan karena ada 

keoptimisan berjalannya program tersebut dengan dampak jangka panjang 

terhadap peningkatan angka putus sekolah. 

2. Perlu perbaikan sistem pencairan dana BOS di mana diperlukan orang yang 

khusus mengawasi dan mengelola sistem pencairan dana BOSdi sekolah 

kepada siswa sehingga tidak salah sasaran dan lancar. 

3. Perlu adanya monitoring dan evaluasi untuk program BOS agar program dapat 

terkontrol dan dapat berjalan dengan lancar. 

4. Perlu adanya sosialisasi, pelatihan dan aplikasi yang friendly user yang 

difasilitasi oleh pemerintah. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi Program BOS di SMK 

Terakreditasi di Kota Bekasi dan mengetahui sejauh mana tingkat 

keberhasilan dari Program tersebut, serta merumuskan rekomendasi untuk 

memperbaiki kegiatan ini di masa yang akan datang.  

2. Merujuk pada evaluasi yang dilakukan pada tahapan konteks program BOS, 

maka dapat disimpulkan bahwa implementasi dari konteks program tersebut 

hasilnya tinggi, berdasarkan prosentase dari 4 indikator yang ada semua sudah 

tercapai 100% menilai baik dengan berbagai alasan yang sudah dikemukakan 

di tiap komponen pada tahapan konteks. 

3. Merujuk pada evaluasi yang dilakukan pada tahapan input program BOS, 

maka dapat disimpulkan bahwa dari indikator pedoman dan pengelola yang 

ada hasilnyatinggi, berdasarkan prosentase dari 2 indikator yang ada semua 

sudah tercapai 100% menilai baik dengan berbagai alasan yang sudah 

dikemukakan di tiap komponen pada tahapan konteks. 

4. Merujuk pada evaluasi yang dilakukan pada tahapan proses program BOS ini 

melihat pada indikator pola pelaksanaan dan organisasi, maka disimpulkan 

bahwa tahapan proses hasilnyamoderat, berdasarkan prosentase dari 3 kriteria 

evaluasi, diantaranya 1kriteria evaluasi memiliki prosentase 100% dan 2 aspek 
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lain prosentasenya 83,3% dan 91,7% menilai baik dengan berbagai alasan 

yang sudah dikemukakan di tiap komponen pada tahap proses. 

5. Merujuk pada evaluasi yang dilakukan pada tahapan produk BOS ini melihat 

pada indicator outcome program maka disimpulkan bahwa tahapanproduk 

hasilnyamoderat, berdasarkan prosentase dari 1 aspek memiliki prosentase 

91,7% dengan berbagai alasan yang sudah dikemukakan di komponen pada 

tahapan produk. 

6. Ada 3 hal isu strategis yang diangkat berdasarkan hasil wawancara yang 

dianggap perlu diperhatikan berkenaan dengan hal tersebut, yakni: perlunya 

perbaikan sistem pencairan dana BOS, perlunya perbaikan sistem monitoring 

dan evaluasi serta perlunya sosialisasi, pelatihan dan pembuatan aplikasi BOS 

yang friendly user. 

 

5.2 Rekomendasi 

Dengan memperhatikan 3 isu strategis dalam Program BOS yang telah 

disebutkan sebelumnya, maka kami merekomendasikan beberapa hal pada 

kegiatan Program ini, yaitu:  

1. Bahwa program BOS sudah baik dan dapat dilanjutkan karena ada 

keoptimisan berjalannya program tersebut dengan dampak jangka panjang 

terhadap peningkatan angka putus sekolah. 

2. Perlu perbaikan sistem pencairan dana BOS di mana diperlukan orang yang 

khusus mengawasi dan mengelola sistem pencairan dana BOSdi sekolah 

kepada siswa sehingga tidak salah sasaran dan lancar. 
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3. Perlu adanya monitoring dan evaluasi untuk program BOS agar program dapat 

terkontrol dan dapat berjalan dengan lancar. 

4. Perlu adanya sosialisasi, pelatihan dan aplikasi yang friendly user yang 

difasilitasi oleh pemerintah.  
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