
1 
 
 

 

 
 

 

  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 yang berisi 

tentang jaminan program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan 

dasar tanpa memungut biaya, yaitu pada jenjang sekolah dasar dan sekolah 

menengah pertama. 

Salah satu usaha pemerintah dalam mewujudkan program wajib belajar 

tersebut adalah dengan menggulirkan program Bantuan Operasional Sekolah. 

Hal ini berdasarkan  pada peraturan Mendiknas nomor 69 tahun 2009 yang 

berbunyi : 

“BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk 

penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan 

pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.” 

 

Melalui program inilah pemerintah ingin membuktikan komitmennya 

terhadap jaminan hak warga negara Indonesia untuk memperoleh layanan 

pendidikan pada jenjang pendikan dasar sesuai pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 

1945 yang berbunyi : 

“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” kemudian “setiap 

warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 

membiayainya.” 
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Atas dasar amanat undang–undang tersebut maka pemerintah 

menggulirkan program Bantuan Operasional Sekolah atau BOS terhitung 

sejak bulan Juli 2005. Program ini berguna untuk melancarkan program wajib 

belajar Sembilan tahun yang dicanangkan oleh pemerintah. Sasaran dari 

program BOS adalah SD dan SMP termasuk Sekolah Menengah Terbuka 

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

diselenggarakan oleh masyarakat, baik negri maupun swasta diseluruh 

Indonesia. 

Berdasarkan observasi saat berlangsungnya program Magang 3 yang 

dilaksanakan di SD Negeri Panambangan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten 

Banyumas, sekolah ini merupakan salah satu sekolah dengan sederet prestasi 

yang membanggakan. Mulai dari prestasi tingkat kecamatan sampai tingkat 

nasional berhasil diraih oleh SD Negeri Panambangan seperti juara dalam 

lomba administrasisekolah yaitu juara tata kelola BOS tingkat Nasional pada 

tahun 2016b yang melengkapi prestasi SD Negeri Panambangan. Didukung 

dengan fasilitas sekolah seperti sarana dan prasarana , bangunan infrastruktur 

sekolah yang baik, lingkungan yang bersih dan asri menjadi bukti berjalannya 

manajemen berbasis sekolah.  

Penerapan manajemen berbasis sekolah untuk mewujudkan sekolah 

yang bermutu dan berkualitas tidaklah mudah. Dibutuhkan usaha keras dan 

adanya partisipasi dari seluruh warga sekolah serta peran kepala sekolah 

dalam menjalankan kepemimpinan. Begitupula dengan tata kelola BOS yang 

membutuhkan peranan seluruh warga sekola seperti yang diungkapkam oleh 

Susanto,Widodo, Widyaningsih,(2011) dalam jurnalnya tentang Akuntabilitas 

Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sekolah Dasar Negeri 

Kota Semarang, mengatakanbahwahasil dari penggunaan dana BOS di SDN 
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di Kota Semarang sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan, tetapi 

dalam beberapa komponen masih belum bisa dilaksanakan secara konsisten. 

Hal ini diperkuat oleh penelitianyang dilakukanoleh Wijaya, (2009) 

dalam jurnal penelitianya yang berjudul Implikasi Manajemen Keuangan 

Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan, bahwa, pada dasarnya setiap sekolah 

sudah menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang baik, tetapi dalam 

pelaksanaannya berbeda antara sekolah yang satu dengan sekolah yang 

lainnya. Oleh karena itu dari uraian latar belakang tersebut, maka perlu 

dilakukan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis tata cara mengelola 

BOS yang dilaksanakan oleh SDN Panambangan sehingga dapat menjadi 

bagi sekolah sekolah lain untuk lebih meningkatkan pengelolaan BOS yang 

didapatkan.  

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian difokuskan 

pada pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS). 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus permasalahan diatas, maka 

didapatkan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan dana BOS disekolah dasar ? 

2. Bagaimana pelaksanaan dana BOS disekolah dasar ? 

3. Bagaimana pengawasan dan evaluasi dana BOS disekolah dasar ? 

4. Bagaimana pelaporan dana BOS disekolah dasar ? 
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D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan tentang perencanaan pengelolaan dana BOS disekolah 

dasar. 

2. Mendeskripsikan tentang pelaksanaan dana BOS disekolah dasar. 

3. Mendeskripsikan tentang pengawasan dan evaluasi dana BOS disekolah 

dasar. 

4. Mendeskripsikan tentang pelaporan dana BOS disekolah dasar. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Menambah informasi dan pemahaman tentang pengelolaan administrasi 

sekolah terutama tentang tata kelola BOS. 

2. Sebagai bahan acuan dalam pengambilan kebijakan – kebijakan terkait tata 

kelola BOS disekolah. 
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