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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A.  Landasan Teori 

1. Manajemen Berbasis Sekolah 

 Berbagai Program yang dilaksanakan oleh pemerintah telah 

memberikan peningkatan kualitas dibidang pendidikan, khususnya 

program yang berkaitan dengan masalah manajemen pengelolaan 

pendidikan. Pemerintah mulai memberi keluasan kepada pihak sekolah 

untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara luas dan 

mandiri, yang disebut dengan Manajemen Berbasis Sekolah. 

Manajemen Berbasis Sekolah atau disingkat (MBS)merupakan salah 

satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa 

dalam penguasaan ilmu dan teknologi , yang ditunjukan dengan 

pernyataan politik Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). 

(Mulyasa:2011) 

 

MBS merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada 

sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka  meningkatkan 

mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi 

keinginan masyarakat serta menjalin kerjasama antara sekolah, masyarakat 

dan pemerintah. 

Senada dengan itu , Depdikbud mengemukakan bahwa manajemen 

berbasis sekolah merupakan suatu penawaran bagi sekolah untuk 

menyediakan pendidikan pendidikan yang lebih baik dan lebih 

memadai bagi pesetra didik. Otonomi dalam pendidikan merupakan 

potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf , 

menawarkan partisipasi langsung kepada kelompok-kelompok terkait 

dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. 

(Mulyasa,2011:13) 
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Dengan program ini, pemerintah menyerahkan kontrol pengawasan 

terhadap masyarakat yang di ada disekolah atau komite sekolah. Sehingga 

komite dapat terlibat langsung dalam pengelolaan sekolah,serta 

berpartisipasi dalam pelaksanaan tata kelola disekolah.  

Tujuan utama MBS adalah meningkatkan efisiensi mutu dan 

pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui 

keleluasaan mengelola sumberdaya yang ada, partisipasi masyarakat 

dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui 

partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan 

profesionalisme guru, serta hal lain yang dapat menumbuh kembangkan 

suasana yang kondusif (Mulyasa 2011:13)  

 

Helkis (2009) dalam jurnalnya yang berjudul Efektifitas 

Penggunaan Dana Di Mts Negeri Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri 

Kabupaten Kampar mengatakan bahwa ada empat hal yang harus 

diperhatikan  dalam penggunaan dana BOS yaitu, efisien, efektifitas, 

transparansi dan akuntabilitas. 

Transparansi adalah adanya keterbukaan informasi. Dalam lingkup 

manajemen keuangan disekolah, transparansi berarti keterbukaan akan 

kebijakan-kebijakan keuangan, keterbukaan sumber keuangan dan 

jumlahnya, keterbukaan penggunaan serta pertanggungjawabannya. 

(Kemendiknas:165) 

 

Sehingga transparansi mampu memberikan informasi keuangan 

yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Masyarakat memiliki hak 

untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban sekolah dalam pengelolaan sumber daya yang 

didapatkan, sehingga dengan adanya transparansi akan tercipta 

kepercayaan antara pihak sekolah dan masyarakat.   
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Dengan demikian maka program BOS sangat mendukung 

implementasi penerapan MBS yang secara umum bertujuan untuk 

memberdayakan sekolah. Melalui program MBS inilah pemerintah 

memberikan  kewenangan otonomi yang lebih besar kepada sekolah untuk 

mengelola sumber daya sekolah, mendorong partisipasi warga sekolah 

untuk meningkatkan mutu pendidikann disekolah. 

2. BOS (Biaya Operasional Sekolah) 

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya 

operasi non personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk 

membiayai kegiatan operasi non personalia selama 1 (satu) tahun sebagai 

bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat 

melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai 

Standar Nasional Pendidikan.  

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk 

penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan 

pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun 

demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang 

diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS (Kemendiknas. 2010: 09). 

 

Melalui program inilah, pemerintah ingin membuktikan 

komitmennya terhadap jaminan hak warga negara Indonesia untuk 

memperoleh layanan pendidikan di tingkat dasar. Sesuai dengan isi pasal 

31 ayat 1 dan 2 UUD 45 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib 

memberikan kebutuhan dasar pendidikan yaitu pendidikan dasar sembilan 

tahun. Program BOS yang dimulai sejak bulan Juli 2005 sangat berperan 

dalam pencapaian program wajar sembilan tahun. 
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 Pencapaian tujuan program BOS mulai tampak berdasarkan hasil 

penelitian Balitbang Kemendiknas dalam jurnal kusno dkk  menyebutkan 

bahwa penyaluran BOS berdampak positif antara lain:  

a. Program BOS mengurangi beban orangtua untuk biaya pendidikan 

anak. Program BOS  terbukti meningkatkan jumlah siswa yang terbebas 

dari pungutan biaya operasional sekolah/madrasah yaitu dari 28,4% 

pada tahun 2004/2005 menjadi 70,3% pada tahun 2005/2006. 

b. Program BOS berhasil menurunkan angka putus sekolah dari 0,60% 

menjadi 0,40%, menurunkan tingkat ketidakhadiran dari 2,71% menjadi 

2,14%, dan menurunkan angka mengulang kelas dari 1,73% menjadi 

1,24%, serta meningkatkan angka melanjutkandari SD/MI ke SMP/MTs 

dari 94,27%  menjadi 96,70%, setelah digulirkannya program BOS 

sejak tahun 2005/2006. 

Secara umum tujuan program BOS (Buku Panduan BOS:2009) 

adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan 

pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu, 

dengan sasaran semua sekolah SD dan SMP termasuk Sekolah Menengah 

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

diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh 

Indonesia.  
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Namun, program Kejar Paket A dan B tidak termasuk sasaran dari 

program BOS ini. Besar biaya yang didapatkan dari program BOS , 

dihitung dari jumlah siswa dengan ketentuan pertahunnya sebesar : 

a. SD/SDLB di kota    : Rp. 400.000,-/siswa 

b. SD/SDLB di kabupaten  : Rp. 397.000,-/siswa 

c. SMP/SMPLB/SMPT di kota  : Rp. 575.000,-/siswa 

d. SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten : Rp. 570.000,-/siswa 

Tahun anggaran 2010, dana BOS diberikan selama 12 bulan untuk 

periode Januari sampai Desember 2010, yaitu semester 2 tahun pelajaran 

2009/2010 dan semester 1 tahun pelajaran 2010/2011. Penyaluran dana 

dilakukan setiap periode 3 bulan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, 

Juli-September dan Oktober-Desember. 

3. Landasan Hukum Program BOS 

Landasan hukum dalam penyaluran dan pengelolaan dana BOS 

antara lain : 

a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat 1 

b. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan 

Pendidikan 

d. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2006 trntang Gerakan Nasional 

Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 

Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. 
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4. Tujuan Pelaksanaan BOS 

  Dalam buku panduan BOS (2010:28-29) Tujuan pelaksanaan BOS adalah: 

a. Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari 

beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun 

sekolah swasta. 

b. Meringankan beban biaya opersional sekolah bagi siswa di sekolah 

swasta. Hal tersebut menggambarkan bahwa program BOS bermanfaat 

pada penuntasan wajib belajar 9 tahun, yakni sekolah dasar dan sekolah 

menengah pertama negeri maupun swasta. Sekolah program kejar Paket 

A dan B serta SMP terbuka tidak termasuk dalam sasaran dari PKPS-

BBM (Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar 

Minyak) bidang pendidikan, karena hampir semua komponen dari 

ketiga program tersebut dibiayai oleh pemerintah (Santoso, 2007: 20). 

Madrasah Diniyah juga tidak berhak memperoleh BOS, karena 

siswanya telah terdaftar di  sekolah yang telah menerima BOS. 

c. Membebaskan seluruh siswa SD/MI negeri dan SMP/MTs negeri 

terhadap biaya operasional sekolah. 

d. Membebaskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam 

bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. 

e. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa SD/MI dan 

SMP/MTs swasta. 

Berdasarkan uraian tujuan dana BOS tersebut bisa dikatakan bahwa 

target utama dari program dana BOS adalah pemberian fasilitas pada 

seluruh siswa untuk memperoleh pendidikan wajib belajar secara layak 

dan merata. 
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5. Prinsip Dasar Pelaksanaan BOS 

Dana BOS pada prinsipnya agar bisa disalurkan kepada sekolah 

lebib efektif dan efisien, dan pengelolaannya menjadi wewenang masing-

masing sekolah dengan pengawasan pihak Tim BOS kabupaten/kota. 

Dalam buku panduan BOS (2010:2) Prinsip dasar dana BOS adalah 

sebagai berikut:  

a. penyaluran Dana BOS tidak mengubah prinsip dasar pengelolaan Dana 

BOS di sekolah.  

b. BOS tidak terlambat disalurkan ke sekolah setiap Triwulannya.  

c. Penyaluran dana BOS dalam bentuk uang tunai (tidak dalam bentuk 

barang), tepat jumlah, dan tepat sasaran.  

d. BOS tidak digunakan untuk kepentingan di luar BOS. Petunjuk 

pelaksanaan/penggunaan tetap berpedoman pada Panduan 

Kemendiknas.  

e. Penyaluran Dana BOS ke Sekolah tidak perlu menunggu pengesahan 

APBD.  

f. Disamping menyediakan BOSDA (Bantuan Operasional  Sekolah   

di Daerah),Kab./Kota harus menyediakan dana untuk manajemen Tim 

BOS Kab./Kota (termasuk monitoring dan evaluasi). 

g. Kewenangan mengelola dana BOS tetap berada di sekolah (prinsip 

Manajemen Berbasis Sekolah). 
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6. Tata Cara Pelaksanaan BOS 

Menurut Buku panduan BOS (2009) 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); 

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); 
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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 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 computer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan 

belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun 

anggaran; 

m. Bila seluruh komponen 1 sampai 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 untuk sekolah.  
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7. Larangan Penggunaan Dana BOS    

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 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. 
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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.  

 

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban 

masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 

tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: 

a. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan 

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

kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah 

bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI 

dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai 

kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih; 

b. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan 

dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; 

c. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah 

swasta.   
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 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. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak 

termasuk sasaran dari program BOS ini. Besar biaya satuan BOS yang 

diterima oleh sekolah  pada tahun anggaran 2010, dihitung berdasarkan 

jumlah siswa dengan ketentuan : 

1. SD/SDLB di kota     : Rp. 400.000,-/siswa 

2. SD/SDLB di kabupaten   : Rp. 397.000,-/siswa 

3. SMP/SMPLB/SMPT di kota   : Rp. 575.000,-/siswa 

4. SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten  : Rp. 570.000,-/siswa 

Tahun anggaran 2010 , dana BOS diberikan selama 12 bulan untuk 

periode Januari sampai Desember 2010, yaitu semester 2 tahun pelajaran 

2009/2010 dan semester 1 tahun pelajaran 2010/2011. Penyaluran dana 

dilakukan setiap periode 3 bulan , yaitu periode Januari–Maret , April-Juni 

, Juli-September dan Oktober-Desember. Khusus untuk sekolah di daerah 

terpencil, penyaluran dana BOS dilakukan 6 bulanan. Penetapan daerah 

terpencil dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan  secara khusus, 

atas usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.  

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan dana BOS 

adalah sebagai berikut: 
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a. Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan 

operasional sekolah; 

b. Maksimum penggunaan dana untuk belanja pegawai bagi sekolah 

negeri sebesar 20%. Penggunaan dana untuk honorarium guru honorer 

di sekolah agar mempertimbangkan rasio jumlah siswa dan guru sesuai 

dengan ketentuan pemerintah yang ada dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan 

Dasar di Kabupaten/Kota; 

c. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan 

menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama; 

d. Pembelian barang/jasa per belanja tidak melebihi Rp. 10 juta; 

e. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS 

diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan 

sekolah selain kewajiban jam mengajar.  Besaran/satuan biaya untuk 

transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam 

mengajar tersebut harus mengikuti batas kewajaran. Pemerintah daerah 

wajib mengeluarkan peraturan tentang penetapan batas kewajaran 

tersebut di daerah masing-masing dengan mempertimbangkan faktor 

ekonomi,  faktor geografis dan faktor lainnya; 

f. Jika dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam triwulan tertentu lebih 

besar/kurang dari jumlah yang seharusnya, misalnya akibat kesalahan 

data jumlah siswa, maka sekolah harus segera melapor kepada Dinas 

Pendidikan. Selanjutnya Dinas Pendidikan mengirim surat secara resmi 

kepada Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah yang 
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berisikan daftar sekolah yang lebih/kurang untuk diperhitungkan pada 

penyesuaian alokasi pada triwulan berikutnya; 

g. Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah lain setelah pencairan 

dana di triwulan berjalan, maka dana BOS siswa tersebut pada triwulan 

berjalan menjadi hak sekolah lama. Revisi jumlah siswa pada sekolah 

yang ditinggalkan/menerima siswa pindahan tersebut baru diberlakukan 

untuk pencairan triwulan berikutnya; 

h. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi 

milik sekolah untuk digunakan bagi sekolah. 

B. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian relevan tentang pengelolaan dana sekolah telah 

dilaksanakan, diantaranya : 

1. Penelitian oleh Gronberg Timothy J., Jansen Dennis W. and Taylor Lori 

L., ( 2011 )  tentang “The Impact Of Facilities On The Cost Of Education" 

Menunjukkan hasil bahwa peningkatan kualitas  pertanggungjawaban 

(accountability) mendorong peningkatan kualitas kinerja sekolah secara 

umum, dan kaitan pentingnya memahami hubungan antara biaya 

pendidikan, kualitas, kuantitas, dalam peningkatan mutu sekolah. 

2. Penelitian Oleh Slavin, Hopkins (2009), tentang “Can Financial 

Incentives Enhance Educational Outcomes Evidence from  International 

Experiments" menunjukkan bahwa memberikan keluarga siswa biaya 

atau keuangan yang ringan dalam pendidikan, mampu meningkatkan 

kehadiran siswa disekolah serta peningakatan pada tingkat kelulusan dan 

pembelajaran disekolah. 
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3. Penelitian oleh Wijaya David , (2009) dalam jurnal penelitianya yang 

berjudul “Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas 

Pendidikan” menunjukkan hasil bahwa: Salah satu prinsip dalam setiap 

organisasi ialah efisiensi yang kerap kali menjadi penentu dalam 

keberhasilan organisasi mencapai tujuannya. Efisiensi mencakup 

penggunaan semua sumberdaya yang tersedia termasuk tenaga, waktu, 

serta membahas manajemen keuangan sekolah didalam perspektif akuntansi 

yang  difokuskan pada tata kelola administrasi keuangan sekolah 

berdasarkan sistem manajemen keuangan yang baku sesuai dengan 

standar akuntansi dan keuangan yang berlaku secara umum. 

4. Penelitian oleh Kusno,Suib,Wahyudi, (2012) tentang ”Pengelolaan Dana 

Bantuan Operasional Sekolah (Bos) di Sekolah Dasar Negeri” 

menunjukkan hasil bahwa: Pengelolaan Dana Bantuan Operasional 

Sekolah (SD) di SD Negeri Muara Pawan Kabupaten Ketapang telah 

dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang tertuang didalam buku 

panduan BOS yang meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan 

dan evaluasi, serta pelaporan dana BOS. 

5. Penelitian oleh Kaswandi (2015) tentang “Evaluasi Pengelolaan Dana 

Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri 027 Tarakan” menunjukkan 

hasil bahwa: Penyusunan RKAS tepat waktu, dan perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, evaluasi serta pelaporan pertanggungjawaban 

BOS yang dilakukan oleh sekolah masuk dalam kategori baik. 
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 Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pengelolaan Biaya Operasional Sekolah sangat penting bagi 

peningkatan mutu sekolah. Mulai dari penyusunan hingga pelaporan 

penggunaan dana BOS.  

Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai tata cara 

pelaksanaan, peran kepala sekolah, peran warga sekolah seperti guru, dan 

komite sekolah, serta faktor yang menjadi kendala pelaksanaan tata kelola 

BOS disekolah, sehingga peneliti dapat menjadikan hal tersebut sebagai 

dasar untuk menyusun instrumen penelitian. 

C. Kerangka Pikir 

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis tentang tata cara atau 

mekanisme pengelolaan dana BOS di sekolah. Bagaimana sekolah 

memanfaatkan dana yang diperoleh, dan apa saja kendala yang dialami saat 

pelaksanaan. Dengan demikian, sebelum melakukan penelitian dirumuskan 

kerangka pikir sebagai dasar dalam penelitian ,yang disajikan dalam gambar 

2.1 berikut : 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 
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